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 Bakgrund

Borlänge kommun bjöd i november 2017 in 
tre team till en tävling om utformning av nya 
bostäder samt utveckling av strandparken vid 
Ornäs hamn. Tävlingen arrangerades i form 
av en markanvisningstävling och föregicks av 
en öppen prekvalificeringsprocess. Markan-
visningstävlingen genomfördes i samverkan 
med Sveriges Arkitekter.

Borlänge är en stark tillväxtmotor i Dalarna 
och det finns ett stort behov av ökat bostads-
byggande i kommunen. Att planera för och 
bygga nya bostäder i goda lägen är därför ett 
högt prioriterat politiskt mål i kommunen. 
Ornäs är ett av Borlänges mest attraktiva om-
råden att bo i, tack vare det natursköna läget 
vid Ösjön i kombination med det goda pend-
lingsläget mellan Borlänge och Falun. 

Borlänge kommun ser Ornäs som en 
ort som är viktig att stärka och utveckla med 
fler bostäder och förbättrad kontakt med 
Ösjön. Utöver projektet vid Ornäs hamn på-
går ett planarbete för en större etablering av 
bostäder vid Oberget. 

Syftet med tävlingen var att välja det förslag 
på bostadskvarter och strandpark som bäst 
förenar god boendekvalitet med en arkitektur 
som sätter Ornäs på kartan. Förslaget skulle 
även bidra till att utveckla områdets rekrea-
tionsvärden och stärka kopplingen till Ösjön. 
Markanvisningsavtal ska tecknas med repre-
sentant för vinnande företag.
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 Fakta om tävlingen

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften var uppdelad i två huvud-
delar. Den ena delen var att utforma ett att-
raktivt område för nya bostäder. Den andra 
delen var att utveckla området närmast sjön 
som allmän strandpromenad. 

TÄVLINGSOMRÅDET
Det aktuella området är beläget centralt i Or-
näs vid Ösjöns västra strand, mitt emellan
städerna Borlänge och Falun. Tävlingstom-
ten ligger naturskönt med utblickar mot ett 
böljande kulturlandskap och Ösjön. Området 
har stora höjdskillnader och sluttar mot vatt-
net med omväxlande plana öppna gräsytor 
och brantare partier med inslag av lövträd. 
Naturområdet längs strandlinjen har höga 
rekreationsvärden och bidrar till kulturmiljö-
landskapets karaktär.

Intill tävlingsområdet består bebyggelsen 
främst av småskalig villabebyggelse i en till
två våningar. Majoriteten av villorna är 
byggda under 60- och 70-talen, medan fler-
bostadshusen är byggda under tidigt 90-tal. 
Norr om tävlingsområdet ligger Ornäs kvarn, 
en tegelbyggnad från 1800-talet med högt 
lokalhistoriskt värde. 

På andra sidan viken skymtas Ornäsloftet 
omgivet av faluröda gårdshus och ekonomi-
byggnader. Ornäsloftet är Gustav Vasas gamla 
övernattningsställe med anor från 1500-talet. 
Idag är Ornäsloftet museum och ett mycket 
populärt utflyktsmål. Tävlingsområdet ligger 
inom ett riksintresse för kulturmiljövård och 
utgör ett nyckelområde beträffande förståel-
sen av det särpräglade forntida och medeltida 
Dalasamhällets framväxt.

Ornäs har idag en befolkning på runt tusen 
personer fördelade på cirka tre hundra villor 
och drygt hundra hyresrätter i flerbostads-
hus.  Här finns viss service i form av skola, 
livsmedelsbutik med post, kiosk, pizzeria och 
säsongsöppet café. Vid Ösjöns strand finns 
även Borlänges största båthamn. Tack vare 
Ornäsloftet och de goda möjligheterna till fri-
luftsliv som fiske, golf och långfärdsskridskor 
är Ornäs ett både lokalt och regionalt utflykt-
smål. 
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DELTAGANDE TÄVLINGSTEAM
Tävlingen var öppen endast för följande tre 
inbjudna byggaktörer i samarbete med arki-
tekt, utvalda genom ett öppet kvalificerings-
förfarande:
• OBOS Sverige AB
• Lillskär AB
• Västkuststugan AB

INLÄMNADE FÖRSLAG
Vid tävlingstidens slut den 20 februari 2018 
hade följande tre förslag lämnats och god-
känts för bedömning av juryn.
• Loft Living
• Utblick Ornäs
• Ornäsbjörken

BEDÖMNINGSGRUPPEN
Tävlingsförslagen har bedömts av en bedöm-
ningsgrupp bestående av:

• Linda Nilsson, plan- och markchef i Bor-
länge kommun; bedömningsgruppens ordfö-
rande.
• Annika Heggem, mark- och exploaterings-
ingenjör i Borlänge kommun.
• Albin Grind, planarkitekt i Borlänge kom-
mun.
• Marie Arkebäck, planarkitekt i Borlänge 
kommun.
• Gabriel Barrioz, landskapsarkitekt i Bor-
länge kommun.
• Pernilla Norén, arkitekt i Borlänge kom-
mun.
• Åsa Ehlis, museichef för Ornässtugan.

Bedömningsgruppens sekreterare har varit 
Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär har varit Caisa Hjorth, 
planadministratör i Borlänge kommun. 

Projektledare för tävlingen har varit Albin 
Grind, planarkitekt i Borlänge kommun.

Bedömningsgruppen har även tagit del av 
muntliga presentationer av sakkunniga avse-
ende 
• Naturvärden, Jakob Wallin, biolog, Bor-

länge kommun.
• Trafik, Helena Byberg, projektledare, Bor-

länge Energi.
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Bedömningsgruppen har granskat och be-
dömt förslagen utifrån de kriterier som utan 
inbördes ordning eller viktning legat till 
grund för tävlingen samt utifrån de krav och 
önskemål som ställdes i programmet. 

• Arkitektonisk gestaltning
Byggnadernas och utemiljöns formgivning 
samt anpassning till landskapet och övrig 
omgivning – materialitet, kulör, komposition 
och kulturmiljö.

• Funktion
Disponering av bebyggelsen (inklusive lägen-
hetsfördelning) samt disposition av privata 
och/eller halvprivata utemiljöer inom kvar-
tersmarken. För det allmänna området läggs 
särskilt fokus på disponering av offentliga 
rum och utpekade stråk.

• Utvecklingsbarhet
Hur väl förslaget kan utvecklas inom ramen 
för kommande detaljplanering och projekte-
ring utan att förlora i stringens och koncept.

• Hållbarhet
Hur väl förslaget bidrar till ett hållbart byg-
gande, till hållbara trafiklösningar samt ska-
par miljöer som bidrar till social hållbarhet.
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 Bedömningsgruppens sammanfattning   
 av tävlingen

Bedömningsgruppen konstaterar att de höga 
ambitionerna med tävlingen – att skapa Bor-
länges nya flaggskepp i en särpräglad kultur-
bygd – resulterat i tre mycket olika förslag 
som spänner från det generella till det plats-
specifika. Den stora utmaningen var att göra 
ett samtida tillägg till Ornäs kulturbygd som 
både förvaltar och förnyar lokala byggnads-
traditioner. Hos bedömningsgruppen fanns 
inledningsvis en viss oro för alltför mycket 
allmogeromantik och symbolarkitektur, men 
vid en fördjupad genomläsning hittade de 
tvärtom förslag som omtolkade och förnyade 
historiska typologier på ett intressant sätt. 
Loftgångshuset fick en oväntad renässans i 
flera av förslagen, med hänvisning till Or-
näsloftets svalgångar från 1500-talet.

En viktig aspekt i bedömningen var om 
förslagen förvaltade platsens unika värden 
i form av utblickar och stråk mot Ösjön, 
Ornäsloftet och Ornäs kvarn. Bedömnings-
gruppen ansåg att särskilt ett av förslagen var 
alltför generellt och inte tillräckligt anpassat 
till platsen. Tillgängligheten till området, 
både för boende och för besökare var en an-
nan utslagsgivande fråga i bedömningsarbe-
tet. De team som utformat några tydliga stråk 
med offentlig karaktär genom området hade i 
större utsträckning lyckats skapa en känsla av 
öppenhet och tillgänglighet för utomstående. 
Bedömningsgruppens slutsats var att det är 
lättare att använda platser och gångvägar om 
det är tydligt vem de är till för.

Social hållbarhet fick stort utrymme i bedöm-
ningsgruppens diskussioner och möjligheten 
att förstärka den service som redan finns i 
området för att kunna erbjuda mer än bara 
boende i Ornäs. 

Genom att placera målpunkter som torg, 
aktivitetspark och service vid Ornäs handel 
såg de goda förutsättningar att skapa naturli-
ga mötesplatser för boende, nyinflyttade och 
besökare. Bedömningsgruppen uppskattade 
de förslag som var tillräckligt robusta för att 
kunna förändras över tid och inrymma ex-
empelvis kaféer, äldreboende och förskolor. I 
det framtida Ornäs ska finnas möjligheter att 
kunna bo ett helt liv.

Andra förutsättningar som präglade tävling-
en var i vilken utsträckning biltrafik skulle 
ledas genom området och hur bebyggelsen 
skulle placeras för att hantera järnvägsbull-
ret. Enligt en tidig bedömning så behöver 
alla förslag i områdets norra del antingen 
utformas med en ljuddämpad sida eller med 
bullerskyddsåtgärder, något som inte beakta-
des i flera av förslagen. Vad gäller biltrafik så 
redovisade teamen helt skilda sätt att hantera 
bilen, från en total närvaro i hela området 
till att vara hänvisade till angöringsgatorna 
och parkeringar i områdets utkant. Genom 
att i stor utsträckning freda bostadsområdet 
från biltrafik ansåg bedömningsgruppen att 
det fanns större möjligheter att göra gårdar-
na och gränderna till samlingsplatser för de 
boende.

En viktig samsyn och gemensam kunskap har 
uppstått under processens gång då bedöm-
ningsgruppen tillsammans identifierat möj-
ligheter och utmaningar i de olika förslagen.

Bedömningsgruppen påtalade särskilt vik-
ten av att säkra byggnadernas arkitektoniska 
kvalitet i den fortsatta processen, både vid 
upprättande av detaljplan, vid bygglovgivning 
och vid avtalsskrivning. 
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 Bedömningsgruppens beslut

Efter avslutad bedömning har bedömnings-
gruppen utsett Loft Living till vinnare i mark-
anvisningstävlingen om utformning av bo-
stadskvarter och strandpark längs Ösjön. 

Andrapriset går till Utblick Ornäs och tredje-
priset till Ornäsbjörken.

Bedömningsgruppen rekommenderar försla-
get Loft Living för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

UNDERSKRIFTER JURYN

Pernilla Norén

Marie Arkebäck

Åsa Ehlis

Annika Heggem

Bedömningsgruppens motivering till det vin-
nande förslaget är:

Bedömningsgruppen anser att Loft Livings 
lantliga urbanism är en välkommen förnyelse 
av den svenska byn. Förslaget är en samtida 
och mycket elegant tolkning av radbyn - med 
loftgångshus tätt placerade längs smala grän-
der med storslagna utblickar mot Ösjön. De 
oregelbundna kvarteren förankras lyhört i det 
omgivande öppna kulturlandskapets stråk, 
utblickar och landmärken. 

Gabriel Barrioz

Albin Grind

Linda Nilsson
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 Bedömningsgruppens omdömen

Bedömningsgruppen anser att Loft Livings 
lantliga urbanism är en välkommen förnyelse 
av den svenska byn. Förslaget är en samtida 
och mycket elegant tolkning av radbyn - med 
loftgångshus tätt placerade längs smala grän-
der med storslagna utblickar mot Ösjön. De 
oregelbundna kvarteren förankras lyhört i det 
omgivande öppna kulturlandskapets stråk, 
utblickar och landmärken.

LOFT LIVING

Förslagsställare

Lillskär AB

i samarbete med

White Arkitekter Uppsala

Vinnare Loft Living

Vy längs gränd i bostadsområdet

8



Trånga gränder kantade av loftgångshus
Förslaget består av tre halvslutna bostads-
kvarter med kortsidan mot en strandpark 
som sträcker sig mot vattnet. Gränder mot 
Ösjön separerar kvarteren och lockar in 
besökaren i det nya området. Intimiteten i 
de trånga gränderna kontrasteras skickligt 
av de öppna och enkelt gestaltade offentli-
ga ytorna längs vattnet. Tydliga stråk i form 
av en rektangulär aktivitetspark, entrégata 
och gångvägar bjuder in till bygdens viktiga 
samlingsplatser som Ornäs handel, Ornäs 
kvarn och båtklubben. Till synes enkla till-
lägg längs strandpromenaden som solbänkar, 
utsiktsboxar och bryggor höjer upplevelsen 
av kulturlandskapet utan stora åthävor.

Med inspiration från Ornäsloftet 
Ornäsloftet är en tydlig inspirationskäl-
la för utformningen av de enskilda husen. 
Spännande loftgångshus utformas med en 
historiskt inspirerad palett som flirtar med 
Ornäsloftet men vänder sig till samtiden. De 
relativt enkla rektangulära husen varieras 
skickligt med små medel och stor omsorg om 
detaljerna. Svalgångar och utvändiga trappor 
blir vind- och regnskyddade mötesplatser 
som anknyter till deras ursprungliga funk-
tion. Bedömningsgruppen vill särskilt po-
ängtera betydelsen av att hålla fast vid husens 
individuella uttryck i den fortsatta processen 
och inte frestas att förenkla husens intrikata 
detaljlösningar.

Huskoncept med detalj- och volymstudie
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Torg vid Ornäs handel
Nya målpunkter placeras i väl genomtänkta 
lägen där både de boende, nyinflyttade och 
besökare naturligt rör sig. Vid båtklubben 
föreslås ett nytt klubbhus med kafé där även 
allmänheten kan ta en kaffe och värma sig.
En aktivitetspark med fokus på barns lek 
väver samman den storslagna strandparken 
med det nya bostadsområdet. I fonden av den 
nya aktivitetsparken placeras en något högre 
byggnad med en publik bottenvåning, som 
ger ytan vid Ornäs handel en välkommen 
dignitet som torgplats. I fondbyggnaden finns 
även möjlighet till alternativa boendeformer 
som exempelvis trygghetsboende – vilket 
skulle bidra till en mer blandad sammansätt-
ning av nyinflyttade. Runt det nya torget ser 
bedömningsgruppen goda förutsättningar att 
fortsätta stärka Ornäs lokala service med yt-
terligare verksamheter. Sammantaget skapar 
dessa skickligt placerade målpunkter natur-
liga mötesplatser för de som flyttar in och de 
som redan bor och verkar i Ornäs. 

Bilfritt på gårdarna
Tack vare att parkering och genomfart för-
läggs till områdets ytterkanter är merparten 
av området nästan bilfritt. Genom att freda 
gårdarna från bilar kan de istället utvecklas 
till generösa gröna oaser för grannsamvaro 
och lek. De brutna gränderna är ett mycket 
starkt och fascinerande gestaltningsgrepp 
som också bidrar till att öppna upp området 
mot yttervärlden. Här är alla välkomna. De 
föreslagna smitvägarna över gårdarna har en 
tilltalande form men bedömningsgruppens 
bedömning är att de i första hand är en till-
gång för de boende. 

Bedömningsgruppen uppskattar att parke-
ringen förlagts utanför bostadsområdet men 
framhåller att det kan bli en utmaning att 
utforma raden av carports längs parkerings-
gatan. Det är positivt att de fått sedumtak 
och är nedsänkta men trots detta framstår 
gatan som en baksida i området. Här finns 
dessutom värdefulla björkar som kommer att 
behöva tas ned. Sammantaget saknar parke-
ringsgatan de höga vistelsevärden som annars 
kännetecknar områdets nya gator och grän-
der. 

Vy från hamnen 10



Robust och starkt koncept
I den fortsatta bearbetningen av förslaget 
behöver särskilt effekterna av bullret på be-
byggelsen utredas mer och grändernas bredd 
avseende framkomlighet och brand. Flera 
byggnader klarar inte kraven på ljuddämpad 
sida. 

Parkeringsgatan behöver studeras – både för 
att kunna spara fler värdefulla björkar och 
minska bilens betydelse i gaturummet.

Genom att till exempel i högre utsträckning 
bevara befintliga björkar och bredda öpp-
ningar mellan parkeringshusen kan bilen bli 
mindre framträdande i gatubilden.  

Bedömningsgruppens samlade bedömning är 
att tack vare att Loft Living är ett så genomar-
betat förslag - med både genomtänkta detalj-
lösningar och ett starkt koncept - är förslaget 
tillräckligt robust för att bearbetas utan att 
förlora i kvalitet. 

Social hållbarhet i fokus 
I Loft Living finns många enskilda goda idéer 
om hållbarhet - som passivhus, solceller och 
individuell mätning av energiförbrukning 
- men framförallt väcker de hållbara trafik-
lösningarna och de nytänkande förslagen om 
social hållbarhet juryns intresse. 

En stor variation av lägenhetsstorlekar ger 
goda möjligheter för olika slags familjer att 
bo här.

Förslaget har en väl genomtänkt markan-
vändning och rimliga kostnader för utform-
ningen av de allmänna ytorna.

Vy från Ornässtugan 11
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Kvarter längs bygata
Förslaget kännetecknas av tre jämnstora 
kvarter längs en sammanhållen bygata med 
självklar sträckning med stöd i landskapet. 
Bygatan ger Ornäs en inramad entré norri-
från som tydligt kopplar Ornäs till omgiv-
ningen. Den lite strama byggnadsplaceringen 
längs bygatan kontrasteras skickligt av de mer 
livfulla byggnadsplaceringarna mot gårdstu-
nen. Bedömningsgruppen anser att det är just 
gårdstunet som är förslagets mest intressanta 
och genomarbetade idé - och inte utblickarna 
som namnet Utblick Ornäs indikerar. 

Den nya bebyggelsen orienterar sig i huvud-
sak mot bygatan och kontakten med vattnet 
är inte lika tydlig. Bedömningsgruppen ser 
värdet för de boende med de smala smitvägar 
och gångstråk som leds över gårdarna men 
tror inte att de är tillräckligt offentliga för att 
bjuda in utomstående till området. Den före-
slagna bilvägen närmast vattnet skär av kon-
takten med Ösjön på ett mycket radikalt sätt, 
vilket ytterligare förstärker upplevelsen av att 
bostadsområdet är en egen värld. 

UTBLICK ORNÄS

Förslagsställare

OBOS Sverige AB

i samarbete med

Arkitekterna Krook & Tjäder Uppsala

Karavan landskapsarkitekter AB

Utblick Ornäs är ett småskaligt och inkännan-
de förslag där livet mellan husen stått fokus. 
De nya kvarteren fylls av ett myller i mötes-
platser inbäddade i grönska, med smitvägar 
mot vattnet över gårdstunen. Associationer till 
Bullerbyn är oundvikliga med gårdsnamn som 
Södergården och Norrgården - och visst är det 
lätt att föreställa sig barn som springer mellan 
gårdarna och smiter ner till den stora lekplat-
sen i hamnparken. 

Andraplats Utblick Ornäs

Vy från Bygatan i bostadsområdet
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Gårdstunet i centrum
Med skicklig volymhantering väcks historiska 
typologier som Bergslagsbyn och den kring-
byggda gården till liv. Bedömningsgruppen 
uppskattar de genomtänkta proportionerna 
på gårdarna, balansen mellan byggnads-
höjd och gaturum och gårdstunets omslutna 
form. Den kringbyggda gården med stallet, 
ladan, lillstugan och storstugan knyter an till 
Ornässtugans typologi och väcker bedöm-
ningsgruppens fantasi. Den lokala byggnad-
straditionen återfinns även i detaljer som 
spånpanel, lockläkt samt utkragade bygg-
nadsdelar. Det är ett gediget och genomar-
betat förslag - men skulle behöva skruvas ett 
varv till vad gäller nytänkande och arkitekto-
nisk tydlighet.

Bilar på gården
Trots att de tre kvarteren har en likartad form 
skiljer de sig markant åt. De norra kvarteren 
Norrgården och Södergården är öppna mot 
bygatan vilket ger dem en mer offentlig ka-
raktär än det omslutna och skyddade gårdstu-
net i söder. På tunet i söder finns grannskaps-
hus och gården är skyddat från biltrafik – en 
gest som bedömningsgruppen uppskattar. På 
Norr- och Södergården ska däremot parke-
ringar och sophus samsas med de boende och 
de framstår mer som parkeringsgårdar än 
bostadsgårdar. Istället är det de bilfria ute-
platserna mellan gårdarna som träder fram 
som de mest attraktiva platserna att vistas på, 
med morgonsol och utsikt över Ösjön. 

Planutsnitt bostadsområdet, kvarteret Södergården 14



Lekplatser, odlingslotter och bersåer
Utblick Ornäs är det förslag med mest bear-
betad och ambitiös utemiljö – från de intima 
platserna med odlingslotter, lekytor och ber-
såer närmast husen till den rikt programme-
rade parken. Bedömningsgruppen imponeras 
av den kompetenta analysen av naturland-
skapets värden och hur den legat till grund 
för placeringen av byggnader och vägar - så 
att befintlig vegetation i stor utsträckning har 
kunnat sparas. I förslaget finns också myck-
et genomtänkta förslag som att placera den 
nya lekplatsen på redan hårdgjord mark och 
en ny välkommen bro till Ornäs kvarn. En 
farhåga är dock att den breda yta som spa-
ras mellan bostadsområdet och parken är 
för offentlig för de boende och för privat för 
förbipasserande.

Goda idéer om hållbarhet
I förslaget finns många goda idéer om håll-
barhet, som att bygga med svenskt trä och 
med effektiva produktionssätt. I förslaget 
finns också utvecklingsbara förslag om hur en 
hållbar livsstil kan uppmuntras med grann-
skapshus, växthus och mötesplatser i parken. 

Utblick Ornäs har lägst täthet av förslagen 
och den ambitiösa parkutformningen kräver 
stora investeringar i allmän plats. På grund 
av den låga tätheten och de höga kostnaderna 
har förslaget inte så goda förutsättningar att 
genomföras i sin helhet.

Flexibla gårdsrum
Bedömningsgruppen anser att förslaget har 
en flexibilitet tack vare att gårdsstrukturerna 
går att variera i storlek och utformning längs 
bygatan. Förslaget skulle dock vinna på ett 
mer effektivt markutnyttjande och en större 
offentlighet i stråk och parker. En knäckfrå-
ga är den föreslagna placeringen av bilvägen 
längs vattnet och den försämring av vatten-
kontakten som det medför.

I Utblick Ornäs finns en uppsjö av goda idéer 
men de goda förutsättningar som arkitek-
turen ger samverkar inte alltid med de stråk 
och platser som föreslås. 
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Högre bebyggelse mot järnvägen
Förslaget utgörs av två olikstora kvarter längs 
en entrégata i öster, med högre bebyggelse 
mot järnvägen för att hantera bullersituatio-
nen. Den öppna och relativt oprogramme-
rade strandparken kontrasteras av de mer 
intima gårdsrummen, med syrenbersåer, 
äppelträd och häckar runt de privata uteplat-
serna. Bedömningsgruppen anser dock inte 
att förslaget knyter an till platsen tillräckligt 
starkt, utan önskar att förslagsställarna lagt 
mer kraft på att koppla ihop det nya bostads-
området med viktiga vägar och platser i Or-
näs. Den potential till offentlighet som finns 
i gator och gångvägar tappas bort genom 
att bebyggelsen inte orienterar sig mot dem 
och gångstråk dras över de privata gårdarna. 
Stora bilparkeringar placeras längs områdets 
centrala lokalgata och ger intryck av att fram-
komlighet för bilen prioriterats högt.

ORNÄSBJÖRKEN

Förslagsställare

Västkuststugan AB

i samarbete med

Tina Wik Arkitekter AB

Gruvstaden AB

Ornäsbjörken är ett förslag med effektivt mar-
kutnyttjande där inglasade loftgångshus och 
parkeringar placerats i strategiska lägen för 
att minska buller på gårdar och i lägenheter. 
Bedömningsgruppen uppskattar att förslaget 
ger nya infallsvinklar på hur det är möjligt att 
med enkla åtgärder minska platsens bullerpro-
blem. Idén om att lyfta fram Ornäsbjörken är 
spännande men juryn ser inte att det genom-
förts i förslaget i någon större omfattning.

Tredjeplats Ornäsbjörken

Perspektiv mot innergård i bostadsområdet
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Badbrygga med bastu 
Förslagets mest innovativa tillskott till ute-
miljön är den badbrygga med bastu som före-
slås söder om båtupplaget. Bedömningsgrup-
pen tror att den har en verklig potential att bli 
ett utflyktsmål i hela bygden. I övrigt saknas 
en röd tråd vad gäller strandparkens utform-
ning. Goda idéer som en ny bastu och ett kafé 
höjer upplevelsen längs strandpromenaden, 
men det hade behövts mer för att göra hela 
parken till ett besöksmål. 

Exponerade gavlar mot vattnet
Bedömningsgruppen anser att arkitekturen 
varken bygger vidare på lokala byggnads-
traditioner eller skapar tillräckligt höga nya 
värden – vilket krävs i detta exponerade läge 
vid Ösjön. Byggnaderna är schematiskt utfor-
made med långa loftgångar som juryn befarar 
kommer att ge ett alltför monotont och stor-
skaligt intryck. 

En tilltalande idé är att husen anpassas till 
topografin och höjden successivt trappas ned 
mot vattnet. Det medför också att husen inte 
blir så dominanta från Ornässtugan – något 
som dock motverkas av de föreslagna vita 
gavlarna som framträder på ett alltför iögon-
fallande sätt. 

Ovala gröna uterum
På den stora bostadsgården finns välkomnan-
de ovala bersåer för umgänge och lek. Ber-
såerna är väl placerade och knyter samman 
gården på ett tilltalande sätt. I övrigt omger 
rader av klippta häckar samtliga uteplatser 
vilket resulterar i att mellanrummen blir stelt 
och lite okänsligt utformade. Skötseln av 
häckarna och hur höga de tillåts bli kommer 
att vara avgörande för hur inbjudande om-
rådet kommer att uppfattas från strandpro-
menaden. Bedömningsgruppen befarar att 
området skulle uppfattas som alltför privat 
och avskilt från omgivningen.

Vy från Ornässtugan

18



Högst täthet
Det finns intressanta idéer om en mer hållbar 
livsstil med odlingslotter, nya lokala mötes-
platser och en variation av bostadstyper - 
men inget som utmärker sig i relation till de 
andra förslagen.

Förslaget bedöms ha goda förutsättningar att 
genomföras tack vare den högsta tätheten av 
de tre förslagen och de låga kostnaderna för 
utformning av de allmänna ytorna.

Ornäsbjörken är ett förslag där framförallt 
bullerhanteringen är väl genomtänkt, men 
bedömningsgruppen lyfter avsaknaden av en 
tydlig idé som kan bära projektet vidare. 
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