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Markbeläggning

I betongplattor fälls prickar av svart granit och mässing 
in på fabrik när plattorna tillverkas. Betongplattan är vald 
för att samspela med omgivande gator. Beläggningen 
består av ett antal moduler av betongplattor med olika 
antal prickar. Betongplattorna kombineras för att uppnå 
beskriven effekt. Tanken är att mönstret glesas ut och 
möter omgivande gator med en mjuk övergång; omön-
strade betonghällar möter betongmarksten i gränssnittet 
mellan olika beläggningar. Konstrasten mellan den blanka 
stenen och mässingen mot betongen skapar blänk och liv 
på platsen i solljus, vid regn och i belysningen nattetid.  

Belysning

Det är ljusbilden som är betydelsefull här. Armaturen är 
tänkt att vara en enkel fasadarmatur i svart som riktar 
ljuset längs med kantzonerna på torget och gränden för att 
sedan tonas mjukt inåt där det blir mörkare allteftersom 
mönstret och de svarta prickarna tätnar. 

Dagvattenhanteringen

Vi föreslår två brunnar på torget och en dagvattenränna, 
typ acodrain, utanför Forumgallerians entré. Den ena brun-
nen är placerad i en lågpunkt på torgets sydöstra del. Den 
andra brunnen ligger där Smedsgränd möter Forumtorget, 
i låglinjen som sedan fortsätter ner i gränden, med höjder 
enligt stadens projektering. Där torget möter Kungsängs-
gatan följer förslaget även här stadens projektering, trots 
att mönstret sträcker sig över gatan. Brunnsbeteckningarna 
föreslås vara utformade för att samspela med mönstret, 
t ex perforerade, cirkulära brunnslock av mässing. 

El

Eluttag för tillfällig torghandel och andra aktiviteter före-
slås vara nedsänkt i mark med lucka i beläggningen. Om 
det inte låter sig göras pga problem med dräneringen, fälls 
eluttag in i kv Panterns fasad. 

Övergripande struktur 

Smedsgränd och Forumtorget ingår i stadsförnyelsearbetet 
i centrala Uppsala, där en handlingsplan har tagits fram. 
En sammanhängande tydlig rutnätsstruktur definierar och 
håller ihop den täta, småskaliga och händelserika stadskär-
nan. De öst- västliga stråken har en tydlig trafikgrammatik; 
Kungsängsgatan är en ren gågata, Dragarbrunnsgatan håller 
på att omvandlas till en gåfartsgata, med blandad trafik, och 
Kungsgatan är en stads- och bussgata. Dessa gator är lång-
sträckta med långa siktlinjer. I den andra riktningen löper 
ett tätt system av gränder.

Centrala Uppsala är rikt på visuell information och intryck. 
Fasader från olika tidsepoker tillsammans med ett collage 
av mönster och material på gator och små platser med olika 
utformning bidrar till detta. Vi tror att stadskärnan vinner på 
att man tar ett helhetsgrepp där varje gränd från början till 
slut ges en sammanhängande gestaltning. För att visa på förde-

larna med detta grepp har vi valt att arbeta med hela grändens längd. Förslagets ge-

staltning avslutas mot Ågatan där stora träd bildar fond i å 
rummet. I andra riktingen utgör stadshuset fond. Givetvis 
är förslaget möjligt att genomföra även i förkortad version, 
inom det angivna tävlingsområdet. 

Förslaget 

Förslaget består av en dynamisk och uttrycksfull mark-
beläggning. I ”Öppet Forum” beskrivs det att ”Golvet ska 
lyfta sinnet”. Det tror vi är en viktig uppgift på platsen. 
Forumtorget är en utvidgad plats i stråket Smedsgränd. På 
torget skapas en fokuspunkt som placeras med sitt centrum 
något förskjutet ut i gågatan för att få full kraft. En läsning 
av mönstret skulle kunna vara att prickarnas densitet i sitt 
centrum beskriver Forumtorget som mötesplats, här sam-
las man. Vi tänker oss ett mycket dynamiskt uttryck, en 
explosion som bildar ett nedslag av tätt, tätt med prickar 
av svart, blank granit och mässing som sprids ut i Smeds-
gränd åt båda hållen. 
Mönstret glesas ut ju längre bort från centrum man kom-

mer. På så sätt förändras upplevelsen hela tiden när man 
rör sig i gränden och på torget. Det minimalistiska greppet 
motiveras av ett ovanligt rikt folkliv alla dagar och tider. 
Den entydiga behandlingen står i sin kraftfullhet mot det 
variationsrika fasadutbudet längs med gränden och torget. 
Torgets atmosfär och espri har inspirerats av Kvarteret Pan-
terns stringenta, tidstypiska och eleganta fasad av huvud-
sakligen gult tegel och sirliga svarta smidesdetaljer samt 
KV Lejonets glasade, böljande fasad med olika speglande 
effekter. Forumtorget, Uppsalabornas vardagsrum, ges en 
samtida stark gestaltning värdig dess betydelse.

Möblering

Forumtorget är ett litet, men mycket välbesökt torg som 
kräver en möblering som inte stör användningen och flöden 
av människor som passerar torget. Vi har observerat be-
hovet av sittplatser på torget, t ex hänger ungdomar här, 
idag sittandes på marken, i brist på möblering. Samtidigt 
vill vi värna om torgets huvudsakliga funktion som plats för 

mindre och medelstora medborgarmöten och andra even-
emang. I gestaltningen har dessa två aspekter varit prior-
iterade. Bänkarnas öppna form och struktur tar hand om den 
sociala aspekten, människor som möts och samtalar, här kan 
man sitta i grupp eller ensam. Möblerna placeras på lämliga 
ställen där inte de viktigaste, stora flödena av människor 
störs. Bänkarna föreslås vara uppvärmda, liksom marken är 
på torget, för att fungera året om.

Lös möblering: Vi föreslår en enhetlig möblering för alla 
café- och restaurangverksamheter i anslutning till Smeds-
gränd och Forumtorget. En idé är att denna även vandrar in 
i de båda intilliggande galleriorna, på café- och matställen. 
På så sätt skulle ute och inne kunna vävas ihop med enkla 
medel.
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