
LOFT LIVING
VY LÄNGS GRÄND

NYA ORNÄS HAMN
Vi vill skapa ett område som med stark 
lokal karaktär och en mångfald av 
mötesplatser och vistelseytor kan bli 
en naturlig samlingsplats för såväl Or-
näsborna som besökare.
Vi ser framför oss en boendemiljö med 
tydlig identitet som är tät och grön, ett 
grannskap med tydliga gemensamma 
rum och en bebyggelse som genom 
behärskad variation i form och kulör 
väcker intresse. Vi tror att platsen vid 
Ornäs Handel kan utvecklas till en cen-
trumbildning i samhället genom en 
bearbetning av torget och en ny semi-
publik byggnad. Hamnen, som utformas 
med en ny byggnad och nya bryggor för 
allmänheten, kopplas på ett tydligt sätt 
till torget genom ett aktivt parkstråk 
med platser för lek och spel. 

Loft och gränder
Vi inspireras av Ornäsloftet och dess tydliga, lätt 
igenkännliga, karaktär och identitet. På ett lek-
fullt sätt vill knyta an till den välkända byggnaden. 
Utgångsläget för våra hus är enkla, rektangulära 
husvolymer, byggda i trä, med slamfärgad träpanel 
och sadeltak i husens längdriktning. Tillägg utanför 
yttervägg som svalgångar, överhäng och utvändiga 
trappor väljs och utformas med omsorg och en tyd-
lig blinkning till Ornäsloftets arkitektur. De ger hu-
sen individuella uttryck med tydlig karaktär - tema 
med variationer. De yttre byggnadstilläggen skapar 
väderskyddade entréer och trappor, och utgör en 
välgörande gränszon mellan ute och inne. Männis-
kor som rör sig i utvändiga trappor och på svalgån-
gar bidrar till livet i gaturummet. 

Förslagets karaktäristiska gränder är täta och 
formas för att ge intressanta siktlinjer längs be-
byggelsen och långa utblickar mot sjön och 
grönstråken. Längs gränderna finns förutom 
bostadshusen komplementbyggnader somramar 
in gaturummen ytterligare. Den täta miljön som 
uppstår blir trygg och intim och ger en nygammal 
bykänsla. Gränderna är stenlagda och körbara men 
i princip bilfria. Zonen närmast husen lämnar utrym-
me för cyklar, möblering och plantering. Låga mu-
rar, belysningspollare och planteringszoner gränsar 
av den körbara ytan. Utformningen av gränderna 
ger naturligt goda möjligheter för grannar att träf-
fas och barnen att leka. Bostäder av olika storlek 
och karaktär, olika upplåtelseformer och en trygg 
miljö med många mötesplatser lägger grunden till 
en långsiktigt socialt hållbar miljö.

Förslaget i siffror
Ljus BTA   8500-9000 kvm
BOA (prel 0.8)  7000 kvm
Antal lägenheter ca 90 st
Lägenhetsstorlekar 1-6 rok
Bilparkering  63 st, merparten i carports
Parkeringstal  0.7 (bilpool föreslås)
Cykelparkering  Fördelas på förgårdsmark, vid  
    bostadshus och i förråd
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PLAN
Strukturplanen
Planen för bostadsområdet bygger på en kamform 
med gränder som sträcker sig från park och entréga-
tan upp genom bostadsbebyggelsen. Samtidigt som 
gränsen mellan privat och offentligt är tydlig är områ-
det välkomnande och inbjudande. Det finns en mängd 
släpp mellan husen för visuell och fysisk kontakt med 
områdets inre. Gränderna, det diagonala gångstråket 
samt mindre stigar skapar ett finmaskigt nät av kop-
plingar mot omgivningen.

Torget
Ornäs Handel är en centralpunkt i samhället som vi 
skulle vilja utveckla till en tydligare centrumbildning. 
Parkeringsplatsen kan få mer av en torgkänsla Vi 
föreslår  en nybyggnad öster om torget som i botten-
våningen kan vara publik med restaurang, kafé eller 
annan verksamhet. De övre våningarna kan exempelvis 
rymma ett trygghetsboende nära service och folkliv.

Utblickar
Utblickarna mot sjön från närområdet ska värnas, för 
utsiktens skull men också för orienterbarhet och sam-
hällets identitet. De närmaste villorna vid Torsångsvä-
gen ges i den nya strukturen siktlinjer mot vattnet gen-
om bostadsgårdarna.
Längs Tomnäsvägen är bebyggelsen indragen från 
tävlingsområdets gräns. Det ger utblickar mot sjön och 
Ornäsloftet från såväl villorna på höjden som från Tom-
näsvägen österut.
Även vid tomtgränsen mot söder är bostadsbebyg-
gelsen indragen.  Det ger utrymme för det parkstråk 
som kopplar torget till hamnen, men ger också utblick-
ar mot hamnen västerifrån, och en överblick över områ-
det i sin helhet.

Gårdar
Tillsammans med gränderna är de kringbyggda gårdar-
na de boendes gemensamma vardagsrum.
Förutom privata uteplatser närmast huset består 
gårdarna av ytor med halvprivat karäktär som med små 
stigar kopplas mot omgivningen.  På de gemensamma 
gårdarna finns odlingslotter, lekytor och mötesplatser. 
Ett stråk med halvoffentlig karaktär och platsbildningar 
går genom hela området i nordsydlig riktning och bjud-
er in allmänheten till att röra sig genom området.

Hamn, aktivitetsstråk och park
En allmän brygga med tillhörande landskapstrappa 
och en ny byggnad för klubbhus och café skapar en 
tydlig målpunkt och mötesplats i östra änden av aktivi-
tetsstråket. Här får besökare och boende direkt access 
till vattnet, både  sommar och vintertid. Aktivitetsparken 
är länken mellan torg och hamn, och utformas som ett 
lekbart landskap med bland annat mötesplatser, lekut-
rustning och en torrdamm.

Biltrafik och parkering
Vi eftersträvar trygga och bilfria gränder med utrymme 
för vistelse och verksamhet. Parkeringar placeras i car-
ports vid västra tomtgränsen. De är delvis inbyggda mot 
slänten och har sedumtak vilket gör att de blir gröna 
och diskreta.
Vi föreslår en ny in- och utfart för biltrafiken ungefär 
där fotbollsplanens parkeringsinfart ligger idag. Det blir 
en kort och effektiv matning till parkeringarna. Mot Kol-
stigen finns en enkelriktad utfart. Vi planerar för bilpool 
och har i förslaget ett parkeringstal på 0.7 platser per 
lägenhet. 
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HUS
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SAMTIDA UTTRYCK, METER ARKITEKTUR

REFERENS GRÄND, NIELS TORP

REFERENS GRÄND, TOVATT ARCHITECTS
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SOLBÄNKARTRAPPOR, BURSPRÅK OCH ÖVERHÄNGSLAMFÄRG, BRUTNA NYANSER RÖTT-BRUNT-SVART

SVALGÅNG

ÄNGSMARK

Utformning och gestaltning
Bebyggelsens är som tidigare nämnts inspirerad av 
1500-talets Ornäsloft, men samtidigt är formspråket 
tydligt nutida. Fönstersättning, detaljbearbetning och 
val av fasadpanel är vad som ger husen en modern 
och samtida karaktär.
 
Vi arbetar med en fönstersättning som är relativt fri 
och ett resultat av hur vi vill relatera husen till om-
givningen. Fasaderna är klädda med bred träpanel , 
som anspelar på de gamla timmerhusens tyngd. Som 
kontrast finns partier med ribbverk av smäckrare di-
mensioner. Taken täcks av pannor. Färgsättningen är 
i stort sett monokrom för de enskilda husen. Vi utgår 
från de två klassiska slamfärgskulörerna falurött och 
svart. Genom att blanda dem i olika proportioner får vi 
en varierad men harmonisk färgskala från rött till svart 
över nyanser av brunt.

De flesta huskroppar rymmer mellan 3 och 6 bostäder. 
Trevåningshusen rymmer ytterligare några. Husens 
storlek gör att alla lägenheter utom de allra minsta 
kan få dagsljus från tre väderstreck. Storlekarna kan 
inom konceptet variera från små ettor till stora lägen-
heter i upp till tre plan, allt beroende på efterfrågan 
och behov. En stor variation i både upplåtelseform 
och lägenhetstyper/-storlekar tror vi är välgörande för 
grannskapet. Vi visar ett par husexempel, ett hus mot 
sjön med 3 st större lägenheter, och ett grändhus med 
4 st kompakta lägenheter.

Bostäderna
Bostädernas planlösningar och fönstersättning är 
medvetet utformade för att fungera väl i den täta mil-
jön. Konsekvent placeras entréer, kök och eventuellt 
mindre sovrum mot gränden, medan vardagsrum och 
större sovrum placeras mot gården för att undvika 
insyn. Fönstren mot gränden är begränsade i storlek, 
och består framförallt låga fönster över köksuppställn-
ing, och glaspartier vid entréer. På så sätt får man en 
tät miljö där man samtidigt kan känna sig privat i sin 
bostad. De allra flesta bostäder har en utblick mot 
vattnet från något av samvarorummen. I några fall har 
man utsikten från uteplatsen. Planstrukturen är stud-
erat så att detta möjliggörs antingen genom utblickar 
över den gemensamma gården, eller längs gränden.

Boendekvaliteter
Att kunna bo i ett tätt, tryggt och socialt grannskap 
med ett tydligt sammanhang och många mötesplatser 
ser vi som en av de stora boendekvaliteterna i om-
rådet. Att samtidigt få bo i direkt anslutning till na-
turen med utblickar och närhet till både sjö, park och 
friluftsaktiviteter är unikt. I utformningen av husen 
har vi strävat efter att förstärka och ta tillvara dessa 
kvaliteter så mycket som möjligt. Lägenhetslösningar-
na kan se olika ut, men generellt strävar vi efter klas-
siska kvaliteter; god funktion avseende yteffektivitet, 
rumssamband och möblerbarhet, och fina rumsupplev-
elser där dagsljus, utblickar och rumsform spelar en 
avgörande roll. 
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LANDSKAP

ENKEL MODELLVY VY FRÅN ORNÄSSTUGAN

Med vårt förslag till utformning av de allmänna platserna 
och stråket längs Kvarnviken vill vi förstärka de befintliga 
kvalitéerna i landskapet, skapa direkt access till vattnet 
och skapa nya platser som främjar möten mellan männi-
skor.

Aktivitetsstråket som består av en ny platsbildning 
runt affären, en allmän brygga med intilliggande 
landskapsstrappa i hamnen och en park emellan är ryg-
graden i ett offentligt stråk som präglas av tydliga se-
kvenser av rum och mötesplatser. Aktivitetsstråket utfor-
mas för en intensiv användning. Tillsammans med en ny 
byggnad som samlar klubbstuga, café och komplements-
byggnader är den allmänna bryggan länken mellan aktiv-
itetsstråket och strandpromenaden. Tack vare sin närhet 
till vattnet, hamnverksamheten och attraktionskraften på 
vintern har den förutsättningar att befolkas året om.

Stråket längs vattnet ges en mer landskaplig och exten-
siv karaktär där de befintliga kvalitéer med utblickar över 
landskapet, det intima landskapsrummet runt kvarnen 
och inloppet till Ösjön, de karaktäristiska björkarna i äng-
smark och närheten till vattnet renodlas och förstärks. 
Fokus i gestaltningen längs stråket ligger på att öka 
landskapets läsbarhet och främja individens möte med 
den. Stråket kompletteras med en serie av möbler – små 
kuber att sita i, picknickbord och solflak - som riktas 
medvetet mot målpunkter i det omgivande landskapet 
och bjuder in till vistelse i smågrupper eller enskildhet. 
Ett finmaskigt nät av stigar kopplar strandpromenanden 
till bostadsområdet.
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STRANDVÄGEN

Det intima landskapsrummet runt kvarnen tydlig-
görs genom att flytta husbåtar och båtinsättning till 
hamnen. Den naturliga strandlinjen mellan kvarnfall-
et och hamnen återställs och kompletteras med en 
liten brygga som riktas mot Ornässtugan. På bron 
över kvarnfallet ordnas sittplatser med en fin utsikt 
över inloppet till Ösjön. De befintliga björkarna som 
finns runt kvarnen och i sluttningarna ner mot vat-
tnet utvecklas till en sammanhängande ängsmark 
som stärker den landskapliga karaktären. 

Hamnen och strandpromenanden kopplas med 
nya gång- och cykelstråk samt mindre stigar till 
omgivande bostadsområden. Detta gagnar även 
besökare som kommer med buss. För besökare 
som kommer med bil samlas parkeringsplatserna på 
en central yta ovanför hamnen.

HÅLLBARHET 

Hus          
Trä är en förnybar resurs och ett miljömässigt håll-
bart byggnadsmaterial. Vi strävar efter passivhus-
standard och använder bara material som är god-
kända enligt Byggvarubedömningen/Sunda hus. På 
åtminstone något av husen vill vi pröva solceller och 
eventuellt att bygga plusenergihus. Vi arbetar med 
individuell mätning av vatten och el, något som gör 
de boende mer medvetna om sin förbrukning.

Hållbar livsstil

Att underlätta för en hållbar livsstil är en viktigt aspekt 
när vi utvecklar hållbara bostadsområden. 

På varje gård ryms ett växthus för egen odling, i områ-
det ska också finnas en gemensam lokal med utrymme 
för hobbyverksamhet, cykelfix och skidvallning, återbruk 
och lånepool av prylar.

Soprum med omfattande sorteringsmöjligheter inryms 
i några av komplementbyggnaderna i området. Om bil-
pool finns tillgänglig inom regionen vill vi etablera en 
sådan, det är en miljösmart lösning och parkeringstalet 
kan minskas.

Dagvatten

Generellt arbetar vi med att minimera hårdgjorda ytor. Vi 
arbetar med genomsläppliga material som till exempel 
grus, och sedumtak där det är lämpligt.

Dagvatten från hårdgjorda ytor och taken samlas i rän-
ndalar längs gränderna där det fördröjas i ett första 
steg i nedsänkta växtbäddar, så kallade raingardens i 
förgårdsmarken. Överskottsvatten leds vidare i öppna 
rännor till torrdammar intill bostadsområdet. Där fördrö-
js och renas vattnet ytterligare innan det släpps ut till 
recipienten Ösjön. Torrdammarna utformas så att det 
uppstår ett spännande landskap i takt med att vatten-
nivåerna förändras. Den öppna hanteringen av dagvat-
tnet skapar både lekbara miljöer och visar på ett peda-
gogiskt sätt hur vattnet hanteras.
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