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SAMMANFATTNING

Arkitekttävlingen om ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro”, arrangerades av Öre-
bro kommun. Tävlingen startade 22 februari 2016 och den 1 mars 2016 bjöds samtliga tävlande 
in till ett gemensamt startmöte arrangerat av Örebro kommun på platsen för den framtida vat-
tenreservoaren i Adolfsberg. Tävlingen pågick till den 27 maj 2016 (sista dag för inlämning) och 
genomfördes i samverkan med Sveriges Arkitekter.

Tävlingen var en allmän internationell projekttävling och har genomförts i enlighet med Lagen 
om Offentlig Upphandling (LOU). 
Tävlingsspråk och projektspråk har varit svenska. Tävlingsprogram och bilagor har tillhandahål-
lits på svenska och tävlingsförslagen ska vara utförda på svenska. 

Tävlingsuppgiften innebar gestaltning av klimatskalet, dvs den synliga fasaden, med omgivning 
till ny högreservoar i Adolfsberg, södra Örebro. I uppgiften ingick även gestaltning av kring-
funktioner såsom angöring, områdesskydd och terrängmässig anslutning. Örebro kommun söker 
genom tävlingen ett nytt landmärke och en estetiskt värdig arvtagare till Svampen. I tävlings-
programmet finns också uttryckt önskemål om en arkitektonisk gestaltning där vattnet och dess 
vitala roll för stadens invånare blir synlig.

Juryn var sammansatt av företrädare för Örebro kommun (Kommunledningskontoret, Vatten-
verket, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad) samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitek-
ter.
Clas Göran Classon, Senior advisor, Kommunledningskontoret i Örebro kommun, var ordfö-
rande i juryn. 60 förslag lämnades in i tid och samtliga godkändes av juryn för vidare bedöm-
ning. Förslagsställarna kom från 7 länder –  Sverige (43), Danmark (10), Finland (2), Norge (2), 
Spanien (1), Thailand (1), Frankrike/Österrike (1).
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BAKGRUND

Örebro är en stad som växer snabbt och staden står för landets största befolkningsökning utan-
för de tre storstadsregionerna. I dagsläget bor ca 144 000 människor i staden. Ökningen ställer 
nya krav på stadens försörjningssystem då tillgången till färskvatten måste öka. Samtidigt behö-
ver de gamla systemen ses över och bytas ut. 

Örebros nuvarande vattentorn Svampen, gestaltat av Sune Lindström, är världsvitt omskrivet. 
Det togs i bruk 1958 som högreservoar i Örebro stads vattenledningsnät, och är ett arkitekto-
niskt och ingenjörsmässigt arv som förpliktar. Detta arv bör förvaltas när kapaciteten i vatten-
försörjning nu måste kompletteras. 

Vattenförsörjningssystemet i Örebro behöver två reservoarer av storleksmässig betydelse. 

I nuläget är Svampen, en av två vattenreservoarer och den enda högreservoaren i systemet. 
Den rymmer knappt 9 tm3 och är ansluten som genomströmningsreservoar till stadens centrala 
lågzonsnät. Tornets hattdel innefattar även en publik del, med en restaurang och en stor utsikts-
terrass. Under den publika delen finns själva högreservoaren för dricksvattnet som är integrerad 
med ledningsnätet.

Den andra befintliga reservoaren är belägen vid Skråmsta vattenverk och utgör lågreservoar för 
dricksvatten, efter verkets behandlingsprocesser. 

Tekniska förvaltningen ser ett ökat behov av vattenförsörjning, och Örebro kommun planerar 
därför för en ny högreservoar att använda i det framtida vattenledningsnätet, då Svampen inte 
kommer att fortsätta fungera som vattentorn. 

En viktig aspekt för den nya reservoaren blir skyddsfrågan. En ny högreservoar är att betrakta 
som skyddsobjekt och det innebär att den inte är publikt tillgänglig. Den kommer därför inte 
att vara öppen för allmänhetens besök och den kan inte innefatta utsiktsplatser, servering eller 
liknande. 
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TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften och förutsättningarna för tävlingen beskrevs utförligt i ett tävlingsprogram 
och ett antal bilagor. För komplett information hänvisas till dessa dokument. Nedan återges 
huvudpunkterna i sammandrag.

Tävlingsområdet
Platsen för den nya högreservoaren är belägen i Adolfsberg, i södra Örebro, i ett naturligt högt 
parti som ligger nära nya utbyggnadsområden av staden. Den valda platsen bildar en ö mellan 
vägar och består av skogbevuxen naturmark med delar av berg i dagen.

Placeringen kommer sig av de tekniska och ekonomiska fördelar som följer med att topografin 
utnyttjas så att cisternens höjd över mark kan hållas så låg som möjligt. Tävlingsområdet är ur 
den synpunkten fördelaktigt då platsen ligger förhållandevis högt på krönet av en förkastnings-
brant i södra delen av Örebro. 

En vattenreservoar ska klara stora volymer vatten och detta kräver bärig grund. Platsen bjuder 
goda geotekniska förutsättningar med berg i dagen och tunna jordlager.

Framtida utbyggnadsområden
Under de kommande åren kommer nya bostadsområden att byggas mer eller mindre i direkt an-
slutning till högreservoaren, vilket innebär att förutsättningarna i landskapet i kring den kommer 
att förändras. Två nya stadsdelar Södra Ladugårdsängen och Reträtten är först ut. Direkt söder 
om vägen Glomman och placeringen av den nya vattenreservoaren är ytterligare ett område med 
blandad bebyggelse planerat att växa fram. Dessa områden är utpekade i gällande översiktsplan. 

För vidare information om utvecklingsplanerna i södra delen av Örebro finns mer information 
på Örebro kommuns hemsida. 
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Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften innebar att skapa ett 
förslag till gestaltning av klimatskal till 
Örebros nya högreservoar, i huvudsak 
dess exteriöra uttryck och dess samspel 
med omgivande landskap, samt gestalt-
ning av kringfunktioner såsom tillhörande 
angöringar och säkerhetsmässiga avgräns-
ningar. 

Örebro kommun har i tävlingsprogram-
met tydligt uttalat att de gärna ser förslag 
som kan ge reservoaren karaktär av ett 
nytt landmärke.

God samverkan med landskapet och den 
framtida närliggande bebyggelsen uttalas 
som viktigt. En genomtänkt gestaltning 
av klimatskalets ljussättning likaså, gärna 
med en presentation av synligheten på 
såväl avstånd som i direkt anslutning till 
anläggningen i tävlingsförslaget.

Planlösningar för själva högreservoaren 
och verksamheten i sig har inte tillhört 
tävlingsuppgiften. 

Tekniska förutsättningar
Tävlingsprogrammet ger en fullständig beskrivning av de tekniska förutsättningar som legat till 
grund för tävlingsuppgiften, avseende utformningen av den nya reservoaren ur funktionsteknisk 
synpunkt. Tävlingsprogrammet hänvisar även till en funktionsteknisk rapport som Norconsult 
AB tagit fram i samverkan med Örebro kommuns Tekniska Förvaltning, Skråmsta vattenverk. 
För detaljerad beskrivning hänvisas till Ny högreservoar i Örebro, PM förutsättningar för arkitekttävlan 
dat. 2015-10-19 (Bilaga).

En principsektion (illustrerad i tävlingsprogrammet) sammanfattar de utrymmeskrav som finns 
på utformning av relationen mellan klimatskal och reservoar samt möjligheter beträffande 
volymens storlek och höjd. Där anges även parametrar för serviceytor, sändar-/mottagarmast, 
områdesskydd etc.

Den volym som kan rymma klimatskal, mast och eventuella andra arkitektoniska strukturer är 
skrafferad. Volymen kan variera med hänsyn till platsens förutsättningar och förslagsställarens 
ambition att skapa ett landmärke större än vattenreservoarens betongkonstruktion och krävda 
inspektionsutrymme. Eventuell mast kan vara integrerad i en öppen byggnadsstruktur förutsatt 
att sändnings- eller mottagningsskugga inte uppstår. Områdesskydd ska omge volymen, place-
ring enligt skiss. 
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Tävlingsuppgiften har bestått i att ta hänsyn till alla de tekniska förutsättningar och regelverk 
som definierats i tävlingsprogrammet, och med respekt till dem arkitektoniskt gestalta det 
klimatskal som ska omge vattenreservoaren, samt det kringliggande landskap som utgör både 
områdesskydd och platsmark.

Förhoppningen har varit att vinnande projekt i sin helhet ska kunna möta de krav och önskemål 
som definierats i tävlingsprogrammet – både i Örebro av idag och i framtiden. 

Efter tävlingen
Resultatet från arkitekturtävlingen ska ligga till grund för uppdraget att projektera och ta fram 
bygghandlingar för högreservoarens klimatskal/arkitektoniska struktur och dess landskapliga 
omgivning och avgränsning. Efter att vinnaren har utsetts inleder arrangören förhandling med 
vinnaren om uppdraget.

 

JURYN
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury, bestående av 9 ledamöter:

Clas-Göran Classon  Senior advisor, Kommunledningskontoret, Örebro kommun. 
   Juryns ordförande.
Lars Ferbe   Enhetschef  Vattenverket, tekniska förvaltningen, Örebro kommun 
Peder Hallkvist  Stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnad, Örebro kommun 
Lina Fihlén   Planarkitekt, stadsbyggnad, Örebro kommun 
Erica Ek   Stadsantikvarie, stadsbyggnad, Örebro kommun 
Erik Käll   Landskapsarkitekt LAR/MSA, stadsbyggnad, Örebro kommun 
Magnus Karlsson Ingenjör, tekniska förvaltningen, Örebro kommun 
Sigrid Zenger  Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Per Eric Persson Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionärer har varit Lars Jansson, Upphandling, Örebro kommun. 

Till sitt förfogande har jurygruppen också haft följande sakkunniga:
Ekonomi: Bo Carlsson, AdBacum 
Mast-kommunikationsteknik: Mats Andersson, RA-kommunikationsteknik  
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BEDÖMNINGSKRITERIER 
I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, utan inbördes ordning, för bedömningen av 
tävlingsförslagen:

Arkitektonisk gestaltning utifrån originalitet och förmåga att ge reservoaren/byggnaden i sam-
spel med platsen och omgivande landskap den uppmärksamhet som eftersträvas.

Funktion med hänsyn till de tekniska krav som ställs på vattenreservoarens klimatskal, samt i 
samverkan med platsen och de logistiska kopplingar som krävs till närliggande områden.
 
Genomförbarhet och utvecklingspotential med hänsyn till rimlighet vad gäller investerings-och 
driftskostnader med speciellt fokus på hög miljöprofil. 

BEDÖMNINGSPROCESSEN
Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning av de många försla-
gen, haft fem heldagsmöten för gemensamt juryarbete. Juryns arbete har skett i etapper, som 
brukligt i tävlingar, och har genomgått ett antal faser: inläsning och successivt ökande förståelse 
av förslagen, varvat med flera gallringar av förslagen utifrån programmets bedömningskriterier 
och uttalade mål.
 
Ett fåtal förslag valdes ut för granskning av sakkunniga, främst med hänsyn till ekonomi (över-
siktlig kostnad för uppförande, drift och underhåll), säkerhetsaspekter och tekniska bestämmel-
ser vad gäller sändar-/mottagar-mast. 

TACK TILL TÄVLINGSDELTAGARNA!
Juryn vill tacka alla 60 tävlingsdeltagare för de inlämnade förslagen och inte minst alla de för-
slagsställare bland dessa som det inte varit möjligt att belöna med en prissumma. Tillsammans 
har tävlingsbidragen utgjort ett omfattande underlag för jurygruppens samtal och diskussioner. 
Juryns arbete har tack vare de många inspirerande idéer som förslagen bjuder på, haft en lärorik 
resa på vägen mot att hitta en slutlig vinnare för det fortsatta uppdraget att utveckla och uppföra 
uppdraget om Svampens arvtagare.
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JURYNS GENERELLA KOMMENTARER
Tävlingsuppgiften att gestalta ett klimatskal till en framtida vattenreservoar och dess omgivande 
landskap, har visat bjuda på många olika lösningar och idéer till utformning.

Under bedömningstiden har jurygruppen gått igenom samtliga 60 förslag utifrån bedömnings-
kriterierna, dels utifrån de olika förutsättningarna som de tekniska funktionskraven samt drift 
och underhåll utgör, dels utifrån arkitektonisk gestalt och landskap. Juryn har gjort en samman-
vägd bedömning av dessa. Uppgiften är komplex, då den innefattar även landskapet som del av 
slutlig formgivning, och jurygruppen konstaterar att få förslag lyckats ta sig an uppgiften som en 
skulptural helhet mellan volym och mark, på ett sätt som arrangören hade hoppats.

Ett flertal förslag har utöver huvuduppgiften lagt till ett antal självvalda uppgifter, som inte efter-
frågats i tävlingsprogrammet och som snarare utgör komplement till huvudfrågan. Genom detta 
tycks ett flertal förslag tyvärr ha tappat fokus och frångått uppgiften för tävlingen.

Många av förslagen har arbetat med stora volymer vilket gett upphov till diskussioner i jurygrup-
pen om vad ett ”landmärke” är, vad det kan vara och hur mycket visuell plats i stadsbilden det 
bör ta i anspråk. Målbilden för många verkar ha varit att arbeta med ett litet fotavtryck på mark, 
men ofta låtit förslagen sträcka sig högt upp i höjd – vilket inte var ett krav i tävlingsprogram-
met. Juryns åsikt är att ett landmärke inte nödvändigt måste ha en hög höjd och sticka upp över 
omgivningen, utan kan skapas även med en lägre byggnadskropp genom ett starkt och unikt 
uttryck och en intressant relation till sin omgivning. Andra diskussioner har handlat om idéer 
kring släktskap med det befintliga tornet Svampen och vilken betydelse det eventuellt har för 
den framtida reservoaren.

Ett flertal av förslagen arbetar med invecklade tekniklösningar, med många komponenter, istället 
för att ta sig an formgivningen av en volym i samspel med sin omgivning. Jurygruppen konstate-
rar att en del förslag tycks ha förirrat sig från huvudfrågan och arbetat mer med att lösa tekniska 
finesser än med en kraftfull bearbetning av helheten. Behovet av belysning av vattenreservoa-
ren nattetid har även det gett upphov till många komplicerade lösningar, där jurygruppen även 
ställer sig frågande till hur de kan införlivas i de framtida stadskvarter som kommer att omge 
reservoaren så småningom.

Flertalet förslag visar även på svårigheter att redovisa såväl den radiomast utifrån de krav som 
ställs i programmet, som andra tekniska behov såsom serviceyta, inspektionsväg och angörings-
ytor. Jurygruppen konstaterar behov av bearbetning av dessa punkter i så gott som samtliga 
förslag.

En del förslag arbetar med skogen som tema, och jurygruppen konstaterar att det ofta är en nå-
got romantiserande bild av skogen som redovisas – med mossa och överväxta konstruktionsde-
lar. I flertalet förslag skulle det ta många år innan verkligheten skulle nå fram till den illustrerade 
visionen, eller överhuvudtaget aldrig kunna bli verklighet på det sätt som visas. Frågor kring de 
associationer till rent dricksvatten som reservoaren bör väcka blir påtagliga, liksom frågor kring 
drift och underhåll av de överväxta delarna. 

Andra generella frågor som gett upphov till diskussion är framtida rörelse i området och vatten-
reservoaren som en viktig del i kommande stadsutveckling – att vara ett kvalitativt landmärke 
både för de som bor i närområdet och för resten av staden – och förslagens olika förmåga att 
både väcka nyfikenhet och samtidigt respektera ställda säkerhetskrav. 
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Projekten har under inläsningen kunnat grupperas i ett antal olika kategorier: 
Monument, Glob/Sfär, Lamell/Raster, Speglar/Fjäll/Paljetter, Droppe/Våg, Natur, Materialitet, 
Avancerad teknik. 

Grupperingarna är naturligtvis kraftiga förenklingar och många projekt går att placera i flera 
kategorier. Indelningen har endast varit ett hjälpmedel för juryn att i ett första skede sortera och 
jämföra förslagen inbördes trots deras skilda art. Förslagen har inte studerats med hänsyn till 
grupptillhörighet, utan bedömts individuellt utifrån sina enskilda styrkor och eventuella svaghet-
er.

Monument 
En kategori kan kännetecknas av att förslagen främst arbetar med storskalighet vilket uttrycks 
främst genom stora abstrakta volymer, ofta dominerande i sin gestalt. Abstraktion är ett tydligt 
kännetecken för de monument som skapas. Förslagen arbetar ofta med grundgeometrier och ett 
flertal använder en sfär eller ett klot som grundform.

Lamell/Raster 
En kategori förslag arbetar med material i skikt, eller lager på lager, för att bryta upp en större 
volym i olika ytor. Motivet är ofta att vilja minimera materialåtgång genom att göra smala skivor 
av olika material, men resultatet blir ofta komplicerade tekniska system för upphängning av 
dessa. Lösningen leder ofta till en dubblering av ytterfasad vilket blir kostsamt. En del förslag 
arbetar också aktivt med optiska effekter och interferens, som ett slags kamouflage av en större 
volym, bakom ett skyddande skikt. 

Speglar/Fjäll/Paljetter
I kategorin redovisas ofta reservoaren inklädd i ett yttre skal, där spegeleffekter och fjäll på-
minner om reflektioner – som på en vattenyta. Förslagen vill visa på dynamik, och refererar till 
begrepp som skimmer och solreflektioner eller vattenytans krusning. Den uppbrutna eller speg-
lande ytan används också som ett slags kamouflage för att få en stor volym nedbruten i mindre 
delar och på så sätt mer abstrakt.

Droppe/Våg 
En kategori förslag kan sägas anspela mer direkt till vatten i associationer i form till exempel en 
droppe eller en vågrörelse. Förslagen arbetar med en formmässig imitation av vatten, eller med 
efterbildning av en vattenrörelse som grund. Resultatet är ofta böljande och svepande utseenden 
i utformningen.

Natur
En stor kategori förslag arbetar med naturen som tema – antingen stiliserad eller faktisk, med 
rum för djur- och fågelliv. Ofta används skogen eller en skogstjärn som motiv i förslagen, ibland 
med lokal anknytning i flora och fauna. Många förslag vill även fånga in det vatten som finns 
i naturen och visa på det i fall eller vattensamlingar för dagvatten. Kategorin innehåller också 
många lösningar med växter, sedumtak och olika typer av planteringar. Gemensam nämnare för 
förslagen är ofta att synliggöra vattnets roll och den sköra balans som råder i ett kretslopp.
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Materialitet 
En kategori förslag skulle kunna benämnas material – där ett omsorgsfullt arbete med ytskikt 
dominerar. Utforskande och användande av olika typer av grundmaterial såsom Stål (ofta cor-
ten), Betong, Trä eller Glas är här det mest framträdande. Materialiteten i fasadens ytskikt får i 
förslagen en viktig roll, och tycks ibland helt ta över form och funktionalitet.

Avancerad teknik
En hel del förslag kan sägas fokusera på tekniska system, ofta med avancerade lösningar som 
går utanför den i tävlingsprogrammet formulerade uppgiften. Flera förslag arbetar med extra 
elförsörjning genom sol- eller vindkraft, bland annat för att till exempel ladda elbilar i områ-
det. Förslagen är visionära men går långt utöver de behov som finns i dagsläget. Andra förslag 
arbetar med komplexa upphängningsanordningar för material eller belysning. Även de tycks göra 
uppgiften mer svårhanterlig än vad som efterfrågats.

Utöver dessa ”familjer” kan ytterligare en kategori förslag nämnas – de kan ses som rent pro-
vokativa debattinlägg och har tyvärr inte kunnat medverka som konstruktiva bidrag till bedöm-
ningsarbetet.

Tävlingen har inneburit en utmaning och juryn har uppskattat den generösa blandningen av 
inskickade förslag. Samtidigt uttrycker juryn förvåning över att få förslag tycks ha tillit till ar-
kitekturen i sig, som sådan. Förslagsställarna verkar i flera fall inte ha sett gestaltningen av ett 
klimatskal och dess omgivande landskap som en helhetsuppgift, utan snarare sett på vattenre-
servoaren i sig som ett avancerat tekniskt, stort, objekt och på så sätt inte främst inriktat sig på 
formgivning av helheten. Juryn konstaterar att de som tvärtom arbetat utifrån ett helhetskoncept 
för landskap och byggnad, och med grundprincipen att reservoaren som nytt landmärke ska 
kunna upplevas på både långt håll och på närmre, för de framtida boende, tycks ha kommit fram 
till mer genomarbetade lösningar med framtida utvecklingspotential. Det är också bland dessa 
förslag som vinnaren slutligen kunnat utses.
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JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen 
”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt 
utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris. 

Andra pris går till förslaget ”PERMANENT”. 
En prissumma om 150 000 SEK utges i andra pris.

Tredje pris går till förslaget ”RINGAR PÅ VATTNET - Y”. 
En prissumma om 75 000 SEK utges i tredje pris.

Vidare har juryn utsett följande 3 förslag (utan inbördes ordning) till omnämnande, som vardera 
får en prissumma om 25 000 SEK : 
Förslaget KRUSNINGEN / Förslaget SYMBIOS / Förslaget ÄMBAR

Clas-Göran Classon Lars Ferbe 

 

Peder Hallqvist Lina Fihlén

Erica Ek Erik Käll

Magnus Karlsson Sigrid Zenger

Per Eric Person

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, arkitekt SAR/MSA Tove Dumon Wallsten.
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OMDÖMEN OM 
BELÖNADE FÖRSLAG
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FÖRSTA PRIS

 
LYRA, skulptur i skogsmark 
En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris. 

Förslagsställare: Lars Anfinset, arkitekt SAR/MSA, ett ark arkitektur

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och 
skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter 
en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal 
av cortenstål. ”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har för-
utsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som 
ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar. Förslaget uttrycker en byggnad som kan 
närvara i Örebroarnas vardag, där vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” 
är både den originella och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett 
nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.
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”Lyra” fungerar som ett identitetsskapande landmär-
ke för de nya stadsdelar som kommer att växa fram i 
Örebros södra delar och blir som sådant en viktig och 
inbjudande plats i denna nya del av staden. Den trattfor-
made enhet som ska utgöra klimatskydd ger, genom sin 
vinklade form, orienterbarhet i området. Förslaget sig-
nalerar också en tydlig mötesplats och genom att aktivt 
arbeta med det omgivande landskapet gör ”Lyra” hela 
området till en betydelsefull del av staden. Förslaget är 
mycket tilltalande i sin öppenhet och sin tydliga koppling 
till friluftsliv och inger på så sätt en positiv framtidstro 
för området som helhet.

Förslaget består i huvudsak av 3 delar – den första är 
ett stadigt betongfundament som fungerar som sockel 

för reservoaren och dess klimatskydd, den andra är en 
skyddande skärm i cortenstål, som på avstånd kan upp-
fattas som en skir tratt som samlar vatten från himlen 
men som på nära håll bildar en stabil mur som skydd för 
reservoaren. En tredje del av förslaget arbetar med att 
skapa ett tillgängligt landskap runt reservoaren, i form 
av en aktivitetspark där omgivningen bjuds in till lek och 
umgänge.

Valet av cortenstål som material gör att volymen ger det 
skydd som reservoaren behöver, samtidigt som det ge-
nom sin roströda färg utstrålar värme, i vacker kontrast 
mot den gröna omgivningen. Det är också ett levande 
material som åldras värdigt, utan att kräva underhåll för 
att behålla sin rostskyddande effekt. Materialet uttrycker 

FÖRSTA PRIS
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i förslaget både stabil beständighet och skir transpa-
rens, en spänning som tilltalar och gör betraktaren 
nyfiken, det lockar besökare till sig. Förslagsställarna 
arbetar noggrant med att reducera mängden material 
och bryta ned den stora skyddande volymen till mindre 
enheter – dels genom den lutande utformningen av 
det skikt som omger reservoaren, dels genom att bryta 
upp inklädnaden i mer eller mindre öppna fält. I fort-
satt projektering bör höjden på skalet detaljstuderas, 
och den skärm som utgör skydd för reservoaren kan 
med fördel bearbetas, så att den till fullo integrerar det 
klimatskal som reservoaren behöver. Detaljer behöver 
också lösas vad gäller indelning av fasadplåtar, så att ett 
rationellt byggsystem kan skapas. I samband med den-
na bearbetning kan även effekter i kulör och variation 
uppnås med hjälp av placering av plåtarna i förhållande 
till den bärande strukturen (in- och utsidor).

Som många förslag har ”Lyra” utvecklingspotential 

och juryn bedömer att dess grundkoncept är så starkt 
att det kan bearbetas utan att frångå sin grundidé. Den 
dubblering av fasad i både ett isolerat klimatskal och 
en yttre skärm av cortenstål som föreslås, bör arbetas 
samman till ett skikt för att undvika det svåråtkomli-
ga mellanrum som i förslaget uppstår mellan de två 
skikten. Då skärmen – i cortén – flyttas inåt för att 
skapa detta enda skikt kommer omkretsen minska och 
även höjden på volymen bli lägre, vilket juryn ser som 
positivt för förslaget i sin helhet eftersom det minskar 
materialåtgången och byggnaden blir mindre domi-
nant på platsen. Utöver denna förändring anser juryn 
av samma skäl att byggnadens höjd bör minimeras 
ytterligare, men utan att det arkitektoniska uttrycket 
går förlorat.

Detaljlösningar för detta måste dock studeras noga, 
och det är viktigt att corten-skärmen efter omsorgs-
full bearbetning fortfarande uppfattas som en lätt och 
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uppbruten volym. Förslagsställarna kommer under 
bearbetningen av skärmen också att behöva se över 
tillgänglighet till skyddsutrymmen och tillfartsvägar 
som i nuläget är bristfälligt redovisat och markytan 
närmast skydd och sockel bör dimensioneras i detalj. 
Förslagsställarna måste även se över placering av mast, 
vilken skulle kunna få en fristående placering. 

Förslaget har kapacitet att klara av de nödvändiga 
bearbetningar som krävs och är i sin grundidé både ett 
tydligt landmärke, ett stabilt skydd och en samlande 
plats i en ny stadsdel i Örebro. Landskapet är noggrant 
bearbetat, med stigar och gångvägar som leder besö-
karen genom området. Det innehåller även idéer om 
en skogs- och aktivitetspark, med lekpark, utegym, ska-
tepark och trädkojor m.m. Juryn bedömer att koncep-
tet för högreservoaren är så starkt att det även skulle 
klara sig utan att hela förslaget för aktivitetsparken 
genomförs. Förslaget för parken kan med hänsyn till 

ekonomiska ramar byggas i etapper eller endast i vissa 
delar. Förslagsställaren har arbetat aktivt med belysning 
och med en ljussättning som inifrån kärnan skapar en 
dynamik kring det skira, genombrutna skalet i stål. På 
håll är ”Lyran” tänkt att lysa som en lykta.

Förslaget ger en vision och en riktning för området 
som helhet och fungerar med sin aktivitetspark som 
en generator för en ny del av staden. Med sitt uttrycks-
fulla formspråk kommer även ”Lyra” att bli en sam-
lande kraft för Örebro och ett nytt landmärke för alla. 
”Lyra” blir, på ett nyskapande sätt för den här typen av 
anläggningar, ett ställe att mötas vid för uteaktiviteter i 
samspel med naturen och inte endast en vattenreservo-
ar att betrakta på håll, vilket gör förslaget till en stark 
vinnare. 
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PERMANENT
En prissumma om 150 000 SEK utges i andra pris.

Förslagsställare: Arkitekt SAR/MSA Linnéa Holmberg, arkitekt MSA Karl Zetter-
holm. Medarbetare: Arkitekt Ingrid Westermark, ljusdesigner Eric Holmberg.

”Permanent” är beständig och trygg i sin utformning, ett genomarbetat förslag 
som sakligt svarar på de flesta av tävlingsprogrammets frågor. Det består 
främst av en tydlig volym i ljus vågformad betong som utgör klimatskydd. Voly-
men står som en sluten solitär på en tung bas i form av ett landskap uppbyggt 
av terrasserande gabionmurar. Vattenreservoaren framstår som avskild från 
det omgivande landskapet och den eleganta volymen utstrålar ointaglig 
säkerhet. I behandlingen av materialet betong och i sin kulör visar förslaget ett 
tydligt släktskap med Svampen, men jurygruppen saknar samtidigt den lekfull-
het och originalitet som föregångaren visar på.

ANDRA PRIS

”Permanent” är ett väl genomarbetat förslag med 
många styrkor i den närmast direkta bearbetningen av 
de tekniska frågor som tävlingsprogrammet ställer. Det 
är enkelt i sin byggteknik, tidlöst i sitt formspråk och 
beständigt i sin utformning. Det svarar däremot mindre 
bra emot de förväntningar som finns på byggnaden som 
landmärke och på landskapet som helhet. Jurygruppen 
övertygas inte av det terrasserade område som förslaget 
bygger som en piedestal i gabionmurar åt vattenreser-
voaren. Behandlingen av reservoaren och landskapet 
som två till synes helt skilda delar blir problematiska då 
förslaget betraktas som en del av de framtida stadsdelar 
som kommer att omge det. Förslaget tycks inte kunna 
bli del av den aktiva stad som Örebro hoppas ska växa 

ut mot söder. Volymens möte med befintlig mark och 
topografi samt bristen på kopplingar till framtida bo-
stadsområden skulle behöva utvecklas betydligt för att 
få förslaget att fungera i landskapet. En i nuläget väldigt 
hård bearbetning av marken gör området i stort otill-
gängligt och bidrar till förslagets slutna intryck.

Närmare betraktat är klimatskyddet i sig en elegant vo-
lym, träffsäker i sin behandling av ytskiktet i formgjuten 
betong, som ges en nästintill textil yta och en ljus kulör 
med hjälp av titanoxid. Helheten är sakligt stram, med 
fin detaljeringsnivå och volymen i sig är smakfull i sin 
monumentalitet. Förslagsställarna pekar med säker hand 
på allvaret i uppgiften av att skydda vattnet och erbjuder 
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ett seriöst svar på frågan om skydd och säkerhet. I text 
antyds att betongytskiktet delas upp i mindre, förgjutna 
element. Uttrycket för helheten kan då förändras något 
i förhållande till de illustrationer som visar volymen som 
enhetlig, med betongelement i full höjd. Uppdelningen 
av fasaden i mindre enheter borde dock inte utgöra ett 
problem för ett eventuellt framtida genomförande, utan 
snarare påverka volymen positivt då ytan skulle detaljstu-
deras och de olika vågformerna artikuleras mer specifikt. 
En spännande ljussättning föreslås variera över tid och 
ger volymen en dynamisk aspekt då betraktaren rör sig 
runt det. Förslaget kan förmodligen fungera som ett 
landmärke för staden, främst på håll då behandlingen 
av kringliggande landskap gör att man aldrig närmar sig 

vattenreservoaren som betraktare, utan möts av höga 
gabionmurar.

Bristen på originalitet blir en svag punkt för förslaget. 
Starka likheter finns med byggnader uppförda ut-
omlands, vilket blir extra problematiskt då egenartad 
arkitektur här särskilt har efterfrågats. Förslaget fram-
står som alltför solitärt, samspelar inte med sin direkta 
omgivning och har varken anpassats eller bearbetats 
tillräckligt för att få en lokal förankring och på så sätt 
frigjort sig från sin eventuella förebild, vilket är en brist i 
sammanhanget.
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”Ringar på vattnet” är enkel i sin form och framstår som 
realistisk i sin raffinerade anspråkslöshet. Illustrationerna 
lockar, och ger trots sin något dystra stämning en bild 
av området som en sympatisk plats att besöka. Det kan 
säkert fungera både för promenader och lek för de bo-
ende i närliggande områden. Under regniga dagar samlas 
vattnet upp på taket, och kastas sedan ut i en dynamisk 
rörelse från takets kant så att besökare kan få uppleva ett 
vattenfall. Vattnet leds sedan vidare till dagvattendam-
mar och blir en viktig del även i landskapets utformning, 
där helheten tydliggör vattnets betydelse för kretsloppet.

Som landmärke blir den enkla volymen i pigmenterad 
betong dock alltför lågmäld, och risken finns att land-
märket inte blir den samlande plats som förslagsställarna 
visar på, trots den park som anlagts kring det och de 
gångstråk som kopplar an till kringliggande bostadsom-
råden. De omgivande platserna skulle även de behöva 
bearbetas nogsamt för att landskapet ska kunna fungera 
på sikt. Som skulptural volym är förslaget både smak-
fullt och genomförbart, men det saknar sin spektakulära 
lekfullhet de dagar det inte kommer att regna från takets 
vattenfall.

RINGAR PÅ VATTNET - Y
En prissumma om 75 000 SEK utges i tredje pris.

Förslagsställare: Henrik Sagen, A09 Arkitekter, Frida Alexanderson, A09  
Arkitekter

”Ringar på vattnet” framstår som en enkel cylindrisk skulptur där vattnet lyfts 
fram och tydliggörs genom takets utformning för uppsamlande av regnvatten 
och utkast för vattenfall. Byggnaden är anspråkslös, i tidståliga material och 
gör inga stora gester. Volymen står som en röd klippa, bergfast. Marken kring 
byggnaden blir viktig som ett fundament och pekar även på vattnets roll i 
kretsloppet, genom grundvattnet som lagras i marken. Stigar leder genom 
området, förbi dammar där dagvatten synliggörs. I kontrast till Svampen, som 
sträcker sig mot himlen och lyfter upp vattnet rent fysiskt, arbetar ”Ringar på 
vattnet” mer jordnära, och skapar med enkla medel en saklig och enhetlig 
vattenreservoar. 

TREDJE PRIS
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”Krusningen” arbetar med en fasad i lamellstruktur för 
att skapa en visuell rörelse kring vattenreservoaren och 
vill på så sätt skapa förutsättningar för en helt ny plats 
i landskapet. Förslagsställarna arbetar på ett målinrik-
tat sätt med ljussättning och vill skapa stämningen av 
vatten som något rent och lätt, som kontrast till skogen. 
Genom att arbeta med att fasaden är uppbyggd av olika 
tunna skivor, skapar förslaget med enkla medel effekt, 
och lyckas ge en bastant volym känslan av eterisk flyktig-
het.

Ett föränderligt vågmönster uppstår i optisk effekt när 
man rör sig runt volymen. 
”Krusningen” är ett förslag som arbetat med lameller på 
ett uppfinningsrikt och spännande sätt, men uppbyggna-

den av fasaden i olika skivor ger också upphov till frågor 
vad gäller storlek på dessa, livslängd och skötsel, val av 
material etc. Förslaget hade också vunnit på att bearbeta 
volymens möte med marken ytterligare, liksom gestalt-
ning av kringliggande landskap.

Vidare har juryn utsett följande 3 förslag (utan inbördes ordning)  till omnämnande, som vardera får en prissumma om 25 000 SEK :

KRUSNINGEN
Förslagsställare: Eke Wondaal och Hampus Berndtson
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”Symbios” är ett väl genomtänkt och tydligt redovisat 
förslag. Huvudidén, att marken skjuter upp som en 
blottlagd borrkärna, visar på jorden som en viktig del 
av vattnets kretslopp. Ett skyddande skal av perforerad 
cortenplåt omger vattenreservoaren, och fasadstålets 
skiftningar utnyttjas för att åskådliggöra jordlager, i en 
spännande kontrast till omgivande skog. Den pedagogis-
ka tanken översätts på så sätt i val av fasadmaterial och 
utformning. Förslaget samverkar på ett subtilt sätt med 
omgivningen, och är vackert inbjudande med planerade 
gångstråk. Förslagsställarna har arbetat noggrant med 
utformningen av det kringliggande området och skapar 
en aktiv plats i landskapet med ett antal öar med tallskog 
att vistas i och kring. Vattenreservoaren utgör en egen, 
sluten, ö och är som sådan skyddad i det omgivande 

landskapet. Idén tycks dock ha gått alltför långt då 
skogen återskapats på taket av vattenreservoaren, något 
som inte är förenligt med funktionen som sådan och 
skulle innebära stora risker för säkerhet och svårigheter 
vid underhåll. Skogen på taket, i den form som illustra-
tionen visar, bedöms inte heller vara realistisk. Den är 
dock en central del av huvudkonceptet i ”Symbios” och 
det är svårt att genomföra förslaget utan den.

Vidare har juryn utsett följande 3 förslag (utan inbördes ordning)  till omnämnande, som vardera får en prissumma om 25 000 SEK :

SYMBIOS
Förslagsställare: Rabbe Tiainen/HELST AB. Medarbetare: Jens Rasmussen / HELST AB
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”Ämbar” är ett lekfullt förslag som tilltalar i sin egen-
sinniga form och sitt djärva uttryck. Förslaget är kon-
sekvent genomfört, och skulle skapa ett tydligt och 
spektakulärt landmärke, en stark ny identitet för staden. 
Volymen, uppbyggd av ett antal staplade ringar i sträck-
metall, är dock mycket hög och frågan är också hur väl 
det röda skalet som illustreras som lätt och luftigt, skulle 
te sig efter ett antal år när löv, kvistar och mossa fastnar 
i streckmetallens håligheter. Livslängd och hållbarhet i 
både koncept och drift måste lösas och bearbetas. Förs-
lagsställarna presenterar också en idé om att vattennivån 
i reservoaren ska synliggöras i form av belysning av de 
olika ringarna som skyddar reservoaren, en lekfull detalj 
som dock inte går att koppla till verkligheten, då reser-
voarens vatten är uppdelat i flera inre cisterner.

En styrka i ”Ämbar” är den tydliga samlingsplats som 
det vill skapa för Örebros södra delar, med en ramp som 
leder upp till en utsiktsplats invid reservoaren. Helhet-
en – ett genomsiktligt skyddande, böljande skal och ett 
ogenomträngligt, stabilt inre – blir en lätt och lysande, 
röd skulptur, som tar sikte mot staden och framtiden. 
Visionär, men med en formgivning som juryn bedömer 
alltför knuten till ett tidsuttryck, vilket gör den mindre 
hållbar över tid ur ett arkitektoniskt perspektiv.

ÄMBAR
Norell/Rodhe Arkitektur genom arkitekter SAR/MSA Einar Rodhe, Daniel Norell och arkitekt Aron Fidjeland
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LISTA ÖVER INLÄMNADE FÖRSLAG 

 
Motto Team

91735, Fast vatten Polyform Arkitekter APS & ÅF -  
Hansen & Henneberg

Ask Ethem Erdogan och Kalle Hjalmarsson 

Atmosfär Erik Andersson Arkitektbyrå AB

Avbild Habel Betiyo, ÅWL Arkitekter AB

Babels torn Johansson, Bergerhoff, Byggfenomen  
Stockholm AB

Biosfär Ulf Mejergren Architects

Canalamaleon Estel Ortega, Sergi Serrat, Oriol Gavaldà,  
Francesc Comino

Cirkelskyn Johnsen, Lyhne Hansen,  
Johnsen & Lyhne arkitekter
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Den hemliga borgen Kristina Dalberg, Emma Mierse, Carl Toråker, Stuart 
Alexander

Den övre skogen Arkitekterna Krook och Tjäder

Droppen (X) Michele Ray

Droppen (Y) Hølmebakk, Tamsen, Høyem, Kolbeinsen,  
Manthey Kula AS

Eldklot Anders Berensson 

Erectus Grande Anders Berensson

Et Facta Est Lux Architectures Emmi & Janne

Glacis Wingårdhs

Glasiär Emmy Andersson och Linus Sundin Eriksson

Habitat (X) White Arkitekter AB

Habitat (Y) Ludvig Hällje
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Interferens Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Korg  Olle Juréen ark SAR

Kranen Nilsson & Elskær Arkitekter

Kronan Ernst, Kromann, BEaM -  
Brownlie Ernst and Marks ApS

Krusningen Eke Wondaal & Hampus Berndtson

Källan Søren Kryger Aagaard Arkitekt MAA

Lager Vera Arkitekter

Lanterna Energetica Sacher.Locicero.Pansinger.Architectes

Lyra Anfinset, ett ark akitektur
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Molnet Jonas Marculescu

Många droppar små Kontoret Arkitekter

Näcken lenschow & pihlmann + Sebastian Mardi

Näckrosdammarna Schauman & Nordgren Architects Ab

Oas GRAD arkitekter

Oändlig rörelse The Heads och Geijer Arkitektur & Design AB

Pelarsalen Yonna Levy-Nilsson, Sofia Larsson

Permanent Linnéa Holmberg  och Karl Zetterholm 

Poppel Urtiden Arkitekter
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Ringar på vattnet (X) Bygd Arkitektur

Ringar på vattnet (Y) Sagen, A09 Arkitekter

Rippel Resell Arkitektur AS

Rörelse Lönnqvist & Vanamo Architects AB

Silverkällan  Robach, J Andersson, Fernandes,
Ö. Duncan, Pp arkitekter 

Solvända Ramböll Sverige AB, Göteborg

Som ringar på vattnet René Andersson

Stora blå Respons arkitekter ab

Symbios Rabbe Tiainen/HELST Ab  
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Tallskog i morgondis Rebecca Thörner

Tamburinen Jim Ye och Javier Perez Sota

Tornseglaren Campanello, Dahl, Fabel arkitektur

Vassrugge Ilyas Awadh

Vattenskogen Lesmes, Hellberg, Prachasartta, Kiatfuengfoo, Ru-
angjun,  Space Popular 

Vattentjusaren Persson, Malin Arkitektur & Projekt, MAP AB

Vindarnas torn Dellinghausen, Hasuike, Nguyen, Nordström, SU-
PERPOSE

Virvel av vatten Sebastian Fors

Virvelström Røbæk og Møller Arkitekter Aps 
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Vitoria Regia Klara arkitekter

Våglängder Klara arkitekter

Världens vatten Nilsson & Elskær Arkitekter

Water drops Ark & Väv AB

Ämbar Norell/Rodhe Arkitektur AB




