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Introduktion

Tävlingen arrangeras av Örebro läns landsting i 
samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Efter prekvalificering har följande team valts ut:

Syfte med arkitekttävlingen
•	 Att	upphandla	arkitekttjänster	för	gestaltning,	
 planering och projektering för det fortsatta 
 uppdraget. 

•	 LINK	Arkitektur	AS	(som	valt	att	inte	fullfölja)
•	 Sweco	Architects	AB/Aart	Architects	AS
•	 BSK	Arkitekter	AB/Eliassen	Lambertz-
 Nilssen Arkitekter AS
•	 White	arkitekter

•	 Att	utse	det	förslag	som	bäst	tillvaratar	verksam-
	 hetens	behov	och	kravställningar	i	form	av	funk-
 tionella och flexibla lösningar med god gestaltning.
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Inledning
Örebro läns landsting utvecklar den högspecialiserade 
vården	bland	annat	genom	en	nybyggnation	H-huset	
och	ombyggnation	av	befintligt	A-hus.	Satsningen	
syftar till att skapa lokalmässiga förutsättningar att 
bedriva effektiv och säker vård i moderna lokaler som 
också ger patienter och medarbetare en god miljö.

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs 
i	ett	tävlingsprogram,	2013-05-30	Högspecialitets-

Tävlingsuppgiften 
och dess förutsättningar 

huset	(i	det	följande	benämnt	H-huset)	Universitets-
sjukhuset	Örebro,	som	här	återges	i	sammanfattning.

USÖ är ett utvecklingsinriktat sjukhus som erbjuder 
patienter modern och tillgänglig sjukvård på veten-
skaplig	grund.	Tillkomsten	av	H-huset	innebär	en	
framtidsinriktad	verksamhets-	och	byggnadsförnyelse	
som	medverkar	till	att	uppsatta	mål	inom	hälso-	och	
sjukvårdsområdet uppnås.

Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften består i att föreslå och gestalta ny-
byggnad	av	H-hus	med	en	yta	om	24	000	m²	(BTA)	
för	följande	verksamheter	med	såväl	öppen-	som	
slutenvård,	inbegripet	dagkirurgi	och	slutenvårds-
operation:
•	 Ögonklinik
•	 Öron-,	näs-	och	halsklinik
•	 Käkkirurgisk	klinik
•	 Plastikkirurgisk	klinik
•	 Hudklinik
•	 Handkirurgisk	klinik
•	 Anestesiklinik
•	 Vårdenhet	Hud	Plastik	Öron
•	 Angränsande	entréfunktion	A-,	B-	och	H-huset	
	 (varav	500	m2	ska	ingå	i	BTA	enligt	ovan).

De tävlande ska i sina förslag redovisa en lösning där:
•	 patientsäkerhet
•	 verksamhetsbehov
•	 verksamhetssamband
•	 patient-	och	arbetsmiljö
•	 flexibel	användning
•	 generalitet
•	 tekniska	egenskaper
•	 hållbar	resursanvändning
ingår i en helhetslösning som ska samspela med om-
givningen och ge en totalekonomisk hållbar produkt 
av hög arkitektonisk klass.
Förslagen ska vara genomförbara och utvecklings-
bara.
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Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående 
av:
Ordförande Staffan Fors
Representant USÖ Margareta Grape
Representant USÖ Börje Svensson
Representant	Landstingsfastigheter	Sixten	Langell
Representant	Landstingsfastigheter	Mattias	Persson	
(t.o.m	20130930)
Representant	Landstingsfastigheter	Tobias	Filipsson	
(fr.o.m.	20131001)
Arkitekt	Peder	Hallkvist,	Stadsarkitekt	Örebro	
kommun,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter
Arkitekt	Klavs	Hyttel,	arkitekt,	utsedd	av	
Sveriges Arkitekter
Arkitekt	Kjell	Mejhert,	arkitekt	utsedd	av	
Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare	arkitekt	Kristoffer	Nilsson,	
Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär	assistent	Anne-Marie	Andersson,	
Landstingsfastigheter.

Juryn har tagit hjälp av experter inom omvårdnad 
och medicin samt från medarbetare på USÖ som 
deltagit i förarbetet. 

Jury

Juryn har under fem möten granskat och bedömt 
förslagen utifrån hur förslagen förmår tillvarata de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning 
legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i tävlingsprogrammet.

Tävlingsförslagen	har	bedömts	utifrån	hur	helhets-
lösningen förmår tillvarata tävlingsprogrammets 
förutsättningar	där	en	god	miljö	för	omvårdnad,	
behandling och rehabilitering erhålls.

Bedömningskriterier och juryns generella kommentarer
Idéstyrka,	stadsmässiga	aspekter	och	arkitektonisk	
utformning i kombination med robust användning 
för att ge en totalekonomiskt hållbar produkt har 
varit	av	betydelse.	Förslagens	utvecklingsbarhet,	och	
genomförbarhet har också varit viktiga faktorer.

Samtliga förslag presenteras enligt tävlingsprogrammet 
men synliggör att det krävs ett omfattande arbete för 
att komma till den nivå juryn bedömer nödvändig.

Förslagen skiljer sig åt i grundstruktur med en upp 
till 37 meter bred byggnad där inre ljus tillförs med 
ljusgårdar,	till	en	byggnad	uppdelad	i	flera	delar	
genom en kamstruktur. Förslagen skiljer sig också 
tydligt	åt	i	placering	och	utformning	av	entré-
situationer och inre flöden.

Bedömning



5

FÖR_NYA USÖ

NIMBUS

Situationsplan

Situationsplan
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Sju nivåer av grönt

Det	nya	H-huset	är	en	stor	investering	och	en	viktig	
satsning	för	hela	länets	hälso-	och	sjukvård.	Till-
komsten	av	H-huset	förutsätter	omläggning	av	Södra	
Grev Rosengatan. Byggnaden ska vara flexibel så 
att den har förutsättningar att klara verksamhetens 
behov av utveckling.

I förslagen föreslås dels bebyggelse som skapar en 
enhetlig	fasad	mot	Södra	Grev	Rosengatan	(Sju	
Nivåer	av	grönt	och	Nimbus)	dels	en	mera	upp-
bruten	småskalig	fasad	(För	nya	USÖ).	I	CV-
området antas många av de befintliga byggnaderna 
finnas kvar vilket försvårar en kontinuerlig kvarters-
struktur. Därför ser juryn att ett varierat gaturum 
är det som bäst överensstämmer med en långsiktig 
utveckling av områdets gestaltning.

Juryn	ser	att	en	tydlig	entré	med	tillhörande	entré-
plats riktad mot centrum är den bästa lösningen för 
områdets utveckling. Den nya byggnaden kommer 
att bli en huvudnod i området med stort patientflöde 
som	ställer	krav	på	entréfunktionerna	för	att	hamna	
rätt. Det ska vara enkelt och tydligt för patienter att 
hitta och komma rätt.

För att åstadkomma en byggnad med god funktion 
krävs	en	väl	genomförd	bearbetning	i	flera	skalor,	

både av den grundläggande strukturen men också av 
dess strategiska delar och i den mera intima skalan 
som möter patienten. Inget av förslagen redovisar 
fullt ut detta arkitektoniska uttryck.

För att den nya byggnaden ska fungera optimalt ställs 
stora krav på interna samband i byggnaden och med 
övriga sjukhuset. Säkra patienttransporter mellan 
akutmottagning,	intensivvårdsavdelning,	operation	
och postoperativa enheter är av stor vikt för byggna-
dens funktionalitet. Även flöden av försörjningska-
raktär är av stor vikt.

Byggnaden kommer att rymma flera olika funktioner 
med korsande flöden och verksamheter som sträcker 
sig över flera våningar. Att koncentrera stora flöden 
långt ner i byggnadsvolymen och att dela upp den 
vertikala kommunikationen till flera punkter ses som 
positivt. Samtliga förslag kräver bearbetning.

Juryn har valt att i sitt beslut förorda en väl genom-
tänkt grundstruktur som maximerar förutsättning-
arna	för	naturligt	ljus	och	en	ny,	tydlig	entréplats	till	
området. Juryn förordar också en fortsatt process där 
stor kraft läggs på att utveckla förslaget vad gäller 
funktion,	gestaltning	och	upplevelse	av	byggnaden.

Situationsplan
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Staffan Fors Margareta Grape

Börje	Svensson	 Sixten	Langell

Tobias	Filipsson	 Peder	Hallkvist

Klavs	Hyttel	 Kjell	Mejhert

Kristoffer	Nilsson

Juryns beslut – Ljuset vann!

Efter avslutad bedömning har juryn utsett 
”FÖR_NYA USÖ” till vinnare av tävlingen.  

Förslaget tillgodoser i sina huvuddrag tävlingspro-
grammets	inriktning	om	god	patient-	och	arbets-
miljö,	flexibilitet,	genomförbarhet	samt	i	vid	bemär-
kelse hållbar utveckling. Byggnadens utformning 

med	uppdelning	i	flera	volymer	ger	ljusa	miljöer,	en	
tydlig	entréplats	och	logiska	flöden	inom	byggnaden	
och området. Förslaget med juryns komplettering ger 
en	god	grund	för	fortsatt	bearbetning	och	genom-
förande.

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare.



8 

Förslagsställare:	Sweco	Architects	och	Aart	
Architects
Genom:	Anders	Melin,	Kristin	Schmitt,	Marie	
Larsson,	Marcus	Grieser,	Bengt	Folenius,	Arsenije	

FÖR_NYA USÖ

Förslaget skapar förutsättningar för att lägga en ny 
intressant	årsring	till	sjukhusområdet,	som	samspelar	
väl med områdets befintliga bebyggelse. Förslagets 
kamstruktur ger goda ljusförhållanden och är väl 
anpassad till verksamheten och har en god flexibilitet 
inför	framtiden.	Förslaget	visar	på	en	fin	entrélösning	

”H-huset tillför en ny identitet till USÖ-området och ger ett nytt ansikte mot staden.”

Vladisavljevic,	Anders	Tyrrestrup,	Nanna	Flintholm,	
Rikke	Norgaard	Zachariasen,	Isak	Birgerson,	Stefan	
Rask	Nors,	Björn	Kleist,	Fredrik	Karlsson.

som	elegant	förbinder	foajén	med	A-	och	B-huset,	
och	som	skapar	en	välfungerande	entréplats.	För-
slaget är robust och med så tydliga kvaliteter att det 
genom en fortsatt bearbetning gradvis kommer att 
kunna förädlas.

Vy från nordväst



9

Situationsplan

Beskrivning av förslaget
”För_nya USÖ” föreslår en kamstruktur med de 
mest rörelseintensiva delarna längre ner i byggnaden. 
Volymerna	är	klädda	i	tegel	och	betong.	Entrén	är	
placerad mot nordväst där kamstrukturen bildar en 
tydlig	entréplats.	Det	är	möjligt	att	röra	sig	genom	
byggnaden	vid	entrén	genom	ett	två	våningar	högt	
släpp	genom	byggnaden,	som	också	skapar	väder-
skydd	vid	entrén.	På	samma	sätt	är	det	möjligt	för	
trafik att passera genom byggnaden i öster.
De lägre våningarna har ett större djup och dubbla 
korridorer medan de övre våningarna är grundare 
och endast en korridor.

Strukturen är uppbyggd omkring två centrala logis-
tikpunkter vilket ger en god flexibiltet och en robust 
grund för fortsatt bearbetning. Strukturen visar på en 
välfungerande plandisposition och skapar väldispone-
rade enheter. Ett teknikplan är placerat på våning 4.
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Fasad mot väster

Axiometri av byggnaden

Våningsplan 2 och 3 av byggnaden
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Vy över norra och östra fasaden

Vy från gården
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Vy från mottagningsrum

Vy från staden
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I beskrivningen av ”För_nya USÖ” talas om öppen-
het,	tillgänglighet,	dialog	med	omgivningen.	Det	bör	
vara ledord för den fortsatta bearbetningen tillsam-
mans med trygghet och tidstålighet. Då kan den nya 
byggnaden stärka USÖ som det personliga universi-
tetssjukhuset. 

För den fortsatta bearbetningen ser juryn följande 
övergripande kritiska frågeställningar:

1. Mötet med Sjukhusområdet mot söder
Precis	så	småskalig	och	materialmässigt	varierad	som	
kamstrukturen	är	mot	norr	och	omgivande	stadsdel,	
precis lika oreflekterat framstår byggnaden mot söder 
och sjukhusområdet. Detta är förslaget största utma-
ning,	att	hålla	fast	vid	den	välfungerande	planen,	
strukturen,	samtidigt	som	byggnaden	i	högre	grad	
måste bidra till att skapa en attraktiv och välkom-
nande gestaltning in mot själva sjukhusområdet. 

2. Maximera ljuset
Strukturen skapar goda förutsättningar för att maxi-
mera naturligt ljus i samtliga delar av byggnaden. 
Detta är dock bara delvis tillgodosett i förslaget och 
kan	utvecklas	mer	i	det	fortsatta	arbetet,	vilket	också	
kan komma att påverka fasadgestaltning med mera.

3. Logistik–flexibilitet–struktur
De logistiska delarna bör omplaceras och koncen-
treras mer centralt för varje plan med ett samlande 
logistikrum	som	möter	varutransporter.	Lösningar	
där transportvägar för gods passerar genom lokaler 
för vårdverksamhet bör undvikas.

Husdjupen bör ses över och eventuellt justeras för att 
ges ett mera flexibelt grundmått. Teknikens placering 
på våning fyra är en optimal lösning som reducerar 
schakt och rördragningar men hindrar samtidigt 
möjligheten att skapa uppehållsmiljöer på terrassen 
och en maximal flexibilitet i byggnaden. Man bör 
studera teknikens placering och avväga att öppna 
upp delar av teknikvåningen för verksamhet.

4. En fungerande verksamhet
Man bör se över och säkerställa att korridorer på 
operation och vårdenhet har tillräcklig bredd för att 
två sängar utrustade med droppställning och annan 
nödvändig utrustning kan mötas. Detta är såväl en 
fråga om logistik som om säkerhet. I annat fall bör 
dubbelkorridorlösningar övervägas.

Verksamheternas	önskemål/krav	på	att	klinikernas	
administration ska ha ett funktionellt samband med 
verksamheten bör utvecklas ytterligare. Man bör se 
över att det planerade antalet administrativa platser 
tillgodoses. 

Lösningar	som	innebär	att	sängliggande	patienter	
transporteras genom publika lokaler eller lokaler med 
annan vårdverksamhet bör undvikas. 

5. Yttre gestaltning av byggnaden
Förslagets yttre gestaltning kräver omfattande 
bearbetning. Det materialmässiga samspelet mellan 
de tegeldominerade delarna och betongdelen bör 
utvecklas och tydliggöras men också andra vägar bör 
prövas.	Särskilt	den	södra	fasaden	behöver	om-
fattande bearbetning.

Fönstersättningarna som redovisas är inte möjliga i 
praktiken då de inte stämmer med byggnadens kon-
struktion eller interiör och vittnar om att byggnaden 
ännu inte hittat sin slutliga gestaltning.

Byggnaden bör sträva efter en stark miljöprofil också 
i	sitt	uttryck,	och	gestaltas	med	en	stor	omsorg	i	
samtliga	skalor.	Särskilt	viktigt	är	entrédelen	som	blir	
den	nya	byggnadens	ansikte	mot	staden.	Konstnärlig	
utsmyckning bör integreras i processen tidigt.  

Kritiska frågeställningar inför fortsatt bearbetning
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Förslagställare: White	arkitekter
Genom:	Linda	Mattson,	Caroline	Varnauskas,	Linn	
Brand,	Jenni	Brink	Bylund,	Fredrik	Collin,	Marie-
Claude	Dubois,	Rebecca	Edwars	Mannheimers,	

Sju nivåer av grönt

Elise	Grosse,	Tove	Jäderhök,	Joseph	Price,	Annika	
Reizenstein,	Robert	Niziolek,	Katharina	Björlin	
Wiklund.

”Vårt angreppssätt utifrån de givna förutsättningarna blir att vända oss inåt så att de önskade 
kvaliteterna till största delen tillskapas inom den nya byggnaden.”

Vy från staden

Vy mot huvudentré under byggnaden
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Situationsplan

Våningsplan 3 och 4 av byggnaden
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Vy från mottagningsrum

Beskrivning av förslaget
Sju nivåer av grönt placerar programmet i en massiv 
tegelvolym	svävande	på	en	lätt	uppglasad,	välvd	
entrévåning	som	också	formar	en	entréplats	under	
byggnaden.	Den	översta	våningen	med	patient-
bostäder är indragen med ett välvt tak och med stora 
planteringar på taket. Den massiva tegelvolymen 
löses upp inåt av flera cirkulära ljusgårdar. Förslaget 
är uppbyggt kring ett logistikcenter i mitten av 
byggnaden och varje våning har dubbla korridorer 
med en logisk indelning av avdelningar.

Juryn har uppskattat förslagets bearbetning som visar 
på en sympatisk inställning till uppgiften och på de 
kvaliteter som kan göra den till en symbolbyggnad 
för USÖ och Örebro. En tydlig bearbetning i gestalt-

ningen	i	flera	skalor,	med	en	stark	materialitet	som	
utstrålar humanism och hållbarhetsfokus. 
 
Juryn ställer sig dock tveksam till byggnadens bredd 
och	entréns	anonyma	placering	under	byggnaden.	
Kvaliteterna	i	den	nära	skalan	är	på	många	sätt	oför-
löst	i	strukturen.	Ljusförhållandena,	genom	bygg-
nadens	bredd,	placering	av	tekniska	funktioner	mot	
fasaden	och	små	ljusgårdar,	överensstämmer	inte	med	
juryns bild av ett modernt sjukhus.

Juryn ställer sig tveksam till förslagets stadsmässiga 
gaturum då det upplevs som att det sluter området 
snarare	än	öppnar	upp	mot	CV-området	som	antas	få	
en mer uppbruten karaktär.
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Vy från vårdrum med utsikt över grön terass
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”Högspecialitetshuset är den första av dessa byggnader som formar ett tydligt samtida tillägg och 
signalerar universitetssjukhuset in mot staden.”

NIMBUS

Förslagsställare:	Eliassen	og	Lambertz-Nilssen	
Arkitekter	AS	och	BSK	Arkitekter
Genom:	Bjorn	Egner,	Unn	Therese	Kvernstuen,	
Eirik	Moller,	Anne	Guri	Grimsby,	Aasmund	
Bjornstad,	Ulf	Mangefors,	Lise-Lott	Söderlund,	

Emil	Martinac,	Anna	Sommarström,	Stina	Ljung-
qvist,	Linda	Högberg	Andersson,	Caroline	Nyberg,	
Martin	Nilsland,	Staffan	Rosvall,	Andreas	Sörling,	
Louise	Hultén,	Emelie	Ericson

Vy över norra och västra fasaden
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Situationsplan med entréplan av byggnaden

Beskrivning av förslaget
Nimbus föreslår att programmet samlas i en större 
volym	där	entrén	placeras	mot	sydväst	från	gatan.	
Volymen	är	vinklad	och	har	ett	logistikcentrum	
mitt	i	byggnaden.	Volymen	är	klädd	med	glas	och	
vinklade solpaneler. Ett glastak föreslås för att skapa 
en	väderskyddad	entrésituation	mellan	byggnaderna	
mot sjukhusområdet.

Förslaget uppfattas som storskaligt och främmande 
för platsen. Förslagets inre struktur och samband 
är tydlig men har samtidigt mindre goda lösningar 
såsom sammankopplingen till akutblocket som 

kräver	transporter	via	B-huset.	Förslaget	upplevs	som	
spretigt i sitt uttryck och de gjorda valen avseende 
gestaltning	och	struktur	saknar	motivering.	Ljusför-
hållandena,	genom	byggnadens	bredd,	placering	av	
tekniska	funktioner	mot	fasaden	och	små	ljusgårdar,	
överensstämmer inte med juryns bild av ett modernt 
sjukhus.

Juryn ställer sig tveksam till förslagets stadsmässiga 
gaturum då det upplevs som att det sluter området 
snarare	än	öppnar	upp	mot	CV-området	som	antas	få	
en mer uppbruten karaktär.
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Vy över östra fasaden


