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STADSSTRUKTUR: 
Det är viktigt att Fyrishov 
integreras i stadens nät

 av gator och stråk

Norra staden behöver en utveckling av grönområdena.

EN STRUKTUR FÖR LÅNGSIKTIG 
UTVECKLING.
Vi vill se en övergripande struktur som 
möjliggör och lägger grunden till en lång-
siktig utveckling där det nya Fyrishov 
ansluter stadsmässigt mot Svartbäcken. 
Gator, entréplatser, alléträd och bygg-
nader blir delar i den större stadsväven. 
Fyrishov och badet är en central del i det-
ta, men det är viktigt att lyfta blicken och 
planera in flera möjliga byggnader som 
tillsammans skapar en bra struktur och 
sammansättning. 

Vi ser möjliheten att väster om Fyrishov 
tillföra ytterligare byggnader utmed vad 
som kan kallas ’Aktivitetsstråket’. Dessa 
kan innehålla verksamheter som kom-
pletterar inom området lek, idrott och 
hälsa, ett hotell med restaurang och bar 
i entréplan. Kanske vårdcentral som drar 
nytta av varmbassänger och gym, eller 
ett äldreboende som ligger i ett flöde av 
liv och rörelse. Ytterligare byggnader bi-
drar också till att rama in åstråket. Norra 
stadsparken blir en mer definierad och 
innehållsrik park, som aktiveras av anslu-
tande bebyggelse. Sammantaget etable-
ras platsen ännu starkare i staden och i 
Uppsalabornas medvetande, sam-

tidigt som man tar vara på den poten-
tial Fyrishov har för utvecklingen av de 
norra stadsdelarna.

FYRISHOV - EN DEL AV 
SVARTBÄCKEN 
Utmed Fyrishovs norra sida (norr om 
nuvarande 50metersbassängen) finns 
också plats för en extra byggrätt. Med ca 
900 BTA per plan i en ganska smal hus-
kropp kan det passa för hotell eller kon-
tor. Dessa kompletterande verksamheter 
gör Fyrishovs norra sida mot Svartbäck-
en mer levande och stadsmässig.
     Placering och utformning av entréer 
är avgörande för integreringen i staden. 
Mot norr placeras båda entréerna i an-
slutning till gatan och annonserar sig väl 
för besökare med generösa höga skärm-
tak av trä. Glasade fasader mot rymliga 
entréhallar som även är rum för aktivitet 
och händelser, som bidrar med liv till ga-
tan utanför.
     Entrén till den nya simhallen place-
rarar vi i förlängningen av Sköldungaga-
tan, vars allé förs vidare ner till den nya 
entréplatsen. Detta bidrar till att förankra 
anläggningen i Svartbäcken. 

VÄLKOMNANDE OCH INBJUDANDE - 
INNE OCH UTE
Mot parken i söder ligger huvudentrén kvar 
på ungefär samma plats som idag. Den stora 
skillnaden är att hela entréplanet och parkland-
skapet möts i nivå med varandra. Restaurang 
och uteservering ligger precis vid entrén och 
kan flöda ut i parken utan hinder. Precis som 
entrén ligger alla bassängrum utmed den söd-
ra fasaden i nivå med marken utanför, med 
fasader som är helglasade i bottenvåningen. 
Kontakten med landskapet och årummet är 
Fyrishovs starkaste och mest outvecklade kva-
litet - och vi ser det som det kanske viktigaste 
att förstärka för att skapa ett bad med unika 
kvaliteter. 

UTEBADET I CENTRUM
Utomhusbadet är en central del av badupple-
velsen Fyrishov.  Alla delar av inomhusbadet 
har direkt kontakt med landskapet med uteba-
det i centrum. Marken på utebadet formas som 
en öppen soldränkt amfiteater med vattnet i 
fokus. Landskapet länkar samman Fyrishov 
med Fyrisån. Likt en oas i staden omgärdas 
utebadets öppna parkrum av träd som rymmer 
aktivitetsytor så som utegym och en lekplats, 
ett stort öppet rum med gott om utrymme för 
soltörstiga besökare, lekredskap, rutschkanor, 
nya utomhuspooler och uteserveringar.  

I ”brynet” som träden bygger finns plats för 
alla att hitta sin egen vrå med mer eller mindre 
sol, mer eller mindre ute i det öppna offentliga 
badrummet. Träden ger också stora värden till  
byggnadens insida i form av solskydd och ro-
givande utblickar. Under stora delar av året kan 
staketet runt utebadet plockas ner och dess 
lekpark, volleybollplan och utegym blir då delar 
i det parkstråk som knyter an till Norra Stads-
parken. 

DET OFFENTLIGA ÅSTRÅKET
Det norra åstråket får en tydlig och inbjudande 
entré mot centrala staden vid Fyrishov. Från 
den nya entréplatsen leds besökare in mot Fy-
rishov och/eller vidare norrut längs åns båda 
sidor. Nya gångbroar kopplar ihop åns båda 
sidor till en helhet med ån i mitten. Så dubbel-
utnyttjas de gröna vistelseytorna och skapar 
många möjligheter till rörelse längs och tvärs. 
Fyrishovs utebad och nya Norra Stadsparken 
är delar av det offentliga åstråket. I bästa sollä-
ge erbjuder den östra sidan unika möjligheter 
till aktiviteter och vistelse vid vattnet. En lockan-
de möjlighet att maximera Fyrishovs vattenkon-
takt är att återskapa åbadet även för Fyrishovs 
besökare. Genom att lägga det östra åstråket 
på spång vid Fyrishov skapas ett vinn-vinnläge 
med maximal vattenkontakt för såväl badande 
som flanörer och joggare utmed ån. 

De offentliga parkstråken utmed ån 
är ett mycket viktiga för Uppsala och 
bör finnas på bägge sidor om ån. Med 
spången löser konflikten mellan det 
offentliga stråket och Fyrishovs betal-
zon som når ner  till ån.

VÄLKOMNANDE OCH 
INBJUDANDE ÅRET OM
Till Fyrishov hör parklandskapet mel-
lan byggnaderna och ån, men denna 
park är också del av Norra Stads-
parken. Sommartid är Fyrishovs ute-
badsområde inhägnat för betalande 
badgäster. Men större delen av året 
kan delar av stängslet monteras ned 
och bara stolparna stå kvar. Detta är 
en lösning som kan verka komplice-
rad, men vi tror den är värd att kreativt 
utforska, för att göra hela parken an-
vändbar året om. Den större bassäng-
en läggs under lock, och parken görs 
tillgänglig för alla andra aktiviteter och 
attraktioner som är möjliga utanför 
den korta utebadsäsongen. Vinterak-
tiviteter kan inkludera en isbana. Fyris-
hov blir då  mer närvarande i vardagen 
för fler och året om. 

EN GRÖNSTRUK TUR FÖR 
FR AMTIDEN
Uppsala växer så det knakar. Och ju 
större staden blir desto viktigare att 
det finns en robust och välutvecklad  
grönstruktur som alla kan ta del av. 
Hur befintliga gröna områden hante-
ras är därför avgörande för framtiden. 
Och detta gäller i högsta grad miljö-
erna längs med ån!

Det är sedan länge konstaterat att 
Uppsala har en ojämn fördelning av 
parker och naturområden. De västra 
och södra stadsdelarna har mycket 
och en rik variation, medan stadsde-
larna i norr och öster har det sämre 
ställt. 

I södra centrum finns Stadsträdgår-
den som är det centrala parkrummet, 
men också entrén till rika gröna stråk 
som sträcker sig utmed Fyrisån ända 
ned Mälaren. Årike Fyris är naturre-
servat och kommunen planerar fler 
satsningar på södra åstråket.

NORR A STADSPARKEN
Norra Uppsala då? Här behövs en 
långsiktig plan och Fyrishov bör vara 
en viktig pusselbit i en kommande 
satsning på grönområdena i norra 
staden. Vi tror att Fyrishovområdet 
kan bli Norra Stadparken, den mest 
centrala delen av och entrén till de 
norra grönområdena. Som ett syskon 
till Stadsträdgården kan Norra Stads-
parken få en annan och mer modern 
profil, med betoning på aktivitet, rö-
relse, hälsa, lek och idrott. Parken har 
ett ypperligt läge, inne i staden med 
en perfekt orientering sydvästvänt 
ner mot ån. Norra Uppsala har ock-
så en stor fördel jämfört med södra: 
Här är man uppströms och kan bada 
i Fyrisån. Norra Stadsparken blir en 
aktivitetspark med badmöjligheter 
i ån - oslagbart i Uppsala. Tillsam-
mans med Fyrishovs alla attraktioner, 
kommer platsen sommartid att fyllas 
med badtörstande Uppsalabor, och 
tillresta gäster.  

norra stadsparken
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Fyrisbadet riktar sig inte mot Fyrisån. En barriär bestående av nivåskillnader 
och byggnadsdelar skär av bassängrummen från årummet. Denna barriär 
fördes vidare vid om- och tillbyggandet 1991 och finns kvar fram till idag.

1959

2020
Med målet att maximera kontakten med årummet är det nödvändigt att helt 
riva de mest barriärskapande delar som lever kvar sedan 1959 (svart). 
De delar som rivs i plan 1 (plan 0 bevaras) visas här i grått .

De stora och höga stomstrukturerna bevaras i den nya anläggningen. 

personal omkl

omkl

1         2         3

I bassängrummens bakkant finns ’snabbstråket’ som effektivt knyter samman 
bad- och omklädningytor. Ett fullt tillgängligt stråk som skapar tydlighet och 
överblick.

Längs hela sydfasaden ligger bassängrummen i nivå med parkrummet 
utanför. En helglasad fasad, delvis med en skyddande och solavskärmande 
arkad. Här skapas en rad av rumsligheter som knyter ihop inne och ute.

Parkrummet ner mot ån omfomas till en flack trappning upp mot byggnaden. 
Likt teatergradänger fokuserar nivårna mot ett centralt rum där utebadet finns,
där aktiviteter tar plats för alla att beskåda, kanske vid tillfälle på en scen.

Anläggningen får en tydlig stads- och gatusida mot norr med en rad entréer. 
En extra byggrätt kan skapas, och ge plats för hotell, kontor eller annat.

extra byggrätt
kontor mm

norra stadsparken

En konferensanläggning kan komplettera kontor och 
hotell i området och kanske öppna upp för coworkin-
gytor. Behandlingsrummen kan komplettera en nära-
liggande vårdcentral. Entréhallen blir en stor flexibel 
evenemangsyta i anslutning till de befintliga hallarna. 
När byggnaden ansluter till gatan i norr och öppnar 
upp sig mot parken i söder annonserar den sig i sta-
den på ett annat sätt än idag. Överljus gör att fasaden 
upplevs transparent och välkomnande. Det utvändiga 
golvet kan fortsätta in och genom entréhallen och på 
så vis bidra till känslan av ett offentligt stråk.

NU ÖPPNAR VI FYRISHOV MOT ÅN
Den viktigaste principen för om- och tillbyggna-
den är att vända och öppna upp Fyrishov mot 
Fyrisån och ansluta i nivå med den nya parken/
utebadet.  När Fyrisbadet tillkom 1959 var entrén 
vänd mot norr och badet mot väster, Fyrishallen 
anslöt senare mot öster. I den stora satsningen 
1991 behöll man den strukturen och man sliter 
än idag med en obefintlig kontakt mellan en-
trén/restaurangen/äventyrsbadet och utebadet/
parken/årummet. Konstruktionen bildar en platå 
som varken landar i eller öppnar sig mot parken
     Den befintliga simhallen har levt ut sin tekniska 
livslängd. När man nu planerar att genomföra en 
total ombyggnad så är det dags att ifrågasätta  
den gamla strukturen innan man lägger fast den 
för ytterligare 60 år. Vi prövar nu vad som händer 
om barriärskapande konstruktioner från 1959 
kan ersättas och att det är möjligt att ansluta 
mot parken på en lägre nivå än idag. De tekniska 
utrymmen som då behöver rivas kan flyttas intill 
nya bassänger när nuvarande 50-metersbas-
säng byggs om.
     Det föreslagna konceptet tar hand om vik-
tiga stråk inifrån och ut och nivåskillnader mel-
lan äventyrsbadet och utebadet, mellan restau-
rangen och parken. Med glasad bottenvåning, 
golvnivå som följer marknivån utanför finns för-
utsättningar för att skapa en känsla av att även 
inomhus befinna sig i parkrummet.

ETAPP 1
Den nya simhallen placeras i direkt anslutning 
till befintlig simhall med ett invändigt glasparti 
emellan. Källaren behöver ta hänsyn till spontav-
stånd men bassängplan kan ansluta till befintlig 
simhall längs hela nuvarande västfasaden och 
det befintliga burspråket mot väster ersätts där-
för redan i etapp 1 (temporär konstruktion under 
bygge). Den direkta anslutningen ger också fler 
möjligheter till att utveckla anläggningen på sikt. 
Genom att docka den nya simhallen direkt mot 
den befintliga kan ytorna samordnas och even-
tuellt omfördelas i en framtida fortsatt utveckling. 
Personalen i den nya simhallens entré har kon-
takt också med den befintliga hallen och serve-
ringen placeras centralt i anläggningen.
   Tävlings-/träningsbassängen utformas enligt 
beskrivningen i tävlingsprogrammet. De fasta 
läktarna placeras lämpligast neutralt en trappa 
upp från receptionen och kan kompletteras med 
en eller två avsatser på bassängplan för att sam-
la grupper för genomgångar eller för ombytta 
föräldrar och utövare. De mobila läktarna är en 
temporär lösning som distribueras enklast från 
bassängplan. Rummet kan med sin höjd relativt 
omgivande volymer få dagsljus från alla fyra vä-
derstreck. Bottenplanet är helglasat ut till parken 
i söder. En trädrad av delvis befintliga träd utan-
för sydfasaden bidrar till solavskärmningen.
     Entréhallen med reception och komplette-
rande servering placeras centralt i anläggning-
en och med kontakt in i befintlig hall. Omkläd-
ningen distribueras så att den enkelt kan dels in 
i olika fack. Man når bassänghallen i en central 
punkt och i anslutning till den orienterbara axeln 
(’snabbstråket’) genom anläggningen.
     De två identiska varmbassängerna place-
ras avskilt med reglerbar insyn från parken för 
att fungera för undervisning eller rehabträning 
med grupper eller enskilt.  Den ena bassäng-
en kan nås direkt från kombiomklädnigen vilket 
kan underlätta för multihandikappade. Om båda 
varmbassängerna ska distribueras neutralt från 
omklädning finns utrymme innanför lokalpro-
grammets ytor.

ETAPP 2
 I etapp 2 sammanfogas den nya simhallen med 
ombyggd befintlig simhall. De höga hallkon-
struktionerna sparas i befintlig utbredning, inklu-
sive tvåvåningsdelen med omklädning och relax. 
Mot söder vänder de olika bassängrummen ut 
mot parken och utebadet. Nivåskillnaderna i da-
gens anläggning reduceras genom att höjderna 
invändigt och utvändigt samordnas i zonen mot 
parken/utebadet.
     För rekreationsbadet låser befintlig hallkon-
struktion placeringen av hopptornets 10-meters-
plattform till lanterninen och vattenytan i hopp-
bassängen till dagens nivå. Hoppbassängens 
placering delar rummet i två delar som kan ges 
olika karaktär beroende på närheten till simhal-
len eller äventyrsbadet. Vi har illustrerat en rek-
tangulär multifunktionsbassäng vars innehåll kan 
varieras och en rundbana som både kan fung-
era för motionssimning och en extra attraktion i 
äventyrsbadet. Dessa delar räknar vi med att de 
utvecklas i det fortsatta arbetet i med konceptet 
i etapp 2.
    Kontakten med parken och det nya utebadet 
är som sagt centralt i vårt förslag. Nuvarande 
ytor för personal mm utmed den södra fasaden 
rivs och flyttas till en för anläggningen central 
placering intilll ’snabbstråket’ i norr.  Därmed 
frigörs kontakten med utebadet och parken. 
Bottenvåningen glasas och utanför föreslås en 
skyddande och solavskärmande arkad av trä. 
Det är möjligt att skapa öppningar ut till uteba-
det utmed hela fasaden. En varm simma-ut-pool 
som kan anläggas som gör det möjligt att bada 
ute även vintertid.  
      Det befintliga äventyrsbadet öppnas också 
upp mot parken. Utmed den glasade fasaden 
trappar golvet för att stegvis ta upp befintliga 
höjdskillnader. Marken utanför följer i princip 
samma trappning. På så sätt skapas bästa kon-
takten mellan ute och inne i denna del som ti-
digare var avskuren. Även från  äventyrsbadet 
skapas en panoramautsikt mot parken och 
årummet. 
    En ny vattenlek med en mängd attraktioner för 
de minsta placeras närmast fasaden och restau-
rangen. En serveringsyta i våtzon gör det möjligt 
att fika medan man övervakar barn. Denna del 
syns och annonserar badet mot entréhallen.
 
ETAPP 3
Den nya entrébygganden placeras på det be-
fintliga entrétorget och anslutningarna till hallar-
na och badet blir på så sätt alla invändiga. 
  En ny entrébyggnad är inte enbart en sluss till 
de olika aktiviteterna men en mötesplats för hela 
Uppsala man kan besöka och passera 06-22 
alla dagar om året. En restaurang med en ute-
servering mot parken och väl synlig från åstråket 
kan locka fler än besökande till anläggningen. 
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ETT LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSBART FYRIS-
HOV
Vi uppfattar programmet för etapp 2 och 3 som preliminärt 
och att det kommer att bearbetas under tiden fram till pro-
jektering. Att bygga om och till en befintliga anläggning från 
1959/1991 betyder också en viss osäkerhet. Erfarenhets-
mässigt kommer saker att upptäckas under processens 
gång, visst kanske först under rivning/bygge.  
       Flera möjliga alternativ för att genomföra ett koncept 
är bättre än enbart ett sätt. Istället för att låsa form förslår 
vi  principer som har stor potential att på olika sätt vida-
reutvecklas inte bara i tävlingens andra steg men också i 
en lång process där vi tillsammans tar fram underlag till ny 
detaljplan och projekterar de tre byggnadsetapperna.

RATIONELLT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT 
- EKONOMISK HÅLLBARHET
Rätt kvadratmeter och kubikmeter är utgångspunkten för 
ett ekonomiskt genomförbart förslag. Det handlar om att 
prioritera för att få det bästa inom budget och är ett arbete 
som vi behöver göra tillsammans. Men ett koncept som inte 
låser en form gör också förslaget utvecklingsbart i fortsatt 
process. 
     Enkla rätvinkliga volymer som utgår från respektive funk-
tion ger både en större säkerhet vad gäller konstruktioner 
och en större flexibilitet över tid. När volymerna anpassas 
till de olika rummens funktionskrav ger det på samma gång 
effektiva ytor, vackra rumsproportioner och en möjlighet att 
variera stämning, akustik, ljussättning och klimat.  
      Vi har utgått från att befintlig stomme från 1991 gärna 
bevaras, varför vi sparat de stora konstruktionerna. Det vi 
anser bör rivas är framförallt de lägre delarna längs södra 
fasaden.

MASSIVTRÄ - EKOLOGISK HÅLLBARHET
I vårt förslag utförs de nya delarna i trä. En massivträ-
konstruktion är energieffektiv i produktion, transport 
och montage och förkortar byggtiden. Den är möjlig att 
återvinna eller återbruka och kan därför betraktas som 
klimatneutral. Den ger förutsättningar för ett gott inom-
husklimat och klarar påfrestningarna i en fuktig badhus-
miljö. Trä som fasad- och konstruktionsmaterial har långa 
historiska traditioner men är också i framkant när krav på 
klimatneutralitet och lokala material blir allt viktigare. 
     Även i uttryck och upplevelse har träet stora fördelar. 
Även i stor skala som här ger trä en mjukare och vänliga-
re upplevelse än andra material. 
     Trä passar dock inte överallt. Golv och den nedre 
delen av täta väggpartier kläs med sten eller keramiska 
material för att underlätta rengöring. Tak och väggar be-
står i övrigt av akustikelement med träbeklädnad som ger 
en varm stämning och behaglig ljudmiljö.
         
FASADKONCEPT - 
VARIATIONER PÅ ETT TRÄTEMA
Fyrishov är en viktig offentlig byggnad i Uppsala och ska 
ha en stark närvaro i stadsbilden och ett starkt arkitek-
toniskt uttryck. Samtidigt är det ett stort komplex bestå-
ende av en mängd olika volymer.  Vi tror inte på ett enda 
starkt grepp som försöker motverka upplevelsen av ett 
collage - utan att man fastnar i någon slags inflexibel och 
låsande formalism där konceptet blir för styrande. 
     Vi tror att Fyrishov bör få vara just en samling av voly-
mer - men att dessa olika delar gärna får tala med varan-
dra med ett gemensamt formspråk.
     I vårt förslag får fasadernas olika delar vara varianter 
inom ett tema. Temats främsta beståndsdelar är av trä, 
framförallt i stående format som i pelare, fasadmoduler, 
ribbor och paneler. På bottenplan tillkommer glasfasader 
som förhåller sig på olika sätt till trästrukturen, t ex i liv 
med denna eller indragen under en arkad. Proportioner, 
dimensioner, rytmer och relationer kan såklart varieras 
oändligt, varför detta koncept ger en stor flexibilitet att 
anpassas i olika situationer. 
     Resultatet vi strävar efter är en stark arkitektur med en 
stark identitet, men samtidigt en helhet som är en kom-
postion av delar som talar samma språk. En livfullhet och 
mångfalld som samtidigt har ett mycket tydligt estetiskt 
uttryck.
      Träet som material tillför värme och en organisk ton 
som gör att stora volymer och strikta former och repetitio-
ner upplevs mer positivt än om de var av andra material. 
     Dagtid silas ljuset genom parkens trädkronor, vidare 
genom fasadernas träverk och reflekteras på invändiga 
träväggar. Kvällstid lyser byggnaden upp parken och 
åstråket med ett varmt sken från belysta träytor.

I vårt förslag syns de befintliga volymer som sparas främst 
som uppstickande bakom/ovan bottenvåningens tillägg i 
trä. Vi föreslår att klimatskalet här kompletteras eller byts 
ut, vilket bör ge lägre energiförbrukning. Vi tycker inte att 
dessa delar också ska kläs i trä, utan de får en neutral 
varmgrå ton i puts eller skivmaterial, som lyfter fram trä-
fasaderena och som framhäver volymernas befintliga ga-
velformer snarare än betonar fasadmaterialet i sig.

Alla nya konstruktioner vi föreslår bygger på ett modul- 
och systemtänkande som i hög grad kan prefabriceras 
i stora element 


