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Inbjudan / Vision
Uppsala kommun inbjuder till en allmän arkitekttävling om utform-
ningen av en ny konsert- och kongressbyggnad vid Vaksala torg centralt
i Uppsala. Uppgiften är att utforma en byggnad av hög arkitektonisk
kvalitet som erbjuder bästa tänkbara betingelser såväl för konserter och
annan musikverksamhet som för kongresser och konferenser.

Uppsala är Sveriges fjärde stad och en del av landets mest expansiva
region. Staden bär på en rik historia och utvecklar samtidigt kunskap
och produkter inom 2000-talets framtidsområden, bioteknik, material-
teknik och informationsteknik. Uppsalas företag och institutioner har
breda internationella kontaktytor. Staden har den rätta jordmånen för
att nya idéer ska kunna slå rot och börja växa. Mycket av värden från
förr finns kvar - de skapar kontinuitet i tider av dynamisk förändring.
Staden är stor nog att ge utrymme för mångfald, men inte större än att

den är överblickbar och har de sociala nätverk som ger grund för demo-
krati, delaktighet och ansvarstagande för medmänniskor och miljö. Det
är cykelavstånd till stadens olika funktioner. Naturen sträcker sig ända in
i stadskärnan. Den öppna slätten, Uppsalaåsen och Fyrisån är karaktärs-
drag i landskapet och präglar staden. Kulturutbudet är rikt. Det utveck-
las dels i samverkan mellan universitet, kyrka och kulturlivets institutio-
ner, dels i stadsdelarnas föreningsliv. Nöjeslivet är mångkulturellt och
har en ung puls.

Den nya konsert- och kongressbyggnaden ska bli ett nytt nav för kul-
turlivet, en arena för forskning och företagande och en ny levande mö-
tesplats för uppsalaborna - öppen för en mångfald av aktiviteter. En
karaktärsbyggnad för det framtidsinriktade Uppsala - en byggnad
med kraft nog att överbrygga historiska gränser i stadsväven.

Fotopunkt 2: Vaksala torg från öster. Kv Gerd i fonden.
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Bakgrund
Uppsala har ett omfattande och mångfacetterat musikliv. 300 körer,
professionella musiker av hög klass inom t ex klassisk musik och jazz,
många som ägnar sig åt folkmusik och därutöver ett utbrett musice-
rande bland ungdomen i Kommunala musikskolan, i studieförbund och
privat. Trots det finns i Uppsala ingen lokal byggd primärt för konsert-
verksamhet. Musikframträdanden är hänvisade till lokaler som
Universitetsaulan, Alfvénsalen, Rådhussalen, Rikssalen, Fyrishov, kyrkor
och skolaulor. Det uppsaliensiska musiklivet har länge väntat på värdiga
lokaler utformade för musikutövning och musikupplevelser.

Uppsalas näringsliv, de två universiteten, kyrkan och andra har under
många år påtalat behovet av en konferensanläggning. Påfallande många
av Uppsalas företag och institutioner har starka kopplingar till världs-
marknader och breda internationella kontakter. Tillgången till mötes-
platser är därför viktig. Universitetsaulan är med sina 1800 platser den
största lokalen. Därutöver finns sju lokaler som rymmer 400 – 600
personer. Ingen av dessa fyller kraven på en konkurrenskraftig anlägg-
ning för nationella och internationella kongresser/konferenser.

Olika möjligheter att få de önskvärda konsertlokalerna till stånd har
prövats under de senaste decennierna, men har av olika skäl inte resul-
terat i något genomförande.

Redan 1972-73 genomfördes en utredning som, efter jämförelse av sex
olika lägen, rekommenderade kv Gerd vid Vaksala torg för lokaliser-
ingen av det ”Musikens Hus” som då var aktuellt. Frågan har sedan i en
eller annan form varit uppe till behandling i kommunfullmäktige och/
eller kommunstyrelsen flera gånger.

År 1991 genomfördes en exploateringstävling för kv Gerd där ett för-
slag författat av Arosgruppen arkitekter och med PEAB som byggherre
valdes ut för genomförande. Efter viss utveckling stoppades projektet
1993 som en följd av krisen på fastighetsmarknaden.

År 2000 gjordes ett nytt försök. Denna gång med inriktning på att få
någon extern intressent att påta sig ansvaret att leverera en ”nyckelfär-
dig” konsert- och kongressbyggnad för förhyrning av kommunen, med
lokalisering till delvis befintliga lokaler i kv Nanna vid Kungsgatan.
Marknadens intresse visade sig dock vara alltför ljumt.

Underlag och lokalprogram för kv Nanna gjordes av arkitekt SAR Bo
Karlberg, Lund & Valentin arkitekter, som därefter har utrett förutsätt-
ningarna för motsvarande konsert- och kongressanläggning i kv Gerd
sedan intresset återigen fokuserats på denna lokalisering (se program-
handling 8). Dessa studier ligger till grund för förutsättningarna för
denna tävling.

Fotopunkt 3: Korsningen Vaksalagatan-Storgatan. Kv Gerd till vänster.
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Fotopunkt 4: Vaksala torg och Salagatan. Kv Gerd till höger.

Fotopunkt 5: Storgatan från söder. Kv Gerd och dess P-plats.
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Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress blir, som namnet visar, en anläggning för
flera användningsområden. Men i första hand ska det upplevas som ett
konserthus - ett konserthus för alla uppsalabor, som kan erbjuda ett
brett utbud av musik och dans av hög kvalitet. Som sådant beräknas det
användas hälften av antalet nyttjandedagar per år.

Resterande tid ska byggnaden ge plats för kongresser och konferenser.
Förutsättning för denna verksamhet är att byggnaden möter de krav
som kan ställas internationellt. Utöver plenisal och grupprum finns t ex
behov av utställningsmöjligheter och utrymme för banketter.

Konserthuset ska också utgöra fast punkt och arbetsplats för Musik i
Uppland (MiU), dess ensembler och dess administration.

Även kommunala musikskolan, musikklasser och andra musikpedagogi-
ska verksamheter för barn ska kunna nyttja byggnaden.

Detta ställer höga krav på byggnaden:

• Lokalerna måste fungera optimalt för den blandade verksamheten.
De båda stora salongerna ska dock utformas i första hand för musi-
kens och dansens funktionella och akustiska krav.

• Flexibilitet vad gäller lokalernas användningsmöjligheter är helt
avgörande för att anläggningen ska bli uppskattad och ekonomiskt
bärande.

• Flera fristående evenemang ska också kunna genomföras samtidigt i
anläggningen. Entré och foajé bör vara planerade för att kunna sära
på besökare till olika evenemang.

• Inre organisation och logistik måste vara sådan att såväl stora publik-
strömmar som in- och utlastning av material kan flyta friktionsfritt
även om flera aktiviteter pågår samtidigt eller följer slag i slag.

• Tillgänglighet, ur alla aspekter, är en central faktor för ett konsert-
och kongresshus. Krav på god tillgänglighet för människor med olika
former av funktionshinder är självklart för en offentlig byggnad av
detta slag. Viktigt i detta sammanhang är också en inre organisation
av de publika lokalerna så att det är lätt att orientera sig i byggnaden,
både för förstagångsbesökaren och för människor med dålig syn eller
andra orienteringsproblem.

• Skyltning av verksamheten utåt är en annan viktig aspekt på tillgäng-
lighet. Information om föreställningar och kongresser måste kunna
annonseras mot omgivningen utan att störa. Byggnadens utformning
kan gärna i sig bidra till öppenhet och möjlighet för verksamheterna
att annonsera sig utåt.

Fotopunkt 6: Kv Gerd från Vaksala torg.
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Fotopunkt 7: Vaksalagatan västerut. Kv Gerd till vänster, Carolina Rediviva i fonden. Fotopunkt 8: Vaksalagatan österut. Kv Gerd till höger.

Fotopunkt 9: Vaksalagatan västerut. Kv Gerd till vänster. Fotopunkt 10: Hörnfastigheten Vaksalagatan-Storgatan.
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Kv Gerd med omgivning
Kontexten – Läge, omgivning

Uppsalas stadsstruktur har formats av

- de naturgivna förutsättningarna – det öppna slättlandskapet, den
mäktiga Uppsalaåsen samt Fyrisån. Viktiga land- och vattenvägar
korsades här och gjorde det möjligt att bygga staden.

- infrastrukturen – infartsvägarna som redan på drottning Kristinas tid
drogs med avsikt att framhäva viktiga byggnader (bl.a. nuvarande
Vaksalagatan). Järnvägen som sedan 1866 delade staden i den histo-
riska borgerliga staden och den framväxande industri- och arbetar-
staden.

- olika tiders stadsplaneideal – under 1600-talet genomfördes en ny
stadsplan, en rutnätsplan lades över den medeltida staden, med
korsande huvudgator och ett hörnslutet renässanstorg i mitten -
nuvarande Stora Torget. Under slutet av 1800-talet fick Uppsala sin
första moderna stadsplan som bl.a. innefattade stadsdelarna öster om
järnvägen. Ansträngningarna att överbrygga gränserna (järnvägen,
Fyrisån) tog sig bl.a. uttryck i att Vaksala torg skulle bilda en pendang
till Stora Torget.

Till stadens kännetecken hör vidare siluetten, upplevelsen av stadens
gräns och landmärkena – framförallt slottet och domkyrkan.

Valet att lokalisera konsert- och kongresshuset till kv Gerd är som fram-
gått resultatet av en lång process. Viktiga inslag i denna process har varit
synen på byggnadens funktion och vilka lägen som bäst främjar denna,
samt stadens ekonomi som i avgörande skeden inte ansetts kunna
rymma tillkomsten av ett konserthus. Lokaliseringen till kvarteret Gerd
understryker synen på anläggningen som uppsalabornas nya vardagsrum
och önskan att förskjuta tyngdpunkten i Uppsala mot öster för att
tillsammans med utvecklingen av Östra Stationsområdet (se nedan)
påtagligt förändra funktion, tillgänglighet till och upplevelse av Uppsa-
las centrala delar.

Kv Gerd erbjuder ett öppet och framträdande läge i stadens rutnäts-
plan, strax öster om den nuvarande stadskärnan. Tomten är centralt
belägen med direkt access till centralstationen och övrig kollektivtrafik.
Ett planerat nytt resecentrum vid centralstationen kommer att ytterli-
gare förbättra kollektivtrafiktillgängligheten.

Området kring Vaksala torg utgör kommersiellt centrum för stadsdelen
öster om järnvägen. Utbudet av kommersiell service är alltså gott i
grannkvarteren, exempel på detta är Kvarnen i kv Njord och Siviatorget
i kv Siv. Här finns också samhällservice, t ex Vaksalskolan med låg-,
mellan- och högstadium.

Ca 1500 hotellrum, många restauranger, den attraktiva stadsmiljön
kring ågatorna samt universitetsområdet ligger inom ca 15-20 minuters
gångavstånd.

Östra Stationsområdet

Östra Stationsområdet, strax söder om kv Gerd, har spelat ut sin roll
som godsbangård och planeras under de närmaste åren undergå stora
förändringar. Här ska anläggas ett högklassigt resecentrum med nytt
entréområde samt bebyggelse för kontor, hotell, handel och bostäder (se
illustration, bilaga 3). Två nya gångtunnlar föreslås under järnvägsom-
rådet - en strax söder om Centralstationen och en mellan Stadshuset
och Roslagsgatan. Trafiken norrut genom området matas till Storgatan
och vidare förbi kv. Gerd.

Stationsområdet kommer efter omvandlingen att utgöra en länk mellan
stadskärnans centrala och östra delar och samtidigt ge denna östra del
en helt ny och representativ front mot järnvägen. Förslag till ny detalj-
plan för resecentrum har varit utställt och väntas bli antaget senare i år.
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Inom kvarteret finns sammanlagt 7-8 fullvuxna lövträd, dels på gården
närmast Salagatan, dels på parkeringen.

Kvarteret sluttar svagt nedåt mot söder, från ca +8,6 m i korsningen
Salagatan-Vaksalagatan till ca +6,9 m i korsningen Storgatan-Roslags-
gatan.

Grundläggningsförutsättningarna varierar inom området. Djupet till fast
botten är ca 10 m vid Salagatan och ca 20 m vid Storgatan. All tillkom-
mande bebyggelse måste grundläggas på pålar. Om byggnaden i hörnet
Salagatan-Vaksalagatan bevaras måste den grundförstärkas.

Kv Gerd idag

Kvarteret Gerd begränsas i nordväst av Vaksalagatan, en av Uppsalas
huvudgator med universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i fonden. I
sydväst av Storgatan, i sydost av Roslagsgatan och i nordost av Salagatan
och Vaksala torg.

Halva kvarteret är bebyggt med tre gårdsbildningar från andra hälften
av 1800-talet, en av få bevarade bebyggelsemiljöer från en av stadens
mest expansiva utvecklingsperioder. Denna kvarvarande bebyggelse
inom kvarteret har ett värde såväl kulturhistoriskt som miljömässigt och
arkitektoniskt.

Kvarterets andra hälft, närmast Roslagsgatan, utnyttjas idag som parke-
ring. Tidigare fanns här en enkel hyreshusbebyggelse i två våningar från
det sena 1800-talet. Husen var byggda i trä, med putsade fasader. De
revs omkring 1970.

Fotopunkt 11: Vaksala torg från hörnet Vaksalagatan-Salagatan. Vaksalaskolan till vänster, kv Gerd till höger i fonden.
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Vaksala torg

Vaksala torg är innerstadens största torg, på 1850-talet etablerat för att
befästa Uppsalas expansion åt öster. Torget var ursprungligen tänkt som
en pendang till Stora torget, förenat med detta genom Vaksalagatan och
med samma renässansplanform men dubbelt så stort. Redan på 1880-
talet justerades torgets form och läge till nuvarande utseende. Idag
används det tidvis för torghandel, och för enstaka större publika evene-
mang.

Torget är på tre sidor omgärdat av en fyra- till femvåningars bostadsbe-
byggelse med butiker i bottenvåningarna, men domineras arkitektoniskt
av Vaksalaskolan som med sin symmetriska och monumentala två-
våningsfasad definierar torgets östra fond. Vaksalaskolan ritades 1925 av
Uppsalas dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche. Byggnaden har en
nyklassicistisk eller förfunktionalistisk prägel, kanske inspirerad av
Gunnar Asplunds arbeten från samma tid. Vaksalaskolan anses vara den
av Leches skolor som har det största arkitektoniska värdet. År 2001
förklarades Vaksalaskolan som byggnadsminne.

Kommunikationer

Gång- och cykel

Kvarteret Gerd ligger inom gång- och cykelavstånd från större delen av
Uppsalas centrala delar. Avståndet till järnvägsstationens östra entré är
endast 2-300 meter. Realiseras den nya gångtunnel under spårområdet i
Roslagsgatans förlängning som ingår i planerna för omvandlingen av
Östra Stationsområdet får konsert- och kongresshuset en ännu närmare
knytning till allmänna kommunikationer och stadskärnan. Roslagsgatan
blir då ett frekventerat gång- och cykelstråk mellan innerstadens östra
och västra sidor.

Bil- och busstrafik

Vaksalagatan är en av innerstadens huvudgator och har här en trafik-
belastning av ca 12000 fordon per vardagsdygn. Här går också ett flertal
busslinjer med sammanlagt ca 1200 bussar per dygn. Storgatan har idag
en trafik om ca 3000 fordon per dygn. När Östra Stationsområdet
utvecklas i enlighet med aktuella planer bedöms trafiken på Storgatan
att öka – hur mycket beror dock på vilka trafikreglerande åtgärder som
kan bli aktuella inom området.

Korsningen Storgatan/Vaksalagatan utgör idag ett trafiktekniskt pro-
blem, med dålig säkerhet och framkomlighet. Korsningen är olycksdrab-
bad och ett antal busslinjer passerar denna punkt. För närvarande är det
dock inte möjligt för större fordon (lastbil/buss) att företa högersväng
från Storgatan till Vaksalagatan mot öster. Den kommande exploate-
ringen av Östra stationsområdet kommer att öka trafiklasten, då Storga-
tan då kommer att utgöra norra delen av den blivande Östra Stations-
gatan. För att få optimal nytta av denna som avlastande gata i området
krävs en breddning av Storgatan på delen mellan Roslagsgatan och
Vaksalagatan.

Omvänt innebär ett bevarande av Storgatans bredd att en betydande
del av trafiken på Storgatan måste ledas över Roslagsgatan för att via
Salagatan, framför konsert- och kongresshuset, angöra Vaksalagatan.
Med denna trafikföring torde det bli svårt att åstadkomma den efter-
strävade fotgängarvänlig miljön framför konsert- och kongresshuset.
Likaså kommer trafikstörningarna för bostäderna belägna öster om
kvarteret Gerd att öka något.
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Två alternativa förhållningssätt

Gestaltning

Rivning av framför allt hörnhuset Vaksalagatan-Salagatan stärker möjlig-
heterna att skapa en arkitektoniskt sammanhållen fasad mot Vaksala
torg, och ger också större frihet att i samspelet med Vaksalaskolan välja
höjd på denna fasad. En visuell koppling mellan konsert- och kongress-
huset och Carolina Rediviva är möjlig, och kan tydliggöras ytterligare
om Vaksalagatan breddas.

Funktionalitet

Möjligheterna att skapa en funktionellt väl fungerande konsert- och
kongressbyggnad torde öka om hänsyn inte behöver tas till de i sam-
manhanget svåranvända befintliga byggnaderna.

Ekonomi

Hörnfastigheten Storgatan-Vaksalagatan (Fålhagen 4:4) är i mycket
dåligt skick och kan bevaras endast med ett betydande tillskott av
allmänna medel. Även de övriga byggnaderna är i sådant skick att ett
bevarande inte kan motiveras av fastighetsekonomiska skäl.

1: Kv. Gerd omvandlas i sin helhet

Fokus läggs på de värden som kan skapas genom att knyta byggnaden
till Vaksalagatan och den historiskt viktiga öst-västliga axeln mot Stora
Torget och Carolina Rediviva. En konstnärlig prövning av stadsplanens
möjligheter är därför motiverad. För detta talar vidare:

Trafikföring/-säkerhet

En ökad tillgänglighet till järnvägsstationen österifrån är motiverad
utifrån behovet att finna trafiklösningar som avlastar Kungsgatan biltra-
fik till förmån för kollektivtrafik. Storgatans breddning underlättar
väsentligt en sådan lösning. Även de förväntade ökade trafikmängderna
till stationsområdet motiverar en breddning av Storgatan, dels för att
förbättra trafiksäkerheten i korsningen Vaksalagatan-Storgatan, dels för
att möjliggöra dubbelriktad busstrafik till stationen. En breddning är
möjlig genom rivning av hörnfastigheten (Fålhagen 4:4). Därigenom får
man också en trafikföring som avlastar Roslagsgatan och Salagatan från
tung trafik och gör det möjligt att få en bilfri miljö framför konsert- och
kongresshuset mot Vaksala torg.

Breddning av Vaksalagatan skulle ytterligare förbättra trafikföringen.

En viktig uppgift för varje tävlande är därför att utifrån en egen be-
dömning välja förhållningssätt till den befintliga bebyggelsen - om och
i vilken grad den kan och bör bevaras. Vidare om den i så fall bör
integreras funktionellt i konsert- och kongressverksamheten eller ej.

Lokaliseringen av konsert- och kongressbyggnaden till kvarteret Gerd
innebär att ställning måste tas till stadens stadsplanehistoria och den
befintliga bebyggelsens framtid.
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2: Kv Gerd omvandlas med bevarade byggnader mot Vaksalagatan

vid Vaksala torg, till en väsentlig del av torgrummets positiva värden. I
denna miljö spelar också Vaksalagatan med sin utformning och sitt läge
en viktig roll. Detta var porten till innerstaden för dem som kom från
Vaksalahållet. Vaksalagatan är den enda av de gamla infartsvägarna till
stadens centrum som bevarat sin funktion som infartsväg.

Hänsyn till riksintresse

Hela Uppsalas innerstad utgör ett område av riksintresse för
kulturminnesvården. Kvarteret Gerd är en väsentlig del av detta riksin-
tresse, inte minst för att så få andra bebyggelsemiljöer av denna typ
bevarats i staden.

Påpekas bör att byggnaderna inte längre innehåller några interiörer av
värde. Det kulturhistoriska värdet är därför främst knutet till byggna-
derna exteriörer mot gatan.

Sammantaget innebär detta att den befintliga bebyggelsen mot Vaksala-
gatan har ett bevarandevärde. (Se även programhandling 7, ”Kvarteret
Gerd och dess omgivningar”)

Val av förhållningssätt

Programskissen Uppsala konsert & kongress (bilaga 8) visar att en väl-
fungerande anläggning får plats även med de befintliga gatubyggnad-
erna bevarade, men att rivning av dem skulle medföra fördelar som
redovisats ovan.

Sammantaget utgör detta en komplex problematik. Kommunen har
inte funnit det möjligt att ta ställning för eller emot rivning av de
befintliga byggnaderna förrän tävlingsförslagen belyst konsekvenserna
av olika tänkbara alternativ.

Historiskt värdefull bebyggelse bevaras

Fokus läggs på den nya anläggningens anpassning till de värden som
tidigare skapats och möjligheterna att förstärka dessa. De befintliga
byggnaderna i kvarteret utgör några av de äldsta byggnaderna i staden
öster om järnvägen. När Uppsala på 1850-talet för första gången expan-
derade öster om stadsdiket vid nuvarande Kungsgatan uppfördes flera
nya hus längs Vaksalagatan, bl a kvarterets båda för 1800-talet så karak-
täristiska handels- och hantverksgårdar med bostadshus i två våningar
mot gatan och uthus in mot gården. Hörnhuset mot Salagatan från
1887 är ett välbevarat exempel på det sena 1800-talets representativa
hyreshus i nyrenässansstil. Såväl tomter som gatunät följer planen från
1880, delvis även den från 1858.

Vaksalagatans gatubild

Bebyggelsens värden förstärks av sambandet med kvarteren på andra
sidan Vaksalagatan, främst kv Fröj där alla gatuhusen bevarats. Tillsam-
mans med dessa skapar gatuhusen i kv Gerd ett gaturum med väl
bevarad 1800-talsmiljö. På liknande sätt bidrar hörnhuset mot Sala-
gatan, tillsammans med övriga äldre, omsorgsfullt utformade byggnader
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Fotopunkt 12: Kv. Gerd och Vaksalagatan från nordost. Fotopunkt 13: Salagatan från nordväst. Kv. Gerd till höger.

Fotopunkt 14: Salagatan från sydost. Kv. Gerd till vänster. Fotopunkt 15: Södra delen av kv. Gerd från Salagatan.
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Tävlingsområde
Tävlingsområdet omfattar hela kvarteret Gerd samt omgivande gator
och den del av Vaksala torg som eventuellt tas i anspråk för en förplats.

Det förutsätts dock att konsert- och kongressbyggnaden inte tar hela
kvarteret i anspråk. Utöver denna ska utrymme reserveras för en själv-
ständig fastighet. Denna bör i huvudsak placeras mot Storgatan och vara
möjlig att avskilja för försäljning. Denna bebyggelse ska endast redovisas
schematiskt i tävlingsförslaget.

Detaljplan
Förslag till ny detaljplan kommer att upprättas med vinnande förslag
som grund.

Tävlingsområde och fotopunkter, skala 1:2000

Fotopunkt 16: Roslagsgatan från väster. Vaksala torg i fonden.
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Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att i enlighet med givna förutsättningar ut-
forma en ny konsert- och kongressbyggnad av hög arkitektonisk
kvalitet i kvarteret Gerd, eventuell förplats på Vaksala torg samt -
schematiskt - övrig bebyggelse i kvarteret.

Uppgiften kräver ställningstagande i flera avgörande frågor:

• Hur ska den nya K&K-byggnaden, en karaktärsbyggnad av stor bety-
delse för Uppsalas stadskärna, i skala och arkitektonisk utformning
förhålla sig till stadens bebyggelse, Vaksala torg och Vaksalaskolans
nuvarande dominans?

• Kan och bör de kulturhistoriskt värdefulla befintliga byggnaderna beva-
ras, i så fall i vilken omfattning, och bör de då integreras i K&K-byggna-
den eller ej?

• Hur bör byggnadens inre organiseras och utformas för att erbjuda opti-
mala betingelser för såväl konserter och annan musikverksamhet som för
kongresser och konferenser?

Lokalprogrammet

Lokalprogram för konsert- & kongresshuset redovisas i bilaga 4. Pro-
grammet innehåller bl a en konsertsal för 1 350 personer, en andrasal
för 350 personer och en utställnings- och bankettsal om 1 000 kvm.

ALLMÄNNA YTOR 5000

ARTIST- OCH KONGRESSRUM 1 200

ÖVRIGA ARTISTRUM 700

ÖVRIGA BAKUTRYMMEN 600

ADMINISTRATION 600

ÖVRIGA LOKALER 400

TEKNIK 1 300

PARKERINGSGARAGE 1 200

SUMMA PROGRAMAREA Ca 11 000

Projektets ekonomiska ramar förutsätter att den totala programarean
inte överskrids, och organiseras i en effektiv planlösning. I övrigt ska
lokalprogrammet ses som en bedömning av verksamhetens behov i
dagsläget. Ett vinnande förslag måste ha ett grundläggande koncept som
medger de förändringar som otvivelaktigt kommer att bli aktuella under
både projektets förverkligande och framtida förvaltning.
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Utformning av resterande del av kvarteret

Kvarteret ska ses som en helhet. Bebyggelsen på den del av kvarteret,
främst delen längs Storgatan, som förutsätts reserveras för annat ända-
mål - bostäder, kontor eller hotell - ska arkitektoniskt anpassas till
konsert- och kongressbyggnaden. I tävlingsuppgiften ingår att ta ställ-
ning till hur stor del av kvarteret som kan reserveras för detta ändamål
och att visa gatuplanets karaktär och användning, men i övrigt endast
att schematiskt redovisa utformningen av denna del av kvarteret.

Bebyggelsekaraktär och närmiljö

Kvarteret Gerd ingår i en stadskvarterbebyggelse med lång historisk
förankring. De butikslokaler som under tidens gång etablerats i kvarte-
rets gamla byggnader är visserligen f. n. till större delen utrymda, men
karaktären av levande innerstadskvarter är ändå tydlig. Den nya bebyg-
gelsen bör formas så att denna karaktär behålls och gärna förstärks. Det
innebär bl a att bottenvåningen längs omkringliggande gator (kanske
främst Vaksalagatan/Storgatan) bör innehålla lokaler med attraktions-
kraft, upplysta entréer, ev. butiker eller dylikt.

I anslutning till konsert- och kongressbyggnadens huvudentré måste
plats finnas för samling, eventuellt även för mindre utomhus-
evenemang.

Trafik/Angöring

Det är önskvärt att miljön i anslutning till konsert- & kongress-
byggnadens huvudentré är så skyddad som möjligt från trafikrörelser.
Möjligheterna att åstadkomma detta beror i hög grad på hur Storgatan
behandlas, och vilken roll och status Roslagsgatan och Salagatan ges.
Möjlighet att från Roslagsgatan försiktigt passera norr om kvarteret bör
dock inte uteslutas, bl a för att transporter till och från konsert- och

kongresshuset lämpligen sker från denna gata. Antalet fordon är inte
särskilt stort men relativt stora fordon, som dessutom kan behöva stå
uppställda, förekommer (AV-bussar vid inspelningar, turnébussar mm).
En breddning av Roslagsgatan till 12 meter torde därvid vara erforderlig.
Även nedfart till källargarage bör placeras mot denna gata.

Tillfällig angöring för charterbussar och taxi får ske på Vaksala torg vid
huvudentrén. Tillfällig uppställning av bussar kan tidvis ske på torget.

Parkering

Konsert- och kongressbyggnadens parkeringsbehov förutsätts i huvud-
sak kunna täckas i befintliga anläggningar i grannskapet. Som förutsätt-
ning för tävlingen gäller att endast ca 50 parkeringsplatser för
verksamheternas interna behov ordnas under den nya byggnaden. Det
kan dock inte uteslutas att det vid kommande projektering kan bli
aktuellt att öka antalet bilplatser under byggnaden.

Fordon för rörelsehindrade kan beredas parkering på Vaksala torg, likaså
cykelparkering (Uppsala är en cyklande stad!).
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Tävlingstekniska bestämmelser
TÄVLINGSARRANGÖR
Uppsala kommun
Kommunstyrelsens kontor - Inköp
Box 216
751 04 Uppsala

Tävlingen genomförs i samråd med Svenska Arkitekters Riksförbunds tävlingsnämnd

TÄVLINGSFORM

Tävlingen är en allmän, öppen formgivningstävling i ett steg i enlighet med Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU).

DELTAGARRÄTT
Tävlingen är i enlighet med LOU öppen för alla, oavsett nationalitet.

TÄVLINGSSPRÅK

Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingshandlingarna
tillhandahålls endast på svenska.

JURY
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

Lena Hartwig (s), kommunstyrelsen
Maj-Britt Andersson (kd), kommunstyrelsen
Maria Fregidou-Malama (v), kulturnämnden
Jan-Erik Wikström (fp), kulturnämnden
Monica Östman (s), byggnadsnämnden
Louise Landerholm Bill (m), kommunfullmäktige
Niclas Malmberg (mp), kommunfullmäktige
Carl-Johan Engström planeringsdirektör, arkitekt SAR
Ingvar Blomster stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR
Bo Karlberg arkitekt SAR, utsedd av SAR
Craig Dykers arkitekt MNAL, utsedd av SAR
Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, SAR Tävlingsservice

Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.

Vid lika röstetal äger juryns ordförande utslagsröst.

PRISSUMMA

Prissumman är 1 000 000 SEK. Första pris kommer att uppgå till minst 300 000 SEK.
Lägsta belöning kommer ej att understiga 50 000 SEK.

TÄVLINGSFUNKTIONÄR

Tävlingsfunktionär är Bo Elfström
Uppsala kommun, Ksk - Inköp
Box 216
S-751 04 Uppsala
tel +46 (0)18-27 10 77, fax +46 (0)18-27 10 85
e-post inkop@ksk.uppsala.se

OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar, frågor
etc., skall alltid gå via tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med
juryledamot för frågor angående tävlingen.

PROGRAMHANDLINGAR
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor:

1. Turistkarta över Uppsala
2. Grundkarta.
3. Östra Stationsområdet - illustration till detaljplan
4. Lokalprogram
5. Ritningar över befintliga byggnader i kvarteret
6. Fasadritningar på kringliggande byggnader
7. ”Kvarteret Gerd och dess omgivningar” (kf1990 10 15), Dan Thunman 1990
8. Programskiss UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS, 2001-04-04, Lund &

Valentin arkitekter ab (Utdrag)
9. Måttangivelser för modellplatta

UTLÄMNING AV PROGRAMHANDLINGAR
Programhandlingarna rekvireras genom att

1. en avgift på 400 SEK sätts in på Uppsala kommuns postgiro 9654-5.
Märk postgirotalongen ”Handlingar Uppsala Konsert & Kongress”.

2. faxa snarast därefter kvitto/bekräftelse på inbetald avgift till tävlingsfunktionären,
+46 (0)18-27 10 85, med tydlig uppgift om vilken adress handlingarna och eventu-
ella meddelanden till de tävlande ska sändas till.
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Avgiften återbetalas ej.

TÄVLINGSFRÅGOR

Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna kan
begäras genom anonym skrivelse insänd till tävlingsfunktionären i kuvert märkt
”Tävlingsfråga”. Skrivelsen skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2002-03-22.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast att skickas till samtliga tävlande under
den adress som angivits vid beställning av programhandlingarna.

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 liggande A1-format (59,4
x 84,1 cm), och får omfatta högst 3 planscher. Planscherna skall disponeras för monte-
ring i rad ovanför varandra. En omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format,
skall åtfölja förslaget. Därutöver skall en modell lämnas. Handlingar utöver dessa
kommer att tas undan från bedömning och utställning.

Tävlingsförslaget skall redovisa följande:

• Situationsplan, skala 1:1000
• Planer, sektioner och fasader, skala 1:400
• Detaljer av betydelse för förslaget, valfri skala
• Interiörperspektiv (minst ett)
• Exteriörperspektiv från gatunivå
• Kortfattad teknisk beskrivning
• Enkel modell, skala 1:400, för inplacering i en större modell. Modellen får utföras

endast i vitt eller genomskinligt material.

INLÄMNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG
Sista dag för lämning av tävlingsförslag är den 3 maj 2002. Senast denna dag skall
förslaget vara inlämnat till allmän befordran, post eller budservice, adresserat till
tävlingsfunktionären eller lämnat direkt till denne, Uppsala kommun, Ksk - Inköp, Box
216, S-751 04 Uppsala. Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala.

Modellen skall vara emballerad så att den tål transporten och vara märkt med förslagets
motto.

Förslaget skall skickas på sådant sätt att det kommer fram snarast möjligt, och senast
inom 10 dagar. Förslag som ankommer senare tas ej upp till bedömning oavsett om det
avsänts inom ovan angiven tid.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel”
och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställa-
ren och ev. medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag ska återsändas.

OBS! I separat kuvert, märkt med förslagets motto och adresserat till tävlingsfunktionä-
ren, skall samtidigt översändas kvitto som visar vilken dag förslaget lämnats till befor-
dran. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer där kontakt kan nås med
förslagsställaren under bevarad anonymitet, t ex i fall att tävlingsförslaget inte kommit
fram.

FÖRSÄKRING

Inlämnade förslag kommer att försäkras till ett värde av 20 000 kr vardera under tiden
fram till och med återsändandet. Arrangören ikläder sig ej större ersättningsskyldighet
för skadat, förstört eller förkommet material än vad som ovan angivits.

BEDÖMNING OCH UTSTÄLLNING
Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2002-06-10. Resultatet kommer att
meddelas de tävlande personligen.

Tävlingsförslagen kommer under eller efter bedömningstiden att ställas ut offentligt
genom arrangörens försorg. Tid och plats meddelas senare.

PUBLICERING

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter
det att tävlingens resultat offentliggjorts.

Arrangören kommer att bekosta en dokumentation av tävlingen i SARs publikation
”Arkitekturtävlingar”.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande
av förslagsställarens namn.
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ÄGANDERÄTT

Arrangören innehar den materiella äganderätten till penningbelönade tävlingsförslag.

UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT
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.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN

Arrangören kommer att förhandla med förslagsställarna till vinnande förslag om
uppdrag att utveckla sitt förslag i enlighet med juryns direktiv och att därefter färdig-
projektera konsert- och kongressbyggnaden.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och SARs Tävlingsnämnd inte
bedöms 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 SAR.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för vinnaren
tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande förstapriset. Skulle uppdrag
därefter ges till vinnaren inom ett år skall denna ersättning utgöra à contoersättning för
uppdraget.

RETURNERING AV FÖRSLAG
Förslag som ej belönats eller köpts in kommer att återsändas till respektive förslagsstäl-
lare senast tre månader efter det att tävlingsresultatet offentliggjorts.

TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhets-
fält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de
tävlande av Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR.

Uppsala i januari 2002

För SARs Tävlingsnämnd


