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KANOTBRYGGA Å-PROMENADEN

Å-PROM
ENADEN
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ENTRÉ 
FYRISHOV

NY GLASAD 
FASAD

KOPPLING SÖDERUT 
FÖRBI CENTRUM

ENTRÉTORG

ENTRÉTORG
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TRÄPODIUM
“YOGA“

ODLARFÖRENING

KOPPLING 
NORRUT

FREESBEEGOLF

HUNDRASTGÅRD

embrace

Hur närmar man sig en anläggning som Fyrishov? De många 
uttrycken bär vittnesbörd om ett byggnadskomplex som vuxit 
fram över lång tid – format av olika epokers sociala ambitioner 
och arkitektoniska ideal.  Vi vill respektera och omfamna 
mångfalden av uttryck och på samma gång addera en tydlig 
årsring med element av vår tid. Till betongelement och slutna 
tegelväggar vill vi tillföra trä, glas och grönska. Rymd, öppen-
het och hållbarhet förenat i en arkitektur med hög precision 
och med höga ambitioner. En tydlig arkitektur från 2020-talet; 
klimatneutral, flexibel och som kan förändras över tid. Ett land-
märke för staden. 
Fyrishov har alltid varit en viktig del av Uppsala. Samtidigt 
har anläggningen skärmat sig från staden och blivit allt mer 

inåtvänd. Vi ser framtidens Fyrishov som ett nav i norra Upp-
sala – både fysiskt, socialt och ekonomiskt - som knyter sam-
man Fyrisåns båda sidor och blir den avgörande nyckelstenen 
i utvecklingen av å-stråket. En plats för rekreation, lek och 
möten med fokus på hälsa, rörelse och välbefinnande. En plats 
som sträcker ut sina armar och bjuder in hela staden till både 
fest och vardag.
Vårt förslag bygger på att bejaka mångfalden och omfamna 
olikheterna;
 - I de fysiska strukturerna och arkitektoniska uttrycken
 - I variationen av aktiviteter, mötesplatser och möjligheter
 - I en omsorg om att få alla besökare och alla som arbetar 

här att känna sig lika välkomna och respekterade 

IDrOTTSParKeN

Fyrishov har sedan länge varit 
en plats för bad och idrott. Med 
utgångspunkt i detta föreslås en 

upplevelserik och varierad idrottspark 
med starka kopplingar till staden. Den 

norra delen av parken erbjuder mer 
ordnad idrott, som successivt övergår till 

spontanindrott mot Fyrisån. I parken finns 
aktiviteter för alla. Från fartfyllda lekar 

och kickbikebanor till stillsamma 
parkrum med plats för 

kontemplation och 
boule. 

SITuaTIONSPlaNSeKTION a-a      1:400

01  Stärkta kopplingar mot staden

Stråken in mot Uppsala 
längs gator och över 
Fyrisån förtydligas och 
förstärks. 

Landskapet delas in i 
stadsgata, idrottsytor, 
utomhusbad och å-rum.

02 Zonering 03 Ordnat och organiskt

En gradient skapas i landskapet 
från urbant formspråk i norr till 
organiskt vid ån. Ordnad idrott i 
norr övergår till spontanidrott vid 
å-rummet.

04 Befintliga byggnader

Utgångspunkt för tillbyggnad 
i de stora befintliga 
byggnaderna.

05  Tillägg

Två distinkta byggnader 
adderas: ny simhall och ny 
entrébyggnad.

06 Tydliga entrépunkter

Tydliga och välkomnande 
entrépunkter skapas mot 
gata, torg och parkrum.

07 ett samlande tak

En lägre byggnad med ett 
generöst sedumklätt tak 
omfamnar och förbinder nya 
och befintliga byggnader med 
varandra.

GaTurummeT

Det långsmala gatutummet 
ges en tydligare stadskaraktär med 

sekvenser av trädrader, murar och olika 
slags markbeläggning. Gestaltningen 

plockar upp fasadens uppdelning av öppet 
och slutet och de befintliga lamellhusens 
riktning. De två upphöjda entrétorgen blir 
viktiga noder längs gatan och tydliggörs 

genom en karaktäristisk markbeläggning, 
skärmtak, träd och vattenspeglar. En 

längsgående regnbädd tar hand 
om dagvattnet och separerar 

köryta från parkering. 

Å-rummeT

Ett nytt promenadstråk gör 
att man likt på södra sidan om ån 

kan ta sig hela vägen genom centrum 
längs vattnet. Två nya broar stärker 
kopplingen till staden ytterligare. Ett 

organiskt format landskap erbjuder ytor 
för olika typer av aktiviteter som inra-

mas av blomstrande ängsytor och 
trädgrupper. Kanoter, en bastu, 

solytor och bryggor bjuder in 
till och tillgängliggör 

vattnet. 

SOmmar OcH 
VINTer

Ett system med skjutgrindar som ”osynlig 
gräns” gör det möjligt att låta utomhusbadet 
växla mellan att vara inhägnat och öppet för 

allmänheten. ”Boxar” för skjutgrindarna gestaltas 
som rumsskapande träelemant, klädda med 

klättrande grönska. Sommartid är grindarna stängda 
och utomhusbadet tillgängligt bara för betalande 

badgäster via en ny sommarentré under terrassen. 
Vintertid ställs grindarna upp och utomhusbadets 

lekattraktioner och ytor kan nyttjas av alla som 
passerar förbi. Bara bassängerna stängs för 

att hantera olycksrisk. Det skapas ett 
tillgängligt och generöst å-rum vars 

storlek och utbud förändras 
med årstiderna.

KOPPlING TIll 
SemINarIeParKeN

En rak axel från det södra 
entrétorget stärker upp kopplingen 
söderut mot Seminarieparken. Det 

generösa promenadstråket leder över 
ån, genom grönskande rum med 
öppen dagvattenhantering och 
mynnar ut i en välkomnande 

entréplats till 
Seminarieparken. 

uTebaDeT
Utebadet integreras 

i parklandskapet genom 
en flexibel grön avgränsning, 

och en naturlig pool som 
upplevs som en vik av Fyris. På 

gradänger upp till den övre 
nivån har man bra solläge 

och fina utblickar över 
området.

GröNa 
aVGräNSNINGar

Skjutgrindar som smälter in 
i utebadets och å-rummets 
landskap ger sömlösa och 

flexibla gränser.

UTEBADET

BASTU

01. EMBRACE

Springlek

FYrISHOVSParKeN

Förslaget anknyter till Fyrishovs 
historia som idrottsplats och 
återskapar Fyrisåns funktion som 
utebad. Med drag av stadens 
grammatik och slättens landskap 
ges norra delen av området en tydlig 
ordnad struktur – en idrottspark – 
som mot söder och Fyris övergår 
i en naturinspirerad organiskt 
formad åpromenad med fokus på 
spontanidrott. 
Upplevelsen av vatten – att sitta nära, 
bada i, blicka ut över - förstärks och 
dagvatten används som en aktiv 
del av gestaltningen. Fördröjning, 
biologisk rening och genomtänkta 
skyfallsvägar ger Fyrishov möjlighet 
att tackla framtida klimatutmaningar. 
Med nya gångstråk och siktlinjer 
knyts Fyris och Fyrishov samman 
med Seminarieparken till en 
sammanhängande parkstruktur som 
gör Börjetull till en av stadens mest 
attraktiva bostadsområden.

Rader av pelarträd ger skön 
skugga och ordnade rum.

Ett ordnat 
idrottslandskap.

En park med plats för liv och 
rörelse året om.

Terrasseringar som skapar 
läktare och sittgradänger.

Bryggor gör att man 
kommer nära Fyrisån.

Naturinspirerad pool.

Bastu.

Klätternät

BADMINTON

TERRASS

1:1000
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SANDSTRAND SOLTRAPPA
VATTENSPEGEL

PUBLIKENTRÉ TORGYTA CYKELPARKERING

TEKNIK / EV. PERSONAL

BRYGGA

MULTIBASSÄNG
16,67 X 10 M

MULTIBASSÄNG
22 X 10 MCAFÉ

ENTRÉHALL

VINDFÅNG

KÖK / DISK / OMKL.

BALKONG TILL
LÄKTARE HOPPTÄVLINGAR

LÄKTARE

PLATS FÖR
TEMPORÄRA
LÄKTARE

KLÄTTERVÄGG

MOTIONSBANA

MED
FÖRRÅD
UNDER

AKTIVITETSYTA

ENTRÉHALL

SHOP

KALL-
POOL

+ 10.0

+10,0

SPEGELYTOR

BEFINTLIG OMKLÄDNING

BEFINTLIGT
ÄVENTYRSBAD

HOPPBASSÄNG

BASTU

50-METERSBASSÄNG

IDROTTSHALL

+ 8.60

+ 11.27

+ 10.0

+ 10.0

+ 10.0

+ 10.0

+ 10.0

RECEPTION

RUNDBANA MOTIONSSIM

LÄKTARE

NY VATTENLEK FÖR DE
ALLRA MINSTA

UTSTÄLLNINGAR
EVENEMANG
MIDDAGSSÄLLSKAP
PLAST-IS
MM

GRADÄNG

YTA FÖR
TRÄNING

SEKRETARIAT

V.Y. + 8,90
+ 10.0

BEFINTLIG
MULTIBASSÄNG

FÖRRÅD
KÖK

SPEGELYTOR

+ 10.0

GYMNASTIKHALL

ENTRÉ TILL
IDROTTSHALL

BEFINTLIG
TRAPPA
MINSKAS

OMKLÄDNING
FLEX / GRUPP

OMKLÄDNING
GRUPP

OMKLÄDNING
DAM / HERR

TRAPPA TILL
OMKL.RUM

RECEPTION

+7.57/
+11.27

HOPPDEL
SVIKT / TRAMPOLIN

BRO

BRO

SKOAVTAGNING

CAFÉ

LJUSINSLÄPP
FRÅN OVAN

LJUSINSLÄPP
FRÅN OVAN

LJUSINSLÄPP
FRÅN OVAN

LJUSINSLÄPP
FRÅN OVAN

LJUSINSLÄPP
FRÅN OVAN

.

. . . . .

C

12  Byggklossar på distans

De nya byggnaderna 
placeras på distans från 
de befintliga, konstruktivt 
och upplevelsemässigt. 
Glasslitsar i taken ger fint 
släpljus längs väggarna.

14  In- och utblickar

Bassänger och omklädningsrum 
placeras för möjliga in- och 
utblickar och ett upplevelserikt 
gaturum.

13  Fasadindelningar

Fasaden delas in i tydliga 
sekvenser som svarar mot 
bostadshusen och ger 
närskala och variation i 
gatuperspektivet.

10  Grönska till gatan

Grönska från parkrummet 
tillåts vandra tvärs genom 
byggnaden och ut till gatan.

11  Optimerad placering

Outnyttjad yta mellan badhus 
och gata används maximalt. 
Anläggningen följer gatan 
och skapar stadsmässighet 
och starka samband mellan 
stadsgata och idrottspark. 

08 Utebadet sommartid

Sommartid är utebadet 
avgränsat med stängda 
skjutgrindar mot å-stråket. 
Entré, kiosk och omklädning 
vid terrassen.

09  Utebadet övriga årstider

Övrig tid på året öppnar 
utebadet upp sig för alla. 
De gröna avgränsningarna 
öppnas upp, å-stråket växer 
och utebadets lekytor och 
aktiviteter blir tillgängliga för 
alla som rör sig längs Fyrisån.

VATTENSPEGEL

CYKELPARKERING

CYKELPARKERING

NY GLASAD
FASAD

ENTRÉ TILL
FYRISHOV

ENTRÉTORG

Å-PROMENADEN

Å-PROMENADEN

Å-PROMENADEN

KIOSK
UNDER 
TERRASS

ENTRÉ TILL
UTEBAD 
UNDER 
TERRASS

SMÅBARNSLEK
TERRASS TILL 
SERVERING

OMKLÄDNING 
UNDER TERRASS VY 2.

VY 3.

SPLASCHYTA/ISBANA

KANOTBRYGGA

DUSCH

DUSCH

BASTU

“NATURLIG“ POOL

LÅNG BRYGGA

LÅNG BRYGGA

SANDSTRAND

VOLLEYBOLL

SOLTRAPPA GRÄSGRADÄNG

GRÄSGRADÄNG

GRÖN 
AVGRÄNSNING SOM 
STÄNGS VINTERTID

GRÖN AVGRÄNSNING SOM 
KAN ÖPPNAS NÄR UTEBADET 
ÄR STÄNGT

ÄVENTYRSPOOL

INFINITY POOL

PERGOLA/
PAVILLIONG

DAGVATTEN-
DAMM

UPPHÖJD UTEPLATS 
LÄNGS VÄSTFASADEN 

MED SITTPLATSER 
OCH PINGIS

200 METERS SIMBANA I FYRIS

PERGOLA

GRANITMURAR OCH 
TRÄDRADER BRYTER 
UPP PARKERINGEN

BUSS

ENTRÉTORG

ENTRÉTORG

PARCOUR
KONSTVERK

CYKELPARKERING

BUSS

REGNBÄDDAR

SOP/INLAST

02. EMBRACE

KOPPLIN
G SÖDERUT 

FÖ
RBI C

ENTR
UM

Vy 1. Huvudentré
mot gatan.

Vy 2. Huvudentré mot 
Fyrisån.

E-SPORTS

VATTENSPEGEL

VY 1.

10 20 505
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1     2      3

baSTu

Vy 3. Publik entré

FuNKTION

Huvudgreppet är en samlande entré för alla aktiviteter. 
Omklädningsrum i olika storlekar ger möjlighet att använda 
anläggningen flexibelt och efter rådande besökstryck. 
Gruppomklädningsrum kopplas mot multibassänger så att olika 
besökargrupper kan utnyttja dem i avskildhet. En flexomklädning för 
besökare med rörelsenedsättningar kan användas också av hbtq-
personer, familjer och alla som vill byta om enskilt. Alla är välkomna 
till Fyrishov på sina egna villkor. 
Den nya entréhallen i öster blir publikentré vid simtävlingar och 
snabbentré för motion. Åskådare rör sig via trappa och balkong till 
läktare utan att korsa våta ytor. Reception och servering organiseras 
för att nå både torra och våta delar. Vid låg besöksfrekvens kan de 
skötas med minimal personalinsats. 
Korridoren längs gatan förbinder de två entréhallarna och nytt med 
gammalt. Man når simhallens samtliga omklädningsrum från båda 
entréerna. En eller två entréer kan hållas öppna efter behov. 
En inlastningspunkt från gatan når båda serveringarna. En lastgata 
under korridoren når både befintliga och nya teknikutrymmen.
Källarvåningens personaldelar flyttas till den nya entréhallens övre 
våningsplan. Omklädningsrum för utomhusbadet flyttas till den 
nya terrassen i anslutning till entréhallen. Ett upphöjt utebad mot 
å-rummet ger en nära koppling mellan inne och ute, bassängrum 
och landskap.
En genomgående bjälklagsnivå på 10,0 meter tillgodoser full 
tillgänglighet. Hoppbassängens vattennivå bibehålls inom en 
trappande ”amfiteater” ned från omgivande golvnivå. Flöden, 
ytteffektivitet och låga driftskostnader har givit planlösningarna. 

GeSTalTNING

Det gröna å-rummet, den stadsmässiga gatan och de 
stora befintliga byggnaderna är grunden. Ny simhall och ny 
entrébyggnad blir tydliga tillägg från vår tid. Vi föreslår enkla 
träklädda byggnader. Ett sedumtäckt tak som kopplar dem 
samman med de befintliga byggnaderna. Vi ser Fyrishov 
som en anläggning med en rik variation av uttryck inom en 
sammanhållen helhet. Det lägre taket får ljusslitsar mot de 
stora husen och låter ett fint släpljus falla längs fasaderna. 
Entréer griper tag i omgivande gator, torg och parkrum och 
markeras med gestaltade skärmtak och vårdträd. Den nya 
entréhallen binder samman parkrum med gata och låter 
invändig vertikal grönska vandra tvärs genom byggnaden 
till gatan. Det blir ett stråk för alla. En vistelse mellan gata 
och park som delar upp fasaden. I entréhallen möter man 
reception, butiker, aktiviteter och rörelse. Här finns också 
en generös aktivitetsyta som kan nyttjas flexibelt. Bollspel. 
Utställningar. Föreläsningar. Mingel. 
Entréhallen öppnar upp sig mot Fyrisån med en lägre 
entrénivå och en större takrymd. I dess förlängning ser man 
parkrummets grönska och en terrass i soligt väderstreck som 
löser upp gränsen mellan ute och inne.
Multibassänger och gruppomklädningsrum placeras på 
outnyttjad markyta mot gatan och sparar markyta i soligt 
västerläge. Gatufasaden delas upp. Vi skapar en stadsmässig 
fasad som följer gatan med tydliga sekvenser mellan öppet 
och slutet. Det bryter perspektivet och ger möjlighet till 
blickar in mot och ut från idrottsaktiviteter. 

PublIK TIll IDrOTTSHalleN VIDuPPFöraNDe aV eTaPP Tre

03. EMBRACE

16  Maximal flexibilitet

Samtliga omklädningsrum nås 
från båda entréerna. Det går 
att kombinera omklädningsrum 
och bassänger på ett stort 
antal sätt för största möjliga 
flexibilitet.

17 Mötet med å-promenaden

I framtiden kan 
gymnastikhallen kompletteras 
med en klättervägg och en 
löparbana innanför en glasad 
fasad. Det skulle ge Fyrishov 
ett nytt och välkomnande 
ansikte mot å-promenaden.

maTerIal OcH HÅllbarHeT

Befintliga byggnader bevaras så långt det är möjligt. 
Nya byggnader utförs i enkla former som är både 
vackra och resurseffektiva att utföra. Hållbara 
byggnadsmaterial väljs ur ett livscykelperspektiv 
för ett minimerat klimatavtryck. Det stora 
bassängrummet uppförs i miljövänlig betong. Övriga 
byggnadsdelar utförs med stomme, bärande pelare, 
väggar och fasader i trä. Takbeklädnad utförs med 
sedum. Solceller på höga tak och återvinning av 
överskottsvärme ger låga driftskostnader. Återvinning 
och energisnåla lösningar eftersträvas på alla nivåer. 
Fyrishov ska inspirera till en hållbar livsstil. Det är 
en anläggning öppen för alla som vill prova på olika 
idrotter, både organiserat och spontant. Den erbjuder 
aktiviteter för idrottsintresserade men är ett offentligt 
rum för alla. Fyrishov är en plats för spontana möten 
som varieras mellan olika årstider och evenemang. 
Entréhallens aktivitetsyta är en del i detta.

uTVecKlINGSbarHeT öVer TID

Nya etapper kan i framtiden byggas ut från 
entréhallen i väster. Gymnastikhallen kan glasas 
in med utanpåliggande fasad och förses med en 
klättervägg och en löparbana. Det skulle tillföra nya 
aktiviteter och skapa ett annonserande skyltfönster 
mot å-promenaden och Gamla Uppsalagatan.

Bassängrum

Inne-ute

Gröna tak

Inglasad löparbana

Ljusinsläpp

Éntrehall

Fasaduttryck

Grön vägg

Precis detaljering

15  etapper

Etappindelning som 
gör det möjligt att hålla 
verksamheten öppen under 
hela byggtiden.
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Ny 50-metersbassäng 
och två multibassänger 
uppförs med tillhörande 

omklädningsrum. Befintlig 
simhall och idrottshall 
fungerar som vanligt 

under byggtiden.

eTaPP TVÅ

Den nya simhallen är i bruk 
medan befintliga bassänger är 

stängda för ombyggnad. Den nya 
entréhallen i väster är huvudentré 

för badgäster under byggtiden. 
Teknikinlastning flyttas och ansluts till det 

nya inlastningsrummet mot gatan. Den 
befintliga huvudentrén löser tillträde 
till idrottshall, multihallar mm. Det 

är möjligt att lägga temporära 
personalrum över de nya 

omklädningsrummen.

eTaPP Tre

Ny entrébyggnad uppförs med generös 
entréhall, café och butiker. Högre upp i 

byggnaden finns mötesrum, behandlingslokaler, 
arbetsplatser, kanslilokaler och gästboende. 

Till entréhallen kopplas en terrass i sydväst. I dess 
markplan inryms sommarentré och omklädningsrum för 

utomhusbadet.

Entréhallen i väster är badhusentré under byggtiden. 
Korridoren längs gatan gör det möjligt att använda 
de befintliga omklädningsrummen under byggtiden. 

Idrottshallens omklädningsrum nås genom 
Bowlingens entré mot gatan. Idrottshallens portar 

mot Gamla Uppsalagatan utgör publikentré. 
En gång under entréhallen förbinder 
idrottshallens omklädningsrum med   

relaxavdelningens trapphus.
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Ett sammanhängande tak som omfamnar 
Fyrishovs stora byggnader.

En omfamning av de skilda uttrycken.

En omfamning av platsen, verksamheterna 
och alla som tillbringar sin tid här.
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