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DELTA
Tätt grupperade trähus och lekfullt vinklade 
tegelbyggnader har landat på Örnsros 
södra strand. Vass, fruktträd och slingrande 
dagvattenrännor är bärande inslag i en 
dynamisk urban miljö där den nya bebyggelsen 
binder samman staden med ett ständigt 
skiftande vattenlandskap.

Anslaget att leda in vatten i området och bryta upp Svartåns fåra blir 
utgångspunkten för utformningen av tomten som ett slags deltaland-
skap; ett uppbrutet grönt område där bostadshusen hopar sig till öar 
med upphöjda gårdstun emellan sig. Mot Idrottsvägen läggs en rygg av 
tegelhus som ger tyngd och stadga åt området. Dagvattenrännor och 
gångstråk silar igenom området hela vägen ner mot ån. Vattnets väg 
blir ett bärande tema på platsen, och den konstnärliga gestaltningen 
av detta områdets signum.

En bilfri stadsbyggnadsprincip gjorde en gång Örebro till ett internatio-
nellt framstående exempel för områden som Rosta och Baronbackar-
na. De bärande kvaliteterna i dessa områden; miljöer där grönskan och 
fotgängarna ges företräde i det offentliga rummet och nyskapande 
bostadsarkitektur, är utgångspunkt även för detta förslag. Husen drar 
sig tillbaka, och lämnar företräde för de offentliga ytorna: en dynamisk 
stadsmiljö i samklang med landskapet runtom. Här byggs också förut-
sättningar för en stadsdel utan fossildrivna fordon in från början. 

Att göra upp en brasa i vardagsrummet och blicka ut över vatten är bo-
stadskvaliteter som ofta förknippas med villan. Här återfinns de istället 
i kompakta urbana flerbostadshus med minimal miljöpåverkan. Den 
flexibla utformningen av bostäderna möter både dagens mångfald av 
livsstilar och familjekonstellationer, och behovet av att kunna förändra 
strukturen med tiden. I sitt möte med staden bildar husen gårdsytor 
och stråk som bidrar till utvecklingen av den offentliga miljön. 
Certifieringssystemet Svanen säkerställer sunda byggnader med låg 
påverkan på miljö och klimat under hela byggnadernas tidsspann. 

I vattenbrynet etableras ett offentligt stadsrum där kontakten med vat-
tenmiljön formas till en fascinerande miljö att utforska och upptäcka. 
Ett grönt urbant rum, som kombinerar rekreation och avkoppling med 

vass, trollsländor och fåglar. Aktiv användning med idrott, paddling, lek 
och promenader varvas med avkopplande vistelse och möjlighet till 
odling och eget skapande. I mötet med vattnet förvildas idrottsplat-
sens strikta gräsmatta till en strandäng, och etablerar livsmiljöer för 
fåglar, fjärilar och vattendjur. 

Stråket längs ån förstärks i mötet med det nya området, och program-
meras med nya funktioner som ger utrymme att uppleva staden med 
alla sinnen. Vattenmiljön blir en stark del av det offentliga rummet, 
med en programmering som stärker både de ekologiska värdena på 
platsen, skapar nya rekreationsplatser och ger utrymme att aktivt 
vistas i staden - möjligheter att delta.

PERSPEKTIV FRÅN NORDVÄST  / VATTENLANDSKAP MÖTER BEBYGGELSE 

Tomten i ett sammansatt område med olika ty-
per byggnadstypologier och olika typer landskap.

Existerande byggnadstyper och landskap 
’samplas’ för att skapa en varierad bebyggelse i 
harmoni med sin omgivning.

Ett tillgängligt parkområde, öppet för alla, med 
god utsikt från alla lägenheter.
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TVÅ BYGGNADSSTRUKTURER VARIATION AV LÄGENHETSTYPER

INTIMA UTERUM MELLAN BYGGNADERNA DYNAMISK FJÄRRVÄRME
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TYDLIG “RYGG” LÄNGS GATAN STRÅK OCH SIKTLINJER, KONTAKT MED VATTNET TRE ÖAR - EN OFFENTLIG OCH TVÅ HALVPRIVATA

OFFENTLIGT STRÅK OCH HALVPRIVATA ÖAR ANGÖRING, GÅNG/CYKELVÄGAR OCH OFFENTLIGA STRÅK VATTENRÄNNOR, VATTENMILJÖ & DAGVATTENHANTERING

ARKITEKTUR OCH GESTALTNING  
Området delas in i två huvudområden, där miljön mot gatan och miljön 
mot ån ger platsen två ansikten med olika karaktär. Byggnadstyperna 
arbetar i ett spänningsfält mellan lamellhus och villa. Två hustyper 
bygger områdets karaktär och platsbildningar: gårdshus (punkthus) 
i trä och silhuetthus (lamellhus) i tegel. Gårdshusen med sina dia-
gonala takåsar och silhuetthusen med sin sammanhängande och 
gradvis klättrande taklinje känns igen på avstånd och ger området ett 
tydligt samtida uttryck. Bebyggelsen etablerar övergångar mellan de 
omgivande byggnaderna med sina varierande skalor. I en öst-väst-
lig riktning förbinder gårdshusen Villa Örnsro med kolonistugorna. 
I nord-sydlig riktning förtydligas gaturummet vid Idrottsvägen med 
silhuetthusens rygg som går upp och möter de befintliga flerbostads-
husen i skala och höjd. Åns mjuka landskap möts med en uppbruten 
struktur som också relaterar till villaområdet mittemot.
Inom denna uppdelning bryts strukturen ner i mindre kvarter, där 
gårdshusen samlas till upphöjda öar. Hustyperna med varierande 
lägenhetstyper och – storlekar ger ett brett spann i lägenhetsutbudet.  
I en fortsatt utveckling föreslås en komplettering av Villa Örnsro med 
låga punkthus av liknande typ som förslagets. Detta blir då en tredje 
gruppering som knyter ihop den nya bebyggelsen med historien. 

Fasadgestaltningen görs med träpanel respektive ett schatterat, 
mörkbrunt tegel. Träet kommer med tiden att gråna, och teglet skapar 
variation i stor och liten skala. Små indragningar i fasad skapar en 
reliefeffekt som binder samman fönsterpartierna.   
BOSTÄDER

SILHUETTHUS
Lamellhusets kvaliteter med genomgående lägenheter ryms i en bygg-
nad som genom sin diagonala takrygg hanterar mötet med de befintli-
ga flerbostadshusen i öster. 
Bostäderna bygger på en tydlig och samtidigt anpassningsbar struktur 
som öppnar för olika sätt att bebo och använda den. Hjärtat i lägen-
heten är en funktionsvägg som samlar funktioner och installationer. 
Här ryms både effektiv förvaring och en eldstad som blir bostadens 
samlande punkt. Hjärtväggen får en tung och tydlig materialitet som en 
tegelvägg, och ger stadga och tyngd åt hemmet. Den delar på ett tydligt 
sätt in lägenheten i två zoner. 
Ett genomgående, generöst allrum med södersol och kontakt med 
ån och gården ger fina boendekvaliteter, liksom rummens koppling 
med rundgång genom bostaden. Det öppna allrummet kan efter be-
hov delas av med ytterligare sovrum, separat kök eller kontor. Samma 
lägenhetstyp kan därmed användas för en rad boendekonstellationer, 
och har en struktur som medger förändringar av planlösningen över tid 
och möta nya behov som uppstår 
Fönsterpartier till golv i två storlekar (900 mm bredd och 1800 mm 
bredd) ger fina utblickar, och placeras så att små variationer i fasad 
uppstår. Balkongerna fodras med träpanel med ett litet indrag. Bal-
kongräcken görs i rundstål med överliggare i plattstål; ett klassiskt 
och robust uttryck som samtidigt skapar transparenta balkongräcken. 
Balkongerna får liksom fönstren små förskjutningar i fasad.
Den södervända förgårdsmarken tas tillvara för generösa entréträd-
gårdar framför husen, som definieras av små vinklingar i byggnads-

kropparna. Entréträdgårdarna omtolkar den klassiska radhusträdgår-
den till en allmänt tillgänglig gårdsmark med fruktträd. En hårdgjord 
urban yta ”möbleras” med träd som skapar rum och grönska. Lägenhe-
ter i markplan görs med egen entré från gatan. Här kan ett kontor eller 
mindre verksamhet placeras utåt, och ge en bostad som även rymmer 
verksamhetslokal – bokal.

GÅRDSHUS 
Gårdshusen har drag av kvaliteter och den exklusivitet som motsvarar 
villans, men samlas i ett kompakt urbant format där förstalägenheter 
och generösa takvåningar ryms inom samma byggnad.. Bostädernas 
sällskapsytor ligger placerade över hörn så att dagsljuset följer med 
under dygnet.  Lägenheter i två plan arbetar med höjden och rum med 
dubbel takhöj. Den samlande hjärtväggen används även här, och rym-
mer då bostadens trappa. 
Gestaltning av fönsterpartier och balkonger görs med samma princip 
som för silhuetthusen, vilket bidrar till en sammanhållen karaktär på 
området.  Husen görs i två varianter med tre respektive fyra våningar.
Gårdarna mellan husen definieras av sin upphöjda nivå, och blir en 
tydlig halvprivat zon utan att sluta området. För att hantera nivåskillna-
den mellan gård och landskap görs bottenvåningen med delade nivåer, 
sk split level. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN 
Stadsdelens bilfria princip avspeglas i de funktioner som programme-
ras i byggnaderna. Genom att tillgodose de behov som bilen vanligen 

tillfredsställer på andra sätt kan bilen många gånger väljas bort. I 
entréerna finns utrymmen för hemleveranser av mat under tider då de 
boende inte är hemma. Större postleveranser hanteras med gemen-
samma postfack dit mottagaren genom sms får en dagsaktuell kod 
då paketet lämnats. För att premiera cykeln som transportmedel har 
området en cykelverkstad för de boende. I de fall bilen behövs är det 
självklart lika nära till poolbilsparkeringen som att gå till det egna ga-
raget. Laddstolpar skapar förutsättningar för ett bostadsområde utan 
fossildrivna fordon. 
För att bidra till minskad miljöpåverkan hos de boende visualiseras 
byggnadernas energianvändning på displayer. Detta medvetandegör 
de boende i hur de genom sitt beteende påverkar energianvändning 
och därmed miljön.

SUNDA MATERIAL  
För att säkra projektet ur ett hållbarhetsperspektiv appliceras certifie-
ringssystemet Svanen på byggnaderna i området. Svanenmärkningens 
krav på energisnåla byggnader garanterar att området får låg klimatpå-
verkan Svanen ställer också krav på inomhusmiljön och på de material 
som byggs in, med minimala nivåer av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
Kombinationen av krav skapar sunda byggnader med låg påverkan 
på miljö och klimat under hela byggnadernas tidsspann och skapar 
förutsättningar för en god livskvalité. Med Svanens krav på drift- och 
underhållsplaner säkerställs också att miljöpåverkan hålls låg under 
hela byggnadernas livslängd.

HELHETSGREPP OM ENERGIFRÅGAN 
Att använda Svanen för områdets alla byggnader är bara det första 
steget mot hållbarhet.
I Örnsro tas ytterligare ett steg mot ett hållbart samhälle genom att 
betrakta området som en del i ett större system. I dialog med en av lan-
dets ledande fjärrvärmeleverantörer ser vi över möjligheter att bygga 
ett dynamiskt fjärrvärmesystem i området. 

Dynamisk fjärrvärme innebär att byggnaderna kan nyttja annan värme 
än de höga temperaturer som normalt sett levereras i fjärrvärmenätet. 
Detta öppnar upp för möjligheten att använda överskottsvärme från 
andra delar av Örebro. Överskottsvärmen från till exempel en matbutik 
som har en lägre temperatur än traditionell fjärrvärme kan i framtiden 
distribueras via fjärrvärmenätet och användas i Örnsro istället för att 
kylas bort. Värmekonsumenter i Örebro också bli värmeproducenter 
och energi som nu inte används tas omhand.

Dynamisk värme möjliggör alltså tillfällen av lägre temperaturer vilket 
öppnar för bättre tillvaratagande av lokala energikällor. Behovet av att 
tillsätta energi minskas och energi som ändå finns kommer till använd-
ning, vilket innebär att Örebros energisystem blir effektivare. På detta 
sätt möjliggörs för andra delar av staden att samutvecklas med Örnsro 
i ett helhetsgrepp i framtiden.

En möjlighet blir också att använda energin i fjärrvärmenätets returvat-
ten som har en lägre temperatur än nätets framledningstemperatur. 

Värme som skulle gått tillbaka till värmeverket kan istället tas tillvara i 
området.

I Örnsro utreder vi för första gången hur byggnadernas värmetröghet 
kan användas för att lagra energi. Syftet är att minska behovet av topp-
lastproduktion och därmed koldioxidutsläppen från Örebros fjärrvär-
mesystem. 

Vi väger miljöriktig fjärrvärme mot solenergiproduktion. Att producera 
solenergi kan gagna det lokala men missgynna stadens klimatpå-
verkan i ett större perspektiv. I Örebro ser vi att stadens mål är att all 
värme som produceras ska användas, fjärrvärme ska inte kylas bort då 
solenergi produceras i överskott.

NÄTSTATIONEN 
Nätstationen på tomten ges en liknande arkitektonisk gestaltning som 
övriga byggnader, med ett vinklat diagonalt tak och tegelfasad. 

PLATSENS EKOLOGI / EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vattenhanteringen är central i projektet. Den föreslagna kommunala 
dammen kommer att erbjuda en ny typ av ekologiska värden i vatten-
miljön med sina nya, grunda biotoper. Vattnet måste troligtvis pumpas 
och då skapas möjligheten till ett större vattensystem där vattnet kan 
pumpas högre upp i systemet och integreras i förslagets vattenkana-
ler. På så sätt kommer det att på ett naturligt sätt syresättas och bli en 
del av en ekologisk reningsprocess.
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LUFTPERSPEKTIV - VOLYMSTUDIE AV OMRÅDET  I SIN HELHET 
MED GATUSTRUKTUR OCH KOPPLINGAR I STORT.

STADSBYGGNADSPRINCIP
Strukturen på området grundar sig i en mjuk hantering av mötet mel-
lan stad och grönska. Det är i detta de viktiga gaturummen finns. Mot 
Idrottsvägen etableras en lamellstruktur – silhuetthus - som skapar en 
tydlig stadsgata, som en del i en tänkt expansion av området på längre 
sikt. Innanför den, ner mot ån, grupperas solitära byggnader som täta 
öar med gårdstun i mitten. Gårdsmiljöerna är en viktig del av boende-
miljön, och gestaltningen av dessa är gjorda för att skapa aktivitet och 
mötesplatser. Istället för takterrasser för de boende läggs krutet på 
gårdsmiljön, för att aktivera de gemensamma utemiljöerna. Framför 
silhuetthusen blir förgårdsmarken en generös, södervänd trädgårdsy-
ta med fruktträd.
Villaområdet på tävlingsområdets motsatta strand är ett exempel på 
en småskalig, grönskande stadsmiljö med stora kvaliteter, men saknar 
publika platser och tillträde till vattnet. Gårdshusen har en skala och 
form som relaterar till villans, men är placerade i en stadsstruktur där 
de offentliga ytorna överordnas de privata. Vass och höga gräs ger 
karaktär åt landskapet som möter bostadshusen.  

UTEMILJÖ
Förslagets utemiljö strävar efter det lugn och den tydlighet som finns i 
tex Rosta. Övergångarna mellan det offentliga och privata görs tydliga 
och utformningen visar hela tiden, på ett lågmält sätt, besökaren hur 
rörelsen genom området kan ske.

Det offentliga stråket längs Svartån kopplas ihop med mindre plats-
bildningar vid vattnet. Platserna är till för de som rör sig längs vattnet 
och väcker förhoppningsvis också nyfikenheten hos dem att bege sig 
in i området. Det offentliga huvudstråket som skär genom området 
har lånat det enkla uttrycket från Svartåpromenaden med beläggning i 
klippta gräsmattor och kantade planteringar. Det blir läsbart att stråket 
är till för alla, då inga bostadskomplement läggs i rummet och bredden 
på stråket behåller å-promenadens skala. 
Det finns inga grindar eller staket inom området utan försiktiga ni-
våskillnader eller minskade bredder på gångstråken talar om för 
besökare att man närmar sig någons bostadsmiljö. De halvoffentliga 
stråk som kopplar ihop områdets delar har samma materialitet som 
huvudstråket men skalan trängs ihop och vissa bostadskomplement 
såsom cykelparkering eller odlingar kan tillåtas. 
Mot gatan skapas en ny halvurban förgårdsmark. Ytan är relativt gene-
rös och med många möjliga entréer på bottenvåningen skapas också 
möjligheten till varierad användning. 
Förgårdsmarken mot gatan utgår från bottenvåningsentréns typologi 
men den generösa ytan slås samman till en större sammanhängan-
de flexiblare yta där träden står utplacerade och avgränsningen mot 
vägen brutits upp och tillåter rörelser ut och in på ett friare sätt. På så 
sätt skapas en yta som är redo att tas i bruk och omvandlas efter de 
boendes behov.

I den enkla strukturen blir detaljerna viktiga. Vattenrännor med synligt 
vatten och element av konst/vattenlek/sittplatser ökar vänligheten 
och bjuder både besökare och boende att ta del av utemiljön på ett 
spontant sätt. Det finns också i förslaget plats för tydliga och varierade 
offentliga platser runt vattnet och på ön. Vi ser gärna att karaktären 
på utformningen harmonierar och på så sätt visar besökarna att de är 
välkomna att vistas även inne i det nya området.

ÅN I STADSRUMMET 
DAMMARNA
I vårt moderna samhälle har vattnet på många sätt försvunnit. Dammar 
har fyllts igen, våtmarker har dikats ut och bäckar kulverterats. När 
vattnet försvinner från samhället försvinner samtidigt en stor mängd 
växter och djur. Svartån har idag höga ekologiska värden, och utgör en 
viktig grön passage genom staden som också är värdefullt som rekre-
ationsområde. Genom att komplettera åns strömmande vatten med 
grundare dammar och tillrinningsområden kan dess ekologiska vär-
den stärkas ytterligare. Dammarna på tomten utformas som en serie 
vattenytor med olika karaktär, som både skapar nya ekologiska nischer 
och kompletterar miljön vid Svartån med en mer småskalig och intim 
form av vattenmiljö. Grodor och paddor är inte svårövertalade när 
man bestämt sig för att välkomna dem. De vill ha tillgång till vatten 
och fuktiga hålor där de kan söka skydd under dagens varma timmar. 
I skymningen och på natten kommer de fram för att få sig ett skrovmål 

på insekter. Trollsländor, fåglar och fiskar kommer också finna sin väg 
till dammen. Med bryggor, spångar, trädäck och små gömslen längs 
dem görs den här miljön tillgänglig för allmänheten, och blir en lekfull 
plats att utforska. Platsens karaktär kommer variera över året: från 
senhöstens gråväder där dagvattenrännorna gör en händelse även av 
trist väder, till vårens explosion av grönska. 

ODLINGSTRÄDGÅRD 
Den långsträckta ytan i tomtens nordöstra del blir en överbryggning 
mellan bostadsmiljön och ån. Övergången mellan det ordnade och 
vilda görs som ett odlingsstråk med växthus och fruktträdgård, som 
sedan övergår i en brygga med kajakuthyrning. Istället för att program-
mera bostadsgårdarna med odlingsbäddar, placeras den funktionen 
i en odlingsträdgård som även de som inte bor i området kan nyttja. 
Koloniträdgården väster om tävlingsområdet är Örebros äldsta, och 
tillkom i en tid när det var en självklarhet och nödvändighet att odla 
för sin egen försörjning. Idag fyller odling i staden en minst lika stor 
roll som social mötesplats. Möjligheten att få en liten odlingsbädd i 
en gemensam anläggning ger ett utrymme att aktivt delta i en grönsk-
ande miljö, att själv skapa något, och samtidigt hitta gemenskap med 
andra. Koloniträdgården är idag inhägnad och sluten för allmänheten. 
Odlingsträdgården i detta förslag kompletterar den befintliga kolo-
niträdgården med en mer öppen och tillgänglig form av stadsodling, 
utformad efter dagens förutsättningar och behov 

Sekvensen av växthus övergår till en brygga ut i ån, där det går att hyra 
kajak och ta sig vidare på vattnet. 

DAGVATTENHANTERING (LOD)
Dammarna hanterar områdets dagvattentillförsel med smala rännor 
som skär igenom bebyggelsen. Infiltrationsbäddar med vass renar och 
syresätter vattnet innan det passerar vidare till Svartån. Genom att 
öka markens vattenupptagningsförmåga klarar området att buffra mer 
vatten vid stora nederbördsmängder, och bidrar därmed till stadens 
resiliens vid framtida klimatförändringar.  

VATTNETS VÄG
Genom området kan man följa vattnets väg visuellt och handgripligen. 
Vattnets närvaro på platsen blir tydlig genom den konstnärliga ut-
formningen av bassängerna som annonserar dagvattnets väg genom 
landskapet. Murade skulpturala element blir påminnelser om lantliv, 
livet nära naturen. Tillsammans med de varierande höjdskillnaderna i 
landskapet skapar murelementen en naturlik utemiljö, hela vägen fram 
till entréerna vid gårdshusens innergårdar.
Varje bassäng är unik i sin form, det gemensamma är att alla rymmer 
en pelare stor nog att bära upp en klätterväxt. Vattenbassängerna för 
tankarna till övervuxna vattenspel, renässansträdgårdar, och svunna 
tider. De inrymmer dessutom hem för paddor och andra vilda smådjur. 
Bassängernas kanter kan bli sittplatser i trä, och kring skulpturerna 

kan olika klätterväxter av trädgårdskaraktär planteras. Genom att 
arbeta med element murade med hårt bränt tegel förs tankarna till det 
ursprungliga; vattnet, marken, växterna. Murelementen och det tydliga 
kretsloppet ger det nyetablerade bostadskvarteret omedelbar förank-
ring i platsen vid ån. Den konstnärliga gestaltningen förstärker vattnets 
närvaro på platsen, och skapar dynamiska platser i randzonen mellan 
land och vatten.
Vid ett av murelementen finns vattenleken. Vattenleken består av en 
pump där vattnet pumpas upp för hand och får rinna i en serie rännor 
med slussar, för att slutligen rinna ut i en större vattenyta. Leken till-
förs en pedagogisk dimension. Den visuella kopplingen mellan pump 
och utlopp är viktig, ger djupare förståelse för kretsloppet och skapar 
möjligheter för interaktivitet.
Den genomgående formen och vattnets väg genom landskapet mellan 
husen rännor blir landskapets signum. 

ÖN
På den nya ön som uppstår mellan dammarna och ån integreras 
utegym och motionsplatser i grönskan. Örnsro som idrottsplats får en 
ny framtoning, med ett mjukare möte mellan landskap och motions-
ytor. 
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N

Lokal

Möjlig
Etapp 2

ODLINGSLÅDOR

GRILLPLATS

SANDLÅDA

UTEPLATS

UTEPLATS

PERGULA MED SITPLATSER

UTEPLATS

ODLINGSLÅDOR

UTEPLATS UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

VÄXTHUS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

+1m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

ODLINGSLÅDOR

-0,5m

+0,5m

0m

+0,8m

VÄXTHUS

BRYGGA

EKOLOGISK ODLING

LINFÄRJA

LEKPLATS

+1m

+1m

0m

SANDLÅDA

UTEPLATS

BAD

PERGULA MED 
VATTENLEK OCH 

UTEKÖK

VÄXTHUS

ODLINGSLÅDOR

ODLINGSLÅDOR

VÄXTHUS

VÄXTHUS

VÄXTHUS

BRYGGA

BEACH VOLLEYBALL

ODLINGSLÅDOR

ODLINGSLÅDOR

PERGULA MED 
VATTENLEK OCH 

UTEKÖK

VÄXTHUS

VÄXTHUS

Lokal

Lokal

Lokal

A

A

FASAD MOT SÖDER / 1:200

SITUATIONSPLAN / 1:400

LANDSKAPSCOLLAGE

Den frodiga och vildväxande grönskan kommer att ge plats för många 
nya djurarter och fruktträden mot Idrottsvägen ger livsmiljö åt polline-
rande insekter och bidrar till stadsmiljöns grönska.

TRAFIK OCH ANGÖRING 
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 
Stråken över platsen formas av byggnadernas volymer, och silar sig 
igenom dem i en sekvens av olika rum och platser. Huvudstråk och 
smitvägar kopplar ihop området med promenadvägarna vid ån. 

CYKELPARKERING
Cykelparkering för boende ordnas på bostadsgårdarna och under 
mark, med enkel access från entrén. Kompletterande cykelparkeringar 
integreras i hela området. Det ska alltid vara lätt att komma åt sin säkra 
cykelplats.

ANGÖRING MED FORDON 
Bilparkering anordnas under mark, med angöring från gavlarna. Områ-
det utformas i huvudsak fritt från biltrafik. Ytorna runt husen ordnas så 
att de är möjliga att angöra alla entréer med fordon, men vägkaraktä-
ren tonas ned inne i området. Besökare kan parkera längs Idrottsvägen 
och angöring in till området sker genom den gamla Örnsroportalen, 
där skapas en mindre platsbildning med bilpoolsplatser och tex cykel-
verkstad. 
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SVARTÅNROSTA STRAND IDROTTSVÄGEN

SEKTION / 1:400

PERSPEKTIV AV RUMMET MELLAN HUSEN. HÄR FINNS BLAND ANNAT GEMENSAMMA 
VÄXTHUS, GRILLPLATS OCH ODLINGSLÅDOR   SAMT PRIVATA UTEPLATSER. 
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7TR 

6TR

5TR

4TR

3TR

2TR

1TR

BOTTENVÅNING

Lokal

KÄLLARE

Radhus

Radhus

Hus A
Hus B

Villa 2

Villa 1

Villa 3

Villa 4

Villa 5

Villa 6

Hus C

Gårdshus/ Typ A
Gårdshus/ Typ B
Gårdshus/ Typ C
Gårdshus/ Typ D
Gårdshus/ Typ E

Lägenhet / Typ A Våning
Lägenhet / Typ A 

Lägenhet / Typ B
Lägenhet / Penthouse

Lägenhet / Typ D
Lägenhet / Typ E
Lägenhet / Typ F
Lägenhet / Typ G

Lägenhet / Typ C

N

Lokal

Möjlig
Etapp 2

ODLINGSLÅDOR

GRILLPLATS

SANDLÅDA

UTEPLATS

UTEPLATS

PERGULA MED SITPLATSER

UTEPLATS

ODLINGSLÅDOR

UTEPLATS UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

VÄXTHUS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

+1m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

+1.5m

ODLINGSLÅDOR

-0,5m

+0,5m

0m

+0,8m

VÄXTHUS

BRYGGA

EKOLOGISK ODLING

LINFÄRJA

LEKPLATS

+1m

+1m

0m

SANDLÅDA

UTEPLATS

BAD

PERGULA MED 
VATTENLEK OCH 

UTEKÖK

VÄXTHUS

ODLINGSLÅDOR

ODLINGSLÅDOR

VÄXTHUS

VÄXTHUS

VÄXTHUS

BRYGGA

BEACH VOLLEYBALL

ODLINGSLÅDOR

ODLINGSLÅDOR

PERGULA MED 
VATTENLEK OCH 

UTEKÖK

VÄXTHUS

VÄXTHUS

Lokal

Lokal

Lokal

A

A

GÅRDSHUS 1TR / 1:200 GÅRDSHUS 2TR / 1:200 GÅRDSHUS 3TR / 1:200 SILUETTHUS C / 1TR / 1:200

SILUETTHUS B / 1TR / 1:200SILUETTHUS A / 1TR / 1:200

A1 / 4ROK

SPRÄNGD AXONOMETRI / LÄGENHETSFÖRDELNING

A2 / 4ROK A3 / 5ROK A4 / 4ROK A5 / 7ROK / PENTHOUSE

FLEXIBLA LÄGENHETSLÖSNINGAR
UTSNITT / 1:200

LÄGENHETSTYP A, BOA 81 M²
Bostaden kan fungera för en rad olika 
boendekonstellationer, och kan över tid enkelt 
förändras för att möta olika behov. Placeringen 
av ett sovrum direkt vid entré ger flexibel 
användningsbarhet som kontor, uthyrningsrum eller 
tonårsrum. 

TYP D

TYP D

TYP C

TYP C

TYP C

TYP C

TYP E

TYP E

TYP E

TYP E

TYP A

RADHUS

RADHUS

RADHUS

RADHUS

TYP A

TYP A

TYP B

TYP B

TYP G

TYP A

TYP C

TYP A

TYP A

TYP D
TYP A

TYP B

TYP B

TYP A
TYP A TYP A

TYP E

TYP F

TYP A

TYP A

TYP B

TYP B

SEKTION AA / 1:200
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Totalt Siluetthus A Siluetthus B Siluetthus C Gårdshusen
Antal Lägenheter 172 25 30 45 72
Antal Lokaler 4 - 1 1 2
BTA 22867 m² 3748 m² 4345 m² 5844 m² 8930 m²
Ljus BTA 18181 m² 2616 m² 3377 m² 4744 m² 7444 m²
BOA 13065 m² 1961 m² 2413 m² 3407 m² 5284 m²
LOA 512 m² - 81 m² 157 m² 274 m²

Antal P-platser garage 120 40 36 44 -

Antal P - mark 5

(BOA+LOA) / ljusBTA 0,75 0,75 0,74 0,75 0,75

SOL/SKUGGSTUDIER

21 mars 09:00

21 mars 12:00

21 mars 15:00

21 mars 18:00

21 juni 09:00

21 juni 12:00

21 juni 15:00

21 juni 18:00

YTOR & TALKÄLLARE & PARKERINGSGARAGE / 1:1000

PERSPEKTIV FRÅN IDROTTSVÄGEN

21 sept 09:00

21 sept 12:00

21 sept 15:00

21 sept 18:00

21 dec 09:00

21 dec 12:00

21 dec 15:00

21 dec 18:00
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