Örnsro IP i Örebro kommun
Juryutlåtande markanvisningstävling!
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Bakgrund

Örebro är i ett skede av kraftig utveckling med stigande
antal medborgare, ett stort antal nya företag och omfattan
de byggnation. I staden finns en stark tradition av förstklas
siga bostadsområden med kända exempel från till exempel
50-talet, som Baronbackarna med sina bilfria innergårdar,
eller stjärnhusen i Rosta som idag är klassade som riksin
tresse för kulturmiljövården. Sedan dess har en rad intres
santa bostadsområden tillkommit och viljan att fortsätta
skapa spännande bostadsprojekt med höga kvaliteter lever
kvar.
Från stadskärnan sker en successiv övergång från stensta
dens starkt bebyggelsepräglade karaktär till det renodlade
natur- och kulturlandskapet. Längs med Svartån möter
man å-staden Örebro. Ån har i århundraden fyllt en viktig
funktion – förr främst för passagerartrafiken från Storbron
till Karlslund samt som en plats för välbesökta sommar
kaféer på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. På senare år har
ån främst fungerat som ett vackert och naturligt inslag i
stadsbilden och utgjort en uppskattad kontrast mot byggna
der och gator.
Svartåns stränder är en viktig länk för att sammanbinda
och tillgängliggöra stadens gröna öar i form av parker och
grönområden och kopplar även samman landsbygd och
innerstad. Å-rummet är numera ett område som används
både för rekreation och pendling med cykel. I Örebro finns
en stark tradition att bygga ut gång- och cykelvägnätet och
med utvecklingen av Örnsro fortsätter kommunen det
arbetet.
Örnsro idrottsplats har en lång tradition och är stadens
äldsta. Men i takt med att staden förtätas och nya idrotts
platser utvecklas ser staden här en möjlighet att skapa en
attraktiv plats vid vattnet i en del av Örebro som har po
tential att utvecklas under de närmaste 20 åren. Genom att

anordna en markanvisningstävling vill staden skapa förut
sättningar för en unik ny stadsdel med bostadsbebyggelse
av hög kvalitet. Det vinnande bidraget ska ge en tydlig iden
titet åt området och bidra till att förstärka kopplingen till
den allmänna park som kommer att anläggas intill Svartån i
samband med projektet.
Platsen präglas av olika hustyper och stor variation i skala,
uttryck och typologi. Det angränsande kommunala bostads
området Smeden från 60-talet utgör en enklav med ungefär
samma storlek som tävlingsområdet. Smeden består av gula
tegellameller som trappar ned mot ån. På andra sidan om
ån ligger stora fristående villor med strandtomter från förra
seklets första hälft. I direkt anslutning till tävlingstomten
ligger Villa Örnsro (även kallad Adlers villa) från 1890–
1900 uppförd i gult tegel. Koloniområdet med en småskalig
och grön struktur som gränsar mot tomten i väster är ett av
Örebros äldsta. Söder och väster om tävlingsområdet ligger
en i huvudsak småskalig och blandad industribebyggelse där
Eons värmeverk i fonden på Idrottsvägen sticker ut med
sitt storskaliga uttryck.

Syfte

Tävlingen syftar till att skapa ett unikt vattennära bostads
område nära city och samtidigt bidra till att den berörda
delen av Svartån blir mer attraktiv för alla örebroare.
Området utmed Svartån erbjuder redan idag en rad vackra
boendemiljöer, parker och kulturmiljöer – den nya bebyg
gelsen på Örnsro ska bli ytterligare en pärla i raden. Platsen
för tävlingen är en av de sista obebyggda tomterna längs
ån och blir därmed en strategiskt viktig punkt i staden.
Utgångspunkten för tävlingen 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 samspela med ån som ett stadsbyggnadselement.
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Tävlingsuppgift

Uppgiften bestod i att utforma en mindre stadsdel intill
en planerad offentlig park söder om Svartån. Bebyggelsen
skulle omfatta 150–200 bostäder eller cirka 15 000 BTA. I
uppgiften ingick att föreslå ett eller flera gångstråk genom
området som skulle sammanlänka Idrottsvägen och strand
promenaden.
I tävlingsuppgiften har ingått att förhålla sig till den all
männa platsmarken, men inte att gestalta den. Kommunen
kommer att ge platsen sin slutgiltiga gestaltning i samspel
med det vinnande förslaget.

Deltagande team

Tävlingen var efter öppet prekvalificeringsförfarande öppen
för följande fem inbjudna team:
• Derome Hus, Liljewall arkitekter och Vilhelm Lauritzen
Arkitekter
• HSB Produktion i Mälardalen HB, Ragnarsson Fastig
heter, Elding Oscarson Arkitekter, Tovatt Architects &
Planners och Fojab Arkitekter
• Hökerum Bygg, Sandellsandberg, Arkitekthuset och
• NCC Construction Sverige, AART architects, AQ Arki
tekter och Gora art&landscape
• Slättö Förvaltning och CF Møller
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Inlämnade förslag

Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats in och god
känts för bedömning:
• Adlers Trädgård
• Delta
• Tillsammans – Örnsro bryggor
• Väven
• Örnsro Trästad

Jury

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod
av:
• Erik Skagerlund, mark- och exploateringsingenjör, stra
teg, Stadsbyggnad, Örebro kommun
• Eva Fransson, arkitekt SAR/MSA, stadsantikvarie, Stads
byggnad, Örebro kommun
• Helena Johansson, projektledare, Stadsbyggnad, Örebro
kommun
• Magnus Carlberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, enhets
chef, Stadsbyggnad, Örebro kommun
• Peder Hallkvist, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Stads
byggnad, Örebro kommun, juryns ordförande

• Per Lilja, planarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun
• Ulf Nykvist, planstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun
Juryns sekreterare har varit Julia Hertzman, arkitekt SAR/
MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit
Anna Jonasson, projektkoordinator arkitekt SAR/MSA,
Örebro kommun.

Bedömningskriterier

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen utifrån
följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de
krav och önskemål som ställts i programmet – där relatio
nen till ån, kvalitet och unika boendekvaliteter löper som en
röd tråd.
• Arkitektoniskt koncept och gestaltning, byggnadens och
utemiljöns formgivning och dess förhållningssätt 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 un
der kommande detaljplaneskede och projekteringsskede
samt möjligheten till etappindelning.
• Genomförbarhet – Förutsättningarna att genomföra pro
jektet inom angiven budget och övriga ramar som ställs i
tävlingsprogrammet.

Juryns generella bedömning

Det nya bostadsområdet i Örnsro är ett viktigt projekt för
Örebro. Platsen är strategiskt viktig med sitt läge vid ån mitt
emellan olika bebyggelsetyper. Det som byggs här blir start
skottet för utvecklingen av stadsdelen, som över tid troligen
kommer att förändras och få en mer blandad karaktär än
idag. Juryn har fäst särskild vikt vid att förslagen ska kunna
tillskapa ett värde för platsen med ett koncept som både är
nyskapande och genererar attraktionskraft för området i sin
helhet. Förslagen visar på olika sätt att gestalta och organisera
kvarteret och byggnaderna. Det finns kvaliteter i samtliga
förslag samtidigt som inget projekt är färdigbearbetat.

varit att bedöma förslagens utvecklingsbarhet och genomför
barhet utifrån de angivna ramarna.
Juryn har inte bedömt förslag till gestaltning av den allmänna
platsen intill ån men har däremot noga studerat förslagens
relation till å-rummet och kopplingen mellan Idrottsvägen
och vattnet.
Generellt är juryn positivt överraskad av att platsen i sig
har väckt ett så varierat gensvar hos de tävlande teamen där
förslagen förhåller sig på mycket olika sätt till den angivna
kontexten. Även om fokus i mångt och mycket legat på
å-rummet i programmet är juryn förvånad över att få för
slagsställare valt att redovisa mer av hur förslagen ter sig mot
Idrottsvägen som utgör platsens mer urbana framsida. Juryn
har noterat att flera förslag inte tagit hänsyn till det rekom
menderade avståndet till Idrottsvägen med hänsyn till trafik
buller och risk avseende närheten till industri och transporter
av farligt gods. Förslagsställarna har endast undantagsvis
redovisat hur dessa förutsättningar ska tas om hand. Redovis
ning av tillgänglig angöring och parkeringsplatser för funk
tionsnedsatta, samt hur sophämtningen ska fungera redovisas
knapphändigt i samtliga förslag.
Inom juryn har det funnits flera olika kompetenser med
skilda perspektiv och erfarenheter. Med stor respekt för
varandras uppfattningar har juryn kommit fram till ett beslut
om vinnare. Juryarbetet har varit mycket lärorikt och många
erfarenheter kommer att vara till nytta i det fortsatta arbetet
med projektet.
I den fortsatta detaljplaneprocessen och projekteringsfasen
kommer det vinnande förslaget att prövas, utvecklas och
konkretiseras i dialog mellan stadsbyggnadskontoret och det
vinnande teamet.
Ett första och viktigt steg har tagits i och med att en vinnare
är utsedd i tävlingen – nu startar arbetet med att realisera
projektet!

Juryn har i sin bedömning framförallt försökt ta fasta på bä
rande idéer för gestaltning och utformning som är så robusta
att de kan utvecklas i en fortsatt process utan att förlora sin
karaktär eller sina kvaliteter. En viktig del av juryns arbete har
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Juryns beslut
Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 12 maj 2016 att utse förslaget Örnsro Trästad av Slättö Förvaltning och CF Møller
till vinnare i tävlingen och rekommendera förslaget till utförande.

Erik Skagerlund

Peder Hallkvist

Eva Fransson

Per Lilja

Helena Johansson

Ulf Nykvist

Magnus Carlberg
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Individuella bedömningar
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VINNARE
Örnsro Trästad
Det konceptuellt starkaste förslaget som
övertygar med sin lekfullhet och kraft. Här
finns en råhet som är besläktad med den in
dustriella kontexten och samtidigt ett vänligt
anslag med de avsmalnande huskropparna
i trä. Med ett tillsynes enkelt grepp skapas en
tät, och samtidigt luftig, spännande struktur
på platsen, som både kräver och tål något
extra. Örnsro Trästad skapar förutsättningar
att etablera platsen och sätta stadsdelen
på kartan med ett unikt område som bidrar
till att länka samman staden med ån.
Förslaget består av tio huskroppar med varierande höjd i
två olika typer som blir lägre ju närmare vattnet de kommer.
Husen grupperas lekfullt och skenbart slumpartat med en
struktur där byggnaderna liknar fartyg som vandrar ned mot
vattnet. Gestaltningen är oväntad och lockande men upplevs
naturlig och självklar på platsen. I det kommande arbetet med
att vidareutveckla förslaget bör husens exakta utformning
och placering studeras vidare med avseende på buller, vindar
och skuggverkan på gårdar. Juryn bedömer att förslagets fria
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Förslagsställare: Slättö Förvaltning genom Henrik
Nordlöf

utformning medger förändringar utan att det starka koncep
tet påverkas.
Den föreslagna bebyggelsen fungerar med sitt tydliga form
språk väl på platsen. Uttrycket är sammanhållet och kon
ceptuellt starkt men tillåter en trivsam och naturlig variation
inom området. Programmets önskemål om variation är
elegant löst med subtila nyansskillnader i färgsättningen och
med mer markanta skillnader i husens höjder. Det samman
hållna formspråket fungerar väl ihop med det angränsande
kvarteret Smeden som är ungefär lika stort och som också
är enhetligt samtidigt som det varierar i höjd och storlek.
De udda formerna bildar en egen typologi på platsen som
kommunicerar såväl med det angränsande industrilandskapet
som koloniområdet. Samtidigt flörtar bebyggelsen förtjänst
fullt med Eons storskaliga och dramatiska industriarkitektur
i väster.
Utemiljön är gestaltad i samklang med husen med en intres
sant och modern blandning av växter och rumsbildningar.
Ängen utgör ett slags återskapad natur som övertygar i all sin
enkelhet. Aktivitetsstråket visar på ett sympatisk anslag men
är inte konsekvent genomfört och behöver utvecklas vidare.
I förslaget finns en viss otydlighet kring hur man ska röra

Tävlingsteam: CF Møller genom Mads Mandrup, Mårten Leringe arkitekt SAR/MSA, Ola Jonsson arkitekt SAR/
MSA, Peter Kornerup, Anne Katrine Arrildt, Francesca Della Giustina, Lasse Vilstrup Palm och Mads Nikolaj

sig genom området och hur det allmänna ska förhålla sig till
det halvprivata. Juryn bedömer att vissa stråk och funktioner
behöver förändras men att det låter sig göras inom ramen för
den föreslagna gestaltningen.
Genom att öppna upp platsen mot Idrottsvägen bjuds
förbipasserande in att ta del av grönskan kring Svartån. Sett
ur ett framtida omvandlingsperspektiv är juryn starkt po
sitiv till att förslaget även mot gatan annonserar det gröna
rummet vid ån. Greppet skapar samtidigt utmaningar med
trafikbuller och eventuell risk från transporter av farligt gods
och det angränsande industriområdet. Eftersom balkongerna
är indragna, och formspråket kraftfullt, ges dock möjlighet
att arbeta med inglasningar som skydd mot buller. Den fria
placeringen på tomten tillåter även smärre justeringar med
avseende på risk.
Arkitekturen är tidstypisk och modern och samtidigt tydligt
påverkad av platsens förutsättningar. Både byggnadernas
stomme och fasader är i trä vilket juryn bedömer extra intres
sant utifrån projektets stora omfattning och ur ett hållbar
hetsperspektiv. Gestaltningen är konsekvent och övertygande
med en diskret färgpalett och ett inbjudande och samtidigt
robust uttryck. Genom de utskurna och ibland inskjutna

partierna ger de föreslagna byggnaderna intrycket av att vara
monoliter som skulpterats fram på platsen. De nätta glasade
växthusen och den naturlikt gestaltade utemiljön bildar en
tilltalande kontrast. Det intressanta spelet med olika vinklar
i höjdled ger husen en välbehövlig lätthet. Juryn anser att pro
jektet är helt avhängigt de lutande fasaderna.
Lägenheterna har stora kvaliteter med balkonger och var
dagsrum och kök i hörnlägen. Vissa lägenheter är dock mind
re vällösta med långa korridorer och genomgångsrum vilket
borde kunna undvikas i de valda byggnadstyperna. Juryn
saknar en redovisning av lägenheterna i husens övre plan, där
yttermåtten är avsevärt mindre, vilket skulle behövts för att
fullt ut bedöma genomförbarheten i förslaget.
Förslaget behöver utvecklas avseende sophämtning och
angöring. Till exempel är de angivna miljörummen i förslaget
svårtillgängligt placerade.
Som helhet rymmer förslaget Örnsro Trästad så stora kvalite
ter och har ett så starkt koncept att juryn ser goda möjlighe
ter att hantera de brister som finns i tävlingsförslaget. Örnsro
Trästad är en värdig vinnare och har stor potential att skapa
en nya spännande årsring i Örebros bebyggelsehistoria.
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Delta
Förslagsställare: NCC Construction Sverige AB genom Emma Engström, Christina Lind
bäck och Anders Ljungberg. Tävlingsteam: AART architects genom Anders Tyrrestrup, Isak

Ett övertygande förslag med ett tydligt och
trovärdigt koncept som är väl anpassat till
den omgivande miljön. Med en skenbar
enkelhet löser förslaget tävlingsuppgiften
på ett naturligt och skickligt sätt. Genom att
föreslå en stadig och tung tegelbebyggelse
mot Idrottsvägen skapar förslagsställarna
både en konceptuell och en funktionell
rygg mot vägen. Ryggen med sitt kraftfulla
uttryck och smala öppningar är grunden
till förslagets styrka men skapar på samma
gång även brister i projektet.

Juryn uppfattar ryggen mot Idrottsvägen som ett naturligt
svar på rådande förutsättningar med buller och risk från
angränsande industriverksamhet och transporter av farligt
gods på gatusidan av tävlingsområdet. Huskroppen mot
gatan skärmar av den inre bebyggelsen och den allmänna
parkmarken mot Svartån med ett effektivt och elegant
grepp där bebyggelsen veckar sig och på så sätt skapar
förutsättningar för en varierad gatubild och förgårdsmark.
Samtidigt blir kvarteret därmed relativt slutet mot gatan och
kontakten med å-rummet begränsas. Som fondmotiv från
stan sett, är kortsidan på den lamell som är vinklad snett
mot Idrottsvägen olyckligt redovisad som en relativt sluten
gavel. Delta bedöms dock som helhet vara väl anpassat till
omgivningen avseende koncept, skala och materialitet.

Förslaget består av veckade lameller längs Idrottsvägen
som trappar i höjd ned mot koloniområdet, samt sex lägre
punkthus mot Svartån. Förslaget förhåller sig på liknande
sätt till gatan och ån som det angränsande bostadsområdet
Smeden från 60-talet. Smeden kan också läsas som en kon
tinuerlig mur mot gatan med trappande lägre bebyggelse
innanför.

Punkthusen grupperar sig kring två upphöjda gårdsrum. Ju
ryn menar att det är ett lyckat grepp som skapar en naturlig
skillnad mellan de offentliga och halvprivata platserna inom
området även om höjdskillnaden skulle kunnat vara något
mindre. Greppet att arbeta med halvvåningsförskjutningar
och sammanlänkade källarvåningar verkar onödigt tillkrång
lat och skapar behov av körbara bjälklagsytor.
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Birgersson och Mads Nygaard, AQ Arkitekter genom Markus Grieser arkitekt SAR/MSA,
Joakim Malmquist och Ylva Frid arkitekt MSA, Gora art&landscape genom Monika Gora
landskapsarkitekt LAR/MSA.
Förhållningssättet till den allmänna marken vid ån över
tygar genom att husen håller ett respektfullt avstånd och
att entréerna orienteras mot de respektive gårdarna. Hela
området innanför muren mot gatan ter sig som en skyddad
oas och bedöms kunna bli en mycket uppskattad miljö för
de boende. Nackdelen är att å-rummet och den offentliga
parken skärmas av från Idrottsvägen där kopplingen endast
består av smala gatt som passager in i området.
Gestaltningen präglas av några få enkla men effektiva
grepp. Förutom att lamellhusen mot vägen veckar sig har
de också en varierande takfotshöjd. De varierade takfotshöjderna upprepas i gårdshusen vilket skapar intressanta
vinklar och terrasslägen på taken. Samtidigt ställer utform
ningen höga krav på detaljutförande och tekniska lösningar.

kostsamma krav på brandglas där glasen sitter ovan varand
ra. Punkthusens stående träpanel återkommer elegant i
lamellhusens indragna fasadliv.
De redovisade lägenhetslösningarna har många kvaliteter
men övertygar inte helt i sitt anslag att vara flexibla. Rela
tionen mellan BOA och BTA är relativt ogynnsam vilket
skapar frågetecken kring att projektet går att genomföra
med de kostnadsdrivande kvaliteter som redovisas.
Sophämtning och tillgänglig angöring till punkthusen är
bristfälligt redovisad.

Övriga grepp som sammanlänkar gestaltningen av området
är hanteringen av fönster och balkonger. Stående panel ger
gårdshusen ett mjukt utseende medan husen mot gatan i
tegel ansluter till Smeden och industriområdet intill. Alla
fönster sitter i indragna partier som skapar reliefverkan i
fasaden. De rumshöga fönstren utan avdelare ställer dock
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Tillsammans Örnsro bryggor
Förslagsställare: Hökerum Bygg genom Maria Ståhl och Henrik Wästervall.
Tävlingsteam: Sandellsandberg arkitekter genom Thomas Sandell arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA,

Förslaget är mycket konsekvent i sin utform
ning och visar på fina materialmöten och
raffinerade arkitektoniska detaljer. Greppet
att skapa en flora av hustyper med besläk
tade material och detaljlösningar är intres
sant men juryn är tveksam till antalet olika
typer och anser att de mellanrum som bild
as riskerar att bli impediment och splittrade
ytor. Juryn ser även svagheter i förslaget
avseende kopplingen till den angränsande
omgivningen.

att skapa en urban småskalighet är intressant men slutre
sultatet uppfattas som alltför urbant och hårdgjort. Antalet
lägenheter står inte i proportion till det hårdgjorda anslaget
som skulle ha fungerat bättre vid en större exploatering.
Juryn är tveksam till antalet olika hustyper som ger ett något
splittrat intryck och som skapar frågetecken kring projektets
möjlighet till realisering.

Förslaget består av två kvarter som skiljs åt av ett stråk längs
en föreslagen kanal som förbinder Svartån med Idrotts
vägen och en radhuslänga. Kvarteret mot koloniområdet
utgörs av punkthus, och hus i vinkel, som ligger utspridda
i en struktur som minner om kolonilotternas. Det andra
kvarteret som ligger närmast huvudcykelstråket består av
olikformade punkthus grupperade kring ett trädäck. Flera
av hustyperna i förslaget har stora kvaliteter både ut- och
invändigt medan helheten inte riktigt övertygar. Ansatsen

Genom den strikta placeringen av huskropparna tas mycket
mark i anspråk och det blir ibland oklart vilka hus som
hör till vilken gård. Det gemensamma trätorget väcker
frågetecken kring hur det ska nyttjas och fungera. Är det
ett offentligt eller halvprivat rum? Eftersom det är upphöjt
uppfattas det som privat, men det bedöms inte kunna fyllas
med tillräckligt mycket liv för att inte upplevas som ödsligt
och onödigt hårdgjort. Det offentliga stråket genom områ
det ser dock trevligt och inbjudande ut.

14

Rummen mellan husen beskrivs som gröna med ett mjukt
och fritt formspråk men ser formella och hårdgjorda ut
på bilderna. Bilvägarna in i området skapar, trots att de är
enkelriktade, en urban struktur som känns främmande på
platsen.

Jenny Kåhre arkitekt SAR/MSA, Pernilla Johansson, Nils Pettersson och Henrik Wallgren, Arki
tekthuset genom Tomas Hultegård och Rebecka Gunnarsson arkitekt MSA, ÅF genom Matil
da Sabel landskapsarkitekt MSA.
I förslaget har radhusbebyggelse föreslagits i bästa solläge
mot parkrummet vid ån. Läget är ypperligt för ett exklusivt
boende men valet av typologi gör att platsen upplevs som
mindre allmän och bidrar därmed till en privatisering av
det offentliga rummet. Den föreslagna bebyggelsen bidrar
även till att Adlers villa skärmas av från den planerade nya
parken.
Husen är känsligt gestaltade med flera kvaliteter och ett
intressant spel mellan material. Det är modigt att förslags
ställarna arbetar med betong som dominerande material
och förslaget visar på ett flertal eleganta arkitektoniska
lösningar. En del av lägenheterna är vällösta med fina
rumssamband. Huskropparna har placerats nära vägen
vilket är problematiskt med avseende på buller och eventu
ell risk från transporter av farligt gods och det angränsande
industriområdet. Den valda gestaltningen med sina fina och
precisa detaljer bedöms inte på ett enkelt sätt kunna kom
pletteras med bullerdämpande tillägg såsom inglasningar av
balkonger.

ja om biltrafiken ska samsas med cyklarna och om bilarna
ska korsa huvudcykelstråket. Juryn anser att det föreslagna
trädäcket skapar onödig problematik kring tillgänglighet.
Ramper föreslås sörja för tillgängligheten till däcket men
gestaltningen kommunicerar inte att platsen är lättåtkomlig.
Förutom en generös trappa mot Idrottsvägen väcker mötet
mellan omgivningen och trädäckets kanter frågetecken,
särskilt i miljön längs huvudcykelstråket.

Angöring med bil i relation till huvudcykelstråket öster om
tävlingsområdet redovisas bristfälligt. Det är svårt att urskil
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Adlers Trädgård
Förslagsställare: HSB Produktion i Mälardalen HB genom Sara Almcrantz, Ragnarsson
Fastigheter AB genom Dan Ragnarsson. Tävlingsteam: Elding Oscarson Arkitekter genom
Johan Oscarson arkitekt SAR/MSA, Jonas Elding arkitekt SAR/MSA (ansvariga), Paolo Mig
liori, Jerome Malpel, Tristan Zelic arkitekt SAR/MSA, Freya Tigerschiöld och lsabelle Coche-

Ett förslag med flera tilltalande lösningar
och väl gestaltade detaljer som dock sak
nar en tydlighet i helheten. Idén att ställa
bebyggelsen som på en bricka av grus,
eller så småningom stenläggning, ger försla
get en viss kärnfullhet men skapar samtidigt
frågetecken kring andelen hårdgjord mark i
relation till det gröna.
Förslaget består av fem punkthus mot Idrottsvägen och
koloniområdet, en lamell vinkelrätt mot Idrottsvägen och
ett kvarter kallat Fabriken med varierande typologier. En
lockande vy fylld av programmerade ytor och liv presen
terar förslaget på ett inbjudande sätt utan att övertyga
helt om hur ytorna faktiskt ska användas. Kopplingen till
koloniområdet visar på ett tänkbart och tilltalande framtida
scenario som dock hamnar utanför det juryn ska ta med i
sin bedömning. Det är tydligt att förslagsställarna inspirerats
av platsens kontext och det finns spännande ansatser i delar
av förslaget men det är svårt att utläsa ett tydligt samlat
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koncept. Istället blir intrycket att delarna aldrig riktigt blir
till någon helhet.
Kontakten med den allmänna parken redovisas på ett tillta
lande sätt som dock väcker en del frågetecken. Vem förvaltar
marken och hur sker gränsdragningen? Varför passerar man
plötsligt en halvprivat gård i rörelsen längs vattnet? Även om
förslaget visar på en vällovlig ambition att samutnyttja mark
för olika funktioner över dygnet framstår den föreslagna för
skolegården på bostadshusens gård, ovanpå garagebjälklaget,
inte som någon önskvärd lösning. I en tät urban situation är
det en kompromiss som man kan överväga – att låta försko
lebarnens inhägnade gård ligga på en intim bostadsgård –
men här upplevs förslaget som helt orealistiskt.
Flera av husen har gestaltats väl med känsliga detaljer. Det
sågtandade taket refererar uppenbart till kontexten på ett
möjligen övertydligt sätt men här skapas intressanta bo
endekvaliteter. Kolonihusen har kvaliteter och övertygar
delvis, de upplevs dock som något klumpiga. Vid det hus
som kallas Längan uppstår ett något otydligt förhållande

velou, Tovatt Architects & Planners genom Johannes Tovatt arkitekt SAR/MSA (ansvarig),
Stella Lindstam arkitekt SAR/MSA, David Neuschiltz, Isak Bergström, Sara Almen och Alina
Scheutzow arkitekt SAR/MSA, Fojab Arkitekter Stockholm genom Johan Paju landskapsar
kitekt LAR/MSA (ansvarig) och Sofia Fors Szuba

mellan allmän och halvprivat mark. Som juryn läser försla
get är det tänkt att husets bostadsgård ligger i väster medan
allmänheten bjuds in att passera i öster, men utformningen
övertygar inte helt.
Det höga punkthuset förblir anonymt och säljs inte in i det
presenterade materialet, vilket gör att det blir svårt att förstå
varför det finns och vad det gör för platsen. Sammantaget
saknas en tydlig helhet i gestaltningen.
De redovisade planlösningarna har flera förtjänster med
förslag på goda boendemiljöer.
Husen har placerats närmare Idrottsvägen än den före
slagna gränsen i programmet. Förslaget presenterar dock
övertygande åtgärder med avseende på buller medan
förhållningssätt till eventuell risk från transporter av farligt
gods och det angränsande industriområdet inte redovisas. I
övrigt noterar juryn att man i förslaget angör via grannfastig
heten som inte är i kommunal ägo och dessutom korsar
huvudcykelstråket.
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Väven
Förslagsställare: Derome Hus AB genom Andreas Ahlman och Eva Aronsson.
Tävlingsteam: Liljewall arkitekter genom Per-Henrik Johansson arkitekt SAR/MSA, Hilda

Ett tydligt och på sätt och vis logiskt kon
cept med en högre rygg mot gatan i tegel
och lägre småskalig bebyggelse innanför.
Enkla rationella huskroppar med en intres
sant komposition skapar tilltalande boende
miljöer men bildar dock inte riktigt ett över
tygande sammanhang. Förslaget bedöms
kunna fungera bättre på en annan plats
då det har svagheter avseende samspe
let med å-rummet samt kontakten mellan
Idrottsvägen och vattnet.
Förslaget består av en tydlig rygg mot Idrottsvägen med be
byggelse som trappar ned i skala mot koloniområdet samt
en lägre radhus- och gårdshusbebyggelse längs tre stråk
innanför ryggen. Den högre ryggen i tegel mot Idrottsvä
gen med lägre bebyggelse innanför är ett grepp som delvis
känns igen från det angränsande området Smeden där det
också skapas en lugn insida mot å-rummet. Juryn uppfattar
bebyggelsen på insidan som omotiverat lågmäld och små
skalig vilket tillsammans med de intima gaturum som bildas
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mellan husen ger förslaget en alltför privatiserad karaktär.
Projektet kallas för väv men juryn ser inte riktigt hur det
väver ihop området.
Förlaget innehåller ett flertal rationella och väl gestaltade
byggnadstyper med potential att skapa trivsamma rum och
platser. Temat med sadeltak utgör ett enkelt men effek
tivt grepp för att binda samman de olika husen. Ett annat
samlande grepp som fungerar väl är att huskropparna är
förskjutna i förhållande till varandra vilket skapar förut
sättningar för generösa entrébalkonger. Loftgångshusen är
intressant lösta och den lägre bebyggelsen har en sympatisk
gestaltning. Materialvalen med trä inne på gården och tegel
mot gatan fungerar väl ihop med omgivningen. Juryn bedö
mer dock att bebyggelsen är onödigt varierad mot Idrotts
vägen vilket ger ett oroligt intryck.
Rummen mellan husen är tydligt uppdelade i två typer –
den mer gestaltade marken och naturmarken som närmast
liknar en våtmark. De omhändertagna gaturummen bildar
på så sätt även gårdsrum för de boende. Ett grepp som
skulle kunna fungera bra men som inte svarar mot tävlings
programmets krav på integrering med å-rummet. Det tänk

Esping Nordblom arkitekt SAR/MSA och Andreas Johansson landskapsarkitekt LAR/MSA,
Vilhelm Lauritzen Arkitekter genom Michael Schytt Poulsen arkitekt MAA.

ta huvudstråket genom området uppfattas som ett trivsamt
men privat gårdsrum snarare än ett stråk där man ska röra
sig mot vattnet. De gröna naturlika rummen upplevs inte
heller som tillgängliga för allmänheten men skulle säkert
fungera bra som bostadsnära naturlek. Genom sin låga
skala tar bebyggelsen onödigt mycket mark i anspråk och
kontakten med Svartån övertygar inte.
Förslaget redovisar yteffektiva och rationella lägenhetslös
ningar med ett tänk kring flexibilitet. Med smala huskroppar
skapas förutsättningar för ljusa och trivsamma lägenheter.
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