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Inbjudan 
Uppsala kommun inbjuder till en arkitekttävling om utformningen av Forumtorget i 
Uppsala. Tävlingen anordnas i enlighet med bestämmelserna i LOU och i samråd 
med Sveriges Arkitekter. 
 
Ingress 
Forumtorget är ett av Uppsalas centrala torg. Det ansluter direkt till gågatan 
Kungsängsgatan och bildar tillsammans med Smedsgränd en bred passage till 
Dragarbrunnsgatan. På grund av det centrala läget, ett bra klimat och att många 
människor passerar torget används det ofta för politiska möten och evenemang. 
Sommartid finns en uteservering vid entrén till Forumgallerian och periodvis används 
torget för försäljning av konsthantverk och blommor.  
Torgytan består av tre olika fastigheter. Två ägs av privata fastighetsägare och en 
ägs av kommunen. Torget är planlagt dels som allmän platsmark dels som 
kvartersmark. Ägoförhållandena är anledningen till att namnet Forumtorget saknas 
på officiella kartor.  
 
Flera av fastigheterna som omgärdar torget ska nu byggas om och förändras såväl 
interiört som exteriört. Befintliga entréer i relation till torget kommer att flyttas och nya 
skapas vilket kommer att förändra människornas rörelsemönster.  
Torgbeläggningen är idag svår att hålla ren och dess nivå har sjunkit genom 
sättningar. 
Även omdaningen av Dragarbrunnsgatan som pågår sedan en tid tillbaka kommer att 
påverka utvecklingen av Smedsgränd och Forumtorget.  
 
Med anledning av detta har beslutats att torgytan ska förbättras och byggas om.  
 

Under våren 2011 genomfördes ett öppet forum för att ta reda på hur Uppsalaborna 
ser på sitt torg och vilka förväntningar och önskemål det finns. Resultatet av öppet 
forum bifogas. 
 
Bakgrund och syfte 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-03-03 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att genomföra en inbjuden tävling om utformningen av Forumtorget och del av 
Smedsgränd. 
Bakgrunden till tävlingen är att det sedan tidigare finns ett samarbete mellan 
kommunen och näringslivet i city för att stärka Uppsalas attraktivitet. Syftet med 
samarbetet är att åstadkomma en levande och attraktiv stadskärna som är tillgänglig, 
har ett brett utbud, upplevs trygg och vacker samt har en god miljö. Ett av områdena 
för samverkan är stadsförnyelse med tyngdpunkten på ombyggnad av den fysiska 
miljön. Inom ramen för stadsförnyelsearbetet har man under 2009 tagit fram en 
handlingsplan (http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--

planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Uppsala-stadsrum/) för Uppsalas stadsrum för att 
lägga fast en inriktning för angelägna stadsförnyelseprojekt. Ett av dessa projekt är 
Dragarbrunnsgatan vars förnyelse har inletts och som kommer att pågå under en 
längre tid. I projektet ingår de gränder och platser som binder samman 
Dragarbrunnsgatan med Kungsängsgatan. 
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-
byggprojekt/Dragarbrunnsgatans-omvandling/   

 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Uppsala-stadsrum/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Uppsala-stadsrum/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Dragarbrunnsgatans-omvandling/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Dragarbrunnsgatans-omvandling/
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Forumtorgets rumsbildning med den öppna ytan i Uppsalas rutnätsplan tillkom när 
Forum- och Tempovaruhusen byggdes. År 1953 stod Forumvaruhuset färdigt och på 
1960-talet byggdes Tempovaruhuset.  
Det kan nämnas att från 1760-talet låg här en stadsgård, som brukspatron Carl de 
Geer, herre till järnbruken Lövstabruk och Österbybruk, uppförde för sina besök i 
staden.  
 
Under första delen av 1990-talet renoverades torget i samband med att 
Forumgallerian byggdes. Man ville då att bevara torgets utseende och återanvände 
markplattorna med den grövre undersidan vänd uppåt. Plattorna är nu svåra att hålla 
rena. 
 
På den öppna torgytan har det stått två solitära träd varav det sista togs ned 2005. 
 
Under hösten 2011 kommer Åhléns varuhus att påbörja en omfattande om- och 
tillbyggnad som innebär att det blir fler butiker med entréer ut mot torget och 
gränden. Detta kommer att innebära förändrade rörelsemönster och fler människor 
som rör sig i Smedsgränd. Varuhuset kommer också att få helt nya fasader av glas 
vilket förändrar karaktären på gaturummet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forumtorget år 1963. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kungsängsgatan med Forumtorget 
till vänster.  
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Dagens användning 
Forumtorget är ett av Uppsalas centrala torg. Det är litet till ytan och ligger direkt i 
anslutning till gågatan. Flödet av människor längs och tvärs torget är stort och torget 
är exponerat för sol stora delar av dagen.  
På grund av det centrala läget, ett bra klimat och stora folkströmmar som passerar 
torget används det ofta som en liten evenemangsplats med bland annat politiska 
möten, dans- och musikuppvisningar, torghandel i liten skala och julmarknad under 
december. 
 
Befintliga flöden 
I dagsläget finns en mycket tydlig tvärförbindelse mellan den befintliga entrén i 
Åhlénshuset och Forumgallerian. Antalet passerande beräknas till 15 000 – 20 000 
per dygn. 
Med nya entréförhållanden för Åhlénshuset (se bifogad plan) kommer flödena att 
förändras vad gäller riktning men troligtvis inte i antal människor.  
 
Funktion 
Marken inom torgytan har satt sig och eftersom marken består av djupa lerlager 
sjunker den kontinuerligt.  
För att man ska få ett välfungerande torg måste nivåskillnaderna tas om hand och 
justeras mot höjder vid entréer. Torget lutar idag från Kungsängsgatan mot 
Dragarbrunnsgatan. Forumgallerians entré ligger lågt i förhållande till torget i övrigt.  
Omhändertagandet av dagvattnet ska ingå i torgets gestaltade helhet. 
 
Torget upplevs som mörkt och ogästvänligt vissa tider. Den upplevelsen bör 
förändras. 
 
Det ska finnas allmänt tillgängliga vistelseplatser och platser för uteservering kan 
prövas.  
 
För att möjliggöra evenemang av olika slag behövs ett välfungerande flexibelt system 
för elinstallationer.  
 
I Smedsgränd finns idag ett femtiotal cykelplatser. Det finns inget krav på att dessa 
ska finnas kvar men eftersom behovet av cykelparkering i centrala Uppsala är stort 
får cykelplatser ingå i gestaltningen.  
Befintlig reklamskylt/telefonkiosk kan flyttas från tävlingsområdet eller tas bort. 
Torget ska gå att angöra med räddnings- och med handikappfordon. 
 
Mindre transporter till befintlig hamburgerrestaurang förekommer idag från 
Smedsgränd och ska fortgå. Övrig inlastning sker från andra delar i omgivande 
kvarter. 
 
Platsen ska gestaltas i ett samspel med byggnaderna och närliggande gaturum samt 
möta samtida krav på funktionalitet. Det kan ske med hjälp av t.ex. ny 
markbeläggning, möblering, belysning, konstnärlig utsmyckning och grönska.  
Uppsala kommuns materialstandard för markbeläggning finns för kännedom i 
underlagen men den är i tävlingen fri att frångå. 
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Målsättning 
Målet är att Forumtorget ska bli en intressant och väl fungerande plats för vistelse 
och rörelse. Torget ska ges en ny utformning i relation till de omkringliggande 
fastigheternas förändrade interiörer och exteriörer. Torgets attraktivitet ska ökas och 
det ska bli mer användbart för olika aktiviteter.  
 
Tävlingsuppgift 
Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning av Forumtorget och del av 
Smedsgränd i Uppsala. De tävlande får själva avgöra om Kungsängsgatan ska 
inkluderas i Forumtorgets gestaltning. 
 
Tävlingsområdet 
Området består av Forumtorget tillsammans med angränsande gator enligt karta. 

 
 
Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Uppsala Kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden tävling med 4 deltagare inbjudna efter ett 
kvalificeringsförfarande. 
 
Deltagarrätt  
Tävlingen är öppen endast för följande team som kvalificerat sig:  

 White Arkitekter 

 Nivå Landskapsarkitektur och Ghilardi + Hellsten 

 Nyréns Arkitektkontor 

 Mandaworks, Hosper Sweden, Kreera Samhällsbyggnad 
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Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 

 Liv Hahne, ordförande byggnadsnämnden 

 Stefan Hanna, ordförande gatu- och trafiknämnden 

 Karin Åkerblom, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun 

 Tom Karlsson, Gatu- och Trafikkontoret, Uppsala kommun 

 Kristina Johnson, Affärsområdeschef Handel, Atrium Ljungberg AB 

 Erik Lindvall VD i Axfast AB 

 Bibbi Leine, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

 Anna Englund, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
 
Juryns sekreterare är Claes Larsson Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 
 
Tävlingsfunktionär 
Brita Christiansen 
e-post: brita.christiansen@uppsala.se   
 
Programhandlingar 

 Grundkarta 

 Ledningsnät  

 Fasader och planer omgivande byggnader  

 Foton, underlag för perspektiv 

 Tvärsektioner och planer för beläggningsprinciper för Dragarbrunnsgatan och 
Kungsängsgatan. 

 Sammanställning av öppet forum. 
 

Ovanstående handlingar distribueras till de tävlande vid ett gemensamt startmöte. 
 
Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2011-08-29. Märk all 
korrespondens med ”Forumtorget”. 
Juryns svar på frågorna kommer att distribueras till de tävlande senast 2011-09-05. 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 
cm) och får omfatta högst två planscher. Därutöver skall en omgång av dessa 
planscher, förminskade till A3-format, lämnas. All text på planscherna skall vara 
läsbar på A3-kopiorna. 
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i PDF-format på CD – alla planscher ska 
ligga i samma fil.  
OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 

mailto:brita.christiansen@uppsala.se
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Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. 
Modell tas inte emot.  
 
OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på alla typer av spårbar 
information om upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
 
Tävlingsförslag skall redovisa följande: 

 Situationsplan, skala 1:200 

 Längdsektion, skala 1:200 

 Tvärsektioner, skala 1:200 en genom Smedsgränd samt en genom 
Forumtorget 

 2 perspektiv utifrån bilagda fotografier 

 Detaljer av betydelse i valfri skala 

 Kortfattad beskrivning 
 

Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2011-10-03. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara 
inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären (eller lämnat direkt 
till tävlingsfunktionären). Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna dag, 
men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 4 dagar senare, tas inte upp till 
bedömning. 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med 
"Namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag ska 
återsändas. 
 
OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer där kontakt 
kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget 
inte kommit fram. 
 
Prissummor 
Tävlingsarvodet är 100 000 SEK exkl. moms per deltagande team. Arvodet betalas ut 
mot faktura efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 
 
Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 

 Arkitektonisk gestaltning 
 Funktion 
 Utvecklingsbarhet 
 Genomförbarhet 
 

Bedömning/utställning  
Bedömningen beräknas vara avslutad årsskiftet 2011/2012. 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom 
arrangörens försorg. Plats meddelas senare. 
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Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat 
offentliggörs. 
 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 
 
Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Uppdrag efter tävling 
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om 
uppdraget att projektera utformningen av Forumtorget. 

 
Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges Arkitekters 
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha 
uppdraget lämnas det till honom i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av 
honom själv och godkänd av arrangören.  
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag / inlett 
förhandlingar för vinnaren tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet. 
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Tävlingsprogrammets godkännande. 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekter. 
 
Uppsala 2011-06-21 
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