
  

GOLVET SOFFAN PLATÅN

Låt oss presentera förslaget:

Ett enkelt golv länkar samman Dragarbrunnsgatan och 
gågatan. Golvet bildar basen för platsens sociala liv. 
Det bjuder in till möten, vila och aktivitet. 

En kraftfull soffa stärker den öst-västliga riktningen,  
svarar upp mot Åhlénsfasaden och tar upp nivåskillnaden 
mellan entréer och gata. En långsträckt, föränderlig plats 
som var och en kan ta i besittning på sitt vis.

En generös platå skapar en plats att vistas på och en subtil 
avgränsning mot gågatan. En scen och en sittplats som attra-
herar och bildar fokuspunkt på torget.

Nya Forumtorget utmanar vänligt och lekfullt! Ett kraftfullt uttryck som 
matchar omgivande byggnader, bjuder in och inspirerar till vila, aktivitet 
och deltagande. Platsen är en paus – en kontrast till omgivningens 
utbud, en urban oas! Den är liten och det är inramningen och folklivet 
som ger den uttryck och attraktionskraft. Gestaltningen stöttar detta 
och ger samtidigt platsen identitet. Ett sobert golv, en kraftfull soffa 
och en generös platå är den fysiska basen för platsens sociala liv.  
Tre uttrycksfulla komponenter att ta i besittning och vara stolt över!

 
På torget kan man strunta i shopping, vila från shopping eller samla kraft för mer shopping.  
Man har koll på andra som är i stan, man stämmer träff, spanar eller visar upp sig. Torget är 
en scen, men också en åskådarläktare – en plats att se och synas på. man kan dra sig undan 
i ett hörn och betrakta, eller kliva fram och agera. 

Golvet, soffan och platån bildar brickor i detta för torgplatsens mest grundläggande spel – 
det som handlar om att se och synas. De kan alla användas för såväl spontana uppträdanden 
som mer ordnade - politiska tal, dansuppvisningar, uppträdanden, manifestationer. Men de 
fungerar också som pauser och åskådar-platser. Tillsammans utgör dom en identitetsska-
pande helhet av uttrycksfulla delar.
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Centrums utveckling
Handel behöver levande stad, staden behöver levande handel. Handeln ska vara attraktiv 
och lockande. I Uppsala centrum uppgraderar man nu för att utmana och komplettera 
konkurrerande externhandel. Handelsfastigheter utvecklas och stadsrummen hänger på.  
Det håller på att utvecklas ett pärlband av uttrycksfulla platser och gator med egen karaktär 
i centrum - Dragarbrunnsgatan med sina platser, Årummet, Resecentrum och Vaksala torg. 

När centrum utvecklas är det viktigt att kopplingen mellan gågatan och den uppgraderade 
Dragarbrunnsgatan stärks. De två nordsydliga affärsgatorna är genomgående pulsådror som 
kopplas ihop med flera gränder. Dessa gränder kan kontrastera mot gatorna och med fördel 
ges olika uttryck så att deras identitet stärks.  

Forumtorget då och nu
Forumtorget är en skapelse av Gunnar Leche, ett informellt stadsrum mellan KF ś Forum och 
Tempohuset. Torget var tänkt som en mötes- och förplats för Forums huvudentré och restau-
rang. Även diagonalen som idag är Forumgallerian planerades av Leche. Rikt-
ningen på torgets markmönster och gallerians entré berättar fortfarande om diagonalen.
Forumtorget är en mellanplats, men det har på grund av sitt läge utvecklats till en mycket 
viktig knutpunkt och mötesplats för människor i staden. Här passerar man mellan olika af-
färer, stämmer möte eller tar en paus. 

Platsen i sig har idag få kvaliteter. Den är inget man visar upp för sina gäster. Att den 
fungerar och är befolkad bra beror på dess läge och det som händer omkring den. Här finns 
inga sittplatser, inget strukturerande element, inga identitetsskapare - allt flyter. Trots detta 
används platsen. Kan en ny gestaltning ta vara på och utveckla detta – läget och förmågan 
att attrahera människor?   

Torget och omgivande byggnader
Forumtorget är en liten, informell plats med ett mycket strategiskt läge mitt i den kommer-
siella stormens öga. Här bröstar snart nya Åhléns upp sig. Fasaden skäms inte för sig och 
kommer bli en självklar fokuspunkt. På södra sidan har bebyggelsen ett intimare uttryck i 
både skala och material.  Kan torget matcha detta så att det både svarar upp mot Åhléns 
och samspelar med Forum utan att underordna sig? Ja, vi tror att torget kan vara kraftfullt 
och uppseendeväckande på ett inbjudande vis som både utmanar, matchar och samspelar. 

Belysning

Förutsättningar
Forumtorgets väggar avger ett relativt starkt ljus tack 
vare skyltfönster och ljussättning på fasader. Detta ger 
en ökad upplevelse av ljushet. på torget. Det inramande 
ljuset är en förutsättning. Kompletterande ljussättning 
göras så att platsen inte blir överbelyst. Det är viktigt att 
kommun, fastighetsägare och hyresgäster samarbetar för 
att en god belysning av torget ska åstadkommas. 

Upplättningsljus
Forumtorget är en relativt liten och intim plats med en 
tydlig rumslighet. För att bevara detta belyses torget med 
ett upplättningsljus istället för med traditionell stolp-
belysning. Upplättningsljuset består av väl avskärmade 
strålkastare monterade på noggrant utvalda tak för att 
belysa torgytan. Fördelen med denna belysningsprincip är 
att torget blir väl belyst på ett diskret vis utan att stolpar 
eller ljuspollare behöver tillföras.

Soffan
Ljuset integreras i soffans konstruktion och framhäver 
formen nattetid. Ljuskällan placeras i soffans hålrum och 
ljuset letar sig ut genom de transparenta akrylskivorna 
och färgas av HDL-skivornas sidor. Ljussättningen av 
soffan fungerar som en ljusbärare, där soffan blir en 
ljusskulptur som sträcker sig längs med torget och 
gränden. 

Platån
Platåns sockel belyses med ett integrerat ljus. Detta ger 
ett släpljus längs med marken så att platån upplevs att 
sväva. Vattenspelet belyses med ett lekfullt ljus som 
varierar i ljusfärg beroende på mängden vatten och tid på 
dygnet. Fiberoptiska ljuspunkter i marken förstärker vat-
tenspelets riktning och färg.

Torghandel och flexibla elinstallationer
Torghandel är positivt för platsens sociala liv och ges 
plats på torget.  Soffan och platån förses med eluttag i 
strategiska punkter. Dessa kan efter behov kompletteras 
med brunnar för flexibla elinstallationer på torgytan.
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Låt oss presentera soff(t)an lite mer ingående:

Detalj - Golvets skiftningar och platån. Skala 1:40

Materialreferensbilder

GOLVET
Vi sökte ett sätt att markera den historiska diagonalen, men 
landade i en enklare rätvinklighet. Endast trappstegen som tar 
upp nivåskillnaden mellan Forumgallerians entré och de högre 
belägna butiksentréerna på Forum har diagonalens riktning. 
Detta ger en generösare plats framför galleriaentrén. Trappan 
förses med handledare av mässing. Ytan lutar jämnt mellan 
Åhléns och Forumhuset. 3 meter utanför Forum ligger ett veck 
med linjeavvattning. Framför Forumgallerians entré skapas en 
lågpunkt med brunn. Utmed soffans översida mot Åhléns ligger 
en linjeavvattning. I Smedsgränd läggs en låglinje med brunnar. 

Material
Vi föreslår ett sobert golv som är mörkt till sin karaktär. Ett antal 
subtila skiftningar i ytan skapar en variation. Det mörka bidrar 
till att stärka platsens identitet i och med att det skiljer sig från 
Kungsängsgatans och Dragarbrunnsgatan ljusgråa beläggning-
ar. Golvet består 180 millimeter breda förband i fallande längder. 
Materialet kan med fördel vara granit i några olika sorter, med 
en ytbearbetning som varieras mellan flammad och råhuggen. 
Där det inte finns risk för halka kan även polerade stenar läggas 
in. Materialet kan också vara skiffer med sin naturliga variation. 

PLATÅN
Torget är per definition en öppen plats – den ska inte övermö-
bleras! Platån är mer än en möbel, den är en plats på platsen. 
Den bildar en subtil avgränsning mot gågatan, en avgränsning 
som tack vare sin form är lätt att röra sig över och runt. Platån 
är både en läktare och en scen för talare och uppträdanden. 
En vistelseplats och en fokuspunkt. Den är försiktigt utskjuten i 
gågatan för att annonsera platsen. Här kan man sitta och spana 
upp och ner längs gatan. Runt kanten finns kraftiga armstöd 
av mässing för ett komfortabelt sittande. På den del som vetter 
mot torgets mitt finns vattenmunstycken på platån och intillig-
gande stenläggning. Dessa styrs så att de vid valda tider kan ge 
en vattendimma eller strålar. Värme kan integreras i kanten. 

Material
Platån skulle kunna bestå av samma material som soffan. 
Snyggt, men inte helt oproblematiskt med den runda formen 
och önskade funktioner. Nej, platån är det tredje – golvet, sof-
fan, och platån. Den är massiv samtidigt som den är svävande, 
av terrazzo, kanske med en dragning åt grön. Två halvor som 
gjuts i samma form. En len yta att vara nära, som glänser när 
den begjuts med vatten.

... och golvet & platån:

SOFFAN
Soffan är ett superurbant element som hämtar sin karaktär från naturens 
organiska och lekfulla former. Dess planform har sitt ursprung i stadens 
rätvinkliga och byggda logik. Sektionerna varieras och kombineras för att 
skapa en så intressan och användbar form som möjligt. Den modellerings-
metod vi använder gör det lätt att utveckla och justera formen utifrån ön-
skemål om ytterligare funktioner och uttryck. Det viktiga är att soffan blir 
ett kraftfullt element som svara upp mot Åhlénsbyggnaden och stärker 
den öst-västliga kopplingen mellan gågatan och Dragarbrunnsgatan. Och 
att den kan användas på olika sätt så som sektionerna nedan visar. 

Längdsektion, skala 1:200
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Material
Vi började med att tänka massiv trä (vilket också är möjligt) men fastnade 
slutligen för högtryckslaminat (HDL) – ett mycket hållbart material som 
kan fås i ett rikt spektrum av olika färger. 20 mm tjocka skivor med färgade 
sidor varvas med 25 mm tjocka skivor av akryl (plexiglas). HDL-skivornas 
kanter rundas för att bli bekväma. Akrylskivorna är något mindre så de lig-
ger försänkta mellan HDL-skivorna. Soffan byggs i sektioner som lätt kan 
lyftas bort för underhåll och om man vill komma åt bakom eller under. Varje 
skiva är individuellt utformad, men produktionen sker rationellt med hjälp av 
CNC-fräs som styrs av en digital modell. Det finns två möjlighetet vad gäller 
soffans övergång till trappsteg. Antingen de redovisas i planen, med steg 
av sten inspänd mellan soffsegmenten. Eller som i flygbilden med flytande 
övergång, men kanske fortfarande med markens material. Trapporna förses 
med handledare av mässing. Även soffan förses med armstöd i mässing.
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