
FYRISHOV–BRYGGAN
Sammanlänkande brygga

Bryggan utgörs av ett sammanlänkande trädäck som i sin varierande ut-
sträckning knyter samman de olika badhus- och aktivitetsbyggnaderna till en 
enhet. Bryggan fungerar som en länk mellan gammalt och nytt, Fyrishovs olika 
funktioner och skapar en koppling mellan inne och ute, privat och offentligt, 
samt en koppling från staden via badet till parken och å-rummet. Den ansluter 
till den nya entrébyggnaden och tydliggör området för besökarna. Bryggan i sig 
innehåller nya funktioner som pool, café, solbänk, sittytor och bastubad. Här 
skapas nyfikenhet och människor bjuds in till att mötas, upptäcka och delta i de 
aktiviteter som finns i Fyrishov.

Den omslutande grönskan

Naturen har en positiv påverkan på hälsan och bidrar till människors välmående. 
En stomme i förslaget är att låta grönskan bilda ett ramverk kring byggnaderna 
som låter Fyrishov landa i grönska. Fyrishov länkar ihop södra Å-stråket och det 
nya parklandskapet som speglar Stadsträdgården i stadens södra delar. Grönskan 
bidrar till en inbjudande helhet som främjar lek och aktivitet.

Hälsonavet Fyrishov

Förslaget baseras på vår övertygelse om att väl gestaltade miljöer bjuder in och uppmuntrar 
till välbefinnande och ett hälsosamt liv för alla åldrar. Genom att vara inkluderande och 
välkomnande blir Fyrishov ett nav för folkhälsa, som inspirerar och skapar ringar på vattnet 
för hela staden. 
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Vår ambition är att förslaget, med sin utgångspunkt i att öka öppenheten 
och attraktiviteten mot både stads- och parkrummet, bidrar med ökade 
möjligheter för fler att leva ett mer hälsosamt och hållbart liv. Ett förslag 
där Fyrishovs stora utbud och betydelse för boende och besökare i Uppsala 
ska utvecklas och fortfarande vara en självklar mötesplats för de som redan 
besöker området men också kunna locka de som ännu inte upptäckt platsen.

Förslaget består av i huvudsak fyra delar: Det nya badhuset, den nya  
entrébyggnaden, den nya bryggan som länkar ihop alla byggnadernas delar 
och den omslutande grönskan.

Det nya badhuset annonserar sig med entré mot Badmintonstigen, mot den 
nya Norra stadsparken samt mot nya Badhusparken och Fyrisån i söder.

Den nya entrébyggnaden utgörs av ett stort inomhustorg med ett vackert 
glastak och pelare av trä som sträcker sig från gatan i norr till gångbron i 
söder. Dess funktion är att binda ihop badanläggningen med sport- och 
eventhallarna. Här finns kassa, information och restaurang. Ovanför södra 
delen av entréhallen ligger en byggnadsvolym i fyra plan som innehåller 
kontor med flera funktioner. Entrébyggnaden är skapad för att vara en 
öppen och inbjudande plats och fungerar som entré för besökare till 
anläggningen men även som en mötesplats och offentligt stråk för den 
som rör sig i parkområdet kring Fyrishov.

Den nya bryggan blir en länk som bjuder in till och binder ihop Fyrishovs 
olika delar: det nya och det gamla badhuset, entrébyggnaden, sport- och 
eventhallarna och utemiljöerna. Här är en plats att vistas på mellan 

badhus och å-rum. En plats som genom sin utformning och funktion 
attraherar besökare i alla åldrar och bidrar till platsens sociala hållbarhet 
genom att skapa förutsättningar för möten och interaktion. 

Den omslutande grönskan sammanbinder anläggningen och ger den en 
tydlig identitet utan att dölja Fyrishovs olika epoker och utbyggnadsfaser. 
Vi utvecklar de olika entréplatserna till att vara flexibla torg vilka ger plats 
för aktiviteter som lockar besökare vid flera olika tillfällen och tidpunkter. 

I förslaget behålls till stora delar det befintliga äventyrsbadet och den 
stora bassängen byggs om till en rundsimningsbassäng i ett ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart koncept. När restaurangen flyttas till den nya delen 
frigörs yta som används för nya badkoncept. Anläggningen föreslås 
kompletteras med en surfanläggning, en bassäng med klättervägg och en 
småbarnspool. Fyrishov har traditionellt varit bra på att nå målgruppen 
stora barn och ungdomar; den målgrupp som generellt är svårast att nå. Vi 
föreslår därför en fortsatt satsning på denna målgrupp, utan att ge avkall 
på att Fyrishov ska vara ett bad för alla.
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Situationsplan entré  
(blockplan) med höjder 
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Nya badhuset från sydost Nya badhusets entré från öster

Nya badhuset från sydväst

Arkitektur och stadsbyggnad 

En viktig frågeställning är hur vi kan skapa en helhet av en  
anläggning som idag består av åtskilda delar och samtidigt 
göra tillägg som gör det till en helhet och blir ett tydligt 
uttryck för sin tid. En förebild för oss är det danska 
konstmuseet Louisiana där byggnader från flera olika epoker i 
varierande byggnadsstilar och material sammanlänkats till en 
helhet där parken utgör en central del av identiteten. 

Fyrishov och dess omgivning knyter an till omkringliggande 
stadsbild och stärker kopplingen till stadens mer centrala
delar. Genom att låta Fyrishov få en tydlig inramning av 
torg- och parkmiljöer skapar vi en sammanhållen identitet 
för anläggningen utan att dölja dess historia av olika utbygg-
nadsfaser. Det ger också en möjlighet att möta omgivningen 
på ett anpassat och enhetligt sätt, från det urbana i öster till 
det rekreativa i väster. Mot Gamla Uppsalagatan skapas detta 
möte i form av en urban trädplanterad torgyta som erbjuder 
både en stor öppen yta för flöden av många människor vid 
evenemang samtidigt som den med enkla tillägg blir en aktiv 
plats för spontanidrott vid andra tillfällen. Bryggans södra 
entré befolkar också platsen och öppnar upp anläggningen 
mot staden. 

I norr finns huvudentré, entré till multihall och nya simhallen. 
I den östra delen blir det stort fokus på logistik och hantering 
av stora besöksflöden. Här utformas den gröna in-
ramningen som trädplanterade torgytor som ges olika teman 
och identitet. Längre österut mot nya simhallen erbjuder 
entrézonen mer grönska och planteringar. 

I områdets norra del möter den nya simhallen en aktivitets-
park där öppna gräs- och grusytor flexibelt kan användas 
både för sportaktiviteter och för olika event, parkering eller 
camping. 

Området närmast Fyrisån i fint sydväst-läge blir en 
grönskande park med fokus på rekreation. Den nya Norra 
Stadsparken anläggs mellan Badmintonbyggnaden och den 
nya simhallen och blir en stor allmän utvidgning av Å-stråket 
som löper fritt på båda sidor längs Fyrisån. 

Söder om badanläggningen anläggs Badhusparken där vissa 
delar ligger inom en betalzon som är större sommartid och 
mindre under resten av året. Denna gräns utformas på ett 
tydligt sätt, utan att ta bort den visuella kopplingen mellan 
Å-stråket och parken.

Material och ljus

Vi använder oss av enkla naturmaterial och neutrala kulörer 
för att skapa en helhet, ett sätt som även används i 
referensobjektet Louisiana. De nya delarna består främst 
av trä, betong och glas. Vi använder trä både invändigt och 
utvändigt i konstruktions- och i ytmaterial, då det har liten 
koldioxidpåverkan och för dess egenskaper för bra inomhus-
klimat avseende akustik och fukt. Det skapar även en bra 
atmosfär genom att ge visuell värme och taktilitet. 
Anläggningens äldre delar har även de gedigna material som 
tegel, betong och glas. De putsade ytorna putsas om i en 
neutral vit nyans för att smälta ihop med de nya delarna. 

Den nya simhallen har väl valda ljusinsläpp som både ger 
vackert ljus till interiören och skapar samtidigt en tydlighet 
i gestaltningen genom att öppna sig mot omgivningen från 
entrérummet, simhallen och rehabdelen. Ljusinsläppen ger 
även fina utblickar över Badhusparken från simhallen, livet på 
entrétorget från entrén och den nya Norra Stadsparken från 
modulbassängen.

Planerat för flexibilitet

En viktig aspekt i planering av samhällsfastigheter är att 
skapa flexibilitet för att möta dagens behov och skapa 
förutsättningar för framtidens behov. Detta gör vi genom att 
skapa möjlighet för alla delar att ha flera funktioner och 
kunna användas för olika verksamheter vid olika tider. 
Vi skapar möjlighet att enkelt bygga om eller bygga till 
anläggningen. Utöver detta har vi också utformat förslaget 
för att det enkelt ska kunna byggas i etapper.
I den nya Badhusparken finns det möjligheter både för såväl 
sommarbad som för större evenemang som exempelvis 
reggaefestivalen. Dessutom kan delar av anläggningen bokas 
för andra evenemang som barnkalas, företagsevent, 
föreningsverksamhet och privata fester.

Dagvatten

Dagvatten från byggnader och utemiljöer tas omhand i de 
omgivande torg- och parkmiljöerna. Takvatten leds ner till 
planteringsytor och skelettjordar och blir där en resurs för 
träden och förbättrar ekosystemtjänsterna. I parkmiljöerna, 
så som nya Norra Stadsparken och Badhusparken, används 
dagvattnet i parkgestaltningen och fördröjs och renas i 
planterade lågstråk. Vid riktigt stora regn kan området 
drabbas av Fyrisåns översvämningar. Det är därför viktigt att 
delar av parken uppförs som nedsänkta torrdammar för att 
samla upp vatten till ytor som inte förstörs av att stå under 
vatten en kortare tid. Byggnaderna och dess entréer 
placeras på en högre nivå för att undvika skador vid 
eventuella översvämningar.
 

SPA- och relaxavdelning

Relaxavdelningen på plan 2 byggs om och binds ihop med 
plan 2 i den nya entrébyggnaden. På så sätt skapas plats för 
fler behandlingsrum och en konferensanläggning. SPA- och 
relaxanläggningen moderniseras där hela anläggningen blir 
för både män och kvinnor. Enbart omklädningsrummen är 
separerade. Relaxavdelningen nås både från trapphus i den 
befintliga byggnaden samt via trapphuset i entréhallen. 
Längst i söder mot Å-rummet ovanför restaurangen ligger 
caféet dedikerad för SPA-och relaxanläggningen, med en  
terrass med utsikt över Å-rummet.

Kontext  
 
Det nya badhuset placeras i samma riktning som den 
närliggande stadsstrukturen men anpassas till det 
befintliga badhuset och till Fyrisån på byggnadens 
södra sida. Den södra fasaden får då en riktning som 
är väl anpassad till det befintliga badhuset och ger 
goda förutsättningar för ett soldäck. På stadssidan har 
byggnaden skjutits ut för att skapa en tydlig entré.

Innehåll 
 
Det nya badhusets innehåll består av tre primära zoner - 
entrézonen, omklädningszonen och badzonen. Mellan det 
nya och det befintliga badhuset skapas en vinterträdgård 
som utgör kopplingen inomhus till det befintliga badhuset 
och även innehåller bastuanläggningen med utsikt mot 
Fyrisån. På södra sidan finns den multifunktionella brygga 
som förutom att den utgör kopplingen utomhus mellan 
anläggningens olika delar även innehåller pooler, solstolar, 
hängmattor, terrasser, caféverksamhet med mera.

Form 
 
Den nya byggnadens fasader anpassas efter byggnadens 
innehåll och utsiktspunkter där taken och glaspartierna höjs 
strategiskt för att skapa vackra utsikter, vilket även ger 
byggnaden en intressant karaktär. Den stora poolen får utsikt 
mot Fyrisån och de två mindre poolerna har utsikt mot den 
nya stadsparken med Fyrisån i bakgrunden. Entrén får också ett 
större glasparti för att tydliggöra ingången från angöringsgatan. 
Fasaderna består av ett träraster med ett vågmönster som 
kan vara bakbelyst för att byggnaden ska upplevas som en 
ljuslykta på kvällen.
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Entré

Entré

Isitigningsbassäng

SamlingUppvärmning

Upphöjd läktareförvaring under

Höj och sänkbar brygga

Tävlingsområde med plats för sekretariat

Läktardel ovanför bassäng
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Entréhall/foajé,  
ca 250m 2

Sittplatser för
servering

Ingång till läktarevid simtävling

Passagesystem

Förbindelseyta mot badzon, ca 150 m2

Skozon- plats för hyllor 

eller påsar att ta med till

det egna skåpet

Förbindelseyta med 

entrézon, ca 190m 2
Omklädningsrum 2

Torr del ca 190m 2

frd

frd

Städ
Reception/servering,ca 135m2

Disk och förråd till servering

Biyta totalt ca 80 m2

kombi-  omkläd-ningsdelca 75 m 2

Hyllor med spegel och fön

Omklädningsrum 1 Torr del, ca 200 m 2

Halv- hög
vägg

FYRISHOV – BRYGGAN
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Befintlig äventyrsbad

Nytt badkoncept 

(småbarnspool)

Nytt badkoncept 

(Indoor surf)

Blöt servering inne

Blöt servering ute Torr servering ute

Sommarcafé

Café/restaurang

Nedre del 
spa/relax

Bef
omkl

Omkl
kök

Badvakt 
förråd

Back 
office 

FYRISHOV–BRYGGAN


