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01
ARRANGÖR

FYRISHOV AB, I SAMARBETE MED Sveriges Arkitekter och

Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i
två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på
arenan Fyrishov i Uppsala.
Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där 7
deltagare valts ut till tävlingens första steg.

En jury kommer att utse de 2-3 förslag som bedöms ha
bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg två. Inför
tävlingens andra steg kommer juryns slutsatser från steg
ett att delges till de tävlande som fortsätter att tävla.
Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt
LOU (2016:1145).
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02
BAKGRUND
BADHUS SOM BESÖKSMÅL

Att arbeta med
besöksnäring
innebär att uppfylla
besökarnas olika
förväntningar genom
att tillhandahålla
innehållsrika
upplevelser.
Upplevelserna är
individuella och
immateriella till sin
karaktär och bygger
på egna förväntningar och tidigare
erfarenheter.

Badhus är aktiva mötesplatser där
besökarens upplevelser utvecklas
under besöket. Besökssyftet kan vara
att lära sig att simma, motionera,
träna eller att tävla. Badhus är även en
betydelsefull social mötesplats oavsett
om besöket sker enskilt, med familjen,
gruppen, laget eller med skolklassen.
Genom besöket formas nya upplevelser, erfarenheter och förväntningar.
Fyrishov utformar besöksupplevelsen
utifrån upplevelsehjulets olika faser,
från ett väckt intresse till lust och
längtan och sedan vidare till köp,
besök och efterföljande minnen.

ARENAN FYRISHOV

Uppsala är en levande plats att bo och
verka i och en förebild inom hållbar
stads- och landsbygdsutveckling där
social välfärd, ekonomisk tillväxt och
ekologisk balans eftersträvas.
Arenan Fyrishov ligger på promenadavstånd från Uppsalas centrum och i direkt anslutning till Fyrisån. Fyrishov är
en betydande destination med drygt 1,3
miljoner årliga besök 2019. Som
besöksattraktion och mötesplats stärker
Fyrishov den positiva bilden av Uppsala
som bostadsort, besöksmål och som en
attraktiv stad för lokalisering av
företag. Verksamheten, som består av
bad, idrott, fritid och rekreation är en
aktiv plats för träning, tävling, motion,
rekreation, möten och event alla dagar
året runt. Arenan är, och kommer även i
framtiden vara, huvudarena för
simning i Uppsala. Som komplement
till Fyrishov planeras ytterligare ett till
två stadsdelsbad att uppföras i staden
under den kommande 10-års perioden.

BADUTVECKLING FYRISHOV

Badhus är specialbyggnader till sin
karaktär och behöver utformas som
öppna och tillgängliga mötesplatser,
de ska vara trygga och säkra miljöer
för alla besökare oavsett ålder, förmåga
eller kunskapsnivå.
Verksamhetens innehåll ska präglas
av en multifunktionell användning där
design och utformning är av stor betydelse för hög tillgänglighet, smarta
besöksflöden och smidig logistik.
Kopplat till utformning och kostruktion finns en rad olika byggnadstekniska utmaningar avseende effektiv
resursanvändning av vatten, värme,
luft, ljus och akustik.
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Fyrishov AB planerar nu att etappvis
vidareutveckla verksamheten till en ännu mer aktiv och spännande mötesplats
för en mångfald av aktörer och behov.
Utvecklingen av anläggningen tar sin
utgångspunkt utifrån det unika läget i
innerstadens norra utkant, i
direkt anslutning till Fyrisån och
befintliga grönområden, där Fyrishov,
som en betydande mötesplats, fungerar
som bryggan mellan det urbana och det
rekreativa stadslivet i norra delen av
Uppsala.

03
SYFTE MED TÄVLINGEN

BOLAGET ANORDNAR denna tävling

för att få förslag på hur Fyrishov, som
anläggning, ska gestaltas och utvecklas i framtiden, både som helhet och i
delar.
Tävlingen syftar också till att hitta
en samarbetspartner som tillsammans
med Fyrishov AB ska utveckla sitt
vinnande förslag till en komplett
byggnadsutformning, anpassad till
beställarens affärsidé och
affärsmodell.

TÄVLINGEN SYFTAR TILL:
◗A
 tt få flera nyskapande förslag på gestaltning och utformning av en ny simhall och
till utformningen av tävlingsområdet i sin helhet.
◗ Att utse ett vinnande förslag som ska vara ekonomiskt genomförbart i en fortsatt
fördjupad process med beställaren.
◗A
 tt ta fram underlag till en ny detaljplan för badanläggningen där hela områdets
förutsättningar och spännande möjligheter tas till vara.


Fyrishov AB avser därmed, utan ytterligare annonsering, genom denna
tävling att handla upp arkitekttjänster för uppdraget att utveckla
projektet ”Badutveckling Fyrishov”.
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VISION
FYRISHOV ÄR EN möjligheternas arena

med ett generöst utbud för bad, idrott,
fritid och rekreation, alla dagar året
runt. Genom en fortsatt badutveckling
och kompletterat med en ny entrébyggnad, ska helheten bjuda in och
bidra till att aktivera såväl befintliga
som nya besökare på ett öppet, tillgängligt och lekfullt sätt.
Utvecklingen ska förnya och utveck-

la arenan, och därigenom staden, som
en generös och gränsöverskridande
mötesplats för alla (unga som gamla, nybörjare som elit, allmänhet som
föreningsliv). Den nya bebyggelsen ska
både anpassas till sin omgivning och
till befintlig byggnader, vara robust
över tid och på lång sikt vara möjlig att
utveckla vartefter verksamhetens och
omvärldens behov förändras.

”Besöket ska ge
flera upplevelser
och skapa avtryck
likt ringar på vatten
som inspirerar
besökaren till flera
aktiviteter såväl
på Fyrishov
som i vardagen
i stort.”

AKTIVA ...

… MÖTESPLATSER ...

... ÅRET OM

Fyrishov ska vara en aktiv mötesplats
med ett flexibelt innehåll som erbjuder
en mångfald av aktiviteter.
Besöket ska ge flera upplevelser och
skapa avtryck likt ringar på vatten som
inspirerar besökaren till flera
aktiviteter såväl på Fyrishov som i
vardagen i stort. Här ska besökarens
behov, arenans utbud och stadens
möjligheter samspela på ett spännande
sätt.

Med utgångspunkt från
besökarens egna förutsättningar, ska
Fyrishov, i en hållbar miljö, erbjuda
tillgängliga och flexibla mötesplatser
för bad, idrott, fritid och rekreation.
Besöket ska bidra till ett allmänt
ökat välbefinnande och
en förbättrad livskvalitet.

Fyrishov ska erbjuda generösa,
aktiva och inspirerande mötesplatser
alla dagar året om, både inne
och ute. Utomhus stärks den
rekreativa zonen med parkmiljön och
kopplingen till å-rummet.
Vidare utvecklas den urbana zonen och
dess koppling till staden
och övrig närliggande
bebyggelse.
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05
HÅLLBARHET
EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

Fyrishov är en betydande mötesplats
för Uppsalaborna, som genom att
erbjuda och integrera aktiviteter och
funktioner ger förutsättningar för, och
inspirerar till, en mer hållbar livsstil.
Flexibilitet, tillgänglighet och en
mångfald av funktioner för alla
Fyrishovs målgrupper, skapar en jämlik
verksamhet och mötesplats i staden.
Fyrishov ska erbjuda trygga och
tillgängliga offentliga och semioffentliga platser och stråk som är
attraktivt utformade för att bidra till
välbefinnande och sociala möten.
För att öka områdets överblickbarhet och understödja social
sammanhållning ska den yttre miljön i
form av platser som utebad, aktivitetsoch eventytor samt å-rummet ha en
nära koppling till omgivande
offentliga platser och stråk.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Uppsala kommun med dess bolag,
följer FN:s globala hållbarhetsmål i
Agenda 2030. Målen sätter fokus på ett
gott liv i ett hållbart samhälle i en
modern kommun, vilket innebär att
social välfärd, ekonomisk tillväxt och
ekologisk balans eftersträvas.
Gemensamma hållbarhetsmål för
Uppsala kommun och dess dotterbolag är att vara fossilfritt och förnybart
2030 och klimatpositivt 2050 samt att
skapa en giftfri miljö med ren luft, rent
vatten och ren mark.
Ett hållbart Fyrishov tar ansvar för
nuvarande och framtida ekonomisk,
social och miljömässig påverkan
genom att utgå från besökarens,
verksamhetens, miljöns och lokalsamhällets behov. Ett hållbart
Fyrishov skapar förutsättningar för en
varaktig livsstil och samhällsutveckling. Badutvecklingen på
Fyrishov sätter människan och besöket
i centrum för att ge förutsättningar för
ett bra och hälsosamt liv för alla.

Ett besök på Fyrishov ska ge inspiration och verktyg till en mer varaktig
livsstil. Fyrishov är en ledande besöksattraktion som stärker och utvecklar
lärande och beteenden kopplat till att
leva mer hållbart.

EN KLIMATSMART SIMHALL

Klimatförändringarna medför
betydande påfrestningar på natur,
miljö och samhälle. Effekter som
förskjuten växtsäsong, torka och
översvämningar ställer krav på
anpassningar av anläggningen till de
klimatförändringar som redan märks
av och som riskeras att förvärras i
framtiden. Särskilt dagvatten bör
användas som en resurs för
funktioner i områdets blågröna
infrastruktur samt cirkuleras i största
möjliga mån.
Anläggningen ska minimera sitt
klimatavtryck genom energieffektiva
lösningar och en hög grad av återvinning av energi och resurser. Här
eftersträvas ett energisystem med hög
energieffektivitet och hög andel
förnybar energi, som leder till en låg
miljö- och klimatpåverkan.
Fyrishov AB utgår från ett livscykelperspektiv i utvecklingen av
den framtida utbyggnaden avseende
byggnadsmaterial och energisystem,
för att skapa en långsiktigt hållbar
simhallsdrift, med låga drift- och
underhållskostnader. Lokal energiproduktion i form av solfångare och
solceller bör tillämpas.

”Flexibilitet,
tillgänglighet och
en mångfald av
funktioner
för alla Fyrishovs
målgrupper,
skapar en jämlik
verksamhet
och mötesplats
i staden.”

CERTIFIERING

För att säkerställa att projektet
resulterar i långsiktigt hållbara byggnader av hög kvalitét planerar bolaget
att använda miljöcertifiering som
ett verktyg.
Tävlingsförslaget bör utformas för
att minst uppfylla standarden för
Miljöbyggnad Silver, men indikatorer
från andra system kan bli aktuella i
den efterföljande detaljprojekteringen.
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MÅLBILD
ARKITEKTUREN I UPPSALA ska enligt riktlinjerna i Uppsala

kommun kännetecknas av hög kvalitet och ett väl genomtänkt förhållningssätt. Den byggda miljöns utformning
ska stödjas av väldefinierade arkitektoniska visioner.
Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas med ett tydligt förhållningssätt till
den mänskliga skalan. Öppna och inkluderande
offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga.
Mångfunktionell mark- och lokalanvändning ska
eftersträvas.
Aktivt arbete med offentlig gestaltning ska bidra till
kommunens attraktivitet. Fyrishov är ett betydande
besöksmål i Uppsala kommun, och utgör en viktig
offentlig plats, vilket innebär att uppgiften att gestalta
anläggningens framtida utveckling har stor dignitet.
Projektets syfte är att utveckla befintliga byggnader och
den yttre miljön till ett uttryck som uppfyller arenans
olika verksamhetsbehov inom projektets givna
ekonomiska ramar. Helheten ska samspela med området

i stort och bidra med ytterligare möjligheter för besökare, verksamheter, medarbetare och boende. I målbilden
ingår att kunna hålla delar av badet öppet för allmänheten under såväl till- som ombyggnadstiden.
Flexibilitet, multifunktionalitet och tillgänglighet är
ledord för att, med besökaren i fokus, kunna erbjuda en
flexibel och kostnadseffektiv verksamhet där alla
besökare känner sig välkomna. Fyrishov håller öppet årets
alla dagar från tidig morgon till sen kväll med målsättningen att ytterligare stärka tillgängligheten. En stor
variation i efterfrågan över tid innebär behov av lokaler
som är anpassade till ett multifunktionellt arbetssätt. Varje
yta behöver därför vara designad för att kunna användas
på flera olika sätt utifrån olika målgruppers behov.
Utgångspunkten är ett gott värdskap, i en hållbar miljö,
där verksamheten utgår från besökaren och de olika målgruppernas/intressenternas perspektiv och behov och där
kompletterande servicefunktioner integreras i verksamhetens sammantagna erbjudande.

FÖLJANDE MÅLFORMULERINGAR FINNS FÖR DET FRAMTIDA FYRISHOV:

GESTALTNING

FUNKTION

◗A
 nläggningens olika delar ska
ha en genomtänkt gestaltning
med tydlig identitet och
karaktär av omhändertagen
stadsmiljö. Den nya simhallsbyggnaden ska förstärka och
bidra till att utveckla anläggningens sammantagna flexibilitet och utbud i förhållande
till platsens många möjligheter.
◗A
 nläggningen ska signalera
tillgänglighet mot såväl den
urbana nordöstra sidan som
den rekreativa sydvästra sidan.
◗A
 nläggningens och den
yttre miljöns utformning ska
inspirera till utvecklingen av
ett attraktivt ”å-stråk norr om
stadskärnan” i likhet med
kommunens modell för det
”södra å-stråket”. Gestaltningen ska bidra till den framtida
utvecklingen av ett, ur stadsutvecklingsperspektiv, sammanhållet och tillgängligt å-rum.

◗A
 nläggningen ska vara
anpassad till helhetskonceptet
”Bad Fyrishov” som bygger på
ledorden flexibilitet, multifunktionalitet och tillgänglighet. Ett utbud som omfattar en
mångfald av badaktiviteter
i olika temperaturzoner, till
olika målgrupper, för olika
behov och under olika tider.
◗A
 nläggningens utformning ska
skapa en funktionell lösning
som sammanfogar en ny
simhall och ombyggnation av
befintlig simhall med övriga
baddelar och entré till ett
logiskt flöde.
◗D
 en nya centrala entrébyggnaden ska skapa ett
centralt flöde med öppna och
attraktiva entréer mot såväl
park som stad, och som
underlättar besökarens
angöring till bad och hallar och
till olika servicefunktioner.
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EKONOMI OCH
GENOMFÖRBARHET
◗B
 adanläggningen är en mycket
komplex byggnad där
logistiken med många
badbesökare, stor flexibilitet,
tillgänglighet och teknik ska
samspela optimalt. Samtidigt
ska hög kostnadsmedvetenhet
genomsyra såväl planering,
projektering som byggnadsprocess för att minimera både
produktionskostnad och
framtida driftskostnader.
◗A
 nläggningen ska möjliggöra
ett förbättrat erbjudande till
besökaren med ökad
effektivitet och utvecklingsbarhet över tid.

HÅLLBARHET
◗A
 nläggningen ska möjliggöra
ett hållbarhets- och
klimatarbete som erbjuder
besökare och medarbetare ett
mervärde i form av inspiration
och lärande till en mer hållbar
livsstil.
◗A
 nläggningen ska minimera sitt klimatavtryck genom
tekniska system utvecklade
utifrån ett livscykelperspektiv
präglat av energisnåla
lösningar och återvinning.
◗A
 nläggningen ska ha minimal
resursanvändning och vara
så cirkulär som möjligt
under byggnation, drift och
förvaltning.
◗U
 tvecklingen av Fyrishov skall
öka robustheten vid framtida
extremväder, som skyfall och
stigande nivåer i Fyrisån.
◗D
 en nya simhallsbyggnaden
ska vara långsiktigt hållbar
och av hög kvalitet.

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT
SÄRSKILT BELYSA:

”Flexibilitet, multifunktionalitet
och tillgänglighet är ledord för att,
med besökaren i fokus, kunna erbjuda
en flexibel och kostnadseffektiv
verksamhet där alla besökare
känner sig välkomna.”

◗ F yrishovs långa historia innebär att de
olika byggnadskropparna har markant
skilda arkitektoniska uttryck. Vad ska
anläggningens framtida identitet vara?
Finns det ett värde i att sträva mot en
mer enhetlig arkitektur eller är
variationen en tillgång?
◗H
 ur ska förhållandet mellan den
nordöstra urbana och den sydvästra
rekreativa delen av anläggningen
skapa värden för stadsdelen och
Fyrishov? Hur motverkar man att
anläggningen uppfattas som en
barriär i stadsbilden?
◗H
 ur ska höjdskillnaderna mellan den
urbana sidan och den rekreativa sidan
hanteras för bästa utnyttjande av
platsen utan att göra avkall på
tillgängligheten?
◗H
 ur skapas en anläggning som upplevs
som välkomnande och inbjudande,
såväl året om som både inne och ute?
◗H
 ur skapas en anläggning med en
hållbar miljö som tillvaratar och
förstärker platsens många möjligheter,
och som upplevs öppen och tillgänglig
även under de delar av året då
utebadet är stängt? Idag används en
stor del av utebadsområdet endast
sommartid (maj-aug).
Hur skapas flexibilitet och möjlighet att
tillgängliggöra ytan så den kan
användas till fler aktiviteter och ett
program som kan förändras efter
säsong?
◗ F löden och samband mellan de
olika zonerna?
◗H
 ur kan man skapa ett samband mellan
anläggningen och ån där gränsen
mellan ute och inne är sömlös
sommartid, kopplat till en betalzon
(under sommarmånaderna)?
◗H
 ur utformas utemiljön så den stärker
och tillgängliggör å-rummet för utökat
användande utan att komma i konflikt
med anläggningens verksamhet?
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ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSPLAN
ARENAN FYRISHOV – BAD- OCH
VERKSAMHETSUTVECKLING

Fyrishovs bad- och verksamhetsutveckling är tänkt att
genomföras i flera etapper. Den första etappen är en
utbyggnad av en ny simhall, som funktionellt ska ersätta
den befintliga simhallen som levt ut sin tekniska
livslängd. När den nya simhallen är tagen i drift tar nästa
etapp vid; ombyggnation av den befintliga simhallen.
Därefter följer att bygga en ny samlande entrélösning,
på nuvarande utomhustorg, som ska vara den nya
centrala medelpunkten och mötesplatsen som betjänar
hela arenan Fyrishov. Parallellt med byggnadsetapperna
ska arenans utemiljö utvecklas.

ETAPP 1 – TILLBYGGNAD AV NY SIMHALL
Se vidare avsnitt 13.

ETAPP 2 – OMBYGGNAD OCH RENOVERING
AV BEFINTLIG SIMHALL MED TILLBYGGNAD
AV NY BASTUDEL

Etappen omfattar en totalrenovering av befintlig
simhall och komplettering av äventyrsbadet. Den
befintliga simhallen ska förändras för att rymma ett nytt
och, till den nya simhallen och äventyrsbadet,
kompletterande badkoncept med en stärkt inriktning
mot simkunnighet, motion, rekreation och folkhälsa.
Konceptet är ännu inte utformat i detalj, och flera
alternativ är möjliga. Den ursprungliga idéen är att
anlägga en rundbana för simkunnighet, motion och
rekreation.
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Tanken är att rundbanan genom ljussättning, jetströmmar med mera ska kunna anpassas till såväl
träningsverksamhet som upplevelse och rekreation.
Ytterligare en bassäng (ca 20 x 20 m) med tillhörande
hopptorn planeras inom ramen för etappen.
Etappen omfattar även vissa kompletterande rekreativa
torrytor med värmebäddar eller liknande.
Konceptet riktar sig därmed framförallt till besökaren
som kommer för rekreation, motion och oorganiserad
träning på egen hand eller i grupp. Föreningslivets behov
av organiserade tränings- och tävlingsmöjligheter ska
tillgodoses i den nya simhallen (etapp 1).
Befintligt äventyrsbad med tillhörande omklädningsrum renoverades år 2017 men behöver kompletteras med
en utökad koppling till utebadet och ett ökat utbud för de
minsta barnen i form av vattenlek.
Vidare planeras att den nya simhallen, den renoverade
simhallen och utebadet ska kompletteras med en
gemensam utbyggnad som ska innehålla en bastubyggnad. Här ska 2-3 st olika basturum med olika
temperaturer samt duschmöjligheter rymmas och vara
tillgängligt från de tre ovannämnda badzonerna. Bastubyggnaden är tänkt att utformas för gemensamt bastubad och vara öppet för alla, oavsett ålder eller kön.
Byggnaden ska utformas med multifunktionalitet i fokus
och byggnadens fasad skulle kunna integreras med en
gradäng som bidrar till att utveckla utemiljön och ge
plats för solbadande alternativt fungera som åskådarplats
vid utomhusevent.

Befintlig relaxavdelning i anslutning till äventyrsbadet
på plan 2 är i behov av en totalrenovering. Nuvarande
lösning med könsuppdelade avdelningar är omodern,
baddelens funktioner (ångbastun, bubbelpooler mm)
är slitna och behöver därför ersättas med med en uppdaterad och mer attraktiv lösning. Avdelningen riktar sig
till vuxna besökare och här är målet att stärka utbudet
av innehåll med exempelvis ett gemensamt relaxområde
med saltbad, kalldusch och varmbad.
Relaxavdelningen kan även fortsättningsvis ligga på plan
2, men bör anpassas så den möjliggör en förstärkt badupplevelse genom utsikt mot Fyrissån, kringliggande
grönytor och övriga baddelar såväl inomhus och utomhus.

exempelvis simskola, träning, tävlingar, möten och andra
evenemang. Rummen ska komplettera och delvis ersätta
befintliga utrymmen som idag är utspridda över hela
anläggningen.
Därutöver finns behov av behandlingslokaler för hälsa
och vård av typen massage, kiropraktor och idrottsmedicin. Vidare behövs arbetsplatser och administrativa
utrymmen för både bolagets egna organisation och för
externa hyresgäster som har behov av kansli- och mötesrum. Här skulle också ett gästboende kunna placeras som
ersättning för verksamheten i befintlig stugby, som
behöver omlokaliseras för att ge plats åt ett nytt parstråk
längs ån.

ETAPP 3 – NY ENTRÉBYGGNAD

Etappen består av att på arenans befintliga utomhustorg skapa en ny och samlande entrélösning för
hela Fyrishov, som ska fungera som central medelpunkt och mötesplats som betjänar hela anläggningen.
Entréplanet ska inrymma en entréhall där servicefunktioner för anläggningens breda verksamhet inryms.
Här ska reception/information, restaurang/café, butiker
och annan kompletterande besöksservice rymmas.
En våning upp ska entrébyggnaden binda ihop veksamheterna på relaxavdelningen med aktiviteter i Hall A. Här
ska även andra bokningsbara och multifunktionella
mötesrum för ”torrundervisning” skapas. Mötesrummen
ska användas för utbildningar och teorigenomgångar inför
P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV 11

”Utemiljöns utformning
ska inspirera till utvecklingen
av ett attraktivt och
sammanhållet å-rum.
Grönområdet kring Fyrishov
har goda förutsättningar
att bli till ett av stadens
mer attraktiva
rekreationsområden.”

GRÖNOMRÅDE, UTEBAD OCH Å-RUMMET

Arenans omkringliggande markområden
behöver anpassas och utvecklas. En viktig fråga
är hanteringen av höjdskillnaden mellan gatusidan och å-sidan. Det skiljer idag ca 2 m som
hanteras genom trappor och ramper inomhus.
Höjdskillnaderna skullle istället kunna tas upp
på å-sidan av byggnaden genom terasseringar
mot utebadet. Dessa terrasseringar skulle kunna
användas som soldäck och andra vistelseytor.
I planarbetet planeras ett parkstråk, i form
av allmän plats, på åns östra sida. Parkstråket
ska sträcka sig fram till Koloniparken
nedanför Tuna backar koloniområde.
Grönområdet mellan inomhusbadet och
parkstråket behöver en multifunktionell
utformning, som vid behov ska kunna
avgränsas fysiskt (till exempel med staket)
som en sjävständig betalzon. Detta ska
möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande av
grönområdet efter behov och säsong.
Möjliga aktiviteter är, utöver sommarmånadernas utomhusbad, olika tävlingar,
konserter och andra evenemang. Arenans
centrala placering, och dess tillhörande
funktioner, utgör ett mycket bra läge exempelvis som start- och målområde för olika typer
av tävlingar och idrottsaktiviteter.
Grönområdet ska, som idag, innehålla två
stycken bassänger, vars utformning och
placering kan ändras då basssängerna bedöms
ha levt ut sin tekniska livstid. Området behöver
12 P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV

EN AKTIV
STAD
Grundkonceptet
”AKTIVA Fyrishov” och strategin
”ringar på vatten”
innebär att identifiera och använda
andra, till arenan
närliggande
resurser för fysisk
aktivitet i form
av å-rummet,
gång- och cykelvägar och löpspår.
Upplysta gångoch cykelbanor
är viktiga för
möjigheten till
fysisk aktivitet
året om och ska
ha en naturlig
koppling till
anläggningen.

kompletteras med en byggnad för sommarentré med en kombinerad entré och
försäljningsyta till grönområdet.
Möjligheten att i framtiden återskapa
badanläggningens historia med ett tillhörande
naturbad i ån bör säkerställas. I första hand
med inbjudande bryggor men på längre sikt
kanske även med ett nytt mindre, kompletterande kallbadhus. Det finns en efterfrågan
av möjlighet att anlägga en plats för simning
i å-rummet dels för de som tränar inför olika
naturlopp men även som en tillgänglig allmän
rekreationsplats. Man också kunna arrangera
tävlingar i ån (både stora och små). Innehållet
ska spegla platsen, anläggningens och
Uppsalas historia med tillhörande aktiviteter.
Utemiljöns utformning ska inspirera till
utvecklingen av ett attraktivt och sammanhållet å-rum. Grönområdet kring Fyrishov
har goda förutsättningar att bli till ett av
stadens mer attraktiva rekreationsområden. Gräsytorna kan omvandlas till en
mer parkliknande miljö som blir
besöksvärda under hela året. Bolaget ser
goda möjligheter att här skapa en mindre
nordlig stadspark som en spegling av den
befintliga Stadsparken i södra Uppsala, där
de båda stadsparkerna kopplas samman av
Fyrisån. En utvecklad grönyta på platsen
skulle vara till stort gagn för alla Uppsalabor, inte minst de expansiva norra
stadsdelarna.

08
TÄVLINGSUPPGIFTEN
TÄVLINGSUPPGIFTEN består av två delar.

Dels att utforma en övergripande gestaltningsidé för anläggningen i sin helhet
och dels att utforma och gestalta en ny
simhall som ska utöka den befintliga
badanläggningen. Förslaget ska stärka
och tillföra värden till Fyrishov, grön- och
å-stråket längs Fyrisån och utgöra
underlag för fortsatt detaljplanearbete.
Badverksamhet är så komplex att alla
detaljkrav och frågeställningar inte kan
formuleras i ett tävlingsprogram. Därför
efterfrågas inte ett detaljutformat förslag
utan ett robust koncept, som direkt efter
avslutad tävling kommer att utvecklas till
en komplett byggnadsutformning
tillsammans med beställaren, anpassat
till beställarens budget och affärsmodell.

INOM OMRÅDET SKA RYMMAS:
◗N
 ybyggnad av simhall om ca 5 000 kvm i markplan som bland annat
ska innehålla en simbassäng 50 x 25 m och två varma bassänger för
undervisning, motion och träning. Simhallen ska ansluta till den
nya bastubyggnaden (se nedan).
◗O
 mbyggnad av befintlig simhall om ca 5 000 kvm till ett nytt kompletterande
badkoncept innehållande en separat bassäng med hopptorn, en
motionspool samt viloytor. Även den befintliga simhallen ska ansluta till
den nya bastubyggnaden.
◗E
 n ny bastubyggnad med 2-3 bastur och duschmöjligheter, som ansluter till
såväl befinlig simhall som ny simhall och som är intergrerad i utomhusmijön.
◗U
 tveckling av det kringliggande rekreativa området och utformning av två nya
utomhusbassänger och en ny byggand för sommarentré. Området ska även
kunna användas för olika typer av utomhusevent. Vidare ska ett allmänt friluftsbad i å-rummet föreslås, möjligt att använda för rekreation, träning och tävling.
◗E
 n ny entrébyggnad om ca 6000 kvm BTA i 4-5 våningar (placerad på
befintligt entrétorg).

STEG 1

STEG 2

Uppgiften består i att ta ett
helhetsgrepp för hela anläggningen
som utgår från den lokala kontexten
och de förutsättningar och
begränsningar som befintlig stadsmiljö
ger. Detta ska uttryckas i ett
övergripande gestaltningsförslag av
hög arkitektonisk klass för
anläggningen och området som helhet.
Förslaget ska beakta både stads- och
arenautvecklingsperspektivet och
inkludera ett principförslag till en ny
entrébyggnad.
(Se beskrivning i avsnitt 7)

Uppgiften består i utveckla helheten
samt att utforma och gestalta den
nya simhallen med utgångspunkt från
förslaget som tas fram i steg ett och
utifrån juryns medskick.
Då den nya simhallen är en
tillbyggnad av en, sedan lång tid,
etablerad och inarbetad
badverksamhet som är mycket komplex (inte minst tekniskt), efterfrågas i
detta skede en robust och
utvecklingsbar lösning.
(Se vidare under avsnitt 13)
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09
TÄVLINGSOMRÅDET
TÄVLINGSOMRÅDET FRAMGÅR av primärkartan. Tävlingsuppgiften ska lösas inom markerat område.
Arenan Fyrishov (Svartbäcken 1:10) ligger i norra
kanten av Uppsalas innerstad, ca en och en halv
kilometer från Uppsala resecentrum. Området är en
del av en grön lunga mellan industriområdet Librobäck,
som genomgår en omvandling från tidigare
industrikvarter till bostäder, och stadsdelen
Svartbäcken. Den senare omfattas delvis av riksintresse
med bebyggelse från sent 40-tal och tidigt 50-tal.
Området har en lång historia som plats för tegelbruksindustri med lertag där Fyrishov ligger i dag.
Å-rummet i direkt anslutning till Fyrishovsanläggningen har använts för bad sedan flera hundra
tillbaka och i början av 1900-talet uppfördes flera
kallbadhus med hopptorn i ån.
Anläggningen har en urban sida åt nordöst och en
rekreativ och mer naturnära sida mot Fyrisån med
angränsande grönytor i sydväst. De senaste åren har
vattenkvalitéten i Fyrisån förbättrats och det är idag
möjligt att, med godtagbar vattenkvalitet, bada i
å-rummet vid Fyrishov. Grönområdet har goda
förutsättningar att utvecklas till ett av stadens mer
attraktiva rekreationsområden. Platsen ingår i ett
parkområde som löper vidare norrut längs ån och
Uppsala kommuns intention är att på sikt utveckla
å-stråket ända fram till kulturbygden Ulva Kvarn,
ca 6 km från Fyrishov.
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P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV 15

10
BEFINTLIG VERKSAMHET
FYRISHOVS BAD har en lång och spännande historia.

Det är idag, med ca 550 000 badbesök per år, en
betydande del av Fyrishovs totala utbud. Den nuvarande
badverksamheten är indelad i flera olika bassängområden;
utomhusbad, simhall, äventyrsbad, relaxavdelning,
undervisnings- och träningsbassäng innehållande totalt
tio olika badbassänger i olika temperaturzoner och med
varierande temperaturer, djup och storlek. I äventyrsbadet
finns en äventyrsbassäng innehållande kanor, strömmar,
gejsrar, vattenfall och två tillhörande bubbelpooler.
Den angränsande undervisningsbassängen är
avdelningsbar i två delar med en höj- och sänkbar botten.
Simbassängen i simhallen håller de olympiska måtten
50 x 25 meter med ett hopptorn upp till 10 meters höjd.

Stugby
och camping

16 P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV

Strax intill finns en varm träningsbassäng. En relaxavdelning indelad i respektive herr och damdel ligger en
trappa upp i anslutning till äventyrsbadet. Utomhus finns
ett generöst grönt parkområde i anslutning till Fyrisån
med två tillhörande utomhusbassänger, sommarservering, sommarentré samt en bastudel med en
vedeldad bastu. Här genomförs sommartid ett antal
olika utomhusevent.
I den angränsande idrottsanläggningen finns
sammantaget sjutton inomhushallar för idrott, fritid och
rekreation varav sex hallar är flexibla fullmåttshallar med
multifunktioner för träning, tävling, möten och olika
typer av inomhusevent. Övriga hallar är specialhallar för
en given idrottsgren som gymnastik, judo, fäktning,

Utomhusbad
och park

Bad

luftskytte och tyngdlyftning. Här finns flera hyresgäster
och verksamheter som bowlinghall, Friskis & Svettis,
simcenter, kiropraktor samt ett antal kanslier.
Vid entréhallen finns besöksservice i form av reception
och inpassering till badet. Här ligger också arenarestaurangen. Vid äventyrsbadet finns en äventyrsservering, vid utomhusbadet en sommarservering och
vid hallarna finns kiosker samt en servering med
beredningskök.
Arenans utedel består, utöver utebadet av en stugby och
camping, av ett område för utomhusidrott och rekreation
i form av beachvolleybollplaner, bangolf, kanotuthyrning
korpfotbollsplan med mera.
Kopplat till arenans barn- och familjeaktiviteter finns
idag de välkända Uppsalakatterna Pelle Svanslös och
Maja Gräddnos med vänner.

HUVUDENTRÉ

E4

Hallar
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
GÄLLANDE DETALJPLAN

Stora delar av det aktuella området är
planlagt år 1942. Området har i detaljplanen beteckningen friluftsområde och
endast byggnader som används för detta
ändamål får uppföras med en maximal
byggnadshöjd på 5 meter. Området
närmast den befintliga simhallen är
planlagt år 1956 för idrott och fritidsbadändamål. Maximal byggnadshöjd är 9
meter, vilket överskrids av den befintliga
byggnaden. Den sydöstra delen av
Fyrishovs byggnadskomplex, multihallarna
uppförda 2013, ingår i en plan som vann
laga kraft år 2009 och som hade genomförandetid fram till 2019-02-29. Badmintonstigen direkt utanför anläggningen och
vidare ner till badmintonklubben
Fyrisfjäderns byggnad är idag planlagd
som kvartersmark.

ARKITEKTURPOLICY
Förslagen ska vara i linje med översiktsplanen och Uppsalas stadsbyggnadsidé.
Varje projekt i Uppsala ska enligt
kommunens Arkitekturpolicy visa
hur det:
◗B
 erikar platsen och skapar mervärde.
◗S
 tödjer innovation och nya lösningar.
◗Ä
 r realistiskt och utgår från platsens
förutsättningar.
◗S
 timulerar till engagemang och
utveckling.
◗ F örstärker närhet och underlättar
möten och rörelse.
◗A
 ssocieras med hållbar utveckling.

BEFINTLIG ÖVERSIKTSPLAN OCH NY
DETALJPLAN

Tävlingsområdet berörs huvudsakligen av
två markanvändningstyper i gällande översiktsplan från 2016. Området ligger inom
det som i översiktsplanen utpekas som
stadsbygd. Stadsbygd kännetecknas av en
utveckling med tyngdpunkt på bostäder
och inslag av verksamheter och lokaler.
Dessutom ska stadsbygden inrymma
sådana ytor för vardagsrekreation som är
svåra att uppnå i stadens mer tätbebyggda
delar. För en del av tävlingsområdet anges
användningen å-stråk. Användningen
syftar bland annat till att säkra allemansrättslig tillgång till Fyrisåns stränder inom
Uppsala stad. Å-stråken ska också behålla
sin viktiga funktion som buffert mot översvämningar och recipient för dagvatten.
I samband med att tävlingen för
Fyrishov genomförs tar Uppsala kommun
fram en ny detaljplan för tävlingsområdet.
Kommande detaljplan syftar till möjliggöra den planerade om- och utbyggnaden
samt att skapa ett grönt stråk för
rekreation och passage längs Fyrisån.
Stadsplan från 1942.
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PLATSANALYS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Fyrisbadet 1960.

HISTORIA

I mer än 200 år har Uppsala varit en viktig plats och
förebild för simningens, simkunnighetens och simanläggningarnas utveckling i Sverige. Det var här som
det första simsällskapet bildades år 1796 och vår tids
simmärken, som magister- och kandidatmärket, nära
besläktade med universitetsvärlden, introducerades.
Den första badplatsen i området låg ungefär på den
plats där Fyrishov idag ligger. Den kallades Lerviken
och var på 1700-talet inte mycket mer än en badplats
vid å-stranden, då relativt långt utanför stan. I mitten
av 1800-talet byggdes en simhall vid Eddaspången,
vilken blev ett populärt tillhåll för Uppsalas invånare.
Badhuset revs dock 1924.
År 1925 invigdes det första Fyrisbadet i höjd med
nuvarande Fyrishov. Badhuset byggdes på pålar ute i
Fyrisån med åtskilda herr- och damavdelningar.
Simundervisning bedrevs i djupsumpen, medan de icke
simkunniga hänvisades till grundsumpen. På den
motsatta stranden byggde medlemmar i Upsala
Simsällskap på egen hand en läktare, som rymde 1 000
åskådare på numrerade bänkar stadigt förankrade vid
å-banken.
Det andra Fyrisbadet i ordningen var ett tempererat
friluftsbad och utgjorde en av Sveriges modernaste simsta20 P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV

dion när det invigdes 1959. Ett decennium senare senare
stod Fyrishallen, Idrottens hus, färdigbyggd. Med flera
idrottshallar för en lång rad sporter, och en
”joggingstig” över Fyrisbadets gröna fält var man tidigt
ute med ambitionen att få igång en satsning på motion
och friskvård för allmänheten.
Den 2 januari 1991 invigdes nuvarande Fyrishov. Man
hade då byggt tak över friluftsbassängen och byggt till
ett tropiskt äventyrsbad, relaxbad, undervisningsbassäng
och restaurang. Det hela byggdes samman med
Fyrishallen, och bildade en komplett bad-, sport- och
rekreationsanläggning som har stått sig väl över tid.
År 2013 öppnades de tillbyggda nya multihallarna som
består av fyra fullstora hallar i två plan. Hallarna är flexibla
och används för en mångfald av innehåll från träning,
tävling och cuper till mässor och möten samt olika typer av
event.

KULTURMILJÖ

Tävlingsområdets närhet till riksintresset för kulturmiljövård Uppsala stad förutsätter att utvecklingen av
Fyrishov gestaltas på ett sätt som inte medför påtaglig
skada på riksintresset.
Området låg tidigare inom riksintresset för Uppsala
stad men har exkluderats efter att riksintressets

Simmerskor 1933.

utbredning reviderats. Fyrishov ligger dock inom en
siktsektor av riksintresset, det vill säga att det är synligt
från gamla E4:an norrifrån mot domkyrkan och slottet.
Kommande bebyggelse behöver därför anpassas för att
inte störa upplevelsen av Uppsalasiluetten norrifrån.
Fyrishallen är utpekad som särskilt arkitektoniskt
värdefull enligt inventering från Upplandsmuseet
inriktad på bebyggelse mellan 1951–1979. Dess sydöstra
fasad är skyddad med varsamhets-bestämmelser i
gällande detaljplan.
Fyrishovs kulturmiljö och historia är en viktig utgångspunkt för den framtida utformningen av bebyggelsen och
området. Utvecklingen av Fyrishov ska bevara och framhäva hur befintlig verksamhet, bebyggelse och landskapsbild växt fram. De viktiga kulturbärande berättelser som
finns om platsen kan synliggöras.

FORNMINNEN

Enligt fornminnesregistret ingår tävlingsområdet i ett
område (bevakningsobjekt Uppsala 506:1) med
lämningar efter ett tegelbruk. Området är i stora delar
omgrävt och i de centrala delarna finns idag en sporthall.
Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen inför arbeten med
utvidgning av Fyrishov.

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Topografin på platsen är kuperad med relativt stora höjdskillnader. Marken sluttar även något från norr till söder
mot Fyrisån. Fyrisån är en stor tillgång för Uppsala och
dess stränder ger ett välbehövligt andrum för invånarna.
Den kommande detaljplanen syftar till att möjliggöra
ett längre sammanhållet stråk med allmän tillgång till
årummet. Detta stärker i förlängningen uppsalabornas
möjligheter till rekreativa upplevelser i å-rummet från

”I mer än 200 år har Uppsala
varit en viktig plats och förebild för
simningens, simkunnighetens
och simanläggningarnas utveckling
i Sverige. Det var här som
det första simsällskapet bildades år
1796 och vår tids simmärken,
som magister- och kandidatmärket,
nära besläktade med universitetsvärlden, introducerades.”
stadens norra delar, via centrum, till de sydliga
stadsdelarna.

STADSBILD OCH BEBYGGELSE

De gamla arbetarbostäder som bevarats i anslutning till
tävlingsområdet är i dag högt värderade bostäder. Den
södra delen av dagens Svartbäcken består till största del
relativt nybyggda flerfamiljshus i en mer urban stadsmiljö, som ersatte det tidigare kolonilottsområdet
”Fyrsivallen”. I stadsdelens västra del, utmed
Svartbäcksgatan, finns dels ett antal f.d. bensinmackar och
dels flerfamiljshus från i huvudsak mitten av 1900-talet.
Den östra delen av Svartbäcken, närmare järvägsspåren,
domineras av småhusbebyggelse från 1900-talets första
hälft.
I norr finns ett ursprungligen mycket enhetligt villaområde i funkisstil, byggt omkring 1940, där dock de flesta
husen kraftigt förändrats av ombyggnationer under sent
1900-tal och tidigt 2000-tal. Få hus finns bevarade i
ursprungligt skick.
Bebyggelsen inom tävlingsområdet består av Fyrishovs
bad- och idrottsanläggning, etappvis utbyggd sedan sent
1950-tal. Nuvarande gestaltning härstammar huvudsakligen från sent 1980- tidigt 1990-tal. I anslutning till badet
ligger en idrottshall med tegelfasad från 1960-talet. Byggnadens sydöstra fasad skyddas av varsamhetsbestämmelser i detaljplan. Under 2010-talet uppfördes en
ny multihall i anslutning till idrottshallen.
Multihallen är placerad i fastighetsgräns mot
Idrottsgatan. Längs byggnadernas norra fasader löper en
infartsväg som är öppen för genomfartstrafik mot
Sköldungagatan. Vägen kantas av en större yta för
markparkering. Infartsvägen har karaktären av en allmän
väg men är i gällande plan planlagd som kvartersmark.
Intill tävlingsområdet ligger en tomträtt med Fyrisfjäderns badmintonklubb samt en förskola med tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-09-21. Fyrisfjäderns
byggnad har en rektangulär form och är klädd med
korrugerad plåt. Intill byggnaden finns en höjd som
troligen består av utfyllnadsmassor från tidigare
tegelbruk.
P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV 21

KOMMUNIKATIONER

Från centrum går en promenad- och cykelväg längs
Fyrisån hela vägen till Fyrishov, det tar ungefär 20 minuter
att gå. Genom tävlingsområdets norra del löper en gångoch cykelväg som kopplar området till stadens nordligaste
delar.
Hållbara transporter ska stärkas inom området
Fyrishov. Fordonstrafik, angöring och parkering vad avser
logistiklösningar för varor och avfall ska utformas för
att underhålla hållbara transporter som minskar belastningen på livsmiljön i staden. För besökare med bil finns
i nuläget parkering på båda sidor av Fyrishov med infart
från Idrottsgatan eller Fyrisvallsgatan. Vid större event
och mässor öppnas ytterligare eventparkering vid
campingen. Fyrishov bedriver en besöksintensiv
verksamhet alla dagar året runt vilket ger upphov till
varierande och studtals stora trafikflöden ex vis vid
evenemang. Angöring till fastigheten sker via ett vägavsnitt som är planlagt som kvartersmark. Gatan är
öppen även mot Sköldungagatan och möjliggör därför
genomfartstrafik. På grund av dess utformning uppfattas
infartsgatan som allmän plats.
Under bygg- och driftstiden har Fyrishov som ambition att ligga i framkant gällande hållbara transporter
för varor och gods. Att inarbeta hållbara lösningar
redan under byggtid säkerställer att hållbara transporter genomsyrar hela anläggningens livscykel och
sätter en prägel på transporter inom området. Denna
prägel ska leva vidare under anläggningens driftstid och
fungera som en inspiration för andra liknande
anläggningar.

”Från centrum går
en promenad och cykelväg längs
Fyrisån hela vägen till Fyrishov.
Genom tävlingsområdets
norra del löper en gång- och cykelväg
som kopplar området till stadens
nordligaste delar.”
MARKFÖRHÅLLANDEN

Stora delar av marken på platsen har tidigare varit lertäkt
som sedan återfyllts. Då jorden inom området i huvudsak
utgörs av sättningsbenägen lera kan förändrad grundvattennivå påverka kringliggande byggnader som är ytgrundlagda.
Detta medför att rådande grundvattennivå ska vara
oförändrad för att minska omgivningspåverkan.

VATTEN- OCH AVLOPPSHANTERING OCH DRAGNING AV
HUVUDLEDNING

Området ligger inom det yttre vattenskyddsområdet för grundvatten vilket bland annat innebär att markarbeten inte får ske
djupare än en meter över grundvattennivån. Länsstyrelsen får
medge undantag om synnerliga skäl föreligger. Området ligger
även relativt nära det inre vattenskyddsområdet för grundvatten vid Galgbacken, öster om Torbjörns torg.
Dagvatten skall användas som en resurs inom tävlingsområdet och cirkuleras i största möjliga mån. Arenans
vattenrening medför även att Fyrishov hanterar stora
mängder vatten vilket periodvis ger upphov till spillvatten
som som utgör en belastning på avloppsnätet om det inte
tas omhand inom tävlingsområdet. Tävlingsområdet ligger
inom avrinningsområdet till Fyrisån, vilket innebär att
dagvatten måste renas för att utöka möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för Fyrisån.
Delar av området ligger inom områden som riskerar att
översvämmas vid såväl 100- som 200-årsflöde. Flödena överlappar varandra på många håll. Byggnaderna måste därför
skall höjdsättas med hänsyn till att delar av fastigheten kan få
stående vatten vid ett högt vattenstånd i Fyrisån. En miljö- och
hälsomässigt tillförlitlig och resurseffektiv vattenförsörjning
och vattenförvaltning ska säkerställas inom Fyrishov med en
säker leverans av dricksvatten liksom ett hållbart och resurseffektivt omhändertagande av spillvatten samt dagvatten. Ytor
med goda förutsättningar för fungerande ekosystem skall
bevaras, utvecklas eller skapas inom Fyrishov.

AVFALLSHANTERING

Enligt Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 ska utvecklingen för avfallshantering och återvinning i kommunens
anläggningar hålla världsklass. Ökad återanvändning och
återvinning, samt avfallshantering som genererar innovationer,
ska bidra till nytänkande och arbetstillfällen. Återvinningen
ska vara effektivare och systemen för avfall, el, VA och avfall
ska hänga ihop och vara mer integrerade än idag.
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LOKALPROGRAM NY SIMHALL
I TÄVLINGSSKEDE TVÅ ska helhetskonceptet från

ALLMÄNT OM MATERIALVAL

steg ett utvecklas vidare och bli mer konkret
avseende den nya simhallen. Utifrån beskrivningen nedan och bifogad ytsammanställning
ska ett principförslag till ny simhall utformas.

ÖVERGRIPANDE

Den nya simhallen ska, i likhet med hela
Fyrishov, präglas av tillgänglighet, multifunktionalitet och flexibilitet.
Tillgänglighet i form av generösa öppettider och utbud anpassat efter kundens behov
samt för besökare med funktionsvariationer.
Simhallen ska byggas så att alla besökare
känner sig sig välkomna, dygnet runt och året
om, och att de på ett smidigt sätt kan röra sig
i anläggningen och nyttja dess utbud oavsett
individuella förutsättningar.
Flexibilitet skapat genom smarta lösningar
för att snabbt kunna anpassa utbudet efter
olika behov. Allt från att bassängens funktioner snabbt ska kunna ställas om för verksamheter som har olika gruppstorlek, till
möjlighet att öppna/stänga delar av rum för
att t.ex. kunna erbjuda avskildhet för mindre
grupper.
Alla ytor ska kunna utnyttjas Multifunktionellt. Redan i designskedet ska ytor och
lokaler utformas för att kunna användas på
flera olika sätt. En korridor kan, utöver att
vara transportsträcka, även vara en plats för
undervisning i simkunnighet, en plats för
uppvärmning, en lekyta eller något helt annat.
Alla ytor ska kunna användas på minst två
sätt.
Multifunktionalitet innebär även att alla
lokaler och bassänger ska kunna fungera som
bokningsbara objekt i delar eller som en
helhet.



”Redan i
designskedet
ska ytor och
lokaler
utformas för
att kunna
användas på
flera olika
sätt.”

SKILDA BESÖKSZONER
Den nya simhallens olika funktioner kan delas upp i flera olika besökszoner;
◗ Entrézon med kombinerad reception och enklare servering.
◗ Omklädningszon.
◗B
 adzon, uppdelad i flera bassänghallar.
Dessa zoner ska utformas för att både fungera vid daglig verksamhet då
besökarna kommer för att nyttja simanläggningen, men också vid tävlingsarrangemang då publik ska kunna tas emot i avgränsade delar av badet.

Både av miljöhänsyn och för att minimera
underhållsbehov och driftstörningar ska
material, utförande och tekniska funktioner
väljas så att simhallen får god hållbarhet över
lång tid. Material, både invändigt och
utvändigt, ska väljas som är robusta, har låg
underhållskostnad och är anpassade för en
simhalls komplexa och tuffa miljö. Material och
inredning ska väljas som är hygienisk och lättstädad och som bidrar till en hög säkerhet (t.ex
minimerar halkrisken) för besökaren.

BYGGTIDEN

Angränsande befintlig simhall ska kunna vara
i full drift under uppförandet av den nya
simhallen.

ENTRÉZON

Primär entré till simhallen ska ligga i
anslutning till anläggningens huvudentré men
det behövs en mindre separat entré (förberedd
för automatiserad passage) som komplement.
Denna entré är tänkt för tre huvudsakliga syften;
möjliggöra att simhallen har andra öppettider
än övriga anläggningen; vara ett snabbspår för
besökare som endast vill komma för ett snabbt
besök (till exempel ett träningspass) och slutligen
som publikentré vid tävlingar och andra evenemang. Entréfunktionens utformning kommer
förmodligen att variera över tid vilket innebär att
maximal flexibilitet måste eftersträvas.
Simhallens entré ska vara tydlig och inbjudande men behöver endast rymma ett mindre
antal samtidiga besökare.
När besökaren kommer in i entrézonen ska
blicken ledas mot receptionen med tillhörande
inpassering och servering. Det är även fördelaktigt om besökaren från entrézonen kan se in i
den stora bassänghallen. Det ska finnas en
särskild passage in till stora bassänghallens
”torra” publikytor. Entrén till den nya simhallen
riktas mot Badminstonstigen och kompletteras
med en yttre mindre torgyta.
Utöver besöksentré behöver simhallen en varumottagning till undercentralen av vissa
reningskemikalier och förbrukningsmateriel.
Övriga varuleveranser och annan angöring
ordnas inom befintlig arena.
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RECEPTION OCH SERVERING

En integrerad reception-/inpasserings- och
serveringszon ska placeras i entrézonen.
Den ska utformas för att på bästa sätt
kunna serva besökarna och kunna vara
effektiv i drift och kräva liten bemanning.
Reception och servering ska ha samordnade försäljningsdiskar och sittplatser
nåbara både från den torra entrédelen och
den våta badhusdelen för:
◗B
 esökare som är i entréhallen men inte har
passerat kassalinje (torrdelen).
◗B
 esökare som är inne i badhallen
(våta delen).
Serveringen ska kunna erbjuda ett mindre
kaféutbud och enklare kalla maträtter som
sallader och smörgåsar (vilka bereds och
levereras från annan plats).

OMKLÄDNINGSZON

När besökare passerat inpasseringslinjen
ska de direkt nå omklädningsrummen som
ska ligga på samma våningsplan som
bassängerna. Strategin är att med stora
öppna omklädningsrum, med tillhörande
duschrum och mindre bastur, främja
trygghet och ordning. Omklädningsrummen
ska utformas med fack /sektioner som kan
öppnas och stängas efter besöksmängd och
behov, och ska även kunna anpassas till olika
målgrupper. Till exempel en lugnare sektion
för vuxna och seniorer, en sektion för barnfamiljer med små barn (med plats för lekhagar), sektioner anpassade för skolklasser
och liknande.
Ett omklädningsrum ska innehålla ett
antal funktioner/delar (se rutan).
Duschrum placeras i ett lämpligt logistikflöde från omklädningsrum ut till bassänger, så att besökaren uppmärksammas på att
alla besökare ska duscha före bad. När man
duschat ska man kunna gå rakt ut i simhallens våta delar. Några steg ut från duschrum bör besökaren få överblick över vad
badet har att erbjuda och hur man kommer
dit. Utgång från de stora omklädningsrummen för dam respektive herr bör vara
placerade relativt nära varandra för att
underlätta för exempelvis barnfamiljer.
Utöver de stora omklädningsrummen
(dam respektive herr) ska det finnas ytterligare omklädningsrum (kombiomklädningsrum) speciellt anpassade för besökare som
vill byta om enskilt alternativt med medföljande assistans. Detta består av en
gemensam del med skåp och 3-4 omklädningsrum (bås) med dusch varav minst ett är
tillgänglighetsanpassat.
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EXEMPEL PÅ FUNKTIONER FÖR OMKLÄDNINGSRUM
Passage från entré
Torr omklädningszon:
◗S
 kozon
◗R
 um för speglar och hårfön (kan vara gemensamt för flera omklädningsrum)
◗O
 mbyteszon med klädskåp
◗S
 tädförråd
◗W
 C-paket
Våt omklädningszon:
◗D
 uschar och handfat
◗B
 astu med förrum
◗W
 C-paket
◗B
 adklädcentrifug och handukshängning
◗S
 tädförråd
Passage till bad

Samtliga omklädningsrum ska nås direkt från kommunikationskorridor.

BADZON

Badzonen innehåller bassänger, funktioner och miljöer för
vattenidrotter, motion, lek och rekreation. Zonen är uppdelade
i olika bassänghallar utifrån funktion och målgrupp.
Bassänghall med simbassäng
Den stora bassänghallen innehåller en simbassäng 50 x 25 meter
(djup 1,2 – 2,0 meter) som är delbar (helt eller halvt) med en
brygga för maximal flexibilitet. För att underlätta för alla att
enkelt komma ned i simbassängen utformas den med en
intilliggande istigningsbassäng som utrustas med lång trappa och

Exempel på
isstigningsbassäng,
Midgårdsbadet
i Märsta.

Idéskiss för 50x25 meters simbassäng
med höj- och sänkbara bryggor och
istigningsbassäng

Istigningsbassäng

Bryggor

Bassänghallar med varmbassänger
Det ska finnas två stycken varmbassänger (22 x
10 meter med djup 2 meter) placerade i separata rum, med identiskt utförande. Bägge
bassängerna ska vara delbara med höj- och
sänkbar brygga samt höj- och sänkbara
mellangolv som åtskiljs för att uppnå maximal
flexibilitet och funktionalitet. Respektive
bassäng ska kunna fungera som ett eller två
separata bokningsbara objekt.

Uppifrån: bryggorna kan användas samtidigt eller en i taget.

Genomskärning

EXEMPELBILD

lyftplan. Denna placeras på den grunda sidan
av simbassängen. Trappan och lyftplanet skall
landa i en mindre entrébassäng utrustad med
sittplatser för 6-8 personer.
50-metersbassängens huvudanvändning är
motion, träning och rekreation men ska
kunna nyttjas för simtävlingar både på kortbana(25 meter) och långbana (50 meter)
samt även för lägre nivåer av seriespel i
vattenpolo. Bassängen ska utföras i enlighet
med de krav som Svenska simförbundet ställer
för nationella kortbanetävlingar (25 m). Detta
innebär vid tävling en total läktarkapacitet
på 1100 platser som tillgodoses genom en fast
läktare med 300 platser och förberedelse för
att montera ytterligare 700 sittplatser som
tillfälliga läktare på mobil konstruktion tvärs
över bassängen. Runt bassängen ska det finns
torr yta för grupper att utyttja i samband med
vattenaktiviteter. Till exempel samling innan
och efter aktivitet, enklare uppvärmning,
teorigenomgångar och liknande.
Bassängrummet ska utformas så att det är
möjligt att vid simtävlingar separera publikyta
till 50-metersbassängen från simhallens övriga
delar.
Den fria takhöjden över 50-metersbassängen ska anpassas till vad som krävs utifrån

både fasta och monterbara läktare och vara
minst 6 meter. Bassängrummet ska anpassas
med de funktioner som krävs för de vattenaktiviteter som bedrivs i en 50 meters bassäng
(exempelvis simning, vattenpolo, simundervisning samt viss sportdykning). Behovet för
aktiviteter som kräver större vattendjup
hanteras i etapp 2 som inbegriper en hoppbassäng.
Bassänghallen ska ha en både visuell och
funktionell koppling till utebadet och dess
parkmiljö. Utemiljön ska upplevas som en
naturlig förlängning av bassänghallen.
Innovativa lösningar är önskvärda och
belysning och bildprojicering kan med
fördel användas för att stärka gestaltningskonceptet.

Idéskiss för varmbassäng
med höj- och sänkbara bryggor
och mellangolv

Uppifrån:
undervisningsbassängerna är
delbara på
mitten.

1 2
Höj- och sänkbar brygga

Skiljevägg
nedsänkbar
från taket.

Genomskärning
Höj- och sänkbart mellangolv
EXEMPELBILD
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LOKALER FÖR ANLÄGGNINGENS DRIFT

Teknikutrymmen och kommunikationsytor
Den nya simhallen ska innehålla de tekniska
utrymmen som behövs för denna anläggnings
egna behov. T.ex plats för vattenhantering, reningsprocess, kemikaliehantering, ventilation, värme, el, data,
förråd, samt närhet till lastning och lossning.
Teknikutrymmen ska placeras så att man
uppnår god driftsäkerhet och energihushållning och utifrån behov av serviceåtkomst
och möjlighet till utbyte av komponenter.
De mest utrymmeskrävande teknikdelarna,
avseende värme, ventilation, vattenhantering
och rening, placeras med fördel i källarplan
vid sidan av bassängdelarna (men inte under
själva bassängerna). Delar av tekniken kan
även placeras på tak. Teknikutrymmen ska så
långt som möjligt placeras så att logistikflöden inte korsar ytor för besökare.

ÖVERSIKTLIGA ANVISNINGAR FÖR
UTFÖRANDE OCH TEKNIK

Nedanstående beskrivning tydliggör
utförandenivå för vissa lösningar samt ger en
generell beskrivning av den kvalitetsnivå som
ska uppnås. Utöver de krav som framgår här
måste myndighetskrav, EU-standard samt
aktuella regelkrav enligt Måttboken (från
Sveriges kommuner och regioner) uppfyllas i
den kommande projekteringen. Beträffande
läktarkapacitet gäller dock det antal platser
som är preciserade i detta program.
Värme och temperaturzoner
Byggnaden ska erbjuda en komfortabel
inomhusmiljö med ett säkerställt fuktskydd.
Rumslufttemperatur i olika lokaler ska vara
anpassad utifrån lokalernas funktion och för
att få rätt balans mellan vatten- och rumslufttemperatur i bassänghallar. Under normal
drift kommer rumsluft-temperaturen i
bassänghallarna ligga ca +20 C högre än
vattentemperaturen i respektive bassäng, och
ha en relativ luftfuktighet om ca 55%.
Olika temperaturkrav kommer således att
gälla för olika utrymmen, vilket innebär att
lokaler rumsligt behöver vara inordnade och
avskilda med beaktande av dessa krav.
Läs vidare i Lokal- och funktionsprogrammet.
Vattenrening med klor medför att kloraminer frigörs över bassängytan. Dessa
behöver minmeras genom att effektiv
ventilation, till exempel genom att i anslutning
till vattenytan montera lågt placerade frånluftsdon. Detta måste beaktas redan vid utformningen av bassänghallarna genom
placeringen av ventilationskanalerna.
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”Belysning,
akustik och
ljussättning
utgör en
viktig förutsättning för
att en simhall
ska upplevas
som trygg,
trivsam och
estetiskt
tilltalande,
såväl i dagsljus som i
skymning.”

Kombinationen av hög inomhustemperatur,
hög relativluftfuktighet och korrosiva kemikalier innebär att utformningen av klimatskalet är viktig för att säkerställa byggnadens
livslängd. Särskild omsorg skall läggas på
diffusionstäta robusta ytterväggar mot
bassängrum och takkonstruktionen så den tål
ett högt ångtryckoch rörelser mot yttervägg.
Det finns flera beprövade lösningar för badhus
i nordiskt klimat. Dessa är:
A) Trycksatt diffusionstät inspekterbar ”vind”
som inrymmer bärande konstruktion och
invändig takvinkel.
B) Bärande konstruktion med ett sk
”kompakttak” som är diffusionstätt.
C) Bärande konstruktion men TT-plattor och
diffusionstät isolering.” Designen på tak och
byggnadsgeometrin skall utformas för att kunna inrymma samtliga dessalösningar.
Belysning, ljussatta effekter och akustik
Belysning och ljussättning utgör en viktig
förutsättning för att en simhall ska upplevas
som trygg, trivsam och estetiskt tilltalande,
såväl i dagsljus som i skymning. Dagsljus
ska kunna nå långt in, dock innebär direkt
solinstrålning till vattenytan i bassängerna ett
problem som särskilt skall beaktas då detta
ger upphov till algtillväxt och bör minimeras.
Arenan tillämpar en standard med 5
belysningsnivåer beroende på typ av verksamhet,
där den högsta nivån uppfyller kraven vid
tävlingsarrangemang och är anpassad för
tv-sändning.
Simhallen ska byggas så att en så bra ljudmiljö som möjligt skapas. Genom rätt utformning av rum och rätt konstruktionsval och med
akustikdämpande lösningar kan mycket av
störande ljud elimineras.
Konst och konstnärlig gestaltning
För byggnader som uppförs för Uppsala
kommuns verksamhet rekommenderas att en
procent av den budgeterade byggkostnaden ska
avsättas för platsspecifik konstnärlig gestaltning. Den konstnärliga gestaltningen hanteras
i samråd med Uppsala kommuns kulturförvaltning, i en tidig dialog mellan parterna.
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TIDPLAN OCH BUDGET
EN PRELIMINÄR TIDPLAN har upprättats för
projektet. Målsättningen är att en ny simhall
kunna stå klar under 2023. Val av entreprenadform för denna etapp bedöms kunna ske
under hösten 2020 och bolagets intention är
att vinnande arkitekt ska fram underlag till
detaljplan, programhandling, systemhandling och bygghandling för ny simhall.
Etapp 2 planeras att genomföras under
2024-2026 med intentionen att etapp 3
följer direkt därefter. Dock kan detaljutformningen medge att etapp 2 och 3 helt
eller delvis genomförs samtidigt. Arbeten
med utemiljön kommer att ske parallellt
med övriga etapper.
Uppsala kommunfullmäktige beslutade
2017 om en ekonomisk investeringsram för
de samlade åtgärderna avseende bad- och
simhallsdelarna uppgående till totalt 464
Mkr (uppräknat till 2020 års prisnivå).
Investeringsramen avser produktionskostnad
(inklusive projektering och förstudiekostnader) av simhallsbyggnad (etapp 1 i
detta program) samt produktionskostnad
(inklusive projektering och förstudiekostnad)
för ombyggnation av befintligt bad (etapp 2).
Vidare fick bolaget i uppdrag av
kommunfullmäktige att göra en förstudie av
ny entrébyggnad och återkomma med beräknad investeringskostnad för senare
investeringsbeslut. Fyrishov AB i egen långtidbudget avsatt 50 Mkr i investeringsmedel
för utemiljön i direkt anslutning till etapp 1
& 2.
KOMMUNFULLMÄKTIGES beslutade investe-

ringsram omfattar inte följande delar som
kommer att behöva fördjupade förstudier
och kompletterande förslag till investeringsbeslut:
◗G
 emensam bastubyggnad
◗Å
 tgärder/anpassningar på den övriga
befintliga anläggningen utgånde
från förslag om förändrad identitet
/gestaltning
◗O
 mbyggnad av utebadet och kringliggande
markområden
◗R
 enovering av relaxavdelning
◗Å
 tgärder på allmänna platser och områden
◗R
 iktade hållbarhetssatsningar
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15
OM TÄVLINGEN
TÄVLINGSREGLER

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas,
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från
2016, se: https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/
Byggsektorns-gemensamma-tavlingsregler-2016.pdf

SEKRETESS

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters
rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar.
Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksamma
för tävlingsdeltagare:
De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig
att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet
med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2
stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram till
dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts
efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om
vinnare i projekttävlingen. Om tävlingsdeltagare bryter
mot sekretessen riskerar de att bli uteslutna.
Tävlingsbidragen kan komma att ställas ut anonymt.

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK

Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska.
Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska.
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. Juryns
utlåtande kommer att ges på svenska.

TÄVLINGSPROCESS

Tävlingen genomförs i två steg. Efter en prekvalificering har 7 deltagare valts ut att delta i tävlingens första
steg. Tävlingsjuryn kommer att utse de 2-3 förslag som
bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg
två. Inför tävlingens andra steg kommer juryns slutsatser
från det första steget att delges till de tävlande som går
vidare.
Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt
LOU (2016:1145). Inlämningskrav i tävlingsperiod 1 och
tävlingsperiod 2 framgår av tävlingsprogrammet under
rubriken ”Inlämningskrav.”

TÄVLINGSARVODE

Tävlingsdeltagare kommer för steg ett vardera att
ersättas med ett arvode om 150 000 SEK exklusive moms
efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn
godkänt tävlingsförslag i enlighet med inlämningskrav för
tävlingsperiod 1 i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas
mot faktura.
De 2-3 team som går vidare som tävlingsdeltagare i
steg två kommer vardera att ersättas med ett arvode om
350 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat,
bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i
enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod två i
tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.

STARTMÖTEN

För att säkerställa att all information förmedlas likartat
till samtliga deltagare ska alla frågor ställas skriftligt
genom upphandlingssystemet. Alla frågor kommer att
besvaras gemensamt av Fyrishov AB och Uppsala
kommuns Stadsbyggnadsförvaltning. Därför utgår
tidigare aviserade startmöten.

Märk all korrespondens
”Ny simhall i Uppsala – Badutveckling Fyrishov.”
All korrespondens sker via
Kommers Annons.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN
Startmöten

2020-03-20

2020-03-25

Utgår

Sista dag
för frågor
steg 1

Sista dag
för svar
steg 1

28 P ROJ E KT T Ä V L I N G FY R I S H OV

2020-04-03

2020-05-25

Inlämning av
Tillkännatävlingsförslag givande av
steg1
juryns beslut
steg 1

2020-06-26

2020-07-01

Sista dag
för frågor
steg 2

Sista dag
för svar
steg 2

2020-07-10

2020-09-17

TillkännaInlämning av
tävlingsförslag givande av
juryns beslut
steg 2
steg 2

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN

Arrangören avser att, utan föregående annonsering,
förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om
uppdraget att fortsätta projektprocessen med att ta fram
underlag till detaljplan, programhandling, systemhandling och bygghandling för ny simhall, samt en en option
för fortsatt uppdrag gällande de kommande etapperna av
Fyrishovs utveckling.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om
tävlingen efter två år, trots att erforderliga beslut fattats,
inte har lett till projekteringsuppdrag eller inledda
förhandlingar med vinnaren, tillkommer det denne
ytterligare en ersättning motsvarande 250 000 SEK.

FRÅGOR OCH SVAR

Frågor under tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionär
via Kommers Annons funktion för frågor och svar.
Svar på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande
via Kommers Annons.

PROGRAMHANDLINGAR

Underlagsmaterial steg 1:
Följande tillhandahålls via Uppsala kommuns fria
onlinetjänst ”Kommunkartan”:
◗P
 rimärkarta över tävlingsområdet med omnejd
◗O
 rtofoto över tävlingsområde med omnejd
◗F
 lygfoton över tävlingsområdet

Följande tillhandahålls via Uppsala kommuns webbsida
”Stadsbyggnadsidén”:
◗Ö
 versiktsplan 2016 för Uppsala kommun
◗A
 rkitektur Uppsala – Arkitekturpolicy Uppsala
kommun
◗P
 olicy för hållbar utveckling.
Följande tillhandahålls via Kommers Annons
vid tävlingsstart:
◗S
 amlingsdokment med länkar till ”Kommunkarta” och
”Uppsala kommuns Stadsbyggnadsidé”
◗U
 nderlag i dwg-format på byggnader inom
tävlingsområdet (endast enkel situationsplan i 2D)
◗S
 ketchup-modell över tävlingsområdet
◗G
 ällande detaljplaner för tävlingsområdet
Följande tillsänds tävlingsdeltagarna under v 9:
◗B
 ottenplatta (60x90 cm) till fysisk modell
Följande tillhandahålls via Kommers Annons senast 2/3:
◗F
 otografier från platsen
◗Ö
 versiktligt ytsammanställning med dimensionerande
förutsättningar för Ny simhall
◗S
 ambandsschema över arenan Fyrishov
Kompletterande underlagsmaterial som tillhandahålls
till steg 2:
◗F
 oto för montage av perspektivbild från anvisad plats
◗L
 okal och funktionsprogram med bilagor för
Ny simhall
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INLÄMNINGSKRAV

Tävlingsförslaget ska vara anonymt och varje
team får endast lämna in ett förslag.
Samtliga inlämnade handlingar ska vara
försedda med ett motto. Bidragen skickas
in tillsammans med ett slutet kuvert med
en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter
samt medarbetare och deras roll i projektet).
Övrigt material som skickas in kommer ej att
tas upp till bedömning. Allt inlämnat
material, såväl digitalt som analogt, ska vara
rensat på all spårbar information om
upphovsman och liknande för att garantera
full anonymitet.

”Samtliga
inlämnade
handlingar
ska vara
försedda
med ett
motto.”

STEG 1 – KONCEPTUELLA SKISSER
Tävlingsförslag skall redovisa följande:
◗S
 ituationsplan, skala 1:1000.
◗S
 ituationsplan med entréplan (blockplan) som redovisar
höjder skala 1:400.
◗B
 lockplaner i skala 1:400 som diagrammatiskt visar disposition
av ytor i samtliga etapper.
◗P
 rincipsektioner: En längdsektion och en tvärsektion, skala 1:400
som redovisar relation till omgivning.
◗ F asadkoncept i form av skisser, utsnitt eller referensbilder.
Ej renderade bilder.
◗V
 alfritt antal figurer/diagram eller kortfattad text som tydliggör
förslaget. Ej renderade bilder.
◗E
 nkel vit fysisk modell i skala 1:500 på anvisad bottenplatta som
tillhandahålls av beställaren.

STEG 2 – UTVECKLADE SKISSER
Tävlingsförslag för steg 2 skall redovisa följande:
◗S
 ituationsplan, skala 1:1000.
◗S
 ituationsplan med entréplan skala som redovisar
höjdsättning skala 1:400.
◗P
 lanritningar, skala 1:400 som översiktligt redovisar alla
ytor i lokalprogrammet och samband i anläggningen.
◗U
 tsnitt av planer, skala 1:200 som visar nya delar av anläggningen
och koppling till befintlig bebyggelse.
◗P
 rincipsektioner: En längdsektion och
En tvärsektion, skala 1:400.
◗U
 tsnitt av sektioner som visar entrésituation och koppling
till å-rummet, skala 1:200.
◗ F asader mot å-rummet och mot entréplatser, skala 1:400,
utsnitt skala 1:200.
◗ Redovisning av hur hållbarhetsprinciper format förslaget:
valfritt antal diagram + text.
◗P
 erspektiv över området monterat i anvisat flygfoto.
◗V
 isualiseringsbild: Renderad perspektivbild
från anvisad plats.
◗M
 ax två stycken ytterligare valfria perspektiv
(behöver ej vara renderade), varav ett interiört. Valfritt för den
tävlande att lyfta fram något som anses vara viktigt i förslaget.
◗S
 ammanställning ytor BYA, BTA, LOA och BIA.
◗V
 alfritt antal figurer/diagram eller kortfattad text som tydliggör förslaget.
Ej renderade bilder.
◗B
 eskrivning av materialval i bild/diagram och text.
◗B
 eskrivning av tekniska lösningar i bild/diagram och text.
◗V
 idareutveckling av modellen från steg ett i skala 1:500.
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TÄVLINGSFÖRSLAG – REDOVISNING
TRYCKT FORMAT

Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i stående/liggande A1-format och får i
steg ett omfatta högst två planscher, numrerade 1 – 2 och monterade på styvt underlag.
I steg två får presentationen omfatta högst 5
planscher, numrerade 1 – 5 och monterade
på styvt underlag. Planscherna kommer att
ställas ut för allmänheten.

DIGITALT FORMAT

Samtliga planscher och namnsedel ska även
lämnas in elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög upplösning och en för webbpublicering. Varje fil
består av en flersidig PDF, namngiven med
förslagets motto. Den ena ska kunna skrivas
ut i full skala, och i A3 till juryn.
Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 5 MB. En jpeg-bild
i liggande format för publicering på webben
ska också lämnas elektroniskt.

INLÄMNING
STEG ETT:

Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär
ska lämnas in via Kommers Annons senast
3 april 2020 för att tas upp till bedömning.
STEG TVÅ:

Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär
ska lämnas in via Kommers Annons senast
10 juli 2020 för att tas upp till bedömning.
Modeller och planscher ska skickas via post
eller budbefordran samma dag som anbuden
lämnas in via Kommers Annons, det vill säga
med poststämpel senast 3 april 2020 (steg
ett) och 10 juli 2020 (steg två).
De fysiska tävlingsförslagen ska skickas/
lämnas till nedanstående adress:
Besöksadress/adress för bud:
Fyrishov AB
Idrottsgatan 3
753 33 Uppsala
De fysiska tävlingsförslagen (monterade
planscher med motto samt modeller) kan
även lämnas direkt till receptionen på
Fyrishov. Receptionen är bemannad vardagar
06:00-21:30. För förslag som lämnas direkt
till receptionen utlämnas kvitto som
bekräftar att förslaget tagits emot av Fyrishov
AB. Förslagen ska märkas med texten
”Projekttävling Nya Fyrishov” och kontaktperson Claes Enskär/Helene Lundevall.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån
följande kriterier, utan inbördes ordning,
samt utifrån de krav och önskemål som
ställts i programmet och dess bilagor.
Eftersom tävlingen genomförs i två steg
kommer bedömningen av kriterierna att
anpassas efter de inlämningskrav som
ställs i respektive skede, dvs juryn anpassar
sig till den skala och detaljeringsnivå som
efterfrågas i de respektive skedena.

JURY

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av
en jury om nio personer, bestående av
representanter från Fyrishov AB och Uppsala
kommun, i form av tjänstemän och politiker,
samt två ledamöter utsedda av Sveriges
Arkitekter. Jäv får inte föreligga.
Björn Wall,
Ordförande Fyrishov AB
Madeleine Andersson,
2:e vice ordförande Fyrishov AB
Liisa E Hundertmark,
VD Fyrishov AB
Claes Enskär,
Utvecklingschef Fyrishov AB
Caroline Hoffstedt,
Kommunalråd Uppsala kommun
Claes Larsson,
Stadsarkitekt Uppsala kommun SBF
Karin Åkerblom,
Samhällsplanerare Uppsala kommun SBF
Arkitekt utseddav Sveriges Arkitekter,
(namn meddelas senare)
Arkitekt utseddav Sveriges Arkitekter,
(namn meddelas senare)
Tävlingssekreterare: Julia Hertzman,
Arkitekt, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Rikard Falk,
Koordinator, Fyrishov AB
JURYN KOMMER i förekommande fall att

rådfråga ytterligare sakkunnig expertis
avseende frågor som:
◗B
 yggnadskonstruktion
◗K
 alkyl
◗L
 okalsamband
Samt via referensgrupper rådfråga berörda
intressenter såsom:
◗U
 ppsala kommun / Uppsala Stadshus AB
◗A
 llmänhet
◗F
 öreningar och förbund
◗N
 äringsliv och skola

GESTALTNING – STADSBYGGNADSMÄSSIGA OCH
ARKITEKTONISKA KVALITETER
Hur väl förslaget:
◗ f örmedlar ett för uppgiften relevant gestaltningskoncept som som
sammanlänkar byggnadens delar och uttryck från olika tidsepoker, med
hänsyn till befintliga kulturmiljövärden.
◗ r edovisar öppenhet och attraktivitet mot omgivande stads- och parkrum.
◗b
 ildar en stadsbyggnadsmässig helhet och bidrar till att skapa attraktiva
platser och stråk som samspelar med och kopplar samman omgivande
stadsrum och parklandskap
◗ k an anknyta till ett anslutande sammanhållet och tillgängligt å-rum
◗ v isar på inlevelse i komposition, volymhantering, ljusföring,
materialval och färgsättning.
◗ k ännetecknas av hög konstnärlig originalitet och självständighet.

FUNKTION
Hur väl förslaget:
◗m
 öjliggör för flexibel, multifunktionell och tillgäng användning för olika
aktiviteter och verksamheter som kan anpassas efter behov och
säsongsvariationer.
◗ ä r organiserat för att stödja det framtida konceptet ”Bad Fyrishov”
◗M
 öjliggör den övergripande utvecklingsplanen för anläggningen och fogar
samman en ny simhall, ombyggnation av befintlig simhall, samt övriga
baddelar och entré till ett logiskt, orienterbart, och framkomligt flöde
mellan olika funktioner.
◗u
 ppnår lokalprogrammets krav på innehåll, samband, funktioner,
ljudmiljö, dagsljus och säkerhet.
◗h
 anterar höjdskillnaderna inom anläggningen och kringliggande område.

EKONOMI OCH GENOMFÖRBARHET
Hur väl förslaget:
◗ g år att utveckla inom ramen för gestaltningsidén och präglas av
kostnadsmedvetenhet och teknisk genomförbarhet samt kan genomföras
inom given tidsplan och budget.
◗ ä r möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan på kultur- och
naturvärden.
◗ t ål framtida förändringar och utveckling, dvs hur generell byggnaden är
samtidigt som den fungerar för sitt tänkta ändamål.
◗ f ungerar för framtida förvaltning gällande skötsel och underhåll och ger
förutsättningar för en hållbar förvaltningsekonomi.

HÅLLBARHET – UTIFRÅN SOCIALA,
MILJÖMÄSSIGA OCH EKONOMISKA ASPEKTER
Hur väl förslaget:
◗m
 öjliggör ett hållbarhets- och klimatarbete som erbjuder besökare
och medarbetare ett mervärde i form av inspiration och lärande till en
mer hållbar livsstil.
◗ f örmår aktivera det offentliga rummet och skapa en tillgänglig,
inkluderande och trygg miljö.
◗ integrerar hållbarhet som en del av det övergripande gestaltningskonceptet.
◗p
 å ett innovativt och hållbart sätt integrerar vatten och grönska
i den övergripande gestaltningen.
◗b
 idrar till omställning till ett mer hållbart system med förutsättningar
för god energihushållning och hög energieffektivitet.
◗b
 edöms spara resurser genom att tillvarata befintliga byggnader
och material.
◗b
 edöms kunna klara en miljöcertifiering
◗ k ännetecknas av materialval av hög kvalitet som är slitstarka och
åldras väl samt är miljövänligt framställda och underhållsvänliga.
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UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING

Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden
att, anomymt, ställas ut av arrangören. Juryns
utlåtande kommer att publiceras i samband med att
tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av
tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters
hemsida, www.arkitekt.se, samt i upphandlingsdatabasen Kommers Annons samt på uppsala.se
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att
publicera samtliga tävlingsförslag på sina
hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och
Arkitektur.

ÄGANDE-, NYTTJANDE- OCH
UPPRÄTTSHOVSRÄTT

Arrangören innehar den materiella äganderätten
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina
förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i
väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan
förslagsställaren och arrangören/byggherren.
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av
det samlade tävlingsresultatet och idéer från
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samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte
strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören
och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera
förslagen (i delar eller helhet) i tryckt form och på
internet samt för utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande
av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.

RETURNERING AV FÖRSLAGET

Inlämnade förslag kommer inte att returneras.

PROGRAMMETS GODKÄNNANDE

Detta program är upprättat i samklang med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas
och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”.
Programmet och tillhörande bilagor är godkända
av jurygruppens ledamöter.
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet för
det parallella uppdraget granskat av Sveriges
Arkitekter.
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IDROTTSGATAN 2, 753 33 UPPSALA
www.fyrishov.se

