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Örnsro IP i Örebro 
kommun.
Inbjudan till markanvisningstävling!
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Inbjudan!

Örebro kommun inbjuder till markan-
visningstävling avseende utformning 
av området Örnsro IP i sydvästra  
delen av Örebro. Tävlingen syftar till 
att få fram ett stadsbyggnadsmässigt 
väl gestaltat förslag till utformning av 
bostäder på Örnsro IP och därmed 
skapa en ny impuls i området. Med 
tävlingsformens hjälp ska det allra 
bästa projektet för området tas fram 
där stort fokus kommer ligga på  
arkitektonisk kvalitet.
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Vision – Örebros nya pärla 
Visionen för Örnsro IP är att bygga vidare på tanken 
om att göra Svartån mer tillgänglig för Örebroarna, 
samtidigt som ett nytt unikt och exklusivt vatten- 
nära bostadsområde nära city växer fram utmed dess 
strand. Kommunen ser fram emot att skapa för-
utsättningar för stadsbyggnadsprojekt som bygger 
vidare på det som redan är en av Örebros styrkor, 
närheten till vattnet och närheten till naturen.

Området utmed Svartån erbjuder redan idag en 
rad vackra boendemiljöer, parker och kulturmiljöer 

och Örnsro kommer bli ytterligare en pärla i raden. 
Platsen ligger utmed en del av Svartån som idag kan 
uppfattas som outnyttjad, något som gör betydelsen 
av projektet ur ett å- stadsperspektiv extra viktig.

Utgångspunkten för vidare planering av området är 
att skapa en plats som tar till vara den resurs som 
Svartån utgör genom att förstärka vattenkontakten, 
dels visuellt men även fysiskt, och på det sättet sam-
spela med ån som ett stadsbyggnadselement.
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INLEDNING

Örebro – Å-staden
Örebro har en strategisk placering i Sverige som en 
knutpunkt mellan Oslo, Göteborg och Stockholm 
och har därmed möjlighet till en stark utveckling på 
en rad områden. Stadens läge är dessutom inte långt 
ifrån Sveriges demografiska mittpunkt.

Staden är i ett skede av stark utveckling, något som 
märks bl a genom en stark ökning av medborgar- 
antalet, ett starkt nyföretagande och därtill en om-
fattande byggnation. Arkitekter och stadsplanerare 
visade redan under 50-talet att Örebro låg i fram-
kant vid utformningen av nya stadsdelar som  
t ex Baronbackarna med sina bilfria innergårdar eller 
Stjärnhusen i Rosta som idag är klassade som riks-
intresse för kulturmiljövården. Sedan den tiden har 
en rad intressanta bostadsområden tillkommit och 
det finns en stark vilja att fortsätta skapa intressanta 
bostadsprojekt som bygger vidare på den andan.

Från stadskärnan sker en successiv övergång från 
stenstadens starkt bebyggelsepräglade karaktär till 
det renodlade natur- och kulturlandskapet, och längs 
med å-stråket möter man å-staden Örebro. Svartån 
har i århundraden fyllt en viktig funktion, förr främst 
som transportled och på senare år framförallt som ett 
vackert inslag i stadsbilden som höjer stadens kvalitet 
och skapar kontrast mot byggnader och gator.

Svartån är en stomme i stadens grönstruktur och 
fyller en viktig funktion för stadens biologiska 
mångfald. Å-rummet är ett viktigt rekreativt stråk i 
väst-östlig riktning samtidigt som det bitvis utgör en 
utmaning i arbetet med att skapa rörelser i nord-

sydlig riktning. Det utgör ett grönt och blått stråk 
genom staden som väsentligt höjer stadens attrak-
tionskraft och gör det möjligt för växter och djur i 
omgivningen att ta sig in till de mer centrala delarna 
av staden.

Sida vid sida med de gröna värdena finns en stark 
tradition i stadsplaneringen att bygga ut gång- och 
cykelvägnätet. Örebroare cyklar ofta och året runt. 
Det nätverk av cykelbanor som binder ihop Svartån 
med andra grönytor i staden har hjälpt till att skapa 
goda förutsättningar för att göra Svartån tillgänglig 
för alla invånare i Örebro.

Grönstrukturen i Örebro präglas av Svartån, 
Hjälmarestranden och de större grönområden som 
omsluter och delvis fortsätter in mot stadskärnan. 
Dessa områden har olika karaktär och innehåller 
sammantaget stora sociala, kulturella och ekologiska 
värden. Örebro är och har alltid varit en åstad och 
inte en sjöstad i egentlig mening, trots sitt läge vid 
Hjälmaren. Svartåns stränder är en viktig länk för att 
sammanbinda gröna öar som parker och grönom-
råden och fungerar även som en viktig länk mellan 
landsbygd och innerstad.

Å-rummet är numera ett område man vistas i för 
pendling men också för rekreation. Parkstråket med 
gång- och cykelvägar utmed Svartån återkopplar till 
de dagar då ån var en viktig sträcka för transporter 
av olika slag. Ett mål bör vara att fortsätta arbetet 
med att öppna upp Svartån för invånarna som en 
del av vardagen.

Stadsdelen Örnsro
Stadsdelen Örnsro ligger sydväst om stadskärnan 
och uppvisar en blandning av olika typer av bo-
stadsbebyggelse och småskaliga industriverksam-
heter. Örnsro är i översiktsplanen utpekat som ett 
omvandlingsområde. Området avgränsas av E18/
E20, Södra infarten, Svartån och järnvägen. E.ONs 
värmeverk ligger i den västra delen av Örnsro.

Området grundades i samband med att notarien 
Ossian Adler lät bygga ett hus med namnet Villa 
Örnsro och namnet dök för första gången upp  
runt år 1900. Huset finns kvar än idag intill tävlings-
områdets nordöstra del.

I anslutning till Villa Örnsro ligger Örnsro idrotts-
plats. Idrottsplatsen är anrik och ligger precis intill 
Svartån på ca 1,5 km avstånd till stadens centrala 
delar och det är endast 1 km till Södra station. 

SAMLADE BILDER FINNS  
I BILAGA 10.
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Historia
Området vid Örnsro idrottsplats har en väl etable-
rad plats i örebroarnas minne och vissa av bygg-
naderna runt idrottsplatsen hör utan tvekan till de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i Örebro. Här 
finns den äldsta koloniträdgården och den äldsta 
idrottsplatsen, båda från början av 1900-talet. Som 
kronan på verket ligger villa Örnsro vid strand- 
promenaden, nästan som en grindstuga till grön- 
området väster om staden.

I tidens anda döptes villan som låg på landet bort-
om stadens larm till ”Örnsro” – namnet kom från 
Adler som är det tyska ordet för Örn. Ossian Adler 
hade köpt in ett stort område jordbruksmark på 
1860-talet, sannolikt för att bygga bostäder, men var 
för tidigt ute eftersom det vid den tiden var långt in 
till den ännu ytmässigt lilla staden Örebro.

En del mark donerades till Örebro stad för att 
användas som fotbollsplan under 1900-talets första 
år. 1903 invigdes fotbollsplanen med omgivande 
löparbana och inom kort tillkom en byggnad för 
omklädning och förråd. Den var då stadens allra 

första särskilt anlagda idrottsplats. Först ca tjugo 
år senare byggdes idrottsanläggningen Eyravallen, 
nuvarande Behrn arena.

Koloniträdgården väster om tävlingsområdet är 
Örebros äldsta och minsta koloniområde, grundat 
redan 1905. Koloniträdgården är inhägnad och 
sluten för allmänheten, men odlas intensivt och 
har därför visuellt lika stor betydelse för förbipas-
serande som stadens anlagda parker samtidigt som 
dess ekologiska betydelse är stor. Området tillkom 
under en tid då trädgårdsodling hade fått fäste bland 
den breda allmänheten och det var självklart att i 
möjligaste mån odla egna rotfrukter, grönsaker, bär 
och frukt. Koloniträdgårdar anlades av föreningar 
bestående av arbetare som bodde i hyreskaserner 
utan egna trädgårdar. 

SE MER HISTORIK I BILAGA 5.

INLEDNING

FLYGBILD över tävlings-
området (1967).
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TÄVLINGSOMRÅDET är illustrerat inom 
streckad röd och blå linje. Den grövre 
svartprickade linjen illustrerar önskad 
gräns för bebyggelse mot idrottsgatan.

TÄVLINGSUNDERLAG OCH FÖRUTSÄT TNINGAR

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet har en yta på ca 18 000 kvm. 
Området angränsar till framtida allmänplatsmark 
mot Svartån, Villa Örnsro med tomtmark, Örnsro 
koloniområde, Idrottsvägen samt gång- och cykel-
stråk intill angränsande flerbostadsbebyggelse.

Gränsen för tävlingsområdet illustreras av den i  
kartan rödstreckade linjen samt en blå linje som 
illustrerar den del av gränsen för tävlingsområdet 

som utgör den blivande gränsen mot allmänplats-
marken vid ån. Den blå gränsen kan anpassas något 
till vad förslagsställare föreslår för området men 
utrymme mellan ån och tävlingsområdet måste fort-
farande finnas för att kunna genomföra kommunens 
ambition om en ny mötesplats utmed Svartån (se 
nedan under rubrik allmän platsmark).
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Markpris
Markpriset är fast och baseras på den byggrätt 
bruttoarea (BTA) som kommande detaljplan med-
ger. Detta utesluter ett anbudsförfarande avseende 
köpeskillingen och eventuella anbud kommer ej  
att beaktas i markanvisningstävlingen. Markpriset  
är tvåtusenfyrtiosex (2 046) kronor per m²/brutto- 
area (BTA) i 2015 års prisnivå. Prisnivån räknas 

om årligen baserat på index. Detaljplaneavgift samt 
grundläggande undersökningar vilka framtagits 
inom ramen för detaljplanearbetet ingår i markpriset. 
Exploatören svarar för och bekostar kompletterande 
undersökningar, utredningar, åtgärder och tillstånd 
vilka krävs för byggnation samt iordningställande av 
kvartersmark. 

TÄVLINGSUNDERLAG OCH FÖRUTSÄT TNINGAR

Kulturmiljö
Tävlingsområdet berörs av tre kulturhistoriskt  
intressanta element; koloniområdet, Villa Örnsro 
och idrottsplatsen.

Örnsro koloniområde har stor social och ekologisk 
betydelse för staden och därtill ett högt kulturvärde. 
Området ska enligt översiktsplanen bevaras.

Villa Örnsro som byggdes ca 1890–1900 har höga 
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Bygg-
naden har särskilt kulturhistoriskt värde i kultur-
miljöinventeringen (som utgör kommunens kun-
skapsunderlag för kulturvärden) och varsamhet ska 
tillämpas, byggnaden får inte rivas eller förvanskas. 
Omgivande trädgård med höga träd och sambandet 

med ån är av stor betydelse för miljöns samlade 
karaktär.

Fotbollsplanen är anlagd 1903 av Örebro stad på 
mark som donerats för detta ändamål och utgör 
Örebros allra första särskilt anlagda idrottsplats. 
Örebro kommun har nu beslutat att omvandla ytan 
till bostadsbebyggelse.

SE MER OM KULTURMILJÖN  
I BILAGA 5.
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Stadsbild och miljö
Tävlingsområdet ligger i en stadsmiljö av skiftade 
karaktär. Området uppvisar småskalighet västerut 
med koloniområdet och bortom det lägre bostads-
bebyggelse. Öster om idrottsplatsen finns högre 
byggnader med loftgångslägenheter. Söder om 
Idrottsvägen ligger idag ett lägre och småskaligt 

industriområde. Norr om Svartån möts vatten- 
kanten av det äldre villaområdet Rosta strand.  
Direkt angränsande mot tävlingsområdet finns  
fastigheten med Villa Örnsro som idag ägs av ett 
privat bostadsbolag.

TÄVLINGSUNDERLAG OCH FÖRUTSÄT TNINGAR

Allmän platsmark
Området närmast Svartån kommer fortsätta att 
vara en del av det allmänna parkstråket och en ny 
mötesplats som sträcker sig in mot tävlingsområdet 
kommer att skapas. Kommunens ambition för den 
allmänna platsmarken är att skapa en vattenspegel 
som bland annat samlar upp renat LOD-vatten från 

tävlingsområdet. Syftet med vattenspegeln är att  
skapa en illusion av att vattnet har kontakt med 
Svartån. Platsen ska vara en del av å-promenaden 
där man också inbjuds att stanna till och det ska 
finnas möjlighet för allmänheten att röra sig runt 
vattenspegeln.

I LLUSTRAT ION av kommunens viljeinriktning 
och ambition för den allmänna platsmarken 
norr om tävlingsområdet.
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Gång
2,5 m

Park/Parkering
3 m

Gata
6,5 m

Cykel
2,5 m

Gång
2,7 m

Trafik och angöring
Öster om tävlingsområdet går huvudcykelstråket 
Örnsrolänken som sträcker sig från Rosta Centrum 
i norr genom Örnsro till Radiatorvägen på Asphol-
men. På Idrottsvägen sker cyklingen i blandtrafik. 
Längs med Svartån finns ett rekreativt gång- och 
cykelstråk som passerar Örnsro IP och sträcker sig 
från Karlslund till Hagabron.

Tre Stadsbusslinjer har hållplatser inom 400 meter  
från området, vid Rosta Centrum samt Aspholmen-
vägen. Flextrafiken har två punkter i anslutning till 
området.

Parkering utanför tävlingsområdet sker i huvudsak 
utmed Idrottsvägen. För boende i området sker 
parkering dels i parkeringsgarage, som i flerbostads-
området öster om tävlingsområdet, och dels med 

markparkering i de villaområden och industri- 
områden som finns söder om tävlingsområdet.

Idrottsvägen ingår inte i tävlingsområdet men av-
sikten från Örebro kommun är att anpassa vägens 
sektion efter det behov som områdets utveckling 
skapar. Bilden nedan visar ett exempel på hur  
en sektion av Idrottsvägen skulle kunna se ut i 
framtiden.

Angöring av fordonstrafik till Villa Örnsro sker idag 
via Örnsrogatan som ligger på kvartersmark och ägs 
av det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Utgångs-
punkten i programmet är att angöring till villan 
fortsättningsvis kommer ske via Örnsrogatan men 
huvudmannaskapet kommer att behöva utredas i det 
kommande detaljplanearbetet.

TÄVLINGSUNDERLAG OCH FÖRUTSÄT TNINGAR

GATUSEKT ION, vy mot väst-sydväst 
på Idrottsvägen.

Planer och program
Förslagen ska ta hänsyn till gällande planer och styr-
dokument för området. Undantag är dock gällande 
detaljplan eftersom en ny detaljplan för tävlings-
området kommer att arbetas fram baserad på det 
vinnande förslaget. 

Några av de viktigare dokumenten att studera  
närmare är:

• Översiktsplan – Vårt framtida Örebro
• Handlingsplan för stadens byggande
• Örebro grönstruktur
• Miljöprogrammet
• Dagvattenstrategi

ALLA  
DOKUMENT 
FINNS PÅ  

OREBRO.SE
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Utredningar 
Inför tävlingen och det framtida detaljplanearbetet 
har en geoteknisk utredning genomförts (se bilaga 6).

Tävlingsområdet ligger i anslutning till verksamheter 
söder om Idrottsvägen (småindustri) som kan kom-
ma att innebära att man i detaljplaneskedet behöver 
förhålla sig till riskavstånd och/eller fysiska åtgärder 
som gör att frågor om risk hanteras på ett tillfreds-
ställande vis.

Under december 2014 bjöds fyra arkitektkontor, två 
från Sverige och två från Nederländerna, in till en 
workshop kring Örnsro IP. Syftet med workshopen 
var att arkitekterna skulle identifiera och beskriva 

områdets potential. Kunskapsutbytet och resultatet 
har fungerat som inspirationsmaterial till denna 
markanvisningstävling (se bilaga 4). 

Fastigheten som inkluderar Villa Örnsro, Nikolai 
3:39, kommer inkluderas i kommande arbete med 
en ny detaljplan för tävlingsområdet. I detaljplan- 
arbetet kommer frågan om byggrätt på Nikolai 3:39 
utredas (se bilaga 9).

Tillkommande bebyggelse kommer behöva förhålla 
sig till bullernivåer utmed Idrottsvägen. Utdrag ur 
Örebro kommuns översiktliga bullerberäkning finns 
i bilaga 11.

TÄVLINGSUNDERLAG OCH FÖRUTSÄT TNINGAR

Tekniska förutsättningar
Området ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för dagvatten, vatten- och spillvattenledningar 
som finns i anslutning till tävlingsområdet. Området 
ska även anslutas till fjärrvärmenätet som finns i 
området.

I dagsläget finns en nätstation för elförsörjning i 
planområdets sydvästra hörn. Dess placering är en 
förutsättning för vidare utformning av området  
(se bilaga 8).

Tillkommande bebyggelse behöver anpassa sig till 
de ledningar som löper utmed samtliga fyra sidor 
av planområdet. De ledningar som sträcker sig in 
i planområdet kommer att flyttas i samband med 
byggnation. Det krävs 3–4 meter byggnadsfritt  
avstånd på var sida om ledningen (se bilaga 3).

B ILDER från genomförd workshop. 

SE MER I 
BILAGA 4.
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Funktion
• Bebyggelsen omfattar bostäder och ett riktmärke 

för tätheten i tävlingsområdet är 15 000 BTA eller 
150–200 bostäder.

• Ett eller flera gångstråk ska inkluderas genom 
området som möjliggör att allmänheten kan passera 
från strandpromenaden till Idrottsvägen. 

Arkitektur och gestaltning
• Örnsro IP ska bli en plats där vatten, bebyggelse 

och gestaltning möts. Skalorna på tillkommande 
bebyggelse ska möta den omgivande befintliga 
bebyggelsen. Från högt till lågt, från innergård till 
fruktträdgård, från Svartån till trafikerad gata och 
från villa till lägenhet.

• Tävlingsområdet ska delas upp i 2–4 delar, där varje 
del uppvisar en egen identitet. Det är möjligt för 
deltagarna att använda sig av en eller flera arkitekter 
för att uppnå och skapa variation i stadsbilden. 

• Örebro kommun eftersträvar hållbart byggande och 
ser därför gärna att t ex trä i hög grad används som 
byggmaterial där det är lämpligt i området.

• En succesiv övergång mellan allmän platsmark och 
kvartersmark i tävlingsområdet ska eftersträvas och 
därmed undvika en hård gränsdragning mellan det 
privata och offentliga rummet. Privata trädgårdar, 
staket och häckar ska undvikas.

• I tävlingsuppgiften ingår att Villa Örnsro ska 
respekteras genom noggrant avvägt materialval, 
avstånd till angränsande bebyggelse med mera.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

• LOD – dagvatten ska fördröjas och renas i enlighet 
med kommunens dagvattenstrategi. (Se www.orebro.se).

• Nätstationen i planområdets sydvästra del ska bli 
en naturlig del i området tillsammans med övriga 
byggnader. Förslag på nätstationens exteriör ingår 
i tävlingsuppgiften (placeringen och mått på stationen 
redovisas i bilaga 8).

Trafik/Parkering omkring och i området
• Tävlingsområdet ska kunna nås från flera olika 

väderstreck av fotgängare och cyklister. Detta kan 
ske från Idrottsvägen, från det rekreativa gång- och 
cykelstråket längs Svartån, från gång- och cykelbron 
över Svartån mot Rosta centrum samt från huvud-
cykelstråket Örnsrolänken mot Aspholmen.

• Cykelparkering till bostäderna och verksamheterna 
ska anordnas enligt Örebro kommuns parkerings-
norm (se bilaga 7).

• Angöring med fordon till tävlingsområdet ska ske 
från Idrottsvägen. Bilparkering till de tillkommande 
bostäderna ska anordnas inom tävlingsområdet, 
dock ej som markparkering utan som parkerings-
garage- och/eller parkeringshuslösningar. Enstaka 
markparkeringar för funktionshindrade får före-
komma, i övrigt ska området i huvudsak utformas 
fritt från biltrafik. Antal platser beräknas i enlighet 
med Örebro kommuns parkeringsnorm (se bilaga 7). 
En ny parkeringsnorm är under framtagande och 
kommer eventuellt att kunna användas i tävlings-
skedet. Information om detta kommer finnas på 
tävlingens hemsida www.orebro.se/ornsro
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INTRESSEANMÄLAN

2015-10-12  Inbjudan till intresse- 
 anmälan skickas ut  
    
2015-11-12  Intresseanmälan ska ha   
 inkommit till Örebro  
 kommun senast  
 (se adress nedan) 
 
2015-12-07  Meddelande till utvalda  
 intressenter skickas ut

Intresseanmälan skickas med post till 
följande adress:

Anna Jonasson
Stadsbyggnad
Box 33400 
701 35 Örebro

Digital kopia på intresseanmälan tas 
emot på samhallsbyggnad@orebro.se.

En uppsättning av intresseanmälan 
måste dock sändas med traditionell 
postgång enligt ovan.

T IDPLAN FÖR INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan
Syftet med intresseanmälan är att välja ut fem tävlings-
team som går vidare till markanvisningstävlingen. Ett 
tävlingsteam består av ett eller flera fastighetsbolag i 
samarbete med en eller flera arkitekter. Som grund i 
utvärderingen kommer varje tävlingsteams förmåga 
att utveckla området bedömas.

Örebro eftersöker samarbetspartner som kan genom-
föra en sammanhållen och effektiv exploaterings- 
process med fokus på arkitektur, kvalitet- och miljö-
frågor, ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet samt 
förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade 
projekt. Vi vill att intresseanmälan ska genomsyras av 
en ambition att vilja uppnå exklusiv arkitektur för att 
skapa ett unikt område.

Kriterier
Urvalet kommer ske utifrån följande kriterier:

-  Arkitektoniska ambitioner

-  Organisatorisk och ekonomisk förmåga

-  Stabilitet hos företaget

-  Kompetens

-  Erfarenhet

Intresseanmälans innehåll
Intresseanmälan ska innehålla följande information:

-  Ange kontaktperson/-er samt kontaktuppgifter i 
formuläret (se bilaga 12).

-  Beskrivning av företaget.

-  Om tävlingsteamet består av mer än ett fastighets-
bolag i samarbete med en eller flera arkitekter ska 
även samarbetsstrukturen mellan de olika parterna i 
tävlingsteamet redovisas.

-  Uppgift om medverkande arkitektkontor, ansvariga 
och handläggande arkitekter. Arkitekter/arkitekt-
kontor som redovisas i intresseanmälan binds till 
att vara en del av tävlingsskedet. Om så inte blir 
fallet kan tävlingsteamet komma att diskvalificeras.

-  Totalt två till fyra liknande referensprojekt, högst 
fem år gamla, som tävlingsteamet och berörda 
arkitekter genomfört var för sig eller tillsammans. 
Tävlingsteamets roll i projektet, omfattningen av 
projekten och när de genomfördes skall anges.

-  Ratingintyg, högst tre månader gammalt (enligt  
Upplysningscentralens soliditets/likviditetsbedömning  
eller liknande). Ett grundkrav för att vara behörig  
att delta i markanvisningstävlingen är att minst 
riskklass 3 måste uppfyllas.

-  Skatteverkets SKV 4820, ifylld av Skatteverket, 
högst tre månader gammal.

-  Förteckning över allt material som ingår eller  
bifogas till intresseanmälan.

Utvärderingsgrupp
Utvärderingsgruppen består av representanter från 
stadsbyggnad i Örebro. 

Sekretess råder kring inlämnade intresseanmälningar 
tills dess att beslut om vinnare i tävlingen tagits.

Frågor och svar
Frågor som rör innehållet och processen kring  
intresseanmälan kan ställas till Anna Jonasson på 
anna.jonasson@orebro.se.
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Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Tävlingsjury
Tävlingsförslagen kommer bedömas av en jury  
bestående av: 

Peder Hallkvist, stadsarkitekt SAR/MSA,  
Stadsbyggnad, Örebro kommun (ordförande)

Janet André, arkitekt MSc/MSA, Stadsbyggnad,  
Örebro kommun

Magnus Carlberg, landskapsarkitekt LAR/MSA,  
Stadsbyggnad, Örebro kommun

Ulf  Nykvist, planstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun

Helena Johansson, projektledare, Stadsbyggnad,  
Örebro kommun

Per Lilja, planarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun

Eva Fransson, stadsantikvarie/arkitekt, SAR/MSA 
Stadsbyggnad, Örebro kommun

Erik Skagerlund, exploateringsingenjör, Stadsbyggnad, 
Örebro kommun
Juryns sekreterare är Tove Dumon Wallsten, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges arkitekter

Tävlingsfunktionär
Sekretess råder kring vilka de deltagande tävlings-
teamen är tills dess att beslut om vinnare i tävlingen 
tagits. De tävlande får inte ta direkt kontakt med 
någon ur juryn vid frågor rörande tävlingen. En sådan 
kontakt kan leda till diskvalificering. All kontakt ska 
ske via tävlingsfunktionären. Endast tävlingsfunktio-
nären har rätt att bryta kuvertet med namnsedel och 
under sekretess kommunicera med förslagsställaren 
avseende eventuella kompletteringar till förslaget.  
Detta får endast ske i undantagsfall och endast på 
juryns uppdrag.

Utsedd tävlingsfunktionär är Anna Jonasson,  
Stadsbyggnad.

Frågor och svar under tävlingen
Eventuella frågor ska ställas till tävlingsfunktionären 
Anna Jonasson skriftligt via e-post adresserat till  
anna.jonasson@orebro.se. Tävlingsfrågor ska vara  
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2016-02-18.  
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter 
att skickas till samtliga tävlande team samt publiceras  
på www.orebro.se/ornsro.

Tävlingstekniska bestämmelser
Tävlingsuppgiften går ut på att utifrån redovisade 
förutsättningar i detta program arbeta fram förslag till 
bostäder inom det område som är markerat i kartan 
under rubriken ”Tävlingsområde”. Utifrån de listade 
bedömningskriterierna och de förutsättningar som  
redovisas i programmet kommer juryn göra en sam-
manvägd bedömning.  

Arrangör
Markanvisningstävlingen arrangeras av Örebro  
kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Tävlingshandlingarna består av detta 
dokument samt nedanstående bilagor 
till vilka det refereras i texten.

  Bilaga 1 Grundkarta

  Bilaga 2 Ortofoto och snedbilder

  Bilaga 3 Ledningskarta

  Bilaga 4 Workshop – Örnsro,  
 1–2 december 2014 

  Bilaga 5 Kulturmiljö Örnsro

 Bilaga 6 Undersökningar:  
 Geoteknisk undersökning

  Bilaga 7 Parkeringsnorm

  Bilaga 8 Nätstation

  Bilaga 9 Svar på ansökan om  
 planbesked för Nikolai 3:39 

  Bilaga 10 Samlade bilder över  
 tävlingsområdet

  Bilaga 11 Översiktlig bullerberäkning

  Bilaga 12 Formulär för intresse- 
 anmälan inkl. checklista

Övriga källor som finns på orebro.se

  Handlingsplan för stadens  
 byggande

  Vårt framtida Örebro – Örebro   
 kommuns översiktsplan

  Örebro grönstruktur

  Miljöprogram

  Dagvattenstrategi för  
 Örebro kommun

TÄVLINGSHANDLINGAR:
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Inlämning
Senast den 15 mars 2016 (plus tre dagar i fall där post 
eller bud används) ska tävlingsförslaget vara tävlings-
funktionären tillhanda. Detta sker genom inlämning 
på Stadsbyggnad i Örebro, Stadsbyggnadshus 1, 
Åbylundsgatan 8A, 701 35 Örebro. 

Förslagen kan även sändas med post till:

Anna Jonasson
Stadsbyggnad
Box 33400 
701 35 Örebro

Märk försändelsen med ”Markanvisningstävling  
Örnsro IP”.

Inlämnade förslag betraktas som bindande.

Varje tävlingsförslag ska även innehålla ett ogenom-
skinligt kuvert märkt med ”namnsedel” och förslagets 
motto. Innehållet i kuvertet ska redovisa förslagsläm-
narens namnuppgifter och samtliga medarbetare.

För att försäkra sig om att anonymiteten kring inläm-
nade förslag bibehålls så är det viktigt att försändel-
sen ej märks med avsändarens namn eller logotyp. 
Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller annan 
elektronisk överföring.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer bedömas efter hur väl de följer 
de krav och önskemål som ställts i programmet samt 
de bedömningskriterier som redovisas nedan, utan 
inbördes ordning. 

•  Arkitektoniskt koncept och gestaltning, byggnadens 
och utemiljöns formgivning och dess förhållnings-
sätt till omgivningen – materialitet, kulör och  
komposition.

•  Funktion – Hur områdets utformning i förhållande 
till allmän platsmark mot Svartån bidrar till att  
skapa liv, rörelse och gemenskap.

•  Utvecklingsbarhet – förslagets förmåga att utvecklas 
under kommande detaljplanskede och projekte-
ringsskede samt möjligheten till etappindelning.

•  Genomförbarhet – Förutsättningarna att genom- 
föra projektet inom angiven budget och övriga 
ramar som ställs i tävlingsprogrammet.

Redovisning av tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga ritningar  
och övriga handlingar ska vara försedda med ett 
motto. Tävlingsförslaget ska till sin omfattning följa 
det område som redovisas under rubriken ”Tävlings-
området”.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 
bedömning och utställning. Modell tas inte emot.  
Befintlig bebyggelse utanför tävlingsområdet ska  
illustreras så som den ser ut i dag.

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

A. Situationsplan över tävlingsområdet, 
skala 1:400 som redovisar bygg-
nadshöjder, relation till omgivning-
en samt gatumiljö och allmänna 
ytor.

B.  Tabell med ytredovisning för hela 
tävlingsområdet samt för del- 
områdena.

 -  Antal lägenheter

 -  Antal lokaler

 -  BTA, Ljus BTA, BOA, LOA

 -  BOA+LOA/LjusBTA

 -  Antal parkeringsplatser garage/ 
 mark

C.  Enkel volymstudie av tävlings- 
området i sin helhet inklusive  
gatustruktur och kopplingar i stort, 
skala 1:400

D.  Typplaner, representativa delar/ 
representativa hustyper skala 1:200

E.  Sektioner, representativa delar,  
skala 1:200

F.  Fasader, representativa delar, skala 
1:200 med angivande av material 
och färg.

G.  Perspektiv från strategiskt viktiga 
stadsvyer

H.  Perspektiv utifrån utvalda  
fotopunkter

I.  Sol, skugg- och vindstudier

J.  Beskrivning av förslaget

TÄVLINGSFÖRSLAGET SKA DÄRUT-
ÖVER REDOVISA FÖLJANDE:
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Utvalda intressenter kontaktas för att 
boka in enskilda startmöten under 
vecka 50

2015-12-18  Tävlingsstart 

2016-02-18  Slutdatum för frågor  
  
2016-03-15 Slutdatum för inlämning  
  
2016-05-18  Juryns beslut

TIDPLAN MARKANVISNINGSTÄVLING

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Offentliggörande av vinnande förslaget
Innan juryn tillkännager vilket förslag som är det  
vinnande så kommer förslaget förankras politiskt. 
Efter detta kommer kuvertet innehållande namnsedel 
och motto att brytas och förhandling kommer ske 
med vinnaren om fortsatt uppdrag och kontrakt.  
Om överenskommelse i förhandlingen inte kan upp-
nås så kommer förhandling ske med nästa förslag i 
rangordning.

Äganderätt, upphovsrätt  
och nyttjanderätt
Arrangören har den materiella äganderätten till det 
prisbelönta förslaget. Förslagsställarna innehar upp-
hovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 
delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Efter tävlingen
Markanvisning
Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen 
kommer att ligga till grund för framtagande av ny 
detaljplan för tävlingsområdet. Arbetet med den nya 
detaljplanen avses inledas omgående efter att tävlingen 
avslutats och en vinnare har utsetts. Utgångspunkten 
är att det vinnande förslaget ska genomföras i sin hel-
het, med reservation för ändringar som fordras utifrån 
detaljplaneprocessen. Markanvisning sker i enlighet 
med kommunens markanvisningspolicy och ger aktö-
ren rätt att under begränsad tid förvärva området av 
Örebro kommun med villkor att projektet genomförs 
enligt vinnande tävlingsbidrag. 

Detaljplan och bygglov
Detaljplaneavgiften ingår i markpriset och ingen på- 
följande planavgift eller gatukostnad utgår i samband 
med ansökan om bygglov. Vinnande aktör svarar  
för och bekostar bygglov i enlighet med vinnande 
tävlingsbidrag. 

Bearbetning
Eventuell bearbetning av det vinnande förslaget enligt 
juryns rekommendationer ska ske i samråd med stads-
byggnad Örebro.

Utställning 
Efter avslutad tävling kommer det vinnande tävlings- 
förslaget ställas ut offentligt av arrangören. När 
tävlingsförslaget offentliggörs kommer även juryns 
motivering att redovisas.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera  
samtliga tävlingsresultat på sina webbsidor samt i 
tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling 
kommer ske med angivande av förslagsställarens namn.

Returnering av förslag
Förslagen kommer ej att returneras.

Tävlingsprogrammets godkännande
Tävlingsprogrammet och dess bilagor är godkända av 
juryn som ansvarar för tävlingens genomförande.  
Tävlingen genomförs i samråd med Sveriges Arkitekter.
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Bilagor

Bilaga 1  
  Grundkarta

Bilaga 2  
  Ortofoto och snedbilder

Bilaga 3  
  Ledningskarta (inkl. placering/mått nätstation)

Bilaga 4  
  Workshop – Örnsro, 1–2 december 2014 

Bilaga 5 
  Kulturmiljö Örnsro

Bilaga 6 
  Undersökningar: Geoteknisk undersökning

Bilaga 7 
  Parkeringsnorm

Bilaga 8 
  Nätstation

Bilaga 9 
  Svar på ansökan om planbesked för Nikolai 3:39

Bilaga 10 
  Samlade bilder över tävlingsområdet

Bilaga 11 
  Översiktlig bullerberäkning

Bilaga 12 
  Formulär för intresseanmälan inkl. checklista

Övriga källor som finns på www.orebro.se

  Handlingsplan för stadens byggande

  Vårt framtida Örebro – Örebro kommuns översiktsplan

  Örebro grönstruktur

  Miljöprogram

  Dagvattenstrategi för Örebro kommun

BILAGOR
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Örebro kommun 
Stadsbyggnad

019-21 10 00
orebro.se/byggorebro

PRODUKTION: ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ.2015

Vill du veta mer?


