
ÄMBAR
Förslaget Ämbar syftar till att skapa en stark iden-
titet åt Örebros nya högreservoar. Det integrerar 
reservoaren och ett antal landskapselement i en 
ny gestaltad helhet. Den nya högreservoaren 
lånar sin form från ämbaret – en universell behål-
lare för vatten. 
      Genom att byggnaden kläs i halvtransparent 
sträckmetall skapas ett landmärke som effektfullt 
smälter samman med såväl omgivande landskap 
som med himlen. Nattetid lyses Ämbar upp av 
ringar av LED-ljus som ger byggnaden en stämn-
ingsfull glöd. Dessa ringar visualiserar vatten-
nivån i reservoaren och medvetandegör oss om 
vattnet som resurs. Det öppna ämbaret som rik-
tar sig mot skyn anspelar på vattnets kretslopp i 
naturen – från moln, via vattendrag och sjöar, till 
grundvatten. Som byggnadsverk blir Ämbar en 
visuell manifestation av den ingenjörskonst som 
ligger bakom vattenförsörjningen i samhället – 

vattenverk, ledningar och reningsverk. Dess kur-
vatur och horisontella band skapar ett släktskap 
till såväl Svampen som Norra och Södra Vatten-
tornet. 
      Kring reservoaren skapas en park där besö-
kare kan uppleva landmärket på nära håll. Reser-
voaren, angöringsrampen, områdesskyddets 
avgränsning och en utsiktsplats gestaltas som 
stora objekt som landar mjukt i ett parklandskap. 
Tillsammans formar de en ny plats som blir en 
tillgång för såväl de planerade utbyggnadsom-
rådena kring Glomman som för Örebro i stort.
      Utformning och materialval ger en ny reser-
voar som är hållbar, underhållsfri och säker. Det 
tunna bärverket av stål tillsammans med sträck-
metall av återvunnet aluminium ger en lätt kon-
struktion där en förhållandevis liten mängd mate-
rial formar en väldig volym.

En lysande ring ger nattetid en suggestiv glöd åt strukturen. Genom att ringen ändrar läge i höjd visualiseras vattennivån inne i reservoaren. Ljuset medvetandegör oss om vattnet som resurs. Vid sidan av tornet ligger en utsiktsplattform, med vy mot Örebros stadskärna, som nås via en monumental ramp.
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Ämbar - behållare för vatten genom tiderna

Ämbar med nio vulster, bronsålder Ämbar med tre band, 1930-tal Uppblåsbar badpool, 2000-tal Halvfullt vattenglas, 2000-tal

Vattentorn i Örebro

Södra Vattentornet 
Höjd 46 m

Volym 462 m3

Färdigställt 1886

Norra Vattentornet
Höjd 51 m

Volym 550 m3

Färdigställt 1915

Svampen
Höjd 68 m

Volym 9.000 m3

Färdigställt 1958

Ämbar
Höjd 34 m

Volym 15.000 m3

Färdigställt 2018
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Utsikt mot Örebros stadskärna

KONCEPT OCH GESTALTNING
Tävlingsuppgiften – att gestalta exteriören för en 
ny högreservoar – skiljer sig konceptuellt från 
utformningen av äldre tiders vattentorn. Svamp-
en, det Norra och Södra Vattentornet bär alla upp 
en stor vattenmassa på ett skaft. Till skillnad från 
dessa torn syftar inte gestaltningen av den nya 
högreservoaren till att visuellt dramatisera den 
upplyfta volymen av vattnet, som i detta fall vilar 
direkt på marken. Istället är uppgiftens kärna att 
klä reservoaren i en meningsfull form som kom-
municerar dess livsviktiga funktion: Att förse sam-
hället med vatten i samspel med naturen. 
      Förslagets form kan lekfullt associeras till kärl 
för vatten i olika tider, sammanhang och kulturer 
- från gamla tiders ämbar och hinkar, via tunnor 
och glas, till cisterner och plaskdammar. Dess 
svällda kurvaturer ger en ger ett formmässigt svar 
på den enorma vattenmassan som reservoar-
en innesluter. Kurvaturerna gör att höljet lösgör 
sig från den solida inre volymen, samtidigt som 
de skapar en varierad ljusföring med skiftande 
högdagrar och skuggor. På avstånd sätter den 
rundade silhuetten och dess horisontella delning 
projektet i dialog med Örebros historiska vatten-
torn. På närmare håll skimrar den vågiga ytan av 
sträckmetallen som en vattenyta. 
      Ljussättningen nattetid fyller två syften. Den 
ger ämbar en ny skepnad som en svagt lysande 
lykta, och synliggör samtidigt vattennivån inne i 
reservoaren genom att belysningen ändrar läge 
i höjd. Förslaget knyter därmed an till en stark 
tendens i samtiden: Att synliggöra system och 
förbrukning för att skapa en medvetenhet i sam-
hället kring användning av naturresurser.

Den nya högreservoaren kläs i ett slutet inre kli-
matskal och en utanpåliggande halvtransparent 
struktur. Den yttre strukturen består av två skikt 
färgad sträckmetall kring ett tunt bärverk av stål. 
Strukturen formar en serie horisontella, utåt-
buktande ringar. Inuti ringarna skapas utrymme 
för inspektionsbryggor, LED-belysning och andra 
tekniska installationer. Den smala ring som kröner 
strukturen bildar en lättåtkomlig armatur för radio-
antenner och andra sändare. 
      Bärverket utförs av profiler av galvaniser-
at stål som följer de två lagren av streckmetall. 
Dessa profiler återkommer med c:a 1.8 meters 
mellanrum. Streckmetall på rulle med samma 
bredd spänns in och skarvas på utsidan av profil-
erna och gör konstruktionen styv. Streckmetallen 
tillverkas av återvunnet aluminium som sedan 
anodiseras. Anodiseringen ger möjlighet att färga 
in metallen i en klar röd kulör med en djup lyster, 
samtidigt som den skapar ett skyddande skikt 
som gör den praktiskt taget outslitlig. Den tar 
också bort metallens strömledande egenskaper, 
vilket förhindrar att oönskad elektrostatisk ladd-
ning uppstår. Tack vare att streckmetallen utförs 
i aluminium med stora maskor blir materialåt-
gången och vikten per kvadratmeter mycket låg. 
Maskornas exakta storlek kan anpassas för att få 
rätt grad av transparens.
      Belysningen sker med LED-armaturer av hög 
IP-klass i aluminium, vilket gör att de kan utsättas 
för damm och spolande vatten (regn och snö). 
Själva lamporna är mycket energisnåla, stöttåliga, 
fria från kvicksilver samt har en livslängd på 10+ 
år, vilket gör dem ideala för ett projekt som ställer 
höga krav på hållbarhet och ett minimum av un-
derhåll. De kan dimmas och ges färg (RGB) för 
att ge rätt visuell effekt.

MATERIAL OCH KONSTRUKTION

Fasadelevation från nordnordost 1:200 (A1) 
Ett enormt kärl reser sig i landskapet. En plattform med utsikt över Örebro. En 70 meter lång ramp. Ett säkerhetsstängsel som ett ringlande pärlhalsband. Elementen upplevs på samma gång som monumentala och lekfulla.

Längdsektion 1:200 (A1) 
Den nya högreservoaren kläs i ett slutet inre klimatskal och en utanpåliggande halvtransparent struktur. Den yttre strukturen består av två skikt färgad sträckmetall kring ett tunt bärverk av stål. Strukturen formar en serie horisontella, utåtbuktande ringar. Inuti 
ringarna skapas utrymme för inspektionsbryggor, LED-belysning och andra tekniska installationer. Den smala ring som kröner strukturen bildar en lättåtkomlig armatur för radioantenner och andra sändare. 
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Sträckmetall i anodiserat aluminium.
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LANDSKAP OCH PLATSBILDNING
Platsen för den nya reservoaren är belägen i ett 
utvecklingsområde i Södra Örebro. Med placerin-
gen kan reservoaren bli ett landmärke som visuellt 
länkar ihop centrala Örebro med befintliga och 
planerade stadsdelar i och kring Adolfsberg. Den 
naturligt höga punkten för reservoaren gör att den 
likt de historiska vattentornen blir väl synlig från 
vida omkring.
      Förslaget innehåller en studie av hur bygg-
nadsvolymen tecknar sig i landskapet från strat-
egiska blickpunkter i och kring Örebro (se karta 
och fotomontage). Studien visar att byggnadens 
höjd med fördel kan utgå från mastens höjd. 
Därmed blir reservoaren synlig från såväl högre 
byggnader i Örebros stadskärna som från viktiga 
vägar söder om Örebro. 
      Likt de historiska vattentornen i Örebro blir 
Ämbar ett nytt landmärke med omisskännlig form. 
Tack vare sitt halvtransparenta hölje och nattliga 

belysning får den en föränderlig skepnad som 
skapar relationer med omgivande landskap. 
Transparensen gör att den delvis överlappar 
och smälter samman med grönska såväl som 
med himlen. På avstånd tecknar sig en nästintill 
ogenomskinlig volym genom att lager av sträck-
metall samverkar. På nära håll vid en betraktelse 
underifrån löses volym upp och blandar sig med 
himlen. Sträckmetallen ger formen en lyster som 
återger omgivningens atmosfär och färger – och 
hur dessa skiftar med avseende på väderlek, tid 
på dygnet och årstid. 
      Platsen kring reservoaren – ’ön’ – som 
naturligt avgränsas av vägar, blir en park där 
besökare kan uppleva landmärket på närmare 
håll. Gestaltningen tar fasta vattenreservoarens 
väldiga skala och behandlar platsen som ett stil-
leben av stora objekt som mjukt landat i naturen: 
Ett ämbar, en ramp i form av i form av en stav, ÄMBAR

KARLSDALSALLÉN

SVAMPEN
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SÖDRA 
VÄGEN

Södra Vägen

Karlsdalsallén

Vy från Svampens utsiktsplattform

Stenbackevägen
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RAMP
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Karta med med markerade fotomontage

Lager av sträckmetall ger strukturen en transparens samt varierar från olika avstånd och i olika ljus.

områdesskyddets avgränsning gestaltad som ett 
ringlande pärlhalsband, en utsiktsplats formad 
som ett nersjunket block. Tillsammans med ny 
landskapsbearbetning och planteringar formar de 
en unik miljö ur projektets speciella förutsättning-
ar. Trädbeståndet gallras så att den nya reser-
voaren blir väl synlig men fortfarande inbäddad i 
grönska. Från utkiksplattformen kan besökaren få 
en vy mot centrala Örebro och känna sambandet 
mellan Ämbars väldiga vattenmassa och stadens 
vattenförsörjning. 

Situationsplan 1:500 (A1)
Genom att placera tillfartsvägen norr om reservoaren görs promenaden upp till utkiksplattformen till en arkitektonisk upplevelse. 
Besökaren går i en halvbåge runt reservoaren, från ett parklandskap under trädkronorna via en lång låglutande ramp upp till 
utsiktsplattformen. Väl där får hen en vy mot Örebros stadskärna, med Ämbars väldiga volym i ryggen.
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