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OOOOMMMM    TTTTÄÄÄÄVVVVLLLLIIIINNNNGGGGEEEENNNN

Länsgården Fastigheter AB inbjöd i augusti 2002 fyra arkitektföretag till en tävling om
utformning av bostadsbebyggelse på tomt nr 3 i kv. Grillgården i centrala Örebro.
De iiiinnnnbbbbjjjjuuuuddddnnnnaaaa    fffföööörrrreeeettttaaaaggggeeeennnn var
• FFNS Arkitekter, Örebro
• White Arkitekter, Örebro
• HUSPLAN Arkitekter, Örebro
• ARKTIS Arkitekter, Örebro

Tävlingsförslagen har bedömts av en    jjjjuuuurrrryyyy bestående av:
Raul Björk Ordförande i styrelsen för Länsgården Fastigheter AB
Lars Andersson Vd i Länsgården Fastigheter AB
Alf Modigh Fastighetsförvaltare Länsgården Fastigheter AB
Lars Edenskär Stadsarkitekt i Örebro kommun, SAR/MSA
Bennert Johnsson Arkitekt SAR/MSA
Ami Katz Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn sekreterare har varit Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekters Tävlingsservice.
Tävlingsfunktionär har varit Stefan Dahlman, Länsgården Fastigheter AB.

Juryn har under bedömningstiden haft tre heldagsmöten.

Kort om tomten/förutsättningarna

Ur tävlingsprogrammet: ”Kvarteret Grillgården ligger norr om Svartån mellan
Alnängsgatan, Fredsgatan, Faktorigatan och Olaigatan. Kvarteret finns utlagt i 1884 års
stadsplan. Det äldsta idag bevarade huset uppfördes 1901 vid Faktorigatan på tomterna 7
och 15. Husen utmed Olaigatan är från tiden 1914 – 1932. Resterande bebyggelse i kvarteret
mot Alnängsgatan och Fredsgatan tillkom på 1930-talet. I kommunens bevaringsprogram
är samtliga byggnader utmed Olaigatan angivna med beteckningen ”Skall bevaras” medan
byggnaderna mot Fredsgatan och mot Faktorigatan har getts beteckningen ”Bör bevaras”.
Fastigheterna 17, 18, 19, 2 och 3 ägs av Länsgården Fastigheter AB. Av dessa är del av nr 3
mot Faktorigatan obebyggd (och används idag som parkering för Universitetssjukhusets
behov), medan de övriga rymmer bostadshus i tre våningars höjd. Huset på granntomten
till nr 3 mot Faktorigatan, kvarterets äldsta hus, är i två våningars höjd med inredd vind. ”

Tävlingsuppgiften

Ur tävlingsprogrammet: ”Avsikten med arkitekttävlingen är att ta fram underlag för en
lämplig exploatering av den mot Faktorigatan obebyggda delen av tomten nr 3. Särskild
vikt skall läggas vid att under beaktande av den estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla
miljön åstadkomma ett optimalt antal goda bostäder till en rimlig kostnad. Lägenheterna
skall till huvudsaklig del vara små på 2 – 3 rum och kök eller motsvarande. Ett fåtal större
lägenheter är också önskvärda. I uppgiften ingår även att utforma den yttre miljön.
Parkeringsplatser efter kommunens norm för innerstaden om 8,5 biluppställningsplatser per
1000 kvm bta skall redovisas för nyexploateringen.”



JJJJuuuurrrryyyynnnnssss    bbbbeeeeddddöööömmmmnnnniiiinnnngggg

Juryn har i sin bedömning utgått från de i tävlingsprogrammet angivna, ej rangordnade,
kriterierna:
• Gestaltning och bostadsutformning
• Anpassning till omgivande bebyggelse
• Utnyttjande av tomtens kvaliteter
• Bärkraftighet (ekonomiska och ekologiska resultat vad gäller byggande, hyror, drift och

underhåll)

Konkret har förslagen studerats i främst följande avseenden:
• Uppbyggnad
• Yttre gestaltning och samspel med befintlig bebyggelse
• Gårdsmiljö
• Parkering
• Trapphus/ gemensammautrymmen
• Lägenhetslösningar
• Bärkraftighet/Ekonomi
• Utvecklingsmöjligheter

Redovisningen nedan av respektive förslag följer denna ordning.

TTTTäääävvvvlllliiiinnnnggggssssfffföööörrrrssssllllaaaaggggeeeennnn

Inom utsatt tid, senast den 30 oktober 2002, inkom fyra tävlingsförslag:
• FFFFaaaakkkkttttoooorrrr    1111
• GGGGrrrriiiillllllllffffeeeesssstttteeeennnn
• OOOOttttttttoooo    GGGGrrrröööönnnn
• TTTTVVVVÅÅÅÅ    HHHHUUUUSSSS

Samtliga förslag uppfyller tävlingsprogrammets krav och godkändes av juryn.

De fyra tävlingsförslagen är sinsemellan olika, både i disposition av tomten och
arkitektoniskt, och har därför givit juryn en mycket bra belysning av uppgiftens
möjligheter. Gemensamt för samtliga är egentligen bara att en byggnadskropp placerats
längs Faktorigatan, i liv med intilliggande hus i norr.

I uppgiften ingick att självständigt ta ställning till lämplig exploatering inom kvarteret. Tre
av förslagen visar i stort sett samma antal lägenheter – 23-24 st. Det fjärde förslaget
innehåller 35 lägenheter.

Uppgifter nedan om respektive förslagsställare är inlagda efter avslutad bedömning.
Förslagen presenteras här med ett urval av redovisade illustrationer.



Faktor 1



Faktor 1
Förslagsställare: SWECO FFNS Arkitekter AB genom Jonas Kjellander

Förslaget ”Faktor 1” visar en L-formad byggnad i tre våningar plus inredd vindsvåning.
Huskroppen längs Faktorigatan är hopbyggd med intilliggande befintlig byggnad och
ansluter i mått och volym till denna, som en modern spegelbild. Kvarterets mönster i övrigt,
med smal förgårdsmark och entréer mot Faktorigatan, går igen även i det nya huset. L-ets
andra skänkel är vinklad in mot gården och avslutas med en i fasad något förhöjd del.
Ett källargarage med nedfart från Faktorigatan sträcker sig under hela huset och tillgodoser
väl parkeringsbehovet.

Juryn anser att den nya byggnaden ansluter sig till kvarterets övriga bebyggelse på ett
mycket bra sätt, med respekt men med en egen identitet. Överensstämmelsen i volym och
form, och ett lågmält men samtida arkitektoniskt uttryck, gör att byggnaden avslutar
kvartersbebyggelsen på ett naturligt sätt utan att framstå som pastisch.

Den stora gårdsytan med sin rika vegetation har tillvaratagits väl med sammanhållna,
generösa ytor för utevistelse för både barn och vuxna. Ett begränsat antal parkeringsplatser
ligger väl integrerade i gårdsmiljön.

Två trapphus, förbundna med en smal korridor, försörjer hela huset. Det ena trapphuset är
ljust och generöst tilltaget och utformat samt försett med hiss, det andra har endast en
spiraltrappa för utrymning men har även det en ljus placering i fasad. Förutom
lägenheterna försörjer trapphusen även lägenhetsförråden som är samlade på varje
våningsplan, friliggande och försedda med fönster.

Juryn känner viss tveksamhet till den långa och trånga trapphuskorridoren, som skulle
kunna undvaras med två fullvärdiga trapphus. Då skulle också fler av lägenheterna kunna
göras genomgående. De friliggande och ljusa lägenhetsförråden har fördelen att de kan
utnyttjas även som separata gästrum eller arbetsrum, problemet är att de inte kan räknas in
i den uthyrningsbara ytan trots att de upptar värdefull våningsyta.

Lägenheterna är över lag väl utformade, ljusa och med god möblerbarhet.
Kommunikationsytorna är små och väl integrerade i bostaden som helhet. I de enkelsidiga
2-rumslägenheterna har köksdelen fått ett mörkt läge innanför vardagsrummet, i övrigt är
köken ljusa och luftiga.

En översiktlig bedömning av förslagets totalekonomi tyder på behov av en viss ökning av
den uthyrbara ytan. Juryn bedömer dock att detta är möjligt utan att riskera de kvaliteter
som ger en god grund för en långsiktigt bärkraftig förvaltning.

• Antal lgh: 24
• BRA i lgh/BRA total: 0,72
• Antal p-platser garage/mark: 29/10



Grillfesten



Grillfesten
Förslagsställare: HUSPLAN arkitekter Örebro AB genom Lennart Carlsson.
Medverkande: Juri Raudsepp och Christina Gustavsson

Förslaget ”Grillfesten” visar inte mindre än tre nya huskroppar och är det förslag som har
flest lägenheter. Längs Faktorigatan, sammanbyggt med det befintliga huset ligger ett
fyravåningshus. Översta våningen är tillbakadragen,  så att huset i gatuliv ansluter till det
äldre husets taklisthöjd. Liksom detta har det också förgårdsmark och entré från gatan,
men fasaden avviker från övrig bebyggelse i kvarteret genom att den delvis är öppnad som
en arkad. Gatuhuset har en pendang i ett parallellställt gårdshus i fyra våningar. I gårdens
södra del ligger ett tredje hus – ett punkthus i sju våningar. De båda fyravåningshusen
förenas av en förhöjd gård ovanpå ett parkeringsgarage med infart från Faktorigatan som
väl tillgodoser parkeringsbehovet.

Den gemensamma taklisthöjden i gatuliv kan inte dölja att det nya huset för in en ny skala i
kvarteret. Denna blir så mycket tydligare när man kommer in på gården och möter de båda
gårdshusen, särskilt sjuvåningshuset. Juryn finner det inte försvarbart med en exploatering i
denna omfattning, som både förrycker skalan i kvarteret, ger ganska kraftig avskuggning av
gården och tar en stor del av denna i anspråk. Juryn konstaterar att utan det höga
punkthuset innehåller förslaget samma antal lägenheter som de övriga tre förslagen, men
även i en sådan variant innebär de båda fyravåningshusen tillsammans med den förhöjda
underbyggda gården ett mycket dominerande ingrepp i kvarteret. Risk finns också att den
upphöjda gården uppfattas som tillhörande enbart de nya husen. Dess 1,5 – 2 m höga murar
kräver stor omsorg vid utformning i denna intima miljö.

I övrigt anläggs på gården en centralt placerad angöringsplats med åtta parkeringsplatser.
Med den valda placeringen, i direkt anslutning till entrén till gården, är risken stor att
garagenedfarten blir ett störande inslag i miljön.

Trapphusen är mycket ytsnåla - i fyravåningshusen placerade mörkt, i punkthuset i fasad.
Lägenheterna är ljusa, men redovisade lägenhetslösningar förefaller i övrigt ostuderade. I
vissa lägenheter kommer man rakt in i köket, i andra måste man passera genom hela
lägenheten för att nå köket. Möblerbarheten begränsas av dörrar och passager.

• Antal lgh: 35
• BRA i lgh/BRA total: 0,84
• Antal p-platser garage/mark: 38/8



Otto Grön



Otto Grön
Förslagsställare: Arktis Arkitekter genom Peter Ljungné och Helena Ljungné

Förslaget ”Otto Grön” avviker i flera avseenden från de övriga. Huset längs Faktorigatan
är, liksom sekelskifteshuset söder därom, placerat friliggande som en stadsvilla, fem
våningar hög, med entré från gatan. I vinkel mot detta hus, inne på gården, ligger en rad
med sex smala stadsradhus – två alternativt tre våningar höga och utan egentlig egen
tomtmark. Under det hela ligger ett långsträckt parkeringsgarage med nedfart från
Faktorigatan. Befintliga parkeringsplatser på gården tas bort och ersätts med gemensamma
grön- och lekytor, förutom körytor för sopbil/brandbil och transporter.

Juryn finner idén med stadsradhus intressant. Juryn har dock kommit till slutsatsen att de
med den placering och utformning de givits, trots sina minimala uteplatser privatiserar en
stor del av gården genom sin närvaro.
Gatuhuset ger, med sin femvånings höjd,  en kraftig skalförskjutning i kvarteret som juryn
finner svår att försvara.  Juryn har heller inte övertygats om att det är bättre att placera
ytterligare ett friliggande hus i kvarterets gatufasad än att ansluta till, och fullborda, den
sammanhängande kvartersbebyggelsen. Det befintliga låga sekelskifteshuset är så speciellt i
sitt sammanhang att det bör slippa konkurrens om uppmärksamheten som solitär.

Gatuhusets trapphus har en genomgående smal slits med överljus, men är i övrigt mörka.

Gatuhusets lägenheter är tämligen konventionellt formade, förutom att kök och
vardagsrum har sammanfogats på sätt så att vardagsrumsdelen får en mycket begränsad
möblerbar yta (<15 kvm). I de smala radhusen kommer man från gården nästan rakt in i
köket. Värdefull fasadlängd i övervåningen går åt till en ”hall” i dubbel rumshöjd innanför
entrén.

• Antal lgh: 23
• BRA i lgh/BRA total: 0,82
• Antal p-platser garage/mark: 44/0



TVÅ HUS



TVÅ HUS
White arkitekter AB genom Tom Axelryd, Sven Gunnarsson, Olle Stahle
Medhjälpare: Olle Holmquist, Matilda Åslin

Förslaget ”TVÅ HUS” visar, trots sitt motto, egentligen en byggnad, bestående av två
parallellställda huskroppar i fyra våningar, vända rygg mot rygg längs ett långsträckt
överglasat trapphus. Byggnaden ansluter till det befintliga huset i norr. Det har samma
takfots- och nockhöjd som detta, men genom att dels taket är valmat, med utskjutande
balkonger och takkupor, dels byggnaden har ett betydligt större djup än grannhuset,
avviker volymen påtagligt från kvarterets övriga bebyggelse. Entrén är placerad på husets
södergavel, där trapphuset exponeras som ett glasat schakt. Lägenhetsförråden är placerade
i en enkel envåningslänga på gården.

Detta förslag är det enda i tävlingen som inte har garage. Husets parkeringsbehov täcks av
den del av den befintliga parkeringen som blir kvar, och gården i övrigt lämnas utan
åtgärder.

Lägenheterna är mycket rationellt utformade, med identiska kök och badrum oavsett
lägenhetsstorlek.

Förslaget genomsyras av ett ekonomiskt tänkande och en långt driven rationalisering, men
juryn anser att rationaliteten inte ensam kan försvara de många negativa konsekvenser den i
detta fall givit. Husets i sammanhanget uppsvällda volym och formspråk tillför inte
kvarteret de kvaliteter som förväntats. Dess organisation ger en entréplacering som avviker
från kvarterets mönster och ett långsträckt trapphus som enligt juryns förmenande blir
betänkligt likt en sjukhuskorridor.
Genom husets disposition blir flertalet lägenheter enkelsidiga. Entrédörren vetter rakt in
mot det centralt placerade köket, och lägenheten i övrigt bjuder inte på några större
kvaliteter. De möblerade planerna tyder på att inte heller förslagsställaren blivit särskilt
inspirerad av dem.

• Antal lgh: 24
• BRA i lgh/BRA total: 0,85
• Antal p-platser garage/mark: 0/40



JJJJuuuurrrryyyynnnnssss    sssslllluuuuttttssssaaaattttsssseeeerrrr    oooocccchhhh    bbbbeeeesssslllluuuutttt

Juryn finner att förslaget ”Faktor 1” är det som bäst uppfyller förväntade kvaliteter, såväl i
arkitektonisk utformning och anpassning till kvarterets övriga bebyggelse som i
utformningen av lägenheterna. Juryn beslutar därför enhälligt att utse detta förslag till
vinnare i tävlingen och rekommenderar att det läggs till grund för fortsatt bearbetning och
projektering med anlitande av dess förslagsställare.

Vid en bearbetning av förslaget bör prövas att försörja huset med två separata hissförsedda
trapphus, gärna förbundna i entréplanet, och att – med bibehållande av lägenheternas
kvaliteter i övrigt - integrera förråden i lägenhetsytan. Om totalekonomin så kräver kan
ytterligare våningsplan i husets västligaste, redan något förhöjda, del övervägas.

Örebro den 16 december 2002

Raul Björk

Lars Andersson

Alf Modigh

Lars Edenskär

Bennert Johnsson

Ami Katz


