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1. BAKGRUND 
 
Kvarteret Grillgården ligger norr om Svartån mellan Alnängsgatan, Fredsgatan, 
Faktorigatan och Olaigatan. Kvarteret finns utlagt i 1884 års stadsplan. Det äldsta idag 
bevarade huset ligger vid Faktorigatan på tomterna 7 och 15. Det uppfördes 1901 efter 
ritningar av dåvarande stadsarkitekten Magnus Dahlander. 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”. Byggnaderna på tomterna 17 
och 18 mot Alnängsgatan saknar bevarandebeteckning i bevaringsprogrammet.  
 
Fastigheterna 17, 18, 19, 2 och 3 ägs av Länsgården Fastigheter AB. Av dessa är del av nr 
3 mot Faktorigatan obebyggd, medan de övriga rymmer bostadshus i tre våningars höjd. 
För husen på tomterna 19, 2 och 3 pågår studier av möjligheterna att inreda vindarna med 
bostäder. Huset på granntomten till nr 3 mot Faktorigatan är i två våningars höjd med 
inredd vind.   
 
På samtliga gator runt kvarteret tillåts biltrafik. Alnängsgatan ingår som en länk i Östra 
centrumleden som är hårt trafikbelastad. Mot denna tillåts inga in- och utfarter. 
Faktorigatan är i dag utformad så, att genomfartstrafik förbi kvarteret Grillgården hindras 
av en avstängning i höjd med tomt nr 3. I ett nyligen framlagt planförslag för 
grannkvarteret Rustmästaren föreslås dock att gatan på nytt öppnas för biltrafik i hela sin 
längd. Infarterna från Fredsgatan sker via en parkeringsgata som löper utmed 
husfasaderna parallellt med körgatan. 
 
 
2. TÄVLINGSUPPGIFTEN 
 
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 rimliga 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. Parkeringsbehovet för tomt nr 3 skall redovisas samordnat 
med Länsgårdens övriga bostadsbestånd i kvarteret. Infart till samtliga dessa 
parkeringsplatser sker över tomt nr 3. 
 
 
3. FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
För kvarteret gäller fortfarande en gammal stadsplan från 1884. Avsikten är att resultatet 
av arkitekttävlingen skall bilda underlag för en ändring av denna detaljplan för del av 
kvarteret eller för hela kvarteret. 
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4. TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
 
4.1 TÄVLINGENS FORM 
 
Tävlingen är en inbjuden tävling i ett steg och genomföres i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. 
 
 
4.2 DELTAGARRÄTT 
 
Tävlingen är öppen endast för följande arkitekter/arkitektkontor: 

• FFNS ARKITEKTER ÖREBRO 
• WHITE ARKITEKTER AB ÖREBRO 
• HUSPLAN ARKITEKTER ÖREBRO AB  
• ARKTIS ARKITEKTER AB 
 
 

4.3 JURY 
 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
Raul Björk Ordförande i styrelsen för Länsgården Fastigheter AB, ordf 
Lars Andersson Vd i Länsgården Fastigheter AB 
Alf Modigh Fastighetsförvaltare Länsgården Fastigheter AB 
Lars Edenskär Stadsarkitekt i Örebro kommun 
Bennert Johnsson Arkitekt MSA/SAR 
Ami Katz Arkitekt MSA/SAR, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekters Tävlingsservice. 
 

 
4.4 TÄVLINGSFUNKTIONÄR 
 
Stefan Dahlman 
Länsgården Fastigheter AB 
Besöksadress: Skolgatan 36 
Postadress: Box 1530,  701 15  ÖREBRO 
Telefon: 019 – 602 39 70    Fax: 019 – 602 39 80 
 

 
4.5 PROGRAMHANDLINGAR 
 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
1.   Två kartor över kv Grillgården i skala ~1:565 och 1:400.  
2. Tre fasadritningar över det befintliga huset på tomt nr 3. 
3. Tolv fotografier från tävlingsområdet. 
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4.6   STARTMÖTE 
 
De tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte den 12 september 2002 för genomgång 
av programhandlingarna och besök i kv Grillgården. Mötet börjar kl 10.00 i Länsgården 
Fastigheters lokaler, Skolgatan  36, Örebro. 
 
 
4.7  TÄVLINGSFRÅGOR 
 
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna kan 
begäras genom skrivelse insänd till tävlingsfunktionären. Skrivelsen skall vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2002-09-20. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer 
att skickas till samtliga tävlande senast 2002-09-30. 
 
 
4.8   TÄVLINGSFÖRSLAGET  
 
Tävlingsförslaget skall redovisa: 
A. Situationsplan, skala 1:400 
B. Våningsplan, fasader och snitt, skala 1:100 
C. Representativa lägenhetsplaner med möbleringsförslag, skala 1:100 
D. Två exteriörperspektiv, ett från gatan och ett från gården 
E. Kort beskrivning av förslaget (monterad på planscherna) 
 
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar 
skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong eller liknande i liggande A1-format och 
får omfatta högst 2 planscher. Därutöver skall en omgång av dessa planscher lämnas 
förminskade till A3-format. Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 
bedömning och utställning. 
 
 
4.9   INLÄMNING     
 
Tävlingsförslag skall vara inlämnat till tävlingsfunktionären Stefan Dahlman senast den  
30 oktober 2002 kl 17.00. Adress Länsgården Fastigheter AB, Skolgatan 36, Örebro. 
 
Tävlingsförslaget skall åtföljas av ett förseglat, ogenomskinligt kuvert, märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och ev medarbetare. 
 
 
4.10 TÄVLINGSARVODE       
 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller 
ett arvode om 60.000 SEK exkl moms. 
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4.11 BEDÖMNING OCH UTSTÄLLNING    
 
Det totalt mest fördelaktiga utförandet med avseende  på följande kriterier, utan inbördes 
ordning, kommer att premieras: 

 
- Gestaltning och bostadsutformning 
- Anpassning till omgivande bebyggelse 
- Utnyttjande av tomtens kvaliteter 
- Bärkraftighet (ekonomiska och ekologiska resultat vad gäller byggande, 

hyror, drift och underhåll) 
 
Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2002-12-16. Resultatet kommer att meddelas 
de tävlande personligen. 

 
 
4.12 PUBLICERING     
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter 
det att tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
Arrangören kommer att bekosta en dokumentation av tävlingen i Sveriges Arkitekters 
publikation ”Arkitekturtävlingar” 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
 
4.13 ÄGANDERÄTT    
 
Arrangören har den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställare har 
dock rätt att byta ut originalförslag mot kopia eller annan avbildning. 
 
 
4.14 UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT     
 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
 
4.15 UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN     
 
Arrangören kommer efter avslutad tävling att förhandla direkt med upphovsmannen till av 
juryn rekommenderat förslag om uppdraget att färdigprojektera byggnaden i enlighet med 
juryns rekommendationer och beställarens vidare intentioner. Om vinnaren inte efter två 
år har erbjudits avsett projekteringsuppdrag skall denne erhålla en ekonomisk 
kompensation om ytterligare ett tävlingsarvode. 
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4.16 TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE     
 
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av förbundet Sveriges Arkitekter. 
 
 
 
 
Örebro den ……………. 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Raul Björk   Lars Edenskär 
 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Lars Andersson   Bennert Johnsson 
 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Alf Modigh   Ami Katz 
 
 
 
 
 ……………………………………….. 
 Thomas Nordberg  

 För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
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