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Uppsala 2033
Staden har utvidgats söder om centrum.
Svandammsplatsen ligger nu mycket 
centralt.  Platsen och byggnaderna utgör 
entré till Uppsalas evenemangstråk.

Uppsalas torg
Svandammsplatsen - ett av stadens 
främsta offentliga rum.

Uppsala 1913
Svandammen, Flustret och Svettis
i utkanten av staden.

PARKSALARNA

Vy 1 - Från Pumphuset mot Svandammsplatsen och slottet.

Den nya Svandammsplatsen är Uppsalas viktigaste kultur-, rekreations- 
och nöjesnod. Det är en öppen och överblickbar mötesplats med generösa 
kopplingar till omgivande stad och park. Här landar Flustret och Svettis på 
golvet och blir tillgängliga från flera håll. Mot parkens lövsalar öppnar sig 
de nya byggnadernas Parksalar – stora rum med plats för allt från café och 
restaurang till konserter och utställningar.

Plats för kultur rekreation och nöje
Svandammsplatsen är unik i Sverige. Den rika kulturmiljön med genomgående 
äldre karaktärsbyggnader är påtagligt sammanhållen. Samtidigt är läget mellan 
ån, Akademiska sjukhuset, stadskärnan och Stadsträdgården mycket strategiskt. 
Genomströmningen av människor är stor vilket ger platsen potential att bli en av 
de viktigaste i staden. Dess tillgänglighet och öppenhet är grundläggande egen-
skaper som bör vägleda utvecklingsarbetet. 

Området har förutsättningar att bli Uppsalas nöjes- och rekreationsnod. Här lig-
ger redan idag Flustret, Svettis, Birger Jarl och Fågelsången. Nya restauranger 
kan etableras i Slottskällan och Pumphuset. Verksamheten i Flustret kan utveck-
las. En ny byggnad söder om Svettis kan rymma stora, flexibla lokaler lämpade 
för allt från café och utställningar till restaurang och konserter. Ovanpå dessa 
finns plats för ett hotell. 

Svandammsplatsen
Platsen mellan dessa verksamheter, med Svandammen i mitten, blir den 
självklara samlingspunkten som ger området identitet. Den fungerar också som 
en förplats till parken och det evenemangsstråk som leder söderut till studenter-
nas idrottsplats. Här samlas man när Sirius vinner SM-guld och på nyårsafton. 
Man fikar och spanar, simmar och åker skridskor.

Svandammsplatsen är idag en barriär mellan staden och parken. Den är svår 
att överblicka på grund av flera ridåer av häckar och träd samt överdimension-
erade trafikytor och upplevs mer som frånstötande än samlande. Genom att ta 
bort vertikala element, krympa trafikytor och bearbeta Svandammen skapar vi en 
öppen plats som ramas in av omgivande byggnader. (Även trädhäcken av lind 
tas bort trots det värde den besitter då vi bedömer behovet av öppenhet som 
viktigare.) Svandammens relation till Slottskällan lyfts fram liksom slottets påtag-
liga siluett. 

Platsen ges ett enhetligt golv av sten och lutar ca 1.5 meter (1%) diagonalt från 
väster till öster. Närmast Svandammen övergår stenen i hårdträ av kraftiga di-
mensioner som trappas i gradänger och soldäck ner mot dammen. Här kan även 
ramper inordnas så att alla nivåer blir tillgängliga. Mitt över dammen läggs en bro 
i nivå med omgivande mark. Även denna är träbelagd. Nya och befintliga hängpi-
lar ger spridd skugga och förstärker platsens vattenkaraktär. 

Svandammen kan utvecklas till ett friluftsbad vilket skulle ge platsen en oerhörd 
attraktionskraft - en intressant utveckling från fisk (karp) via fågel (and och svan) 
till mittemellan (människa). Det är tekniskt fullt möjligt att med ny botten och ren-
ing göra vattnet badbart. På vintern kan dammen/bassängen fortfarande använ-
das för skridskoåkning. 

Staden möter parken
Flustret och Svettis ligger i en övergångszon mellan stad och park. Byggnaderna 
friläggs så att de mot Svandammen landar på platsen istället för vid sidan om. 
Det är också i denna zon som angöringen till befintliga och nya verksamheter 
kommer att ske. Passagerna mellan och runt byggnaderna in i parken ska vara 
generösa och välkomnande. 

Den befintliga entrén till stadsträdgården vidgas. Nivåskillnaden ner till fontän-
platsen tas upp med ett lutande plan som accentuerar övergången från stad till 
park. Fontänplatsen rensas och relationen mellan Flustret, fontänplatsen och 
Fyrisån stärks med hjälp av trappor.

Passagen mellan Flustret och Svettis fungerar både som entré till parken och till 
den nya byggnaden söder om Svettis. Här skall också finnas plats för inlastning 
till Flustret. Utrymmet mellan byggnaderna har vidgats genom att delar av Flus-
tret rivs och ersätts. Platsen beläggs med samma sten som platsen kring Svan-
dammen. Flera av de större parkträd som mår bra sparas och kompletteras med 
några nya. 

Ytan mellan Svettis och Sjukhusvägen får samma stenläggning några befintliga 
träd sparas och kompletteras med nya. Platsen utformas som en körbar torgyta 
som gör bilangöring möjlig, men på gåendes villkor. Den nya byggnaden har 
även en entré mot Sjukhusvägen. Här finns också en infart till en underjordisk 
bilangöring. 

Parken
Stadsträdgården spetsen på en grön kil som förbinder landskapet och staden. 
Detta är en av anledningarna till att Svandammsplatsen är så viktig. Härifrån rör 
man sig via parken ut i Årike Fyris utan att behöva korsa en enda bilväg. Det gör 
också att Flustret och Svettis med eventuella kompletteringar är ”slutet på stan”, 
trots att de ligger mitt i. Denna situation är unik!  

Vi tror att parken mår bra av att göras tillgängligare på det sätt som förslaget 
visar. Även den nya GC-bron över ån skapar större tillgänglighet till parken. 
Ett hinder som kvarstår är Akademiska Sjukhusområdet. Akademiska har dock 
ambitionen att mer bli en del av staden. Ett led i detta skulle vara att stärka 
östvästliga rörelser genom sjukhusområdet och koppla dessa in i parken. Bron 
över Fyrisån skulle tillsammans med bättre passager genom sjukhusområdet 
förbättra de östvästliga kopplingarna genom parken och därmed ge ytterligare liv 
åt parken. 

Trafik
Idag präglas området av omgivande gator samt cykeltrafiken som leds mellan 
häckar söder om Svandammen vilket splittrar platsen. Den täta trafiken kan ses 
som en kvalitet då den ger platsen liv och en känsla av att vara mitt i. För att den 
inte skall bli mer av ett problem än den behöver vara bör ett överordnat mål vara 
att prioritera oskyddade trafikanter. Detta görs dels genom att krympa trafiky-
torna till 7-metersgator och ta bort vissa vänstersvängar, dels genom att flytta 
cykelbanorna så att de ligger på ömse sidor om gatan, samt att göra tydliga, 
generösa gångpassager över gatorna. 

Korsningen Sjukhusvägen - Inre sjukhusvägen är flyttad söderut. På detta sätt 
frigörs en byggbar yta mittemot den nya byggnaden söder om Svettis. Detta är 
en möjlig plats för Uppsalas nya konshall eller annan verksamhet som stöder 
områdets utveckling. De båda nya byggnadsvolymerna på ömse sidor om 
Sjukhusvägen stramar upp gaturummet och markerar en tydlig passage i strat-
egiskt läge in i stadskärnan vid Svettis och Svandammsplatsen.

BYGGNADERNA

De två nya byggnaderna - Parksalarna. 
Söder om Svettis och Flustret uppförs två nya byggnader. Dessa har ett fan-
tastiskt södervänt läge mot parken och årummet. Förutsättningarna gör att 
man här bör skapa öppna generösa rum som tar in omgivningen och erbjuder 
Uppsalaborna att vistas här på många olika sätt. Mötas och umgås, vardagligt 
okomplicerat eller mer festligt, njuta mat och dryck, arbeta och vila, dansa eller 
sitta och filosofera. Parksalarna blir stadens vardagsrum och finrum.

Söder om Svettis kan en större volym placeras, som samtidigt ansluter respekt-
fullt till gymnastikbyggnaden. De två nedre våningarna görs till två magnifika dub-
belhöga salar. En generös och flexibel struktur helt glasad mot parkrummet. Den 
ena salen rymmer ett Grand Café - en stor restauranglokal som stämningsmäs-
sigt förändras över dygnet, från hotellfrukost till lunch och kafé till middag och 
bar. Den andra salen är en konsertlokal för levande musik, shower eller slutna 
events och fester. På plan 2 finns mellanstora och mindre rum för möten och 
konferens. På plan 3-6 finns hotellrum, i storleksordningen 150-200 rum. Några 
större mötesrum är också placerade på de övre våningarna.  

Söder om Flustret byggs en tvåvåningsbyggnad. Byggnadens stora salar öppnar 
sig både mot parken och årummet. Verksamheten föreslås vara restaurang, kafé, 
bar och klubb. På plan 2 finns en terrass som vänder sig mot väster och den 
vackra kvällssolen över slottet. Byggnaden ansluter till Flustret på ett sådant sätt 
att teknik, sop- och varuhantering mm kan samordnas med den befintliga  
byggnaden. 

Svettis
Svandammsplatsens nya form gör att gymnastikhuset Svettis lyfts fram och ut på 
platsen. Fasaden träder fram och bidrar till torgets inramning. Som välbevarad 
och historiskt viktig byggnad ges den en tydligare roll i stadsbilden. Tanken är att 
fler ska uppleva och använda byggnadsminnet. På den södra sidan rensas fasa-
den och den nya byggnaden uppförs med distans från Svettis. De båda byg-
gnaderna förbinds endast med en glasad gång. I foajén till den nya byggnaden 
kommer Gymnastikhusets fasad utgöra ett framträdande fondmotiv.

Mycket av Svettis kulturhistoriska värde ligger i att byggnaden kontinuerligt an-
vänts för sitt ursprungliga ändamål sedan den uppfördes. Tack vare det har inga 
större ombyggnader gjorts. Av kulturhistoriska, ekonomiska och tekniska skäl 
anser vi att byggnaden även i fortsättningen ska nyttjas för bad och friskvård. 
På så vis kan investeringskostnaderna hållas nere liksom omfattningen av 
ingrepp i konstruktionen.  Vi föreslår att byggnadens funktioner separeras, där 
badet knyts till verksamheten i den nya byggnaden och gymnastiksalen med 
tillhörande utrymmen har motsvarande verksamhet som idag. Badet blir en del 
i en mer exklusiv spa-anläggning där hotellets gäster och uppsalabor kan söka 
avkoppling, sinnliga upplevelser eller få en behandling. I källaren anordnas om-
klädningsrum, bastu, behandlingsrum mm för spa-anläggningen. På entréplan 
utförs så få ingrepp som möjligt, men för att nå källaren behövs ytterligare trap-
por och en hiss. Gymnastiksalen hyrs fortsättningsvis ut till skolor och företag, 
kvällstid kan salen användas för gruppträning, t ex gympapass eller kampsport. 

Flustret
På äldre fotografier av Flustret framträder spänstigare gestalt än den vi ser 
idag. Dessutom har omgivningen förändrats. Platsen mellan Flustret och Fyrisån 
var sammanhängande och öppen. Det vill vi återknyta till. Vi vill skapa ett mer 
öppet och välkomnande Flustret. Runt byggnaden rensas det upp så den blir 
tillgänglig från flera sidor. Genom Svandammsplatsen nya form lyfts Flustret 
(precis som Svettis) fram och blir en del av platsen. Eftersom Flustret både 
brunnit och byggts om flera gånger handlar det inte om att återskapa ett tidi-
gare Flustret, utan snarare att utveckla byggnaden och användningen. För att 
skapa en bra och trygg plats mellan Flustret och Svettis och för att stärka kon-
takten mellan parken och platsen, föreslår vi också att man river den sydvästra 
byggnadskroppen som idag inrymmer kök mm. Funktionerna i denna byggnad 
kan återskapas i befintlig och ny byggnad. 

Jag brukar hänga i Parksalarna - ofta hela dan. Gillar stämningen och 
rymden där. Och blandningen av folk. Unga, gamla, föräldrar och små-
barn som varit i lekparken, folk från sjukhuset, hotellgäster och turister. 
Det känns som det blivit Uppsalabornas vardagsrum! 

Jag sitter för mig själv och känner samtidigt att jag är en del av världen. 
Jag skriver mest, mailar och pratar i telefon. Samtidigt som jag njuter av 
parkens lugn utanför glaset. Både kaffet och lunchen är bra, och det är 
ok att man sitter kvar och jobbar.  

På eftermiddan brukar jag gå till Svettis och träna. På sommaren tar jag 
ett dopp i Svandammsbassängen. Sen kollar jag in i salarna igen och då 
har ofta nån kompis kommit. På onsdagar och fredagar ses vi alltid där, 
tar en drink eller två. Vid den tiden är dom i full gång och dukar upp till 
middan.  Barnfamiljer ramlar in efter jobb och skola, samtidigt som större 
och mindre konferenssällskap tar plats och det blir liv i luckan. 
Oftast blir vi kvar och käkar. Det finns alltid prisvärda rätter, om man inte 
vill ta nåt från den fina menyn. Är det nån bra konsert går vi på den. 
Annars kanske vi kilar över till nya Flurran eller nåt av dom andra ställena 
runt bassängen. Och spelar Sirius hemma blir går vi såklart till 
Studenternas :-)

Uppsalabo  2017



PARKSALARNA

sektion B-B 1:500

Situationsplan 1:500

sektion A-A 1:500
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S V A N D A M M S P L A T S E N
Förutsättningar finns för 

ett stadsrum i världsklass!

P A R K S A L A R N A
Södervända mot parken och ån!

Perfekt läge att skapa rum av högsta kvalitet!
För samvaro, glädje, upplevelser och vila.

K L U S T R E T
Här finns förutsättningarna att bli stans 
främsta mötesplats och nöjeskluster! 

‘Dit man alltid kan gå, där det alltid händer nåt’
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PARKSALARNA

Fasad mot parken 1:200
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Planer Markplan  1:200

PLAN 2
parksalarna
konferenslokaler, wc mm
ickepublikt
befintliga byggnader

PLAN 1
parksalarna
lobby, wc mm
ickepublikt
befintliga byggnader

PLAN 3
hotell - 60 rum
bef byggnad

PLAN 4
hotell - 60 rum

PLAN 5
hotell - 44 rum
mötesrum/lounge

PLAN 6
hotell - 20 rum
sky bar / tree top lounge

Vy 4 - Från Sjukhusvägen

Planfigurer



TRÄDÄCK PÅ 
STÅLKONSTRUKTION

BASSÄNG MED
BETONGBOTTEN

STENLÄGGNING

PARKSALARNA

Vy 3 - Från parken

Sektion C-C, Detalj genom Svandammens trädäck.  Skala 1:50

Vy 2 - Från parken

Fasad Svettis mot Flustret 

Fasad Flustret mot ån

Höjd anpassad till Svettis 

Höjd anpassad till Svettis 

Fasad Svettis mot Sjukhusvägen

YTOR  NYA  BYGGNADER        
     m2  Ny byggnad vid Svettis:  Ny byggnad vid Flustret:
  BTA  BRA   BTA  BRA  
Källare 2 050   2 000   1 000  950
Plan 1  2 050   2 000   1 000  950
Plan 2  1 250   1 200     750  700
Plan 3* 1 450  1 380   -  -
Plan 4* 1 450  1 380   -  -
Plan 5* 1 200  1 130   -  -
Plan 6*   600    560   -  -  
S:a ö mark: 8 000  7 650   1 750  1 650  
                    * Plan 3-6: Hotell. Totalt ca 185 rum á 17 m2


