
Navet är en stadspark som är full av aktivitet och rörelse. I den stora velodromen susar cyklis-
ter runt i hög hastighet. Framför velodromen ligger cyklisternas mötesplats, där de träffas och 
umgås.

En liten bit därifrån lyfts det vikter i utegymmet som även är anpassat för rullstolsburna. Intill 
utegymmet och Fyrisån åker barnfamiljer skridsko på en spolad grusplan. Sommar, vår och 
höst används planen till fotboll. I skuggan av några träd spelar ett par pensionärer boule. 

På den långa bryggan längs Fyrisån står en man och fiskar. Kanske inte så mycket för fiskan-
det skull, utan mest för att koppla av.  På andra sidan ån springer joggare förbi, på sin runda 
genom Tuna backar, Svartbäcken och Luthagen.

På en lekplats framför Seminariet leker skol- och dagisbarn, men de flesta har försvunnit ut 
till “sin skog”, en dunge med hundraåriga granar.

I parken ligger ett café med en uteservering i härligt söderläge. Ett par sitter och tittar på 
människor som rör sig genom parken, och har uppsikt över barnen som leker intill.

Där parkens gångvägar korsas sitter folk och småpratar på bänkar intill de omgärdande 
perennrabatterna. Nyfikna blickar kastas mot byggnaderna i söder där det verkar vara bröl-
lopsgäster på intågande.

Här finns något för alla.
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KONCEPT
Parken har en tydlig sportinriktning, med velodrom, utegym, boulebana, lekplats och en 
hel del ytor för fria aktiviteter och rekreation.

Formspråket är inspirerat av cykelns nav. Där stråken möts, som ekrar som möts vid nav, 
bildas cirkelformade mötesplatser som omgärdas av perennrabatter eller häckar.

Vegetationen utformas i större nav, där det inre området karaktäriseras av oregelbunden-
het, det utanför av regelbundhenhet och jämna avstånd, för att i det yttersta återigen få en 
vildare karaktär.
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PROGRAM
Möjliggör för fler aktiviteter och sporter. Aktiviteterna kan 
vara gratis eftersom de placeras på offentlig mark, samtidigt 
som de knyter an till de privata aktiviteterna på Fyrishov. 
Här finns chansen att skapa en cykelvelodrom, något som 
är väldigt ovanligt i Sverige. Den passar väl in med tanke på 
den växande cykelsporten och att Uppsala är “staden där alla 
cyklar”. I ett större perspektiv bidrar velodromen alltså till att 
profilera hela Uppsala. 

En fotbollsplan av grus gör det möjligt att spela vår, sommar 
och höst. På vintrarna kan planen spolas och användas som 
skridskobana. En boulebana tilltalar de som vill ha lite lugnare 
aktiviteter.

Öppna upp och skapa entréer längs Seminarieparkens alla 
sidor.

Skapa stråk för gående, motionärer och cyklister längs ån och 
genom parkerna, samt till Tuna backar, med utgångspunkt i 
befintliga rörelsemönster. Där stråken korsar varandra bildas 
mötesplatser. Förläng åstråket längs åns östra sida och bind 
samman med Tuna backar. I övrigt behålls Fyrishovs utebad i 
befintlig storlek.

På den stora gräsytan intill Seminariet anläggs en velo-
drom. De befintliga slänterna bevaras och kan användas som 
åskådarplatser.
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Mellan Seminarieparken och Fyrishov ligger 
idag en stor parkering som inte längre kom-
mer att behövas då Fyrishov bygger ett park-
eringshus på annan plats. Hur ytan används 
är avgörande för sambandet mellan Seminar-
ieparken och Fyrishov. Även intill Seminar-
iebyggnaden ligger parkeringar som kan tas 
bort.

I Seminarieparken försiggår ingen eller liten 
aktivitet kvällstid. De mindre byggnaderna 
har bra förutsättningar för att användas större 
delar av dygnet.

Längs med järnvägen, ligger en grönyta som 
känns överbliven och bortglömd. Parkens sta-
ket gör att ytan känns helt separerad från den. 
Här saknas bullerskydd längs järnvägen.

Seminarieparken innehåller många historiska 
element i form av äldre byggnader och vegeta-
tion som är ca 100 år gammal. Detta ger hela 
parken en stark kulturhistorisk prägel.

ANALYS
Fyrishov och verksamheten där är en stor fördel för området. Med 1,8 mil-
joner besökare i form av idrottare inom olika sporter samt familjer och 
åskådare, är Fyrishov ett riktigt dragplåster. Här erbjuds bland annat gym, 
tennis, innebandy, badminton, simning och relax. Även mässor och event 
som inte har anknytning till idrott äger rum på Fyrishov.

I dagsläget omgärdas Seminarieparken av barriärer i form av trafikerade 
bilvägar samt ett staket runt hela parken. Avsaknaden av entréer gör det 
besvärligt att ta sig till parken, särskilt norrifrån där vegetationen förstärker 
barriären ytterligare. 

Det finns få definierade stråk i parken, vilket försvårar att röra sig i den och 
att korsa den. Det finns få platser som ger möjlighet till att uppehålla sig i 
parken. 

På östra sidan  av Fyrisån löper ett stråk längs ån, men vid Fyrishovs utebad 
tar det abrupt slut och begränsar förbindelsen till Tuna backar i norr. Ute-
badet är välbesökt på somrarna och kräver stora gräsytor.  

Intill Seminariet ligger en stor gräsyta som fungerar som fotbollsplan. 
På grund av underlaget är den kraftigt säsongsbunden.

Den gamla parkeringen 
mellan Seminarieparken 
och Fyrishov blir ett 
grönområde som binder 
samman det privata 
Fyrishov med den offen-
tliga Seminarieparken. 
Här placeras en grusplan 
för bl.a. fotboll och skrid-
skoåkning, en boule-
bana och ett utegym. De 
mindre byggnaderna i 
Seminarieparken blir 
caféverksamhet och 
festlokaler. Huset närmast 
Seminariet förses med en 
uteservering i söderläge. 
Byggnaderna i söder  kan 
användas till fester, bröl-
lop, loppisar, Bondens 
egen marknad och så 
vidare.

Längs järnvägen planteras 
träd för att minska buller-
nivåerna och för att ytan 
ska kännas som en del av 
parken.

Delar av den äldre vegeta-
tionen bevaras, samt byg-
gnaderna.
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En nedsänkt velodrom anläggs intill Seminariet. De befintliga slänterna 
bevaras och fungerar som åskådarplatser. Värmeslingor och snöskottning 
gör det möjligt att nyttja velodromen året runt.
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I “naven”, de runda mötesplatserna, finns bänkar i både sol och skugga, 
bekvämt placerade med avskärmningar bakom ryggen. I vissa av naven finns 
fontäner, dammar och perennrabatter.



VEGETATION
Vegetationen i parken består till stor del av befintliga träd och buskar, 
som är nästan hundra år gamla. För att behålla och förstära den kul-
turhistoriska prägeln består det nyplanterade materialet till stor del 
av samma arter som de befintliga. Flera arter som funnits tidigare i 
parken används återigen, inspirerade av en växtlista från 1916.
Framför parkeringarna längs Ringgatan (till höger om bilvägen i 
snittet) växer befintliga lindar. För att knyta ihop gaturummet plant-
eras lindar även på parksidan.

Vegetationen växlar mellan att vara regelbunden, placerad på jämna 
avstånd, och oregelbunden. Denna kontrast gör det spännande att 
röra sig genom parken då rummen blir av olika karaktär.

Häckar av avenbok avgränsar de mindre rummen som bildas där 
gångvägarna möts, och ger en omslutande känsla.
 
Träden och buskarna som utgör grunden i vegeta-
tionen är:

Carpinus betulus - avenbok

Fagus sylvatica - bok

Malus domestica - äpple

Picea abies - gran

Prunus avium - fågelbär

Pyrus communis - päron

Ribes sanguineum ‘Koja’ - rosenrips

Ribes nigrum- svarta vinbär

Tilia cordata - skogslind

Växtförteckning från 1916
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