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Förord 
Under vårterminen 2011 utförde vi vårt 
examensarbete på 
Byggnadsingenjörsprogrammet vid Gävle 
Högskola. Examensarbetet går ut på att 
gestalta en mötesplats inriktad mot idrott 
utifrån de förutsättningar som Österängens 
Idrottsplats i Uppsala erbjuder. För att nå 
målet har Werket Arkitekter, Uppsala, varit till 
stor hjälp. Det är främst Anders Eriksson som 
jobbar som arkitekt och ingenjör på detta 
arkitektkontor som vi vill ge ett stort tack. 
Under hela arbetsprocessen har han gett oss 
nya idéer samt fyllt arbetet med ny energi.  

En del av förundersökningen och 
utredningarna grundar sig på intervjuer som 
gjorts med ordförande i fritids‐ och 
naturvårdsnämnden i Uppsala, Ali Moulavi 
samt med idrottschefen på Upplands 
idrottsförbund, Dag Söderberg. Till de två vill 
vi också rikta ett värmande tack för att de tog 
sig tid och ställde upp på dessa intervjuer.  

Vi vill även tacka vår handledare på Gävle 
Högskola, Mia Björk, för det stöd hon har gett 
oss under arbetets gång. 
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Abstract 
This report is the result of a thesis that was 
done during the spring 2011. 

Centrally situated in Uppsala lies today 
Österängens Idrottsplats that contains a full‐
scale football field together with the 
possibility to exercise athletics. The aim of this 
project has been to investigate the need of a 
new indoor sports arena in this location and 
how this would turn out and be executed.  

As a part of this project, several interviews 
have been made with people knowledgeable 
within the subject. The location around 
Österängen have been researched and 
studied, and for the benefit of the 
architecture, an inspirational trip to 
Copenhagen was made. 

The project is divided into two main parts, one 
“investigational part” and one “interpretation 
part”. The investigational part has resulted in 
arguments that support the theory that an 
indoor stadium would be suitable in 
Österängens IP. Inside the “interpretation 
part”, a program has been designed which is 
used as the foundation for the blueprints and 
layouts that are presented. These are 

proposition blueprints in the shape of plans, 
sections and rendered pictures. 

The thesis has been made together with 
Werket Arkitekter in Uppsala where Anders 
Eriksson has been of great help. 

 

 

 

Keywords: spontanidrott, arena, spontana 
möten, gestaltning, program, förslagsritningar, 
glasbyggnad, glas, arkitektur   
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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett 
examensarbete som utfördes under våren 
2011. 

Centralt placerat i Uppsala ligger idag 
Österängens Idrottsplats som inrymmer en 
fotbollsplan samt möjlighet att utöva friidrott. 
Tanken med arbetet har varit att utreda 
behovet av en ny inomhusanläggning för idrott 
på denna plats samt hur denna skulle kunna 
gestaltas. 

Som en del av arbetet har det gjorts intervjuer 
med personer kunniga inom ämnet, 
granskning av området kring Österängen samt 
för arkitekturens skull gjordes en 
inspirationsresa till Köpenhamn. 

Arbetet är uppdelat i två huvuddelar, en 
utredningsdel och en gestaltningsdel. 
Utredningsdelen har resulterat i argument 
som stödjer idén om en inomhusanläggning på 
Österängens IP. I gestaltningsdelen har det 
arbetats fram ett program som legat till grund 
för de ritningar som redovisas i rapporten. 
Dessa är förslagsritningar i form av planer, 
sektioner och renderade bilder. 

Examensarbetet är gjort tillsammans med 
Werket Arkitekter i Uppsala där Anders 
Eriksson varit till stor hjälp. 
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Inledning 
Denna rapport är resultatet av tio veckors 
examensarbete under vårterminen 2011. 
Arbetet har varit uppdelat i två huvuddelar, en 
utredningsdel och en gestaltningsdel. 
Utredningsdelen bygger främst på att samla 
information och kunskap om platsen ‐ 
Österängens idrottsplats, och dess omgivande 
bebyggelse, samt att utreda behovet av en 
anläggning för idrott på denna plats. Här har 
också intervjuer med Ali Moulavi, ordförande i 
fritids‐ och naturvårdsnämnden i Uppsala, och 
Dag Söderberg, idrottschef på Upplands 
idrottsförbund, varit viktiga inslag för 
resultatet. 

Idén till en arena på Österängens idrottsplats 
grundar sig på en enklare utredning samt 
idéskiss från år 2007 som Werket Arkitekter i 
Uppsala har arbetat fram. Förslaget innebär 
att hela idrottsplatsen täcks över och ger plats 
åt en inomhusarena för fotboll och friidrott. 
Vårt förslag är en vidareutveckling som är 
gjord tillsammans med arkitekten och 
ingenjören Anders Eriksson på Werket 
Arkitekter.  

Resultatet av arbetet består av argument som 
grundar sig i de utredningar som gjorts, 

ritningar i form av planer, sektioner och 
renderade bilder samt ett program som ligger 
till grund för hur förslaget gestaltats och hur 
dess ytor planerats.  

Anläggningen är tänkt att vara miljöanpassad 
och i så stor utsträckning som möjligt vara 
självförsörjande vad gäller energi. Detta är 
något som endast behandlas kortfattat i 
rapporten och kräver djupare utredningar vid 
en eventuell vidare bearbetning av förslaget. 

Syfte/Problem 
Syftet med arbetet har varit att utreda 
behovet av en inomhusanläggning för idrott 
på Österängens IP, Uppsala. Utifrån behovet 
och förutsättningarna som tomten erbjuder 
har problemet varit att ta fram 
förslagsritningar som visar hur området skulle 
kunna planeras. Till det hör gestaltning av en 
träningsanläggning samt planeringen av den 
omkringliggande miljön. Hela arbetet har 
styrts av en vision som legat till grund för 
arbetet. 

 

Vision 
”Bruket” är en ny mötesplats i centrala 
Uppsala där hälsa och motion är det 
pulserande hjärtat.  Här ska människor i alla 
åldrar kunna mötas och uppleva idrott och 
kultur tillsammans. ”Bruket” skall ge möjlighet 
för människor att träna och utveckla sin 
aktivitet utan att tid och ambitionsnivå är den 
styrande faktorn. Här sker möten mellan 
elitidrottaren och motionären. Kanske också 
morgondagens stjärna föds här. 

Även möten i form av utställningar samt 
mindre mässor skall vara möjliga att 
arrangera.  

Här skall också ges plats åt människor som 
endast vill uppleva idrott och kultur men inte 
delta aktivt.  

Med tanke på det centrala läget i Uppsala som 
”Bruket” kommer att ha är tanken att bilen 
skall väljas bort. Hit går man, cyklar eller åker 
kollektivt. 

Det här är platsen där du sätter dina egna 
spelregler och endast fantasin sätter gränser 
för din aktivitet.   
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Avgränsning 
För att kunna nå ett realistiskt mål med 
examensarbetet har vissa avgränsningar 
gjorts. Avgränsningarna innefattar både delar 
av ritningar och vilka ämnesområden som vi 
valt att gå in djupare på i rapporten.  

Att skapa en fullständig arena för 
spontanidrott, med fullständiga planritningar, 
konstruktionsritningar och förklarande bilder 
skulle innebära ett allt för stort arbete med 
tanke på tiden som examensarbetet erbjuder, 
tio veckor.  

Ritningarna och de beskrivande bilderna som 
skapats i detta arbete är främst framtagna och 
utformade för att förmedla en känsla och ge 
en idé om hur arenan skulle kunna utformas. 
Avgränsningarna innebär att aktivitetsytorna 
som finns planerade i projektet inte är 
beskrivna och projekterade i detalj. Ytorna är 
planerade så att det i ett verkligt projekt skulle 
vara möjliga att realisera men detaljer skulle 
behöva utvecklas ytterligare. Vissa detaljer, 
exempelvis trappor och räcken, är därför inte 
planerade och utförda efter de föreskrifter 
som finns. 

Som en del till byggnadsingenjörsprogrammet 
på Högskolan i Gävle ingår arkitektur som 

inriktning. Det är denna inriktning som vi har 
valt att fördjupa vårt arbete mot. Det har 
medfört att vi avgränsat arbetet mot ämnen 
som främst berör arkitekturen. Tekniska 
lösningar berörs därför väldigt kortfattat i 
arbetet.   
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Arbetsprocessen/Metod 
 
Arbetet är uppdelat i olika delar som 
tillsammans har bidragit till vårt resultat. 
Delarna består av utredningar, intervjuer, 
programframtagning, studiebesök, 
skissprocess samt en ritprocess. Under hela 
arbetets gång har Anders Eriksson på Werket 
arkitekter gett stöd och råd i arbetsprocessen. 
Genom regelbundna möten med Anders har 
nya idéer och ny energi tillförts arbetet. 

Utredningar 
I utredningsdelen har en rad olika faktorer 
utretts. Bakgrundsfakta om platsen, behovet, 
viktiga stråk, närheten till centrum, 
användning idag, antalet föreningar m.m.  

Historiska bakgrundsfakta om Österängens 
idrottsplats så som vad platsen användes till 
tidigare samt varför platsen ser ut som den 
gör idag är knapphändig. Det finns inte mycket 
litteratur eller forskning att tillgå om platsen. 
De fakta som bakgrundshistoriken i detta 
arbete grundar sig på är tagna från 
tidningsartiklar, litteratur samt fotografier som 
finns att tillgå på Stadsarkivet, Uppsala. 

Till utredningarna ingår också en granskning av 
den aktuella detaljplanen som gäller för 

området kring Österängen IP. Det som 
framkom från granskningen av stadsplanen är 
tomtgränser, den högsta tillåtna 
byggnadshöjden samt max antal våningar som 
en byggnad får ha. Stadsplanen finns att se i 
bilaga 4. 

Utredningar som rör behovet av en 
träningsanläggning på Österängens IP har 
gjorts genom kartläggning av viktiga stråk och 
vägar i omgivningen, skolor i närliggande 
området och utnyttjande av Österängen IP 
idag.  

Intervjuer har gjorts med politikern Ali 
Moulavi som är ordförande i Uppsala fritids 
och naturvårdsnämnd och med Dag Söderberg 
på Upplands Idrottsförbund. Samtalen med 
dessa personer genomfördes med ett 
förberett frågeformulär som 
intervjupersonerna fick tillgång till ett antal 
dagar innan intervjutillfället. Detta för att 
intervjupersonen skulle ha möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun. Hela intervjun 
sammanställdes i skrift och godkändes av 
intervjupersonen innan publiceringen. 

Intervjusvaren har bidragit till att utreda vilka 
slags idrotter samt aktiviteter som Uppsala 
idag är i behov av. Delar av intervjusvaren har 

citerats i rapporten och intervjuerna finns att 
läsa i sin helhet som bilagor i rapporten. 
(bilaga 2,3) 

Utredningarna utgör en del av resultatet och 
har sammanställts i form av förklarande bilder 
samt som argument i rapporten. 

Programframtagning 
Ett program har tagits fram där aktiviteter 
samt utrymmesbehovet för dessa redovisas. 
Programmet finns att läsa i bilaga 1.  

Som en del av resultatet i detta 
examensarbete ingår planritningar. Planerna 
visar ytfördelningen samt hur ytorna är tänkta 
att vara placerade i byggnaden. Programmet 
ligger till grund för hur planerarna har 
utformats. 

Studiebesök 
Inför gestaltningen av arenan gjordes ett 
studiebesök i Köpenhamn. Studiebesöket har 
fungerat som inspirationskälla för arkitekturen 
vid framtagningen av ”Bruket” samt dess 
omgivning. Besöket gav också inspiration till 
idén om en anläggning för spontanidrott som 
är öppen för alla. Sådana platser finns på ett 
flertal ställen i Köpenhamn.   



Skissprocessen 
För att nå det slutgiltiga resultatet av arenans 
gestaltning gjordes ett antal skisser för att få 
en uppfattning och ge idéer om hur 
byggnaden och dess område skulle gestaltas. 
Mycket av det som uppkom under 
skissprocessen har i slutändan ritats om men 
man kan också se en hel del likheter med 
slutresultatet. Det är främst den invändiga 
utformningen och det utvändiga torget (figur 
3) som stämmer bäst överrens med skisserna. 
Man kan se tydliga likheter mellan skisserna 
och slutresultatet på trapporna, den centralt 
placerade hissen och terrasserna som går runt 
aktivitetsplanerna (figur 1). Här fanns en 
klarare bild över hur gestaltningen skulle se ut. 
Som man kan se på skisserna jämfört med 
slutresultatet har fasaderna omarbetats en hel 
del. Den största skillnaden är formen på 
byggnaden som i slutresultatet blev betydligt 
mer strikt och enkel.  

 

   

Figur 1 Skiss över terrasser, trappa och hiss
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Figur 2 Skiss över de invändiga aktivitetsplanerna



 

 

Ritprocess 
Ritprocessen har varit en central punkt under 
hela arbetsprocessen. Med hjälp av skisser och 
information från utredningarna har en modell 
byggts upp med hjälp av ritprogrammet Revit 
Architecture. Ritprocessen har resulterat i 
förslagsritningar i form av planer, sektioner 
och renderade bilder som främst skall ge en 
uppfattning om hur Österängens IP skulle 
kunna planeras. För att ge bilderna den rätta 
känslan har de behandlats i dataprogrammet 
Photoshop.    

Figur 3 Skiss över det utvändiga torget samt dess placering i förhållande till arenan 

Figur 4 Skiss över entrén i ett tidigt skede av skissprocessen
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Bakgrundshistorik 

Uppsala 
För mindre än hundra år sedan hade Uppsala 
28 000 invånare och var Sveriges elfte största 
stad. (Lambert, L. 2004,s.23) Idag är Uppsala 
Sveriges fjärde största stad och har ca 200 000 
invånare. Invånarantalet har ökat varje år 
sedan 1950‐talet och man beräknar att år 
2030 kommer invånarantalet öka till 240 000 
(översiktsplan 2010, sid 19). Uppsala 
tillsammans med Stockholm har landets 
största tillväxt och skapar 1,5 miljoner 
arbetstillfällen. (Översiktsplan 2010,s.1) 

Uppsala kännetecknas av många för sitt 
universitet som grundandes år 1477. Varje år 
har Uppsala universitet ca 45 000 studenter 
och många av dessa kommer från andra 
kommuner och länder (Uppsala universitet, 
2011). Staden är också känd för sin domkyrka 
och sitt slott som varje år attraherar många 
nationella samt internationella turister. 

Fyrisån som delar staden i två sträcker sig från 
norr till söder där den mynnar ut i Mälaren. Ån 
är gränsen mellan vad som tidigare kallades 
akademikerstaden, den västra sidan om ån, 
och borgarstaden på den östra sidan om ån. 
Den västra delen av staden består till stor del 

av universitetsbyggnader som uppkom under 
1920‐talet då Universitet expanderade. 
(Lambert, L. 2004,s.23) På den tiden kretsade 
mycket kring dessa delar av staden men har 
idag hunnits ikapp av stadsutvecklingen av den 
östra delen av staden där bl.a. Fålhagen och 
Österängen ligger. 

Österängen/Fålhagen 

Historik  
I kvarteret öster om Centralstationen i 
Uppsala finns stadsdelen Fålhagen. Området 
bestod av gamla leråkrar samt stora 
beteshagar där unghästar, fålar, strövade 
omkring. I en karta över Uppsala från år 1699 
benämns området med namnet Fåhl Hagen 
(Wahlberg, M. 1994, s.147). 

Åren efter första världskriget rådde det 
bostadsbrist i Sverige och Uppsala var inget 
undantag. Till följd av detta påbörjades 
bostadsbyggandet i stadsdelen Fålhagen, där 
många av husen är ritade av stadsarkitekten 
Gunnar Leche.(Lindberg, G. 2005, s.45).  

Östra Fålhagen där även Österängens IP ligger 
idag kallades tidigare för Petterslund och 
Almtuna. Det var ett område där man under 
1920‐ och 30‐talet byggde mindre 

föreningshus inriktade för barnfamiljer samt 
ett flertal villor. I Petterslundsområdet låg 
också, fram till år 1954 Vaksala tegelbruk som 
hade sina lertag kring området där 
Österängens IP ligger idag.(Upplandsmuseet, 
2011) 

 

 Figur 5 Staden öster om järnvägen 1935 med det gamla 
tegelbruket uppe i det högra hörnet 

År 2011 
Efter två stora byggprojekt, Uppsala konsert & 
Kongress samt Uppsala resecentrum, har 
Uppsalas stadskärna börjat expanderat 
österut. Detta har öppnat upp för nya sociala 
mötesplatser så som restauranger och caféer 
samt att de östra delarna av stadskärnan fått 
ett mer levande gatuliv. Idag ses Fålhagen som 
ett mycket populärt bostadsområde med 
närhet till skolor, resecentrum, affärer i city 
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och kultur. Den genomsnittliga Fålhagsbon kan 
idag ses som en arbetande man eller kvinna i 
åldrarna 25‐44 år boende i flerbostadshus. 
(Statistikenheten, 2011) 

Skolorna i Fålhagsområdet är Almtunaskolan 
åk.1‐6, Vaksalaskolan åk. 1‐9 samt 
gymnasieskolan Celsiusskolan. 

Österängens IP 
Österängens idrottsplats färdigställdes 1953 
och blev då Uppsalas första centralt belägna 
kommunalägda idrottsanläggning. (Moen, O. 
1991 s. 343) 

I stadsplanen från år 1945 framgår att 
området där Österängen IP ligger idag kallades 
Tunhagen. Namnet kom därefter att ändras till 
Brantingsplan som också var arbetsnamnet 
under uppförandet av Österängens IP.(bilaga 
4) 

Uppsala stads huvudsakliga syfte med 
projektet var att skapa en fullständig 
idrottsplats främst avsett för friidrott. Denna 
skulle komplettera den då hårt belastade 
idrottsplatsen Studenternas IP, som ägdes av 
Uppsala Universitet. Tanken var också att 
skapa en idrottsanläggning för den ökande 

befolkningen i de östra stadsdelarna. (Moen, 
O. 1991 s. 342) 

Området där Österängens IP är placerad idag 
användes tidigare som lertag av Vaksala 
tegelbruk. Markerna blev på grund av det 
otjänliga för bebyggelse och en 
idrottsanläggning planerades på området. 
Idrottsplatsen ligger idag i en sänka som 
skapades vid utjämningen av lergroparna. 
(ibid.)  

Figur 6 Österängens Idrottsplats idag med Fålhagen och 
Centrum 

 

 

På Österängens IP finns idag en fullstor 
fotbollsplan med naturgräs samt möjligheter 
för friidrottsträning.(figur 7) På tomten finns 
också en mindre byggnad med redskap och 
omklädningsrum. Idag är det främst två 
fotbollsföreningar, Gamlis FF och Vesta, som 
utnyttjar fotbollsplanen under kvällar och 
helger. Även amerikanska fotbollslaget 
Uppsala 86:ers spelar en del av sina matcher 
där.  

 

   

Figur 7 Österängens IP idag
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Figur 8 Bebyggelsen kring Björkgatan 

Figur 9 Bebyggelse kring Hjalmar Brantingsgatan 

 

 

 

 

Figur 10 Bebyggelsen kring Österängsgatan 

Figur 11 Bebyggelsen kring Petterslundsgatan   

 

 

 

 

Den norra delen av tomtmarken omges idag 
av ett villaområde som byggdes upp under 
1920‐talet (figur 11). På den östra delen ligger 
närmast ett antal butiker (figur 8) som följs av 
den växande stadsdelen Sala Backe(Uppsala 
kommun 2011). I söder angränsar 
elitidrottsgymnasiet Celsiusskolan samt 
Almtunaskolan (figur 9). Den västra delen av 
idrottsplatsen omges av flerbostadshus (figur 
10) där det närmst belägna är fyra våningar 
högt. 

 

 

 

   

Bebyggelse kring Österängens IP
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Argument  

Spontanidrott 
Kärt barn har många namn, så även 
spontanidrott som även kallas oorganiserad 
idrott eller som danskarna väljer att kalla det; 
självorganiserad idrott. (Jansson, T. 2006 sid. 
4) Som namnet antyder syftar spontanidrott 
till att man själv planerar samt utövar sin 
aktivitet på egna villkor. Detta till skillnad från 
organiserad idrott där träningsupplägg, tider 
och aktiviteter styrs från en förening/tränare.  

Ökat välbefinnande 
Enligt en undersökning som visar 15‐åringars 
idrottande mellan åren 1968 till 2001 
(Jansson, T. 2006 sid. 6) kan man se att antalet 
ungdomar som inte ägnar sig åt någon slags 
idrott har dubblats för flickor samt tredubblats 
för pojkar. Detta kan bero på att allt fler 
ungdomar ägnar en större del av sin fritid 
framför datorer och tv‐apparater (ibid.).  

Den minskade fysiska aktiviteten bidrar bland 
annat till att fetman ökar i vårt samhälle samt 
att den sociala gemenskapen minskar. 
Spontanidrott där man själv bestämmer sin 
aktivitet samt träningstid skulle kunna ändra 
denna negativa trend. Det öppnar också upp 

för spontana möten och utvecklar det sociala 
umgänget. 

Utövarna 
”Det är svårt att peka ut en specifik grupp som 
utövar spontanidrott” (Söderberg, D. 2011.) 
Med andra ord kan spontanidrott utövas av 
alla. Varken ålder eller ambitionsnivå är 
styrande faktorer. Spontanidrott öppnar 
dörrar för dem som inte vill/kan vara medlem i 
någon förening då medlemskap inte är ett 
måste. Det är också lämpligt för personer som 
vill anpassa sin träning efter egna träningstider 
och träningsupplägg. 

Fysisk aktivitet 
Vilka aktiviteter klassas då som spontanidrott? 
Allt som leder till fysisk aktivitet kan benämnas 
spontanidrott. Som namnet antyder så är 
aktiviteten spontan och spelas efter egna 
regler. 

Spontanidrottens betydelse för elitidrotten 
För många ungdomar är betydelsen av att 
lyckas inom sin idrott och bli en världsstjärna 
en stor dröm. För att uppnå detta krävs hård 
träning och många timmars nötande. Många 
gånger är träningsdosen som föreningar 
erbjuder inte tillräcklig och i vissa fall 
enformig. Spontanidrotten ger möjlighet för 

dem som vill träna extra utöver den 
organiserade idrotten. Många gånger är det 
denna träning som utvecklar personen och 
leder den fram till sin dröm. Ett exempel på en 
sådan person är Zlatan Ibrahimovic. De extra 
träningstimmarna tillsammans med 
kompisarna i Rosengård har bidragit till att 
Zlatan nått de framgångar som vi kan se idag. 

I en studie (Näslund, S. 2004) med syfte att 
påvisa förklaringen till varför hockeyspelarna, 
Peter Forsberg, Mats Sundin, Markus Näslund 
och Niklas Lidström nått sådana framgångar 
inom sin idrott kan man läsa att följande 
faktorer varit av betydelse: 

• Alla har påbörjat sin idrott i tidig ålder 

• Alla har tränat enormt mycket (20‐30 
timmar i veckan i 10‐11 årsåldern.) 
SPONTANTRÄNING! 

• Alla har spontanidrottat i början. 
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Varför Österängen 
Österängens idrottsplats är idag 
placerad i en sänka, detta öppnar 
möjligheten att bygga en stor 
arena inriktad mot spontanidrott 
utan att påverka den omgivande 
bebyggelsen och miljön. 

Möjligheterna som finns idag att 
ta sig till Österängens IP är 
många. Hela området är omgivet 
av viktiga vägar, stråk och 
knutpunkter. Tycho Hedéns väg 
som tidigare var 
genomfartsleden för trafik 
genom Uppsala ligger i 
anknytning till Österängens östra 
del. Längs norra sidan ligger paradgatan 
Vaksalagatan som sträcker sig genom en stor 
del av Uppsalas stadskärna. Ett viktigt gång‐ 
och cykelstråk är Hjalmar Brantingsgatan som 
ligger i direkt anknytning till idrottsplatsen. 
Närheten till Uppsalas centrum, som är 
knutpunkt för de flesta busslinjer, gör det 
enkelt att färdas med kollektivtrafiken för att 
sedan promenera till idrottsplatsen. Det korta 
avståndet till Uppsalas resecentrum gör även 
idrottsplatsen lättillgänglig för besökare från 
andra städer som anländer med tåg eller buss.  

Behovet 
”Det kommer alltid att finnas ett behov av nya 
arenor och träningsanläggningar så länge 
staden expanderar.” (Moulavi, A.2011) 

Som man kan läsa tidigare i rapporten 
förväntas Uppsalas befolkning öka med 20 % 
inom de närmsta 20 åren. (översiktsplan 2010, 
sid 19) Detta kommer medföra ett ökat behov 
av arenor de kommande åren.  

Idag är en stor del av idrotten i Uppsala 
anpassad för föreningsidrotten. (Moulavi, A. 

2011) År 2010 var det 139 stycken 
idrottsföreningar (Widerholm, W. 
2011)som fick kommunalt bidrag och 
utbudet av träningsanläggningar 
uppgick till 147 stycken (Johansson, 
M. 2011). Utbudet av anläggningar 
och ytor för spontanidrott är idag 
betydligt mer begränsat och är i stort 
behov av utveckling. 

Merparten av de befintliga 
träningsanläggningarna som finns 
och planeras idag i Uppsala ligger i 
utkanterna av staden. En 
träningsanläggning närmare staden 
är något Uppsala är i behov av.  

Det finns också ett behov av att utveckla 
utnyttjandet av Österängen idrottsplats. År 
2010 bokades planen endast 252 timmar som 
kan jämföras med fotbollsplanerna i 
stadsdelarna Årsta och Stenhagens som år 
2010 var bokade 1634 resp. 1453 
timmar.(Johansson, M. 2011) Genom att 
placera en inomhusarena på området kommer 
anläggningen att vara disponibel dygnet runt 
både sommar‐ som vintertid. 

Figur 12 Viktiga stråk samt avstånd till centrum från Österängens IP 

Vårt förslag kommer innebära att en 
fotbollsplan tas ur bruk, men då det under de 

 
14 



senaste åren har byggts ett antal nya 
konstgräsplaner i Uppsala anser vi att 
träningsmöjligheterna för fotboll inte 
försämras nämnvärt. 

På gångavstånd från Österängen IP finns det 
totalt 21 skolor. Tio av dessa skolor saknar 
idag gymnastiksal. Dessa skolor erbjuder sina 
elever idrott genom att hyra in sig på olika 
gym och liknande anläggningar i området. 
Behovet av inomhusanläggning för dessa 
skolor är idag stort.  

I dagsläget planeras två stora 
idrottsanläggningar i Uppsala 
(Moulavi, A. 2011). Dessa 
anläggningar ska ge ishockeyn, 
innebandyn och friidrotten nya 
träningsmöjligheter. För 
spontanidrott finns i dagsläget 
ingenting planerat, dock har 
kommunen fattat ett beslut om 
ett allaktivitetshus. Varken 
plats eller planering för detta är 
ännu fastställd.  

Celsiusskolan (nr 2 i figur 
13)som är den närmast belägna 
skolan från Österängens IP 
kommer hösten 2011 att 

påbörja sin nya elitidrottssatsning. Då kommer 
den nya gymnasiereformen att träda i kraft 
där bland annat NIU (Nationell Idrotts 
Utbildning) ingår. I Uppsala är det 
Celsiusskolan som fått ansvaret att bedriva 
denna gymnasieutbildning. Det innebär att 
skolan erbjuder elitträning i 17 olika idrotter 
och redan 2012 kommer det att utökas till 20 
stycken. Intagningen till denna linje kommer 
att ske från hela Sverige vilket leder till att 
många nya studenter kommer flytta till 
området. Det kräver att bostadslägenheter 

finns i skolans närhet. (Söderberg, D. 2011) 

Nyttjare 
Arenan ger plats åt en mängd olika idrotter 
och aktiviteter. Det medför att en stor 
variation av människor också kommer att vara 
nyttjare av arenan. Variationen av aktiviteter, 
från skateboardparker till boulebanor, 
kommer också att bidra till att alla åldrar 
kommer att vara representerade.  

Arenan är främst inriktad på spontanidrotten, 
vilket innebär att inga krav på 
medlemskap finns samt att 
träningsmöjligheterna är öppna när 
det passar den enskilda individen. 
Detta kommer att locka utövare som 
inte kan eller vill anpassa sig till 
specifika träningstider. Potentiella 
nyttjare under dagtid är skolklasser 
från omkringliggande skolor, 
pensionärer samt företag. 

I arenan skall det även finnas ett 
kafé, detta skall locka människor 
som nödvändigtvis inte utövar 
någon idrottslig aktivitet. Det skapar 
också rörelse och liv i omgivningen . 

Figur 13 Skolor 1,5km från Österängens IP
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Förvaltning/Ekonomi 
Kommunen som idag äger tomten är tänkt att 
vara den huvudsakliga ägaren tillsammans 
med eventuella privata finansiärer. Delar av 
arenan är tänkta att hyras ut och drivas av 
privata företag. Exempel på dessa kan vara 
gym, butik och caféet på plan 1 samt delarna 
för kontor och konferens på plan 2. Tanken är 
också att anläggningen skall kunna användas 
till utställningar och mässor som också ger 
intäkter. Allt detta samt uthyrningen av salar 
kommer delvis att finansiera kostnaden för att 
hålla de övriga ytorna öppna för allmänheten.  

Med tanke på tomtens storlek finns det 
planerat ett stort bostadshus med plats för 
studentbostäder, förskola och bostadsrätter. 
Ca ¼ av tomtens mark är avsatt till det. Detta 
kommer också skapa intäkter för att finansiera 
bygget av arenan. 
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Gestaltning 

Tomtuppdelning 
Med tanke på tomtens storlek har tomten 
delats upp i tre delar, bostäder, en arena med 
inomhusaktiviteter samt en utomhusdel för 
aktiviteter. 

Planerade bostäder 
Ett nytt bostadshus är planerat på tomtens 
östra del. Där skall studentlägenheter och 
bostadsrätter inrymmas. Eventuellt kan 
entréplan också innehålla diverse butiker samt 
en förskola . Studentlägenheterna är tänkta 
att fyllas upp med de studenter som den nya 
gymnasielinjen på Celsiusskolan för elitidrott 
kommer att locka. Under bostadshuset finns 
möjlighet att bygga ett garage då platsen 
redan är utgrävd. 

Utomhusdel 
Hela utomhusdelen har fått namnet 
”aktivitetstorget”. Här skall ett antal olika 
spontanidrotter vara möjliga att utövas. Det 
kommer att finnas utrymme för streetbasket, 
en mindre konstgräsplan samt ett antal olika 
ytor för spontana aktiviteter.  

 

Då ”Bruket” också skall främja konsten och 
kulturen i Uppsala kommer en laglig 
graffitivägg att finnas på området. Väggen 
kommer att vara synlig från ”torget” och 
besökare kommer att kunna se på när dagens 
moderna konst 
skapas.   

Skateboardparken 
som är en 
förlängning av 
inomhusdelen 
kommer att ha en 
central plats i 
aktivitetstorget. Det 
kommer att vara en 
slät yta av betong 
ett antal ramper och 
räcken kommer att 
byggas upp i trä. 
Träkonstruktionerna 
skall under vintertid 
kunna plockas bort 
för att lämna plats åt 
en isbana. Det gör 
utomhusdelen äve
kommer att befolk
vintertid. 

där 

att 
n 
as 

 

 
   

Figur 14 Bilden visar uppdelningen av tomten och vad de olika delarna skall innehålla.



Huvudbyggnaden ”Bruket” 
Arenan, som vi valt att kalla ”Bruket”, skall ge 
möjlighet till ett antal olika idrottsaktiviteter. 
Huvudbyggnaden består av tre våningar, 
plan0, plan1 samt plan2. Plan0 ligger nedsänkt 
i den naturliga sänka som Österängens IP har 
idag. Den centrala delen av detta plan där 
aktivitetsplanerna ligger, kommer att vara 
öppen hela vägen upp till yttertaket. Plan1 
ligger i gatunivå och är också den våning där 
det mesta av rörelsen är tänkt att ske.  Det är 
också på detta plan huvudentrén ligger. Plan2 
ligger en trappa upp från gatunivå och har 
varierande takhöjd då yttertaket sluttar uppåt 
från väster till öster. Denna våning är tänkt att 

vara något lugnare och kommer mestadels att 
fyllas upp av kontor.  

 

 

   

Figur 15 Sektion som illustrerar de olika våningsplanen samt dess förhållande till gatuplan
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Inspiration till arkitekturen  
Som namnet antyder, BRUKET, har inspiration 
hämtats från det gamla tegelbruket som låg på 
platsen fram till mitten av 1950‐talet. Den 
strikta arkitekturen med sina raka linjer och 
kantiga form har inspirerats från tegelstenar. 
Samma inspirationskälla har använts till 
fönstren som är placerade på den östra och 
västra fasaden.  

Det nya bostadshuset som planeras öster om 
arenan har också fått sitt utseende utifrån det 
gamla tegelbruket. Det höga bostadshuset ska 
spegla tegelbrukets skorsten som sträcker sig 
upp mot skyn. 

En del av inspirationen har också hämtats från 
byggnader som besöktes under studieresan i 
Köpenhamn. Det är bland annat det kungliga 
biblioteket (den svarta diamanten) samt 
”Prismen”, som är ett idrotts‐ och kulturhus 
som varit inspirationskällor. Arkitektfirman 
Henning Larsen har också bidragit till en hel 
del inspiration, speciellt med sina byggnader 
IT‐universitetet och ”Winghouse” som ligger i 
det expanderande området Örestad i 
Köpenhamn.  

 

Dessa inspirationskällor har varit grunden till 
byggnaden ”Bruket”.  Man kan urskilja detaljer 
på byggnaden som påminner om 
inspirationskällorna samtidigt som den är helt 
unik i sitt utseende.  

 

 

Figur 16 t.v: Det kungliga biblioteket
Figur 17 ovan: ”Winghouse”

Figur 19 ovan: ”Prismen”
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Figur 18 t.v: IT‐universitetet



Handikappanpassat 
Under hela framtagningen av anläggningens 
utformning och ytornas placering har 
handikappanpassningen beaktats.  

Det har bidragit till att placeringen av viktiga 
ytor så som reception, omklädningsrum, 
toaletter samt entré planerats på samma nivå 
som gatuplanet. Alla de ytor som vi förutspår 
kommer att ha mycket rörelse har medvetet 
planerats så att de underlättar framkomlighet.  

För att ta sig mellan de olika våningsplanen 
har också en lättillgänglig hiss placerats 
centralt i byggnaden. 

”Brukets” exteriör 
Riktlinjen för byggnadens utseende har varit 
raka linjer och enkla former. Den fyrkantiga 
formen ska påminna om en tegelsten vilket 
också har varit en inspirationskälla. 
Avsaknaden av räta vinklar grundar sig i att 
byggnadens fasadlinjer är ritade efter tomtens 
utformning. För att skapa liv och ljus i 
byggnaden finns ett stort glasparti som klyver 
hela byggnaden i två delar. Desamma gäller 
byggnadens entré som också består av ett 
stort glasparti. Det klyvande glaspartiet har 
inspirerats från det kungliga biblioteket i 
Köpenhamn. Från samma inspirationskälla har 

fasaden fått sitt utseende. Det är bland annat 
den svarta färgen och det rutmönster som 
fasadskivorna skapar. Till skillnad från den 
blanka fasaden på biblioteket har ”Bruket” fått 
en matt yta. 

 De avlånga liggande fönstren som täcker 
västra och östra fasaden är placerade i ett 
oregelbundet mönster och symboliserar 
tegelstenar. Det oregelbundna mönstret 
bidrar också till att ge liv och rörelse i den 
annars slätstrukna svarta fasaden. Man kan se 
likheter med fönsterplaceringen på Henning 
Larsens byggnad ”Winghouse”. 

”Brukets” tak har en svag lutning från väster 
till öster där den östra delen är den högsta. 
Detta har gjorts med hänsyn till den 
omkringliggande bebyggelsen. Den östra delen 
av tomten tillåter en högre arkitektur då den 
gränsar mot industriliknande byggnader till 
skillnad från den västra och norra delen som 
består av bostadshus. 
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” B r u k e t s ” e x t e r i ö r

Figur 20 Den stora inglasade huvudentrén mot Hjalmar Brantingsgatan med det nya planerade bostadshuset i bakgrunden. Här kan man också se hur fasaden är tänkt att se ut.
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”Brukets” interiör 
Byggnadens interiör har skapats med tanke på 
öppenhet, ljus och rörelse. Tanken är att man 
skall ha en överblick över hela byggnadens 
interiör oavsett var man befinner sig.  

Mittpunkten i byggnaden är det ”pulserande 
hjärtat”. Det består av två stora 
aktivitetsplaner likt gymnastiksalar. ”Hjärtat” 
har en magnifik takhöjd på hela 17,5 m men 
ger känslan av att vara oändligt högt genom 
glastaket. Utifrån de två aktivitetsplanerna har 
resterande salar och utrymmen byggts upp. 
Tanken är att all rörelse skall ske kring 
”hjärtat”. För att uppnå denna rörelse sträcker 
sig gångstråken runt dessa planer och tvingar 
besökarna att röra sig i dem. Gångstråken 
fungerar också som terrasser vilka ger en 
överblick över hela byggnadens interiör. Detta 
ger också en trygghetskänsla då det alltid finns 
ett vakande öga runt aktivitetsplanerna. 
Inspirationen till denna arkitektur har hämtats 
från IT‐universitetet i Köpenhamn.  

För att ge byggnaden den ljusa och öppna 
känslan sträcker sig det klyvande glaspartiet 
som ett stråk längs hela byggnadens centrala 
takparti.  

Huvudentrén och omklädningsrummen är 
placerade på varsin sida om byggnaden med 
tanken att skapa en ständig rörelse. I 
anslutning till omklädningsrummen finns 
trappor med vilplan som sträcker sig från 
plan0 upp till plan2. Mellan trapporna finns en 
glashiss som tillåter besökarna att ta sig 
mellan de tre våningarna. 

Hela plan1 (entréplan) är placerad i gatuplan 
för att underlätta framkomligheten för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Figur 21 Aktivitetsplanerna med full aktivitet. Det stora glastaket skapar ljus och rymd. Längs terrasserna som sträcker sig runt byggnadens mitt kan folk titta på medan aktiviteten flödar. 

” B r u k e t s ”  i n t e r i ö r



Entrén  
Dagens entré till Österängen IP ligger centralt 
placerat på tomten längs Petterslundsgatan. 
Idag har Hjalmar Brantingsgatan blivit mer 
trafikerad, både vad gäller cykel‐ och 
kollektivtrafik och ger därför känslan av att 
vara en mer naturlig entrégata. Med tanke på 
det, samt att de boende längs 
Petterslundsgatan inte skall störas av den 
ökade folkmängden som arenan kommer att 
skapa så har den nya entrén placerats mot 
Hjalmar Brantingsgatan. (figur 22) 

Hela entrén täcks av ett stort glasparti och 
sträcker sig från markplan hela vägen upp till 
yttertaket. Tanken är att ge besökaren ett 
första intryck av öppenhet, ljus och rymd. De 
stora glaspartierna hjälper till att flytta 
rörelsen och aktiviteterna ut på gatan och 
skapar på så sätt en trygghetskänsla. 

Figur 22 Bilden illustrerar den gamla samt den nya entréns placering
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Figur 23 Den nya entrén mot den mer livfulla Hjalmar Brantingsgatan

E n t r é n



Aktivitetstorget 
Aktivitetstorget utomhus är placerat väster 
om arenan och ligger på plan0. Torgets 
västerläge ger möjlighet till sol från morgon till 
kväll. 

En tanke med aktivitetstorget är att binda 

samman inomhusaktiviteterna med den 
utvändiga aktivitetsdelen. Det stora glaspartiet 
som sträcker sig från plan0 till nock på den 
västra fasaden skall vara möjlig att öppna upp 
för att binda samman den invändiga och 
utvändiga delen.  

På aktivitetstorget har det också planerats en 
stor trappa som binder samman gatuplanet 
och plan0. Likt terrasserna inomhus är trappan 
tänkt som ett ställe att ”hänga” på och ha 
utsikt över de olika aktiviteterna som folk 
utövar.  
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Figur 24 ”Aktivitetstorget” skall ge plats åt en mängd olika möjligheter. 



Omgivning kring ”Bruket” 
Ett viktigt inslag vid projekteringen av det nya 
området som har skapats var en granskning av 
en gammal stadsplan som idag gäller som 
detaljplan (bilaga 4). Enligt stadsplanen, som 
är upprättad i april 1950 och undertecknad av 
den dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche, 
får den högsta tillåtna byggnadshöjden max 
vara 4,5 meter på området. Efter konsultation 
med Anders Eriksson på Werket arkitekter 
orsakar detta inte något problem. I fallet med 
”Bruket” skulle man ansöka om en 
omprövning av den gällande planen då 
byggnadshöjden på den nya anläggningen 
överskrider 4,5 meter. 

För att inte byggnaden skall uppfattas som allt 
för maffig och göra ett för stort avtryck på 
området kring Österängen har den naturliga 
sänkan som finns där idag utnyttjats. Detta gör 
att byggnaden med sin totala höjd på 17,5 
meter ändå inte kommer sträcka sig högre än 
trätopparna som omringar området.  

Träden som idag omringar Österängens IP skall 
i det nya projektet stå kvar. Detta för att 
bevara känslan av grön natur för de närmast 
boende, samt att det skapar insynsskydd. 
Undantaget är Hjalmar Brantingsgatan, som är 
tänkt att bli det nya huvudstråket till och från 

arenan, där skall träden glesas ut och ge ett 
mer öppet och välkomnande intryck.  

Det nya bostadshuset som också ingår i det 
nya projektet är placerat på tomtens östra del. 
Detta för att inte störa de omkringliggande 
bostäderna. Idag finns längs den östra delen 
av Österängens IP endast en stor matbutik och 
industriliknande byggnader som inte skulle 
störas av det nya höga bostadshuset.  

 

 

   

Figur 25 Översiktsbild över nya Österängen. 
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Planritningar    Nedsänkt del ‐ Plan0 

Aktivitetsplaner 
Den centrala delen av arenan består av en stor 
gymnastikhall med utrymme för två stycken 
fullstora (40x20m) flerfunktionssalar. Dessa 
skall ge möjlighet att utöva lagidrotter som 
exempelvis innebandy, basket, fotboll och 
liknande. Tanken är också att den stora hallen 
skall kunna fungera som utställningshall för 
mindre mässor och utställningar. 
Gymnastikhallen skall kunna delas upp med 
hjälp av en skiljevägg så att det bildas två 
separata avdelningar. I direkt anslutning till de 
båda salarna finns ett stort utrymme avsatt för 
förvaring av redskap och dylikt. I utrymmet 
mellan salarna finns det plats för portabla 
läktare som kan användas vid diverse 
turneringar och tävlingar. Under dagtid skall 
mestadels skolklasser från omkringliggande 
skolor utnyttja salarna till skolidrott. Under 
kvällar och helger kommer salarna vara öppna 
och bokningsbara för allmänheten.  

Skateboardpark 
Skateboardparken skall vara fullt utrustad med 
ramper, quarterpipes, räcken, trappor m.m. 
Parken kommer alltid vara öppen för allmän 
åkning och kommer på så sätt skapa en livfull 
plats i arenan. Här skall man kunna åka Figur 26 Planritning över plan0 som beskriver de olika ytornas fördelning
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skateboard, inlines och BMX. 
Skateboardparken kommer ha en inomhusdel 
som kan kopplas ihop med en utomhusdel 
genom att ett glasparti i fasaden enkelt kan 
öppnas upp. 

Kampsport 
Valet av att placera kampsportsalarna i plan0 
är gjort med tanke på att sporten inte är i 
behov av dagsljus. Det finns däremot 
möjlighet att montera upp speglar på alla 
väggytorna vilket skapar en bra träningsmiljö 
då man lätt kan kontrollera sin slagteknik. 
Storleken på salarna ger möjlighet att bedriva 
kampsporter så som boxning, judo, 
taekwondo, karate m.m.  

Klättervägg 
Som en naturlig avgränsning mellan 
skateboardparken och aktivitetsplanerna 
kommer en klättervägg muras upp i natursten, 
detta kommer ge känslan av en bergsvägg 
utomhus. Klätterväggen skall gå från plan0 och 
sträcka sig hela vägen upp till yttertaket. Det 
skall även finnas möjlighet att avgränsa 
klätterhöjden för att undvika olyckor då 
klätterväggen inte alltid är bemannad. 

Teknikutrymme 
En byggnad som ”Bruket” kräver ett antal olika 
tekniska installationer. Tanken är att skapa en 
modern byggnad både utseendemässigt men 
också tekniskt. Installationer som solfångare, 
solceller, värmeväxlare och bergvärme kräver 
att utrymme finns för dess installationer.  
Dessa utrymmen är placerade på plan0 med 
tanke på att de ska störa resterande delar av 
byggnaden så lite som möjligt. Från dessa 
utrymmen kommer det också att vara 
nödvändigt att dra vertikala schakt som skär 
hela byggnaden. Det finns också ett 
teknikutrymme utplacerat bakom glashissen 
som ger plats åt hissens installationer samt 
undercentraler. 

Garage 
En viktig detalj som rör visionen med ”Bruket” 
är att bilen inte skall vara det huvudsakliga 
färdmedlet till och från anläggningen. Trots 
detta finns det en yta avsatt för ett eventuellt 
parkeringsgarage. Garaget skulle i detta fall 
endast vara avsett för personalen på ”Bruket”. 
Här finns möjlighet att sammankoppla denna 
del av garaget med det större garaget som 
finns planerat för det nya bostadshuset. 
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Markplan ‐ Plan1 

Entré 
Entrén är placerad centralt i byggnaden längs 
Hjalmar Brantingsgatan. Hela entrén består av 
glas och sträcker sig ända upp till yttertaket. 
Entrén är stor och skapad som en sluss med 
invändiga glasväggar som kan användas som 
en mindre utställningshall vid mässor och 
liknande.  

Kafé/Pub 
En viktig punkt i arenan är kaféet som ligger i 
direkt anslutning till entrén. Idén är att skapa 
en livfull servering med möjlighet att se de 
olika idrottsaktiviteterna. Kaféet kommer även 
att ha en uteplats i västerläge som ger sol 
större delen av dagen. Uteplatsen kommer att 
fyllas med solstolar och bord och ha en utsikt 
över skateboardparken samt graffitiväggen.  
Kaféet skall också fungera som arenans 
reception som tar hand om uthyrningar och 
bokningar. 

I anslutning till kaféet kommer också ett antal 
toaletter att finnas tillgängliga. Dessa är 
uppdelade i herr, dam och handikapptoaletter. 

Utrymmet skall också ge plats åt en sportpub 
som mestadels används kvällstid. Här kan 

Figur 27 Planritning över plan1 som beskriver de olika ytornas fördelning



aktiviteter som biljard, dart och storbilds‐tv 
vara dragningskrafter. Biljarddelen samt dart 
kan med fördel placeras en våning ner på 
plan0. 

Beachvolleyboll 
Beachvolleybollplanerna kräver en högre 
takhöjd än de flesta andra aktiviteterna. Med 
tanke på det kommer denna sal att ha en fri 
takhöjd från plan1 ända upp till yttertaket. 
Placeringen av denna del har medvetets gjorts 
mot byggnadens östra del då denna del 
kommer ha den högsta takhöjden.  

Dans/gymnastiksalar 
Utrymme har också planerats för att ge plats 
åt olika dans och gymnastikaktiviteter. I dessa 
salar skall dagsljus från de avlånga, liggande 
fönstren som täcker östra fasaden stråla in. 
Salarna skall också ha glaspartier som vetter 
mot byggnadens terrasser. Detta ger nyfikna 
åskådare och besökare chansen att passivt 
delta i aktiviteten.   

Butik 
Eftersom ”Bruket” skall andas hälsa och 
motion kan inte en sportbutik vara 
frånvarande. Butiken skall drivas av en 
utomstående sportkedja. Här skall besökarna 

kunna införskaffa sig prylar och andra 
nödvändigheter för att utveckla sin träning. 

Gym 
Gymmet som är tänkt att bedrivas av en privat 
kedja kommer ligga på byggnadens norra del 
och bestå av två våningar, plan0 och plan1. 
Större delen av gymmets fasad på plan1 
består av ett glasparti som ger dagsljus och 
skapar en trevlig miljö att vistas i. Här kan med 
fördel en större maskinpark, 
konditionsredskap och reception vara 
placerade. Till gymmet kommer också en entré 
finnas från Petterslundsgatan. 

Gymmet kommer också att ha en del som 
ligger på plan0. Denna del kommer till skillnad 
från plan1 inte att ha tillgång till dagsljus. Här 
kommer därför resterande nödvändiga 
utrymmen att placeras. Dessa kan vara 
omklädningsrum, salar för 
gruppträningsaktiviteter och 
förvaringsutrymmen. 

Omklädningsrum 
Omklädningsrummen är placerade på motsatt 
sida från entrén för att tvinga besökarna att 
röra sig genom byggnaden. Dessa ligger i en 
lång rad på både plan1 och plan0 och kommer 
att utrustas med toaletter och 

duschmöjligheter. I anslutning till 
omklädningsrummen ligger trapporna och 
hissen som leder besökarna mellan de olika 
våningsplanerna.    
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    Plan2 

Yogasal  
Plan2 kommer att vara byggnadens lugnare 
våningsplan. Det är med hänsyn till det som 
yogasalen är placerad på detta plan. Yogasalen 
kommer att vara ett av byggnadens mest 
harmoniska rum då hela taket består av glas. 
Ytan som är tänkt att användas till yogan är 
tillräckligt stor för att få plats med ett flertal 
salar.  

Boulebana 
Tanken med ”Bruket” är att skapa en attraktiv 
mötesplats för alla åldrar. Därför kommer 
boule finnas representerat på plan2. Här finns 
plats för fyra stycken boulebanor (12x3m). 
Dessa är placerade högst upp i den 
glasutbyggnad som skär igenom ”Bruket”. Från 
boulebanorna kommer man att ha en 
spektakulär utsikt över hela aktivitetstorget 
utomhus. 

Kontor och konferens 
Den största delen av plan2 kommer att 
inrymma utrymmen för kontor och konferens. 
Exempelvis kan olika idrottsklubbar samt 
förbund ha sina arbetsplatser. Det binder 
samman hela Uppsalas idrottsliv under samma 
tak.  

Figur 28 Planritning över plan2 som beskriver de olika ytornas fördelning



Teknik och Miljö 
Anläggningen är tänkt att vara miljöanpassad 
och i så stor utsträckning som möjligt 
självförsörjande vad gäller energi. Samtidigt 
skapar de stora glasytorna i tak och fasader 
stora behov av energi för uppvärmning och 
avkylning. 

I det följande antyds några problem och 
möjliga lösningar på energibehovet i form av 
solceller, solfångare och smarta fönster.  

På plan 0 har det planerats in ett stort 
utrymme som ger plats åt de tekniska 
installationer som krävs. 

Solen – en oändlig resurs 
”Mot jorden infaller årligen 1500 
miljoner TWh varav 750 miljoner TWh 
når jordytan. Världens, idag kända, 
ekonomiskt utvinnbara tillgångar av 
olja, gas samt uran för dagens typ av 
kärnreaktorer motsvarar den 
solstrålning som når jorden under 
några dagar. Mängden tillgängligt kol 
på jorden motsvaras av några veckors 
solinstrålning så soltillgången är inte 
en begränsande faktor.” (Larsson, 
G.2009, s.9)  

Glas som byggnadsmaterial 
Stora glaspartier är något som idag används 
mycket inom ny arkitektur, ”Bruket” är inget 
undantag. Här finns stora partier som kommer 
att vara konstruerade i glas. Glas ger mycket 
ljusinsläpp och skapar en känsla av rymd vilket 
är viktiga inslag i byggnadens arkitektur. 

Byggnader med stora glasfasader förknippas 
oftast som en energibov och för många ses det 
inte främja ett hållbart byggande (Ordell, E. 
2010). Glaspartier innebär också att en del 
tekniska aspekter måste lösas som 
uppkommer i samband med solinstrålning.  

Då vi i Sverige har stora klimatskillnader 
sommartid och vintertid blir det svårt att få ett 
behagligt inomhusklimat då man har stora 
glaspartier. Sommartid då solen värmer som 
mest måste glasbyggnader ventileras extra 
mycket och vintertid sker det omvända, då 
måste uppvärmningssystemet jobba extra 
mycket. 

Då glas blir ett allt mer vanligare 
byggnadsmaterial har det de senaste åren 
gjorts mycket forskning om detta material. 
Mycket av den forskning som bedrivs riktar sig 
mot att skapa glas som ger en god 

inomhusmiljö vad gäller värme och 
solinstrålning. 

Claes‐Göran Granqvist, professor vid 
Ångströmslaboratoriet i Uppsala, forskar om 
så kallade ”smarta fönster”. Dessa fönster är 
termokroma, vilket innebär att fönstret 
släpper igenom de synliga delarna av solljuset 
men stänger ute värmestrålningen. Detta 
regleras efter rummets temperatur.  

Han skriver i en artikel i tidningen Glas (Glas, 
2011 s.26), 

”Min vision är att det blir så billigt att 
det perfekta fönstret blir 
standardfönster, att det inte finns 
någon anledning att ha något annat” 
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Solceller på glaspartierna 
Idag finns företag som lyckats skapa 
fönsterglas som har inbyggda solceller som tar 
tillvara på solenergin samtidigt som de har en 
solavskärmande effekt. (Schüco, 2011) En 
lösning av detta slag skulle kunna vara något 
för ”Brukets” stora glaspartier. 

Solfångare 
Solfångare är också ett system som utnyttjar 
solenergin. Till skillnad från solceller 
producerar solfångare inte el utan utnyttjar 
värmeenergin från solen för att värma upp 
tappvarmvatten och uppvärmningssystemet i 
byggnaden. 

Som en del av idén att skapa en 
självförsörjande anläggning är ett förslag att 
installera solfångare på de takpartier som inte 
består av glas. 

Det som kan ses som en nackdel med 
solfångare är att värmebehovet i Sverige är 
som störst under vinterhalvåret vilket också är 
den period då solfångarna kan generera minst 
värmeenergi. (Larsson, G. 2009 s.23) 

 

 

Framtida utredningar 
Då de tekniska lösningarna för anläggningen i 
detta förslag endast behandlas kortfattat 
skulle nästa steg i arbetet kunna vara att 
tränga djupare i de här frågorna. Det innebär 
att vidare utredningar om bland annat 
anläggningens uppvärmnings‐ och kylbehov är 
nödvändiga i framtiden. 
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Slutsats 
 

Efter att ha utrett behovet kan vi konstatera 
att en mötesplats för spontana aktiviteter och 
möten är något som saknas i Uppsala idag. 
Med tanke på platsens centrala placering i 
Uppsala samt användningen av den idag 
förtjänar den att utvecklas. En arena skulle 
bidra till ett livligare område och skapa nya 
möjligheter för Uppsala. 

Genom att skapa en arena efter vårt förslag på 
arkitektur skulle omgivningen och platsen inte 
fördärvas. En ny anläggning skulle snarare 
påverka området positivt. 
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Diskussion 
Nu när examensarbetet börjar närma sig sitt 
slut är det en mängd tankar som dyker upp 
angående vårt arbete. Det vi kanske är mest 
förvånande över är skillnaden mellan våra 
första tankar och idéer och det slutgiltiga 
resultatet. Arbetsprocessen har hela tiden 
styrt oss närmare ett slutresultat men 
däremellan har det svängt en hel del. Till 
exempel var första tanken att skapa en arena 
för stora evenemang och för den organiserade 
idrotten. Detta var något som förändrades 
under arbetsprocessen och slutade i något 
helt nytt, en mötesplats för idrottsaktiviteter 
och kultur öppen för alla. Detsamma gäller 
gestaltningsprocessen som också har 
förändrats då vi har fått ny inspiration och nya 
intryck under arbetets gång. 

Examensarbetet har för oss varit väldigt 
givande. Genom att arbetet har gjorts 
tillsammans med Werket Arkitekter i Uppsala 
har vi fått känna på hur det är att jobba med 
ett projekt som ”Bruket” under idéstadiet och 
framtagningen av förslagsritningar.  

Vårt huvudsakliga mål med examensarbetet 
har varit att utveckla våra kunskaper inom 
arkitektur och gestaltning. Vi har också velat 

fördjupa oss i ritprogrammet Revit 
Architecture. Genom examensarbetet känner 
vi att vi uppnått målen och utvecklats inom 
dessa ämnen. 

Den första tanken vi hade med 
examensarbetet var att gestalta en 
idrottsarena efter att vi blivit inspirerade av de 
olika arkitekturkurserna vi läst under 
byggnadsingenjörsutbildningen. Arkitektur är 
något vi båda brinner för och vill arbeta med i 
framtiden. Tack vare Werket har vi fått 
chansen att känna på arbetslivet på en 
arkitektfirma.  

Samarbetat med en arkitektfirma kombinerat 
med ett skolarbet har inneburit att vi fått tips, 
idéer och direktiv om hur arbetet skall utföras 
från två olika håll. Att kombinera en 
arkitektfirmas önskemål med skolans har inte 
alltid varit så lätt. Vi har försökt att tillgodose 
bådas önskemål vilket har lett till att arbetet 
blivit större och mer tidskrävande än vad 
tanken var från början. Vår spontana känsla är 
att en arkitektfirma arbetar mot att skapa en 
säljande idé, åtminstone då man arbetar i 
idéstadiet. Det ska mer förmedla en känsla än 
att vara fullständigt korrekt i alla punkter vad 
gäller t.ex. handikappanpassning, 
byggnadsteknik och konstruktion. 

Här känner vi att det från vår sida borde satts 
tydligare avgränsningar på vilka ämnen som 
skulle behandlats i arbetet. Detta skulle gjorts 
tidigare och mer tydligt för att underlätta 
arbetsprocessen. 

Under arbetets gång har vi träffat ett antal 
personer som på något sätt har kopplingar till 
detta ämne. De reaktioner vi fått då vi berättat 
om vår idé har varit väldigt positiva och många 
har sett fram emot att se resultatet. Vi själva 
är också nöjda med vad vi har åstadkommit 
trots att det stundtals varit motigt och svårt 
att veta hur vi skulle gå vidare i arbetet. Trots 
det har vi alltid haft inställningen att vi skulle 
ro hem projektet och att det skulle bli något 
bra. 

Vi tror på vår vision och idé på riktigt! 
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Bilagor 
   

         Program

Typ av aktivitet  Antal  Storlek 
(m) 

Höjd 
(m) 

Källa 

Flerfunktionssal  2st  40x20  7+  Neufert, E. (2002) s. 491 
Dans  1st  16x14  4  Neufert, E. (2002) s. 492 

Kampsport  5st  25x14  4  Ibid. 
Yoga  1st  10x10  4  Ibid. 

Boule (inne)  4st  15x4  4  Svenskboule.se (2011) 
Skateboard (inne)  1st  30x20  7+  Måttbok (2001) 

Skateboard (ute)  1st  30x20  7+  Måttbok.2001 
Klättervägg  1st      ‐ 7+

Streetbasket (ute)  1st  26x14  ‐  Neufert, E. (2002) s.498 

Beachvolley  2st  12x20  12  Ibid. 
Kafé  1st  ‐  ‐  ‐ 

Omklädningsrum  10st  6x5  3  ‐ 
Kontorsytor  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Gym  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Butik  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Garage  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Teknikutrymme  3  varierande ‐  Eriksson, A. (2011) 
        Rutor markerad med symbolen (‐) 

ytor utan specifika krav på storlek 

Bilaga 1 



 

Möte 8 april 2011  

Ali Moulavi ordf.fritids‐ & 
naturvårdsnämnden Uppsala  

 

 Berätta om dig själv och vad du/ni 
arbetar med i fritids och 
naturvårdsnämnden. 
‐ Jag arbetar med politik och sitter 

som ordförande i fritids‐ och 
naturvårdsnämnden. Där arbetar 
vi med frågor kring idrott, 
friluftsliv, parker och bad inom 
Uppsala och har högsta ansvaret 
vid frågor kring arenor som rör 
idrottslivet. 

o Vilka befogenheter har ni? 
‐ I Uppsala är det vi i fritids‐ och 

naturvårdsnämnden som har det 
största ansvaret vad gäller frågor 
kring idrottsarenor och hallar. 
Tillsammans med ”arenagruppen” 

i Uppsala fastställer vi behovet av 
sådana anläggningar och även 
placering. 
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o Vilken grad av beslutsfattning har ni? 
‐ Alla beslut som tas inom vårt 

område fattas av oss. Ekonomiska 
beslut begärs från fullmäktige. 
 

 Hur tycker du att situationen ser ut i 
Uppsala idag vad gäller 
träningsmöjligheter inomhus? 

o Vilka brister finns det? 
o Vad saknas? 
o Vad är bra idag? 

‐ Inom friidrotten är idag 
träningsmöjligheterna inomhus 
obefintliga. Det saknas även 
ordentliga arenor till basket. Det 
som finns idag är Fyrishov, men då 
basketförbundet har som krav att 
matcher ska spelas på trägolv är 
Fyrishov inte en lämplig arena.  
Badminton är en stor sport i 
Uppsala, vi har ett flertal sm‐titlar, 
men anläggningen som finns idag 
är i stort behov av 
renovering/ombyggnad. Andra 
aktiveter som också är i behov av 
en inomhusanläggning är boule 

och bangolf. Boule skiljer sig från 
många andra idrotter genom att 
de flesta utövare är äldre. 
Behovet av anläggningar för 
oorganiserad idrotter såsom 
skateboard, BMX, klättring, dans 
m.m. är också stort. 
 Fotbollens träningsmöjlighet har 
vi utvecklat en hel del de senaste 
åren, med ett antal 
konstgräsplaner utomhus, men jag 
skulle gärna vilja se en till två 
inomhusplaner ytterligare för att 
tillgodose fotbollens behov 
framöver. 
Idag finns Fyrishovs anläggning 
som jag tycker är bra men frågan 
är om den uppfyller behoven i 
framtiden?  
I dagsläget anser jag dock att alla 
idrotter i Uppsala är i behov fler 
träningsmöjligheter.  
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 Vilka planer finns inom Uppsala 
kommun då det gäller 
nybyggnationer av 
inomhusträningshallar? 

o Vilka idrotter ska dessa innehålla? 
o Var i Uppsala är dessa planerade? 

‐ I Gränby planeras en innebandy 
och friidrotts anläggning. 
Friidrottsanläggningen kommer 
att innebära bättre 
träningsmöjligheter för friidrotten 
i Uppsala. I planeringen finns ett 
flertal löparbanor samt 
möjligheter att utöva kastidrotter 
inomhus som idag är bristfälliga i 
Uppsala. Publikmöjligheterna 
kommer att vara begränsade.  Jag 
tror att med hjälp av denna 
anläggning kommer behovet att 
täckas åtminstone 20 år framåt. 
Även en ishockeyarena finns 
planerad i Gränby med plats för 
8000 åskådare. 
Ett beslut om ett allaktivitetshus i 
Uppsala likt Fryshuset i Stockholm 
har fattats, men platsen är ännu ej 
fastställd. Precis som med många 
andra projekt är den svåra biten 

hur man ska få finansieringen att 
gå runt. 

 
 

 Vad tycker du om att Österängens IP, 
med dess fina potential för 
idrottsaktiviteter, används så pass 
lite idag. (2010 bokad 252 timmar 
fotboll att jämföras med Årsta 
konstgräsplan som var 2010 bokad 
1634 timmar) 
‐ Det är svårt att jämföra en 

konstgränsplan med en 
naturgräsplan. Naturgräset har 
begränsningar då det gäller 
användning som inte konstgräs 
behöver ta hänsyn till. En 
naturgräsplan får endast beträdas 
15 timmar per vecka för att klara 
slitaget. Jag tror att Österängen är 
ett känsligt område då det handlar 
om som i ert förslag ta bort en 
fotbollsplan och jag tror ni 
kommer möta motstånd i den 
frågan. 

 
 

 

 Hur ser du på vårt förslag, en 
multiarena för alla 
åldrar/träningsnivåer, med 
idrottsaktiviteter, spontana möten 
och en plats nära staden öppen för 
alla? 
‐ Det är ett bra förslag, men jag tror 

att den blir svår att genomföra 
idag, detta på grund av Uppsala 
redan planerar två stora 
idrottsanläggningar i Gränby. 
 Men inom de kommande åren då 
dessa projekt är färdigställda kan 
ert förslag vara möjligt. Det 
kommer alltid finnas ett behov av 
arenor. Uppsala stad expanderar 
men frågan är om Uppsala är 
beredda att finansiera ett projekt 
som ert?  

   

 
41 



Möte 12 maj 2011  

Dag Söderberg  

idrottschef ‐ Upplands Idrottsförbund  

Intervjufrågorna har vi byggt upp efter en del 
av vår problemformulering i projektarbetet. 
Intervjun kommer att vara riktad så att 
frågorna om spontanidrott samt dess 
betydelse besvaras.  

 Vi berättar lite om oss själva och 
tanken med vårt examensarbete 

 

 Berätta om dig själv och vad du/ni 
arbetar med på Upplands 
Idrottsförbund. 
‐  Jag är idrottschef på Upplands 

Idrottsförbund. Vi jobbar bland 
annat tillsammans med 
riksidrottsförbundet, landstinget, 
elitidrottsklubbar och skolor. Inför 
hösten 2011 kommer den nya 
gymnasiereformen att träda i 

kraft. I den ingår bland annat NIU, 
Nationell Idrotts Utbildning, som vi 
har arbetat en del med. I Uppsala 
är det Celsiusskolan som fått 
ansvaret att bedriva denna 
utbildning, vilket innebär att 
eleverna erbjuds elitträning i 17 
olika idrotter. Man räknar med ca 
900 elever, varav 40 % kommer 
från andra delar av Sverige. 
Upplands idrottsförbund har 
expanderat en hel del de senaste 
åren och utökat sin bemanning 
från 15st till 55st under denna tid.  
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 Vad är spontanidrott? 

o Vilka är utövarna? 
o Vilka aktiviteter ingår? 

‐ Det är svårt att peka ut en specifik 
grupp som utövar spontanidrott. 
Min uppfattning är att många 
barn och ungdomar som inte vill 
eller har möjlighet att vara 
medlem i en förening utgör en stor 
del av de som sysslar med 
spontanidrott. För många familjer 
kan det vara svårt ekonomiskt att 
vara medlem i en förening. Idag 
ställer den organiserade idrotten 

höga krav på utövarna att redan i 
tidig ålder lägga ner mycket tid på 
sin idrott. Detta kan vara 
avskräckande för många 
ungdomar som kanske inte är 
beredda att lägga ner den tid som 
krävs. Spontanidrotten kan vara 
ett sätt för dessa ungdomar att 
hitta tillbaka till sin idrott då det ej 
finns krav på någon specifik idrott 
eller tider. Jag tror det finns 
många idrottsintresserade 
ungdomar ute i samhället som 
idag inte är idrottsverksamma. 
Alla slags aktiviteter ingår i 
begreppet spontanidrott, endast 
fantasin sätter gränser. Så länge 
det finns ytor avsatta för 
spontanidrott så skapas 
möjligheter, vilket är viktigt för 
utvecklingen. Då ytor planeras för 
spontanidrott är det viktigt att inte 
låsa den för endast en aktivitet. 
Samma yta bör kunna kombineras 
så att många spontanidrotter kan 
förekomma.  
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 Hur tycker du att situationen ser ut i 
Uppsala idag vad gäller möjligheten 
att utöva spontanidrott? 

o Vilka brister finns det? 
o Vad saknas? 
o Vad är bra idag? 

‐ Jag är relativt ny i Uppsala så jag 
känner mig inte tillräckligt insatt i 
ämnet för att kunna besvara hur 
situationen ser ut i Uppsala idag. 
Jag är övertygad om att intresset 
samt utövarna för spontanidrott 
finns i Uppsala, men jag kan också 
se att det finns en brist på platser 
att utöva det. Då jag bor i 
Östhammar får jag känslan av att 
det är lättare att uppföra ytor för 
spontanidrott på glesbygden 
jämfört med ett tätbebyggt 
område.   

 
 Vad kan spontanidrotten betyda för 

utvecklingen av andra idrotter? 
‐ En viktig del är att utövarna själva 

får organisera sin aktivitet. Här 
ges man möjlighet att skapa egna 
regler, varken tränare eller 
domare kan sätta gränser. Detta 
skapar en demokratisk och rättvis 

idrott. Spontanidrotten öppnar 
också möjligheterna för en redan 
aktiv idrottare att vidareutvecklas 
under sin lediga tid. Genom 
spontanidrotten kan man också 
upptäcka andra idrotter man 
annars inte skulle komma i 
kontakt med. Jag tror det är viktigt 
att man redan i tidig ålder får 
prova på många idrotter. 

 
 Hur ser du på vårt förslag, en arena 

för spontanidrott öppen för alla 
åldrar/träningsnivåer, med 
idrottsaktiviteter, spontana möten 
och en plats nära staden? 
‐ Jag är positiv till ert förslag. Det är 

inte bara bra för idrotten i Uppsala 
utan också utifrån det sociala då 
den bildar en mötesplats. På 
förslaget om att i framtiden ha 
vårt huvudkontor i arenan skulle 
jag inte tacka nej till, vi skulle 
gärna flytta närmare staden.  
Arenan är även en bra 
rekryteringsplats då den blandar 
den organiserade idrotten med 
den oorganiserade idrotten.  
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