
registrering av årummet diagrammet illustrerar hur projektet skulle kunna verka som katalysator för ökad aktivitet
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Vision för aktivering av Uddeval la centrum
e x a m e n s a r b e t e  i  a r k i t e k t u r  a v  Á s d í s  A n d e r s d ó t t i r ,  k u n g l i g a  t e k n i s k a  h ö g s k o l a n  h t  2 0 1 1 

Introduktion

Mitt projekt är en urban strategi för Uddevalla, som är en stad med väldigt dålig självbild. Jag kallar projektet: “Vision för aktivering av Uddevalla centrum”. Projektet handlar om att ge de de o$ entliga rum-
men i stadskärnan ett värde som inte bara handlar om kommersiell handel utan också om interaktion och utbyte mellan människor. Mitt fokus är Uddevallas centrala årum, som är ett outnyttjat område med 
stor potential. 

En del av strategin innebär att jag tar utgångspunkt i Uddevallas planerade satsning på ett kulturhus. En annan del av strategin innebär att jag planerar åtgärder för biltrafi ken i årummet, för att minska bar-
riärerna som bilvägarna innebär idag.

Mitt projekt erbjuder ett alternativ till det kulturhus som Uddevalla planerar att satsa på (även om planerna i dagsläget ligger på is). Min utformning skiljer sig från de kulturhusförslag Uddevalla haft hittills. 
För det första sprider jag ut funktionerna på 5 platser, för det andra  så är mitt förslag mycket mindre (det senaste kulturhusförslaget var 17000 m2 stort och hade en budget på 400 miljoner kronor) och 
för det tredje så tolkar jag kulturbegreppet för att passa Uddevallas behov idag. I förslaget försöker jag att göra större skillnad i Uddevalla med mindre medel.

Jag väljer att sprida ut funktionerna för att det då blir en ökad aktivitet på fl era platser istället för en. Långsiktigt hoppas jag att det leder till en ökad aktivitet i hela årummet. Jag bygger mindre för att jag anser 
att man kan utnyttja existerande lokaler bättre, i Uddevalla centrum står många lokaler tomma. Jag tolkar kulturbegreppet så att projektet innefattar funktioner som känns folkliga och tillgängliga. Dessa funk-
tioner är bibliotek, secondhandverksamhet, ungdomshus och biograf. Dessutom lägger jag till en bänk, en plats för utomhussport och en aktivitetsplattform. Motivet till valet av funktioner är att det fi nns ett 
engagemang för dem i Uddevalla idag och de är i behov av nya lokaler. I mitt projekt får dessa verksamheter ta plats, synas och ge avtryck i stadskärnan.

Jag tror att det är nödvändigt att tillföra något nytt och väl synligt i Uddevalla centrum för att verkligen kunna göra skillnad i stadslivet. Utöver det som jag tillför, anser jag att det fi nns potential att utnyttja 
existerande byggnader istället för att bygga nytt. En ökad aktivitet i centrum tror jag kan katalysera en vilja att använda befi ntliga lokaler i högre utsträckning. 

Jag utgår ifrån 5 viktiga platser i årummet som jag defi nierar och aktiverar genom arkitektur. Jag arbetar med ett formspråk där en enhetlig arkitektur kan kan ha olika skalor och fungera på många olika sätt. 
Jag utforskar arkitektur som byggnad, struktur och rumsbildare. Jag utforskar också en mångtydig arkitektur som man kan tolka och använda på olika sätt.

För att utveckla ett relevant projekt har jag på olika sätt haft löpande kontakt med Uddevalla kommun. Det har t.ex. varit genom samtal och mailkontakt med kommunala tjänstemän. Jag har också pratat 
med ansvariga för de olika verksamheter som har blivit en del av projektet. Dessutom har jag gjort intervjuer med invånare i Uddevalla och tagit del av människors olika uppfattningar om staden t.ex. genom 
min facebookgrupp “åsikter om Uddevalla”. Om detta projekt skulle bli verklighet skulle de här dialogerna vara lika viktiga för den fortsatta processen och bearbetningen. Syftet med projektet är att kataly-
sera en ökad aktivitet och ett ökat engagemang i Uddevalla centrum. För att det ska ha en chans att lyckas krävs det ett tätt samarbete med dem som projektet gäller.  

Geografi skt läge
Uddevalla är en mellanstor stad på den svenska västkusten, längst in i Byfjorden. Staden har sitt centrum där Bäveån rinner ut i Byfjorden. Uddevalla har 53 000 invånare i kommunen och drygt 30 000 av dem bor i staden. De fl esta av de här 
invånarna är barn, ungdomar och människor i medelåldern. Uddevalla har ett underskott av invånare i åldersgruppen 20 -35 år, eftersom de fl esta fl yttar efter gymnasiet. Det är därför viktigt att Uddevalla satsar på sina ungdomar. Uddevalla 
har en av Sveriges största gymnasieskolor, dit många pendlar från landsbygden. Gymnasieeleverna innebär en viktig potential för staden som borde utnyttjas bättre. 

Uddevallas självbild
Uddevalla är en stad med väldigt dålig självbild. Det har blivit en allmänt accepterad uppfattning tvärs över åldrar och samhällsgrupper att Uddevalla är en dålig och förfallen stad. Eftersom jag är uppväxt i Uddevalla har jag alltid varit med-
veten om detta, men det har varit slående hur jag har fått den här attityden bekräftad i mina undersökningar inför det här projektet. Enligt medborgarundersökningar från SCB så är uddevallabor mycket mer missnöjda med sin stad jämfört 
med liknande svenska kommuner. En uddevallabo skulle aldrig rekommendera någon annan att fl ytta till Uddevalla.
Jag upplever att det saknas engagemang och motivation att göra långsiktiga satsningar som skulle kunna hjälpa till att vända den här trenden. Uddevalla saknar drivkrafter som industrier och högskola. Staden var har haft ett varv, regemente 
och volvofabrik, men idag är allt detta nedlagt. Högskolan är fl yttad till Trollhättan och stora delar av sjukhuset till Vänersborg. Uddevalla har efter dessa nedläggningar problem med att hitta sin indentitet. Idag är den vanligaste sysselsättnin-
gen i kommunen inom vård och omsorg och därefter handel och kommunikation.

Kommunens prioriteringar
Jag tror att det är nödvändigt för Uddevallas utveckling att man satsar på de o$ entliga rummen i stadskärnan, platserna som tillhör alla. 
Stadskärnan i Uddevalla har blivit bortglömd. Kommunen har sedan 20 år tillbaka valt att främst satsa på köpcentret Torp, som ligger 7 km utanför staden. Torp ligger strategiskt intill Oslovägen, vilket delvis förklarar varför köpcentret går 
bra. Just nu görs en expandering av köpcentret med över 200%. Bara ombyggnader av bilvägarna för den förväntade ökade strömningen till Torp kommer kosta kommunen 300 miljoner kronor, vilket gör att andra satsningar i kommunen får 
vänta. 
Uddevalla centrum koncentreras idag till ett par gator som erbjuder handel. Men sedan Torp byggdes har handeln i centrum mycket lägre omsättning. Eftersom centrum inte erbjuder något annat, är konsekvensen en mindre levande 
stadskärna.

Jag tycker att en stad som Uddevalla behöver en stadskärna där det kan ske interaktion och möten mellan olika samhällsgrupper. Mitt projekt handlar om att tillföra något som kan katalysera aktivitet och engagemang i stadskärnan. Centrum 
har potentialen att erbjuda uddevallaborna något annat en vad inomhusköpcentret Torp gör. 

Årummet
Genom Uddevallas stadskärna rinner Bäveån. Här bildas ett otroligt vackert årum. Trots den vackra miljön som ån skapar och det centrala läget intill viktiga gator, parker och funktioner, har årummet mycket lite värde för staden idag. Årum-
met erbjuder nästan inga aktiviteter och är dominerat av trafi kerade vägar. De här vägarna bildar barriärer som gör det svårt att vistas i årummet. Man skulle kunna säga att det bästa med Uddevalla centrum är också det minst utnyttjade. 

Jag tycker att det fi nns all anledning till att återuprätta årummet som Uddevallas centrum. Jag skulle vilja att årummet karaktäriserades av publika platser och funktioner kretsade kring kultur och utbyte mellan människor, i motsats till köpcen-
tret Torp. Årummet har i historien varit väldigt viktigt för Uddevalla. Uddevallas historia började med Bäveån. Det var här som Uddevalla bildades, med sitt centrum kring vattenfallet i parken Hasselbacken där man utnyttjade vattenkraften. 

Naturen
Att Uddevalla har dålig självbild betyder inte att ingen trivs där. Det människor framförallt trivs med är naturtillgångarna utanför staden. När man ska göra reklam för Uddevalla pratar man just om den vackra omgivande naturen och om 
närheten till havet. Uddevallas styrkor ligger i den vacka naturen, där skogar och klippor möter vattnet i Byfjorden och Bäveån. Jag tror att man skulle uppleva att Uddevallas vackra natur var närvarande också i stadsmiljön, om man utvecklade 
platserna i det centrala årummet. Det skulle kunna vara tydligt i staden att naturen och kontakten med vattnet representerar Uddevalla. Naturen är något som kan förena människor eftersom de fl esta uppskattar den.

Kulturhus
Uddevalla har i nästan 30 år haft planer på att bygga ett kulturhus. Dagens kulturutbud i Uddevalla är bristfälligt och väldigt utspritt i olika delar av staden. Det fi nns helt klart ett behov för mer folkliga, synliga och tillgängliga lokaler. Det sen-
aste kulturhusförslaget från 2010 hade en budget på 400 miljoner kronor och var designat att fungera som ett landmärke för Uddevalla. Detta förslag kommer precis som sina föregångare inte bli av. Nu har Uddevalla kommun nya planer 
och vill istället placera kulturhuset utanför centrum. Jag vill ta utgångspunkt i den här planerade satsningen, men utforma den på ett nytt sätt.

Ett landmärke går ut på att sätta en stad på kartan och locka turister och nya invånare. Jag tycker inte att den här inställningen passar i Uddevalla. Uddevalla har en död stadskärna med många övergivna lokaler och tomma ytor och dessutom 
ett helt outnyttjat årum. Med tanke på  denna situation är det viktigt att göra en satsning som verkligen skulle kunna göra en skillnad i dagens Uddevalla och för dagens uddevallabor.

Utformning av utspritt kulturhus
Jag utformar kulturhus som är utspridda på 5 platser i Uddevallas årum. Det kommer innebära vissa ökade kostnader att sprida ut aktiviteterna, jämfört med att bygga ett större hus där funktionerna är samlade. Det fi nns fl era skäl till att pro-
jektet ändå har tagit den formen. Jag tror att det skulle göra en mycket större skillnad för årummet att inte bara koncentrera sig till en punkt. Dessutom tror jag att ett stort inglasat kulturhus med stora högtidliga lokaler skulle kännas främ-
mande och svårt att utnyttja för de fl esta uddevallabor. Däremot är mitt projekt bara en tredjedel till ytan jämfört med det senaste kultuhusförslaget, vilket naturlgtvis innebär mycket mindre kostnader. Uddevalla skulle kunna använda sig av 
befi ntliga lokaler i kombination med strukturen som jag lägger till. I det utspridda kulturhuset handlar det om att göra så lite som möjligt för största möjiga skillnad.

För att människor verkligen ska börja engagera sig i centrum och utnyttja staden så tror jag att man måste bygga något som verkligen syns och sticker ut i stadsbilden. Samtidigt ska byggnaderna vara tillgängliga, inbjudande och kännas enkla att 
utnyttja. Jag tror inte generellt att man löser problem med byggnader, men i fallet Uddevalla tror jag att staden behöver just nya synliga byggnader. De skulle i sin tur kunna katalysera nyanvändning och vidareutveckling av de befi ntliga bygg-
naderna.

Arkitekturen som jag tillför i projektet är konstruerad av rött tegel, och har ett formspråk som gör den enkel att känna igen från en plats till en annan. Formspråket och materialet är alltså enhetligt, men samtidigt varieras skalan på olika sätt. 
Allt som projektet lägger till är inte byggnader utan trappor, bänkar eller plattformer, men upplevs lika mycket en del av helheten. Materialet tegel är valt för att inte kännas allt för främmande i stadsbilden. Uddevalla centrum har en del tegel-
byggnader, men de nya byggnaderna har ändå mer samhörighet med varandra än den befi ntliga arkitekturen.

5 nedslag i årummet
De 5 platserna är utvalda för att de är knutpunkter mellan platser och gator som är viktiga för Uddevalla idag. De relaterar till varandra, genom att man lätt kan se från en plats till en annan. De är allihop outnyttjade ytor, några är resultat av 
rivna kvarter. De fl esta fungerar idag som parkeringsplatser, medan andra inte har någon användning alls. Jag försöker se problemen och potentialen i varje plats. Genom att tillföra arkitektur, försöker jag lyfta fram och defi niera de kvaliteter 
som redan fi nns.

Terrängbehandling
I projektet blir det en viktig uppgift hur vägarna i årummet behandlas. De bildar idag barriärer, eftersom bilar är priviligierade och kör med ganska hög hastighet. Jag tror inte att lösningen ligger i att ta bort bilarna från området, iallafall inte i 
nuläget. Däremot kan man utföra åtgärder för att få dem att köra mycket långsammare. I projektet föreställer jag mig att hamngatorna, gatorna som löper parallellt med Bäveån, görs om till shared space. I konceptet “shared space” samsas 
alla olika trafi kanter om ett gaturum på lika villkor. Det innebär att uppdelningen väg och trottoar ersätts med en enhetlig markbeläggning. Man kan föreställa sig ett framtidsscenario där delar av gatorna kan bli rena gågator, när området har 
blivit mera aktivt. 

Den största barriären Västerlånggatan fi nns det redan planer för i Uddevalla. Eftersom vägen har mycket trafi k och passerar tvärs genom Uddevalla centrum måste det ske åtgärder för att minska trycket på vägen. Man talar om lösningar 
som en bro eller en tunnel. Det skulle naturligtvis gynna mitt projekt om trafi ken på Västerlånggatan minskade. Man skulle då kunna göra vägen smalare och sänka hastigheten för att minska barriäre$ ekten.

diagrammet illustrerar hur de olika nedslagen relaterar till varandra och hur man förväntas ledas från en plats till en annan diagrammet illustrerar placering av byggnader och element, samt siktlinjer

längdsektion av årummet norr, 1:500

situationsplan 1:1000, total area 6100m2

1. hall med scen 325m2

2. secondhandverksamhet 2000m2

3. Uddevalla stadsbibliotek 2200m2

4. trappa
5. bänk
6. ungdomshus 400m2

7. liten trädgård
8. trappa
9. plats för utomhussport 350 m2

11. biograf 480m2

12. aktivitetsplattform 720m2 

längdsektion av årummet söder, 1:500


