Tillsammans!
Välkommen till Örnsro Bryggor. Vår arbetsprocess har tagit avstamp
i platsen och historien den bär på. En plats där man har samlats,
varit aktiv, tittat på och utövat idrott. Vi vill att platsen ska fortsätta
vara en skön plats för inspirerande möten. Vårt Örnsro Bryggor är
en plats med det övergripande mottot
”Tillsammans- Örnsro Bryggor”.

VY MOT BRYGGORNA

TILLSAMMANS- ÖRNSRO BRYGGOR
Vår vision med Örnsro bryggor är att skapa ett område
som genomgående påminner boende och besökare
om den täta förbindelsen med årummet och vattnet.
Vegetation från å-riket och olika vattenelement knyter
samman rummen mellan husen och ger en tydlig
identitet till det nya området. Det nya bostadsområdet
är utformat utifrån fyra huvudgrepp som alla knyter an
till omgivningen; Trätorget, Kanalstråket, Ängen och
Bryggorna. Trätorget med dess urbana karaktär har
kopplingar till staden och gaturummet. Ängen med sin
varierade vegetation, öppna gräsytor och sina intima
rum mellan bryggorna och husen möter koloniområdet
i väst. Kanalstråket där fotgängare, cyklister och bilar
samspelar med en frodig dagvattenkanal blir huvudgatan
i området, som kopplar ihop Svartån med Idrottsgatan.
Slutligen har vi Bryggorna, en ny publik plats intill Svartån
och sjön. Det är en plats där boende och besökare kan
mötas och njuta av ﬁna soliga lägen med vattenkontakt i
gröna omgivningar intill det nya bostadsområdet Örnsro
Bryggor.

BEBYGGELSE

ÖVERSIKT

GATOR & PARKERING

GATOR OCH TORG
Bostadsområdet präglas av en öppen, varierad struktur,
i gatornas utformning. Gåfartsgator i hela området
möjliggör transporter och räddningstjänst att komma nära
alla byggnader men traﬁken sker på fotgängängarnas
och cyklisternas villkor. Gaturummen är en del av den
offentliga ytan – ett shared space som används för
rörelser, lek och aktiviteter. Torgytor öppnar upp sig på
ﬂera platser mellan husen där stråk korsar varandra eller
bryggor breddas till mötesplatser intill vattnet. Flexibla
platsbildningar som de boende kan göra till sina ﬁnns
det gott om. Här tänker vi oss att det ﬁnns plats för allt
från loppisar, kvartersfest, umgänge och lek. Kanalgatan
som är områdets centrala stråk, är dimensionerad så att
två bilar kan mötas men övriga gator är enkelriktade.
Här kopplas parkstråket längs ån ihop med det nya
bostadsområdet på ett generöst och tydligt sätt, med
långa siktlinjer genom området. All parkering sker
i parkeringsgaraget eller längs Idrottsvägen men
angöringsplats ﬁnns vid varje entré för särskilda behov.
Cykelparkeringar ﬁnns dels intill varje bostadsentré, dels i
parkeringsgaraget. Öppna, grunda rännor längs gatorna
leder ytvattnet till planteringsytor på ett pedagogiskt och
praktiskt vis. Det nya kvarteret möter Idrottsvägen med
en grön kil med fritt placerade träd och buskar, med en
varierad struktur längs gatan. I kvarterets sydöstra hörn
ﬁnns en generös och inbjudande trappa och ramp som
leder upp på det träbelagda torget, som tydligt kopplar
vidare till Kanalstråket med utblick mot sjön.

OMRÅDETS KARAKTÄR OCH MATERIAL

Mindre gångstråk
Huvudstråk gång/cykel
Bil/räddningstjänst

BLÅ OCH GRÖNA KVALITÉER
Vattenkontakten präglar området. En visuell
dagvattenhantering tar hand om ytvatten och leder det
via öppna ränndalar till planteringsytor och kanalen.
Överskottsvatten renas och leds ut i sjön eller Svartån.
Kanalstråkets vegetation fungerar som kontrast till det
intilliggande gångstråket i trä. Växterna bidrar också till
att rena dagvattnet och vattennivån i kanalen kommer
att skifta. Längs stranden, som är planterad med vass
och gräs, ﬁnns en bryggmiljö. Här inbjuder området
till liv och rörelse för promenader, vattenlek och sol
hela dagen. Närmast koloniområdet möter gräsytan
vattnet i en låg strandlinje för lek och plask. Där skulle
man kunna vada ut i sjön på en mjuk sandbotten eller
dra upp en gummibåt eller kanot på gräset. Längs
kanalen ﬁnns solitära träd planterade som en naturlig
förlängning av de beﬁntliga, stora lönnarna mellan sjön
och radhusen. Lönnen återkommer i området på ﬂera
ställen och längs Idrottsvägen, för att knyta samman
det nya med det gamla. Mellan husen är vegetationen
i mindre skala, med fritt placerade fruktträd och

PRIVATA & SEMIPRIVATA PLATSER

ALLMÄNNA PLATSER
bärbuskar och plats för odlingslådor i soliga lägen.
Inga strikta häckar eller formklippta buskar skymmer
sikten eller avgränsar ytor. Kulturväxterna intill husen
övergår till ett naturligt formspråk i de vattennära
planteringarna med vass och gräsytor kantade med
ängsväxter. En tydlig årstidsvariation skapas med
växtmaterialet och vintertid är vass och gräs dekorativa.
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ARKITEKTUR
Arkitekturen i Örnsro bryggor anpassar sig till
områdets olika karaktärer. En variation i höjd, form
och fasadkomposition särskiljer delområdena medan
materialen trä och betong håller dem samman.
Ambitionen är att behandla materialen på ett
överraskande och innovativt sätt där småskalighet,
urbanitet och vegetation kommer vara i fokus.

1. Trätorget
2. Bolltorg
3. Lekplats
4. Bryggorna

DAGVATTEN & KANALER

Privat
Semiprivat

GRÖNYTOR

Dold kanal
Öppen ränndal
Kanal
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BRYGGORNA

ÄNGEN

VÅRDAGJÄMNING KL.07

VÅRDAGJÄMNING KL.09

VÅRDAGJÄMNING KL.12

VÅRDAGJÄMNING KL.15

VÅRDAGJÄMNING KL.17
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TRÄTORGET

KANALSTRÅKET

SITUATIONSPLAN 1:400

SOMMARSOLSTÅND KL.07

SOMMARSOLSTÅND KL.09

SOMMARSOLSTÅND KL.12

SOMMARSOLSTÅND KL.15

SOMMARSOLSTÅND KL.17
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VY MOT TRÄTORGET

TRÄTORGET
I områdets sydöstra hörn, i korsningen Örnsrogatan/
Idrottsvägen närmast Örebro centrum, skapar vi en öppen
publik plats i form av ett upphöjt torg klätt i trä. Det har
en urban karaktär med inslag av vatten och grönska
som knyter an till stadslivet. Torget är underbyggt med
ett garage som hanterar områdets parkeringsbehov. Runt
torget samlar sig bebyggelsen i varierande höjd och
uttryck. Bostäderna ger naturligt liv åt torget då entréerna
vänder sig mot varandra och inåt torget. Utformningen av
torget är av offentlig karaktär och torget fungerar som en
port till området. Att röra sig diagonalt över torget på väg
till kanalstråket och vidare mot bryggorna och vattnet som
är en naturlig och spännande väg att ta, även för de som
inte bor i området.
TYPPLAN HUS 4 1:200

TYPPLAN HUS 5 1:200
TYPPLAN HUS 6 1:200

ARKITEKTUR & MATERIALITET
Skalan på bebyggelsen i den östra delen av området
anpassar sig till det beﬁntliga bostadsområdet på andra
sidan Örnsrogatan. Från beﬁntliga angöringsgator
landar byggnadernas fasader i gatunivå och dess
placering mot gatan bildar ﬂexibla ﬁckor som möjliggör
besöksparkering för bil, cykelställ och planteringar.
Bostadsentréerna nås från torget som är upphöjt via
generösa ramper och trappor som med fördel blir
sittplatser mot söder. Runt torget samlar sig de sex
bostadshusen, som till uttryck och storlek är olika, men i
material knyts samman med torget och området i stort.
Husen är tänkta att byggas i högkvalitativ betong med
träinslag runt entréer, terrasser, balkonger och på delar
av fasaderna. Träet på torg och bryggor i området
bildar den bas från vilken husen växer upp. Vår ambition
att bygga i exponerad betong och trä ska vara tydlig.
Materialen behandlas på ett överraskande och innovativt
sätt där småskalighet, urbanitet, vatten och växter är i
fokus. Samtliga lägenheter får tillgång till balkong, terrass
eller egen uteplats. Ett av husen runt torget har en egen
takträdgård.
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TYPPLAN HUS 1&2 1:200

TYPPLAN HUS 3 1:200
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Ljuspigmenterad betong

Ljuspigmenterad betong

Glas
Ljuspigmenterad betong

Matrisgjutna betongelement,
beigepigmenterad
Obehandlad träpanel

Obehandlad träpanel

Obehandlad träpanel

FASAD MOT IDROTTSVÄGEN 1:200
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VY PÅ ÄNGEN
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BRYGGO

ARKITEKTUR & MATERIALITET
Idén om att skapa byggnader som är anpassade
utefter människors behov och skala går som en röd tråd
genom hela kvarterets gestaltning. Våningshöjderna
är anpassade till de omkringliggande beﬁntliga
byggnaderna för att integrera det nya kvarteret och skapa
en samstämmig skala i hela området. För att skapa
mötesplatser för människor i alla åldrar är huskropparna
placerade på ett sätt som skapar tydliga siktlinjer och
ljusa öppna ytor som erbjuder plats för lek, odling,
rekreation och interaktion.
Fasaderna består av rå betong med inslag av
obehandlat trä. Kontrasten mellan det hårda och det
mjuka, det varma och det kalla, det naturliga och det
ordnade är genomgående för identiteten i området. De
inglasade balkongerna är den privata uteplatsen där de
boende, blommor och ätbara växter kan växa och trivas.
För att få en mjuk övergång mellan den allmänna gården
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B
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ENTRÉPLAN/TYPPLAN HUS 1, 2, 3, 5, 9 1:200
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ELSTATION FASADER 1:200
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Med de prunkande kolonilotterna i väster och den
lummiga parken längs Svartån i norr, möter Örnsro
Bryggor den beﬁntliga grönskan med en öppen och
ängslik gräsyta. Här ﬁnns en rik variation av växter i
kanten av de klippta gräsytorna – alla lika viktiga för den
biologiska mångfalden. Ängen är ett naturligt och vilt
inslag som med årstiderna skiftar i guld, grönt och ljusa
pasteller. De vilda ängslika planteringarna kontrasterar
med de mer ordnade odlingslådorna, lekytorna,
bryggorna och det stadsmässiga trätorget. Ängens
karaktär skiftar beroende på fuktigheten i marken. För att
knyta an till sjön och Svartåns ﬂora övergår växtligheten
med inspiration från torrängen till strandängen med
vattennära växter ju närmare sjön vi kommer. Tanken
är att de ängslika ytorna kompletterar den vanliga
kortklippta gräsmattan som tål lek och spring, för att ge
Örnsro Bryggor en naturlig identitet och skapa en unik
miljö där Örebros invånare, de boende och naturen kan
mötas. Inga raka rabattkanter avgränsar gräsmattan och
ängen, utan böljande osynliga övergångar ger ett mjukt
och naturlikt intryck. Växtligheten står i kontrast till de råa
fasadmaterialen i betong och obehandlat trä, som ger en
mjuk och lummig känsla i hela området.

och den egna lägenheten har vi skapat accessbalkonger
som tar de boende från gatan direkt in i bostaden. Den
direkta länken mellan bostaden och kvarteret aktiverar
sockelvåningen och kopplar samman huskroppen med
platsen på vilken den står.
Vår vision är att skapa ett modernt och ﬂexibelt boende
där de boende själva bestämmer hur lägenheten
delas av eller öppnas upp. Planlösningarna innehåller
också jämlika rumsindelningar för att passa så många
olika boendekonstellationer som möjligt. Genom att
erbjuda ﬂexibla planlösningar, varierande storlekar på
lägenheterna och många olika gemensamma ytor gör vi
Örnsro Bryggor attraktivt och tillgängligt för så väl unga,
som för barnfamiljer och pensionärer. Det ﬁnns även
möjlighet att slå ihop två mindre lägenheter till en större.
Det i sin tur leder till mångfald i området.
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FÅR EN VARIATION I HÖJD, FUNKTION OCH MATERIALITET
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Obehandlat trä

Ljuspigmenterad betong

Ljuspigmenterad betong
Ljuspigmenterad betong

Obehandlat trä

FASAD MOT IDROTTSGATA 1:200

TILLSAMMANS- ÖRNSRO BRYGGOR

VY FRÅN KANALSTRÅKET

BRYGGORNA
Örnsro IP har länge varit en allmän plats för rörelse
och rekreation. Därför känns det viktigt att bibehålla
och skapa ytor som är tillgängliga och öppna för
allmänheten. För att förstärka kontakten med vattnet,
introduceras en generös brygga som löper längs hela
strandkanten och sträcker sig ut i vattenrummet. Bryggan
är till för alla, besökare såväl som boende, och ger ﬁna
rekreationsytor som länkar samman det allmänna med
det privata. Bryggan erbjuder aktivitet för alla åldrar,
året om. Under sommarhalvåret blir bryggan en plats
för att sola, leka med barkbåtar och bada fötterna.
Under vintermånaderna då vattnet är fruset, kan man
åka skridskor. För att skapa en sömlös övergång mellan
det privata och det allmänna, är en av huskropparna
placerad med en direkt kontakt till bryggan. I entréplan
ligger ett gemensamt felleshus för de boende i området.
Felleshuset är också tänkt att kunna vara tillgängligt för
allmänheten. Genom att upplåta en yta i huset till publik
verksamhet som tex. ett café eller glassbar kan ﬂer lockas
till området. Under dagtid kan man från felleshuset njuta
av utsikten över vattnet, och under kvällstid när lokalen
är upplyst kommer de generösa glaspartierna att sprida
ljus och trygghet över vattnet och bryggorna.Örnsro
Bryggor erbjuder Örebros invånare ett nytt sätt att röra sig
i staden. Den beﬁntliga cykelvägen längs med Svartån
kopplas samman med områdets huvudgata och bryggan
som leder längs med vattnet. Besökaren kan fritt röra sig
mellan husen och förbi kvarterets många mötesplatser
med odlingslådor och lekytor, promenera längs med
vattnet eller ta sig fram på områdets huvudgata. Området
skall vara öppet och lätt att ta sig igenom för både
fotgängare och cyklister, för att stimulera aktivitet och
säkerhet i området.

PLAN 2

+29

+28,2

Brygga

Växtbädd

Cykel/gång

Väg och parkering

Privat terass

SEKTION C-C 1:200

PLANER RADHUS 1:200

Gemensam takträdgård

Betong
Betong
Obehandlat trä

PLATS ATT META

Obehandlat trä

KANALSTRÅKET
+29

Kanalstråket är områdets centrala gata och den är
dimensionerad så att två bilar kan mötas medan övriga
gator är enkelriktade. Stråket blir en gångfartsgata där
allt sker på gång och cykeltraﬁkanters villkor. Här kopplas
parkstråket längs ån ihop med det nya bostadsområdet
på ett generöst och tydligt sätt, med långa siktlinjer
genom området. Längs med stråket ﬁnns platser att
uppehålla sig på. Ett gångstråk i trä leder parallellt med
en öppen dagvattenkanal som tar hand om ytvatten.
Kanalstråkets vegetation bidrar till att rena dagvattnet
och vattennivån i kanalen kommer att skifta. Gatan får
en orangeröd skimrande grov asfalt som spelar ﬁnt med
områdets övriga material.

Betong

Fransk balkong i trä

Privat uteplats

Dagvattenkanal

Gångstråk trä

Privat uteplats

SEKTION B-B 1:200
SITTYTA

Sedumtak

Skärm och räcke i trä

+29

+28,2

Allmän brygga

SEKTION D-D 1:200

Växtbädd

+28,2

Felleshus

Lokal gata

Växtbädd

Privat uteplats

Privat uteplats

Lektorg
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ÖVERSIKTSVY

HÅLLBARA VÄRDEN
Den sociala hållbarheten i området har varit i fokus i
utformningen av de gemensamma, offentliga rummen
mellan husen, vid vattnet på bryggorna och stranden
och på de många platsbildningarna av olika slag.
Här kan alla vara tillsammans. Variation i material,
läge, form, storlek och karaktär ger möjlighet för både
de som passerar genom området och de boende att
ﬁnna lugna eller aktiva platser att stanna och mötas
på. På det upphöjda trätorget ﬁnns ett vattenspel i en
stenlagd yta och en plantering med sittplatser och ett
lugn eftersom ingen biltraﬁk ﬁnns där. Bryggorna vid
sjön i olika sollägen och nivåer erbjuder också lugn
och ro för den som vill. Mellan husen ﬁnns ﬂera små
lekplatser placerade, varsamt inpassade i gräsytan
bland fruktträd och bärbuskar. Spontana möten sker
ständigt. Exempelvis när cykeln ska parkeras, soporna
ska lämnas, på den lilla lekplatsen, på den ﬁna
takterrassen på ett av torghusen eller vid odling på
gemensamma platser. Promenaderna genom området
till och från bussen eller parkeringsgaraget är en
social kvalitet som främjar personliga möten och ökar
tryggheten i området. Dagvattensystemet och växtvalen
i området, odlingsmöjligheter och materialvalen
ger ekologisk hållbarhet. Inhemska kulturväxter med
inspiration från koloniområdet och fuktälskande växter
som samspelar med åmiljön stärker de ekologiska
sambanden. Här kan ﬂera små växthus också placeras
för odling om intresse ﬁnns. För att kompensera för de
miljöeffekter som byggandet i betong medför kommer
vi att klimatkompensera fullt ut för byggandet av våra
bostadsrätter.

TRÄTORGET
HUS
Torget 1
Torget 2
Torget 3
Torget 4
Torget 5
Torget 6
Källare

BTA
975 m2
780 m2
1452 m2
520 m2
1336 m2
1722 m2
3900 m2

TOTAL :
10685 m2
(ljus BTA 6785 m2)

LGH
14
10
20
6
16
28

LOA
-

5286 m2

94

-

BOA
92 m2
92 m2
92 m2
92m2
92 m2

LGH
1
1
1
1
1

LOA






460 m2

5

BRYGGORNA
KOLONIOMRÅDE MED ODLINGSMÖJLIGHETER

HUS
1
2
3
4
5

BTA
110
110
110
110
110

TOTAL:

550 m2

m2
m2
m2
m2
m2



GARAGEPLAN 1:500
ÄNGEN

GEMENSAMMA MÖTESPLATSER

HUS
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
Ängen
TOTAL:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BTA
645,6m2
645,6m2
430,4m2
449,5m2
645,6m2
717,2m2
1026,5m2
1026,5 m2
1076 m2
738 m2

BOA
484,6 m2
484,6 m2
323,1m2
364,7m2
484,6 m2
589,3 m2
813,9m2
813,9m2
807,7 m2
451,8 m2

LGH
12
12
8
8
12
13
18
18
20
10


120m2 (2 lokaler)

7401m2

5618 m2

131

120 m2

11.364 m2

230 st

120 m2 (2 st lokaler)

TOTAL:
18.636 m2
(ljus BTA 14.736 m2)

Lokalväg

SEKTION A-A 1:200

BOA
710 m2
520 m2
1167 m2
430 m2
1070 m2
1389 m2

Torgyta



LOA



PARKERING



Område

Bil mark

Bil garage

Cykel mark

Cykel garage

Trätorget
Bryggorna
Ängen

2 st
8 st

108 st
-

110 st
20 st
170 st

150 st


TOTAL:

10 st

108 st

300 st

150 st






BOA+LOA/LJUS BTA= 0.78

Trottoar

Cykel
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