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LUTHAGSPORTEN
Luthagsporten är ett gestaltningsförlsag på Sysslomansgatan i centrala Uppsala. Förslaget ämnar reducera bort så mycket som det bara är 

möjligt av de hinder som kan tänkas stå i vägen för människors möten. Dessa hinder kan utgöras av väder, mörkrets inbrott, kommersiella krav 
eller avsaknaden av sittplatser. Platsen ska erbjuda besökaren eller den passerande möjligheten till planerat eller icke planerat umgänge. Sist 
men absolut inte minst är att platsen också ska ge den som inte vill möta någon, men som ändå vill befinna sig i ett sammanhang bland andra 

människor, möjlighet till detta.

Förslaget består främst av en halvt takförsedd 
paviljong i rött stål. Taket är in- och utfällbart och 
kan på så vis både släppa igenom solens strålar 
samt utgöra ett skydd mot både sol och nederbörd. 
Paviljongen förses även med lampor som lyser upp 
platsen vid behov. Paviljongen ramar in gaturummet 
med sina portliknande stålbågar och ger platsen en 
unik karaktär. Två trädpar accentuerar paviljongens 
båda ändar och bidrar även dem till platsens 
inramning. 

På gatan under paviljongens inramning finns det 
sittplatser av varierat slag. Främst utgörs dessa 
sittplatser av en lång bänk som sträcker sig längst 
med hela paviljongen. Detta ger både enstaka 
besökare samt personer i större sällskap möjlighet att 
vistas på platsen. 

Slutligen har gatans asfalt bytts ut mot en 
iögonfallande och färgglad markbeläggning. 
Mönstret förstärker platsens karaktär samt signalerar 
till skillnad från en asfaltsbeläggning att platsen tillhör 
människor till fots och inte bilen.

Förslaget

Illustrationsplan Luthagsporten  
Skala 1:400

Perspektivbild SOMMAR  
Vid varma och soliga sommardagar kan gatan skuggas av paviljongens 
utfällda tak.

Perspektivbild VINTER 
Vid dagar med snö eller regn kan det utfällda taket skydda mot nederbörd 
och gatan lysas upp av gatlyktorna.

Perspektivbild VÅR/HÖST 
Vid kyliga vår- eller höstdagar kan åtråvärda solstrålar släppas fram genom 
att fälla in pavijongens tak.
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LUTHAGSPORTEN
Sysslomansgatan är redan idag en gata och plats präglad av liv och 
rörelse. Det är en central gata i staden, en gata människor passerar 
och en gata med anslutande verksamheter som drar till sig olika typer 
av besökare. Handeln längst med gatan bidrar till dagligt liv och rörelse 
och restaurangerna samt nationerna bidrar till att Sysslomansgatan 
är en av Uppsalas livligaste gator även kvällstid. Det är främst detta 
gatuliv som gör Sysslomansgatan till en lämplig året-runt-gata, den är 
redan främst ämnad för fotgängaren och inte bilisten. 

Variationen av omkringliggande verksamheter bidrar även till en 
varierad demografi bland gatans besökare. Detta kan skapa både ett 
tryggare gaturum samt möjlighet till möten mellan individer som annars 
kanske inte har ett gemensamt sammanhang i staden.

Dessutom är gatan en passage som kan undvaras Uppsalas 
kollektivtrafik. Parallella gator utgör lämpliga ersättningsrutter för bussar 
utan att skapa omvägar eller andra olägligheter.

Program:
Förslaget ämnar till att: 

• Skapa en spännande och unik plats i 
centrala Uppsala. 

• Fylla behovet av helt offentliga och icke 
kommersiella platser att vistas på även vid 
sämre väder. 

• Möjliggöra planerade möten, spontana 
möten samt möjligheten till att på egen 
hand betrakta det pågående gatulivet 
utan att behöva möta någon. 

• Främja det gatulivet som redan finns utan 
att störa någon av de redan befintliga 
verksamheterna kring gatan. 

• Skapa en plats som upplevs trygg och 
inbjudande även under natten och under 
årets allra mörkaste säsong.

Paviljongens ut- och infällbara tak skyddar mot både sol, regn och 
snö samtidigt som solens strålar kan släppas igenom. Lamporna 
i paviljongen lyser också upp gatan under mörka kvällar och 
årstider. Allt för att besökare av platsen ska trivas så bra som 
möjligt och ett livfullt gaturum främjas.

En lång rad omkringliggande verksamheter, markerade i rosa, 
attraherar redan idag människor till platsen. 
Trots paviljongen har fotgängare och cyklister fortfarande gott om 
plats att passera via Sysslomansgatan på ett säkert och effektivt 
sätt. Dessutom kan även varutransporter fortfarande ske till 
berörda verksamheters entréer. 
Solen rör sig från öst till väst som illustrerat i skissen. Detta är den 
främsta orsaken till placeringen och utformningen av paviljongens 
skyddande tak.

Platsen:

SYSSLOMANSGATAN

DOMKYRKAN
CENTRALSTATION

FYRISÅN

Sysslomansgatan i Uppsala 
Skala 1:6000

Ortofoto © Lantmäteriet


