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Det som Fyrishovs idag lite spretiga anlägg-
ning saknar är alltså inte en ny utväxt som 
ytterligare komplicerar logistik och samman-
hållning. Det är istället ett samlande gestalt-
ningsgrepp som håller ihop gamla och nya 
utbyggnadsetapper och som förenklar interna 
kopplingar. Genom att hitta en kompakt och 
effektiv volym blir inte bara anläggningen 
bättre. Man sparar också så mycket som mö-
jligt av den utemiljö som är så viktig för att 
Fyrishov ska bli en stadspark värd namnet. 
Potentialen finns, och måste utnyttjas, för att 
ge den alltmer förtätade stadsbygden en väl-
behövlig grön paus. 

Fyrisån är parkens blå artär och en del av den 
å-promenad som löper genom hela Uppsala, 
från norr till söder. Fyrishov har vuxit fram i 
samklang med ån och badet har bokstavli-
gen sprungit ur Fyrisåns vatten.  Att Fyrishov 
blir en naturlig del av stråket längs Fyrisån 
är därför av största betydelse. Stranden an-
passas för att kunna översvämmas när vat-
tennivån fluktuerar. Nya broar binder ihop de 
båda stränderna och möjliggör rörelsemön-
ster på både längs och tvärs. Strandkant-
en aktiveras med bryggor, sandstrand och 
kallbadhus. Dagvatten från omgivande tak 
och trafikytor infiltreras och renas i parkens 
grönytor. Den stora Pelousen blir en stor 
fördröjningsyta vid skyfall. 

Pelousen och omkringliggande ytor kan lätt 
hägnas in och skapa ett sammanhängande 
festivalområde. Mellan evenemangen är det 
öppna, gröna friytor. Runt Pelousen finns flex-
ibla ytor som tillfälligt kan användas för t.ex. 
evenemangsparkering, marknadsplats eller 
backstageområde. Tydliga stråk genom park-
en definierar avgränsade ytor med olika fokus. 
I norra delen samlas idrottsplaner av varier-
ande storlek. I väster finns ytor för odling, lek 
och spel, och i den södra delen programmeras 
platser för rekreation, picknick i det gröna 
och utebad. Och parken lever inte bara på 
sommaren. Vintertid kan här finnas isbana, 
picknickkullen blir pulkabacke och utebadet 
erbjuder både vinterbad och bastu.

Det nya kallbadhuset blir ett smycke mitt i 
parken. En historisk länk till Fyrisån och en 
hyllning till badkulturen. Det blir en social nod 
som aktiverar parken under alla årstider. Bad-
huset utformas robust och funktionellt med 
inbjudande trägradänger mot sydost och syd-
väst samt gott om ytor för sol, bad och social 
samvaro.

EN NY STADSPARK
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KALLBADHUSET

KALLBADHUSET PLAN 1:400 (A1) KALLBADHUSET SEKTION A-A’  1:200 (A1)

Fyrishovs Arena har en lång historia där års-
ring har lagts till årsring i form av nya hallar 
och funktioner. Idag är anläggningen därför 
disparat i såväl planform som arkitektoniska 
uttryck. När det nu åter är dags för nya etapp-
visa tillägg är det ett bra läge att fundera på 
hur allt ska hållas ihop. Att innefatta hela an-
läggningen i ett nytt arkitektoniskt grepp vore 
troligtvis att driva saken ett steg för långt. 
Men de delar, gamla och nya, som innehåller 
bad och simsport liksom ny entréfunktion, 
bör kunna samlas under ”ett tak” och med en 
arkitektoniskt sammanhållen exteriör. I förs-
laget strävar vi också efter att göra Fyrishovs 
badanläggning lättarbetad som arbetsmiljö, 
inte minst genom att förenkla och förkorta 
avstånd och hitta sätt att ”kortsluta” kommu-
nikationsvägarna med varandra. Ett annat 
mål är att minimera antalet golvnivåer...

ÖVERGRIPANDE KONCEPT
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För att definitivt avgöra en lämplig avgrän-
sning mellan de tre tänkta etapperna tror vi 
att man först ska hitta den mest optimala lös-
ningen för det komplett färdigställda projektet. 
Utifrån denna kan man hitta en etappindeln-
ing som minimerar behovet av provisoriska 
lösningar under till- och ombyggnadsarbetet. 
Särskilt kan gränsen mellan etapperna 2 och 
3 behöva justeras i och med att det är då man 
omformar byggnadens entré och kommunika-
tionsnav.

Nya simhallen ansluter dikt an mot den gam-
la. Att bygga såpass nära kan vara en teknisk 
och bygglogistisk utmaning men de bekymren 
väger lätt mot fördelen av en välintegrerad 
anläggning när helheten är klar. Nya simhal-
len, gamla simhallen, nya bastubyggnaden 
och relaxavdelningen får alla nära fysiska 
kopplingar till varandra, och alla har utsikt mot 
Fyrisån och parken.

Entrén ligger mot badmintonstigen i norr, väl 
exponerad också mot öster, varifrån kan-
ske flest besökare kommer. Entréhallen har 
sin långsida mot stadsparkens pelouse, och 
caféet kan betjäna både besökare till badet 
och flanörer i parken. Från entrén har man god 
sikt in i bassänghallen. Vid simtävlingar kan 
publik nå sina läktarplatser dels genom caféet 
och via trappa/hiss till en övre mobil läktare, 
som används vid större evenemang. Genom 
omklädningsrummen nås ett badgalleri med 
nära koppling till samtliga bassänghallar. På 
det övre planet finns publiktoaletter, ett multi-
funktionellt resursrum (t.ex. tävlingssekretari-
at, undervisning…) samt fläktrum.

Inlastning till källarens teknikrum löses pro-
visoriskt på samma plats som dagens intag, 
mot gatan i norr. Inom ramen för etapp 3 per-
manentas detta läge, att fungera för såväl 
ny som gammal simhall. Lasthissen här når 
i samma punkt både gammal och ny källare.

Dagens simhall har flera olika golvnivåer. 
Vi föreslår att hallens golv i huvudsak ligger 
på +9,3. Nivån i anslutning till omklädnings-
rummen och rummen för avkoppling behåller 
naturligen sin nivå +10,0. Taket över nu-
varande 50-metersbassäng byts mot en ny 
konstruktion, dels för att ge en frihet att plac-
era hopptornet på nytt ställe och dels för att i 
samklang med nya simhallen förenkla ytterta-
kets geometri och avvattning.

Gamla 50-metershallen
Hallen får en ny hoppbassäng, en rundsimn-
ingsbana, värmebänkar, bubbelpool etc. En-
ligt vidare bearbetning i tävlingens skede 2.

Äventyrsbadet
Äventyrsbaden utvidgas mot söder, på ytor 
som idag ansluter till caféet, främst för nya 
barnattraktioner och en barnvänlig rutschka-
na mot en utomhuspool.

Relaxavdelningen
Nuvarande relaxavdelning rivs och när en ny 
byggs så lämnas den norra delen av ytorna till 
att i etapp 3 omvandlas till mer flexibla rum. 
Ny relax förflyttas mer åt söder, med utsikt 
in mot äventyrsbadet och ut mot Fyrisån. En 
gradäng med integrerade trappor förbinder 
relaxens terrass med badparken. Med hjälp 
av hiss och trappa inne i simhallen förbinds 
relaxen också med denna, och i förlängnin-
gen (tillgängligt) också med uteterrassen. 

Badparken
Söder om simhallen, mot ån, föreslår vi en ny 
badpark. Badparken ligger i nivå med simhal-
len och utgör på ett sätt en del av denna, fast 
utomhus. Här kan man bada ute året om, med 
direktaccess från den nya bastubyggnaden 
- och inom betalzon. Badparken har både 
hårdgjord mark för solstolar och gräsytor att 
bre ut sig på. Vissa delar kan vara ”stojiga” 
och andra mera lugna.

Reception och café
Receptionen och caféet ligger i skarven mel-
lan etapp 2 och 3 och det kan diskuteras hur 
långt man färdigställer en slutlig lösning i 
etapp 2 och vad som får anstå i etapp 3. Vår 
ambition är att samlokalisera reception och 
café av personalskäl.

OMBYGGNADEN

HELHETEN

BASTUN

Entrébyggnaden har den svåra uppgiften att 
utgöra ett naturligt nav för Fyrishov Arenas 
alla delar. Den ska också binda samman nor-
ra och södra sidan av anläggningen. Vi vill be-
hålla dagens rymliga entrétorg, men flytta det 
inomhus. Centrum blir ett två våningar högt 
atrium där anläggningens olika delar anas, 
mer eller mindre påtagligt. Den befintliga sim-
hallen byggs emot med en smal volym som 
i bottenvåningen rymmer butik, toaletter mm, 
och en trappa upp ligger behandlingsrum 
och administrativa lokaler. Mot idrottshallen 
föreslår vi en upplyft volym som innehåller det 
boende som programmet efterfrågar. Under 
denna volym fungerar entrén till Idrottshallen 
(A-hallen) ungefär som idag fast vi öppnar 
upp fasaden och låter A-hallens foajé visuellt 
bli mer integrerad med entréhallen. 

Bastubyggnaden kan byggas som en egen 
etapp men den kan också utgöra en del av 
etapp 2. Placeringen är central med tanke på 
att lätt kunna nås från badets samtliga delar. 
Bastuns tak utformas som en gradäng mot 
badparkens utomhuspool. SEKTION C-C’ 1:200 (A1)SEKTION B-B’  1:200 (A1)

 DEN NYA SIMHALLEN
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En badanläggning ställer höga krav på mate-
rialval i byggnaden. Det är varmt, fuktigt och 
ett hårt slitage. Det är helt enkelt en aggres-
siv miljö. Alla material har sina för- och nack-
delar i sammanhanget och oavsett vad man 
väljer handlar det om att hantera de tekniska 
lösningarna, materialmöten och skarvar på 
ett kompetent sätt. Principen är rätt material 
på rätt plats och i rätt sammanhang. Betong 
är ett ganska givet material i ”bassängnivåer-
na, men vi menar att trä kan dominera stom-
men däröver, och som fasadbeklädnad ute 
och inne. 

Vår idé är att fasaden ganska strikt följer en 
grundmodul om fem meter där de takbärande 
pelarna utgör rytmen. Femmetersvolymen 
kan underindelas på olika sätt, dels för att 
anpassas till planlösningen och de olika 
funktionerna innanför fasaden, dels för att 
skapa ytterligare rytm och variation. Delar av 
fasaden är naturligtvis tät, för att interiören 
inte ska exponeras eller för att stänga ute 
störande solljus.

Referensbilder

Modellbilder

Vårt förslag innebär att Fyrishovs gamla och 
nya delar så mycket som möjligt samlas 
”under ett tak”. Det innebär att gammalt och 
nytt integreras med vartannat på ett så skarv-
löst sätt som möjligt. Att göra strikta fysiska 
avgränsningar mellan ”Tillbyggnad av ny sim-
hall”, ”Ombyggnad och renovering av befintlig 
simhall med tillbyggnad av ny bastudel” och 
”Ny entrébyggnad” är en utmaning i sig. 

Anläggningen ska ju fungera både tekniskt 
och besöksmässigt genom hela byggprojek-
tet. Hur de exakta etappgränserna ska se ut 
beror, tror vi, lite på hur helheten formas. I ett 
andra tävlingssteg kan frågan få ett svar eft-
ersom lösningen då blir mer genomarbetad 
och detaljerad. 

UTTRYCK – FASAD

ETAPPER

3

I förenkling ser nog etappgränserna ändå 
någorlunda ut som i illustrationen här intill.

Vi ser en stor potential i att öppna anläggnin-
gen också mot Gamla Uppsalagatan i öster, 
en sida som nu mest uppfattas som en baksi-
da. Genom att ersätta oktagonen med en ny 
och större byggnad kan Fyrishov få en ny en-
trémöjlighet, kopplad framförallt till A-hallen 
men också till den gemensamma entréhallen. 

Ett nytt ”idrottshotell”, med konferensmö-
jligheter och restaurang mot ån, öppnar upp 
nya affärsmöjligheter. Också oktagonens nu-
varande idrottsverksamhet kan utvecklas vi-
dare inom ramen för den nya volymen.

LÄNGDSEKTION 1:400 (A1)

TVÄRSEKTION 1:400 (A1)

PLAN 2 – 1:400 (A1)
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