VY FRÅN INDUSTRITORGET MOT STADSPARKEN

VÄLKOMMEN TILL

ÖRNSRO TRÄSTAD

”En inklusiv stadsdel där stadens urbana och sociala
kvaliteter samspelar med parkens ekologiska strukturer. En
urban och grön metabolism som inspirerar till nya impulser
och kreativa sätt att leva i staden.”
ÖRNSRO TRÄSTAD
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Situationsplan 1:400
Örnsro trästad

ÖVERSIKTSBILD, ÖRNSRO TRÄSTAD

”Den nya stadsdelen skapar en pusselbit som bidrar till, och kompletterar Örebro stad som
helhet. Aktivitetstråket kopplar staden till Svartån och förstärker flödet genom kvarteret mellan
Industrigatan och det populära promenadstråket längs ån.”

AKTIVITETSTRÅKET

FYRA KVARTER
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”VÄLKOMMEN TILL TRÄSTADEN ÖRNSRO”
Välkommen till ”Trästaden Örnsro” – en destination och en levande stadsdel med en tydlig idé om
hur stadens sociala kretslopp berikas genom att
integrera naturen i det urbana landskapet. Trästaden Örnsro blir en innovativ och grön stadsdel där
urbana och socialt hållbara funktioner samspelar
med naturens ekosystem och kretslopp. Den nya
stadsdelen skapar en pusselbit som bidrar till, och
kompletterar Örebro stad som helhet. Förslaget
har målsättningen att forma en inklusiv stadsdel
med spännande bostadsarkitektur. På så sätt kan
Trästaden Örnsro bli en attraktiv destination för
Örebroare och besökare, en fantastisk boendemiljö med både stadsmässiga och rekreativa miljöer
och boende som uppmuntrar till en hållbar livsstil.
Förslaget eftersträvar en tydlig koppling mellan
byggnader, tradition, landskap och stad. Ett bostadskvarter med en dynamisk växelverkan mellan
byggnad och natur, och med en stor variation av
publika platser och flöden. De urbana stråken som
löper genom området får en tydlig grön karaktär
med rekreation i fokus. Detta för att gynna hälsa
och välbefinnande, skapa klimatpositiva effekter
och utveckla det naturpedagogiska värdet av
biologisk mångfald i staden.
Den nya stadsdelen är sammansatt av två byggnadstypologier med inbördes variation. Höghusen
och de sk ”supervillorna” samspelar med kvarters-

gatorna och landskapet i en tydlig helhet. De
två hustypologierna binds samman med Aktivitetstråket, en urban kvartersgata som kopplar
samman det offentliga stråken längs Svartån
och Örebro stad. Kvarteret skapar mervärde för
närområdet, Örebro och tillresta besökare. En
urban och integrerad stadspark och stadsdel i
vackra omgivningar, med en mångfald av aktiviteter och platser för möten och rekreation. Vi vill
forma ett urbant stadskvarter för framtiden med
attraktiva stadsmässiga kvaliteter i synergi med
värdeskapande ekologiska strukturer.

EN DEL AV STADEN
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“TAG
ET SMUT FORBI”
Aktivitetstråket kopplar staden till Svartån
och
förstärker flödet genom kvarteret mellan Industrigatan och det populära promenadstråket längs
ån. Industritorget, Kolonitorget, Sport torget och
andra mindre mötesplatser längs med kvarters-
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ÖRNSRO TRÄSTAD

VY FRÅN BRYGGORNA VID DAMMEN MOT INDUSTRIGATAN I SÖDER

”En urban och integrerad stadspark och stadsdel i vackra omgivningar, med en
mångfald av aktiviteter och platser för möten och rekreation.”
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gatan ger upphov till namnet Aktivitetstråket.
Industrigatan förädlas med en levande urban
plats vid Industritorget som med stadsmässig
tydlighet välkomnar Örebroare till det nya kvarteret i staden. Aktivitetsstråket möjliggör ett flöde
genom hela kvarteret och överlappar med befintliga miljöer och flöden längs Å-promenaden och
Industrigatan. Strategiskt placerade kopplingar
till koloniområdet i väst och till bostadskvarteret
öster om Örnsro, gör att kvarteret binds samman
med närområdet.
Den dynamiska kompositionen av höghusen,
supervillorna, aktivitetstråket och naturen formar
en trygg och modern livsmiljö. Industritorget
och Industrigatan kantas av tre höghus i trä med
utsikt över staden. De högre bostadshusen markerar platsen, ger stadga för kvarterets inramning,
och skapar en tydlig stadsmässig fasad längs
gatan. Industritorget, eller soltorget, ramas in av
caféer, butiker och trapphusentréer i höghusens
markplan. Från Industritorget kan man se genom
kvarteret via Ängsparken till Svartån.
De stenbelagda kvartersgatorna ligger tätt intill supervillornas fasader, som är med till att
rama in de väl proportionerade gaturummen.
Ängsparken och grönstrukturerna har en tydlig

=

kant mot kvartersgatorna. Längs med aktivitetstråket ryms urbana mötesplatser där grönska
och ytlig dagvattenhantering är en integrerad
del av utformningen. Utformningen för dagvattenhantering utgår från Örebros princip för lokalt
omhändertagande (LOD), med smart strategi för
rening och fördröjning av dagvattnet. Dagvattnet
fördröjs på hustaken, i växtbäddar, i infiltrationsdammar/raingardens, på ängen och slutligen i
dammen som etableras runt Fågelön. Genom
belysning av kvartersgator, torg och naturrum
förstärks den offentliga prägeln och positiva
upplevelsen av stadsdelen. Kvartersgatorna är
prioriterade för gång och cykeltrafik, men tillåter
färdtjänst och är dimensionerad för utrymning
med brandbil.
Ängen är en stadspark och innehåller rekreativa
parkmiljöer till fördel för boende och besökare
i området. Mindre stigar kopplar på tvärs genom parkmiljön och binder samman de olika
mötesplatserna med spännande genvägar. Vid
vattendammen finns bryggor och plats för en kiosk/café i en av de små bodarna som tillhör föreningen. Stigarna är tillgängliga för alla och står i
kontrast till de mer urbana kvartersgatorna längs
aktivitetstråket. Våtlandskapet och grönstrukturen
möjliggör för polykulturer och en större artrikedom. Polykultur innebär att odling sker över flera
perioder, där marken nyttjas maximalt över tid
med grödor som avlöser varandra. Det lokala
kretsloppen stärks och bidrar till ett positivt livscykelperspektiv för hela stadsdelen.

VÄXTLIGHET OCH PLANTERING
BOSTADSHUSEN
Höghusen och Supervillorna möjliggör tillsammans en mångfald av boendetyper med höga
boendekvaliteter. Öppningar mellan byggnaderna och de lutande fasaderna medger rikligt med
dagsljus och stor variation av siktlinjer. Bostadshusen är placerade så att de har en tydligt urban
sida mot kvartersgatorna och aktivitetstråket på
den ena sidan och grönstrukturen på den andra
sidan. Samtliga bottenvåningar utförs med minst
4 meters höjd för flexibilitet och ett generöst
uttryck. Attraktiva entréer bidrar till en levande
gatumiljö. Samtliga lägenheter ligger över hörn
och har generös uteplats/balkong med möjlighet för närodling. Kopplingen mellan ute och
inne förstärks av de stora glaspartierna närmast
uteplatserna.

MARKBELÄGGNING

FASADER

Gröna takterrasser förstärker den höga ambitionen om en hållbar stadsdel. Med gröna växtbäddar på taken fördröjs dagvattnet och stärker
det gröna uttrycket. Höghusens tak förses även
med solceller och solpaneler för lokal energiproduktion.
”Höghusen” är en del av förslagets komposition
och har samtidigt en tydlig relation till Industrigatan och den omgivande staden. De högre
byggnaderna ger möjlighet till bostäder med
visuell koppling till centrala Örebro. De sluttande
fasaderna förstärker det vertikala uttrycket och
ger byggnaderna en tydlig riktning. De tre höghusen bildar tillsammans en dynamisk komposition som blir en del av Örebros siluett. Höghusen
närmast Industritorget får lokaler i markplan med
servicefunktioner för de boende och besökare. I

Alle aktiviteterne på grunden,
de forskelligeartede grønne
karakterer, oplevelserne ved
vand osv. --> skal illustreres

Längdsektion 1:500
ÖRNSRO TRÄSTAD

Vy mot odlingstorget från kolonilottsområdet

”De stenbelagda kvartersgatorna ligger tätt intill byggnadernas fasader. Längs med
aktivitetstråket ryms urbana mötesplatser där grönska och ytlig dagvattenhantering är en
integrerad del av utformningen.”
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Angränsande byggnader

Tvärgående principsektion
dessa lokaler skapas även en så kallad ”Hub”, en
mötesplats för de boende, med servicefunktioner
för matleveranser, post, information, och föreningslokal.
”Supervillorna”, de lägre bostadshusen, är strategiskt placerade längs kvartersgatorna och bidrar
till en levande stadsmässig karaktär. Supervillorna förstärker det urbana stråken och definierar
samtidigt mer privata platsbildningar. Privata
terrasser/balkonger och gemensamma takterrasser definierar en tydlig gräns mellan offentliga och
privata utemiljöer. Gavlarna på bostadshusen är
utformade för att förstärka vertikalitet och lätthet,
och bidra till en rytm i stadsrummet. Gavlarna och
taken har tagit inspiration från de vackra villorna på andra sidan Svartån och Villa Örnsro, och
smälter på så sätt in i den samlade gestaltningen
av byggnader i å-rummet. De svagt lutande fasaderna och taken får en tydlig skärpa som kontrast

till det mjuka landskapet mellan kvarteren.

BOSTADEN

är av stor vikt att vi skapar smarta lösningar och
synergieffekter för att anpassa bostaden till den
moderna livssituationen. Lägenheterna utförs
med genomtänkta planlösningar och med inarbetade ”omätbara värden” så som värdeskapande
siktlinjer, rumssamband, generöst dagsljus, gedigna material, flexibilitet, koppling mellan inne och
ute, mm. Grunden för ett levande bostadskvarter
och gemenskap läggs genom en tydlig funktionsblandning. Bottenvåningar innehåller flexibla
lokaler, attraktiva genomgående bostadsentréer,
och relevanta bostadskomplement som cykelrum
och verkstad.

Framtidens bostad är mer än vad som ryms inom
lägenhetens ramar, den beaktar de boendes
livskvalité, föreningens potential och dess koppling till staden. Människans vardag består till stor
del av sysslor och aktiviteter som kretsar kring
bostaden och tiden mellan arbete och fritid. Det

Boendekvalitéerna i samklang med de höga ambitionerna kring stadsliv, miljö, kultur och service
i närmiljön skapar fantastiska förutsättningar och
ramar för människors liv. Fasader i gatuplan kan
utformas för att skapa sittplatser, planteringsmöjligheter och andra sociala funktioner. Hållbart

Mellan bostadshusen står mindre ”Felleshus”,
gemensamma bodar som innehåller gemensamhetsfunktioner. Cykelparkering, ateljéer, växthus,
verkstad, trapphus till parkeringskällare, spontan
verksamhet, etc. Felleshusen är en betydelsefull
komplettering till de kommersiella verksamhetslokaler som är placerade i bostadshusens markplan invid torg och kvartersgatorna.

och visionärt bostadsbyggande formar rum och
mötesplatser där det centrala är människors
närvaro och välmående.

Typplan - övre våningarna

Det framtida boendet i Örnsro uppmanar till
individuella avtryck, samtidigt som dess ekologiska avtryck ska vara minimalt. Framtidens byggande skall skapa livsmiljöer där människa, yttre
omgivning och sociala faktorer går hand i hand.
Bostäderna och området formar ett kretslopp
som även ska generera mervärden för närmiljön och staden. Utformningen ska uppmuntra
de boende och verksamma i stadsdelen till ett
miljömedvetet levnadssätt. Nya och innovativa
tekniska lösningar ska komplettera ett hållbart
byggande i ordets klassiska betydelse – välbyggt,
med återvinningsbara naturliga material.

Typplan - bottenvåningen

Fasader supervillor - 1:200 elevation

Plan supervillor - 1:200
Örnsro trästad

Vy från ön med stadskvartet i kvälls skymning

”Örebro har en lång kulturhistorisk koppling till skogsbruk och träarkitektur
vilket gör det särskilt intressant att utveckla identitetskapande och
innovativ träarkitektur för stadsdelen Örnsro.”

TRÄHUS
Idag är ett fördelaktigt sätt att bygga industriellt, med stomme av massivt trä. Örebro har en
lång kulturhistorisk koppling till skogsbruk och
träarkitektur vilket gör det särskilt intressant
att utveckla identitetskapande och innovativ
träarkitektur för stadsdelen Örnsro. Träbyggnader
står idag för innovation och nytänkande samtidigt
som trä är koldioxidneutralt. I ett klimatperspektiv
är den moderna träbyggnadstekniken överlägsen
övriga byggtekniker. Massivträ ger goda förutsättningar för en arkitektur med hög kvalité. Precisionen och materialets karaktär ger vackra detaljer och lufttäta hus med låg energiförbrukning.
Vi vill uppföra vackra byggnader som människor
trivs i och som står i flera hundra år. Detta innefattar vackra fasader och vackra rum interiört.
Gestaltning av fasaderna tar utgångspunkt i kunskap om trä och dess möjligheter. Vi föreslår att
fasaderna är lätt pigmenterade i olika toner för att
säkerställa en jämn patinering och beständighet
över tid. De yttre fasaderna har en pigmenterad
färgton medan de inre delarna längs indragna
balkonger etc. utförs i oljad naturträ. Med modern
industriell träteknik kan Örnsro utmärka sig internationellt som ett helt stadskvarter utfört i massiv
trä.
TRAFIK OCH PARKERING
Örnsro Trästad, med Aktivitetstråket och Kvartersgatorna, är en bilfri stadsdel där cykel, gång-

trafikanter och sociala mötesplatser är prioriterade. Gatorna kring byggnader tillåter färdtjänst,
räddningstjänst och nödvändig angöring. Strategiskt placerade torgytor är del av gångfartsgatorna med möjlighet för fordon att vända. Sopbilar
och större fordon tillåts inte inne i kvarteret. Generös och lättåtkomlig cykelparkering bidrar till att
cykeln är det självklara valet av transport till och
från Örnsro Trästad. Det förenklas ytterligare med
utrymmen för cykelpooler, laddningsstationer,
verkstad och gemensamma cykelvagnar. Kollektivtrafiken har en naturlig påstigningsplats vid
Industritorget och i samtliga bostadsentréer finns
informationstavlor som ger en tydlig översikt om
avgångstider för buss och tåg. I parkeringsgaraget bereds plats för elbilspool vilket minskar
behovet av bilar i området och förenklar vardagen
för de boende.
Infart till parkeringsgaraget är placerad direkt
från Industrigatan i södra hörnet av kvarteret.
Infarten till garaget och nätverksstationen är
ihopbyggda med en enhetlig gestaltning. Konstruktionen består av träramar som likt en pergola
skyddar rampen från snö och isbildning och ger
nätverksstationen en attraktiv fasad. Nätverksstationen är lättåtkomlig för tekniker och vid ramarna planteras klängväxter som bidrar till att byggnaden smälter in i landskapet.
RELATIONEN TILL ÖREBROS HISTORIA
Med den nya Trästaden vid Örnsro vill vi tillföra ett
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framtida grepp för stadsbyggnad som inkluderar
trähusarkitektur och offentliga grönstrukturer i
staden. Den föreslagna planstrukturen relaterar till närområdets och stadens kulturhistoriska
kvalitéer. Det innefattar relationen till den befintliga bebyggelsen i närområdet, till Svartån som
förutsättning för staden, och till det unika flertalet
av vackra stadsparker Örebros trähustradition.
Örebro har under historien haft en nära koppling
till skogsnäringen och var en trästad fram till mitten av 1800-talet. Då kallades kvartersbyggnaderna ”Stadsgårdar” och var till en början ombyggda
industribyggnader som omvandlades till bostäder.
Under 1900 talet moderniserades staden och man
uppförde många hus som ”Landshövdinghus”
med murad sockelvåning och två bostadsvåningar av trä ovanpå. Många av dessa hus utfördes
med reveterade (putsade) träfasader. Saneringen
av de låga träbyggnaderna i söder påbörjades på
50-talet och utfördes på grundlag att bostäderna
ansågs omoderna. Örebro har många stadsparker och Örebroare har en stark relation till dessa
gröna platser i staden. Slottsparken, Kvarnplatsen,
Henry Allards park, Oskarsparken, Stora Holmen,
Stadsparken, Drottningparken, Sveaparken m.fl. är
exempel på centrala och populära destinationer
och mötesplatser i staden. Svartån utgör en blå
ryggrad i staden och sätter Örnsro i ett tydligt
stadsmässigt sammanhang. Svartån bidrar inte
bara med färskvatten till de boende i Örebro.
Med koppling till grönområden inom och utanför
Örebro spelar Svartån en viktig ekologisk funktion
och ger förutsättningar för biologisk mångfald.

Dagsljusstudier

VOLYMSTUDIER 1:400

Typplan - övre våningarna
YTREDOVISNING
Totalt
218 Lägenheter
8 Lokaler
22.230 m2 BTA
18660 m2 Ljus BTA
14665 m2 BOA
590 m2 LOA
15255 / 18660 - BOA+LOA / LjusBTA =
Yteeffektivitet: 81%
143 / 1(HP) Antal parkeringsplatser garage /
mark (3570m2)
Delområdena B + D - “höghusena”
106 Lägenheter

Typplan - bottenvåningen

6 Lokaler
8740 m2 Ljus BTA
6800 m2 BOA
420 m2 LOA
7220 / 8740 - BOA+LOA / LjusBTA =
Yteeffektivitet: 82%
Delområdena A + C - “Supervillorna”:
112 Lägenheter
2 Lokaler
9920 m2 Ljus BTA
7865 m2 BOA
170 m2 LOA
8035 / 9920 - BOA+LOA / LjusBTA =
Yteeffektivitet: 81%

Fasader Höghus - 1:200 elevation

Plan höghus - 1:200
Örnsro trästad

Vy från Höghusen med utblick över stadsparken och ängen

”Industritorget och Industrigatan kantas av tre höghus i trä
med utsikt över staden. De högre bostadshusen markerar
platsen, ger stadga för kvarterets inramning, och skapar en
tydlig stadsmässig fasad längs gatan. Industritorget, eller
soltorget, ramas in av caféer, butiker och trapphusentréer i
höghusens markplan. Från Industritorget kan man se genom
kvarteret via Ängsparken till Svartån.”
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