
Adlers Trädgård
 

Örebro stadsväv 

Förslaget har inspirerats av den spännande historien om Örnsro, den 
rika och komplexa omgivningen och visionen om ett extraordinärt 
boende mitt i naturen. 

Förslaget delar in området i tre huvuddelar: 

Kulturen, landskapet kring park, damm och å. Villa Örnsro blir 
konceptuellt en naturlig förlängning av den allmänna parken.  
Fabriken, områdets östra del, förankrar det nya bostadsområdet på 
platsen genom sin gestaltning och geometri. 
Kolonihusen, områdets västra del, ansluter med sin fria placering 
och omgärdande odlingsbäddar till angränsande koloniområde
 

Villa Örnsro 

Hjärtat i området är den gamla sekelskiftesvilla som Ossian Adler 
lät bygg åt sig själv runt 1900. Villan präglar området genom sin 
solitära placering i omgivande park och genom sin artikulerade 
romantiska byggnadsstil.  I Villa Örnsro har det under många 
år drivits ett café. Genom den planerade exploateringen och 
anläggning av den allmänna parken finns förutsättningarna för 
att återigen etablera en restaurang eller cafénäring i Villa Örnsro. 
Stora synergier med det nya området kan uppnås där de olika 
delarna stödjer varandra. Inom egen fastighet kan verksamheten 
expandera med växthus, orangeri, cafépaviljong, bastu/varmbad. 

Örebros vattenlandskap 

Rosendals trädgård är en förbild. I det fall villan förblir bostäder 
eller innehåller annan verksamhet kan ett fristående trädgårdscafé 
byggas inom den allmänna parken eller inom tävlingsområdet.  

Fabriken 

Fabriken består av en grupp byggnader som tillsammans bildar 
ett öppet kvarter i områdets sydöstra hörn.  Byggnaderna har på 
samma sätt som omgivande industrifastigheter fått sin utformning 
för att lösa en specifik uppgift. Gestaltningen har inspirerats av 
den rationalitet som ofta karaktäriserar industriarkitektur.  De 
kvaliteter som återfinns i gamla industribyggnader återskapas med 
ärliga naturliga material, ljus och rymd. Värme adderas genom 
blommande grönska, vatten och naturligt trä både i den inre och 
yttre miljön.  

Tornhuset 

Tävlingsområdet avgränsas i söder av den relativt trafikerade 
Idrottsvägen och ett småskaligt industriområde. Längs kvarteret 
Smeden med dess höga lamellhus i öster löper idag en cykelväg 
som i framtiden blir en av de stora cykelhuvudlederna in till 
centrum. För att accentuera denna port mot Svartån och ge 
Adlers trädgård ett tydligt landmärke, placeras här ett högt 
slankt tornhus. Tornet är indraget för att bli mindre påtagligt 

industriområde      kolonilotter   småhus  Villa Adler  flerbostadshus 

Typologier 

mot gatan och angränsande områden. Byggnaden bildar ett 
tydligt fondmotiv betraktat i öst-västlig siktlinje från kvarteret 
Smeden.  Huset har 10 våningar med bostäder och 2 våningar 
med gemensamhetslokaler. Antalet lägenheter per plan är flexibelt 
mellan 2-4 vilket skapar hög flexibilitet. Samtliga lägenheter har 
balkong i hörn. Högst upp finns en gemensam takterrass med 
grillplats och utekök. I bottenvåningen förläggs förutom entré och 
hisshall ett stort soprum med återvinning. Förråd och teknik ryms 
på en mellanvåning ovan soprummet. En lång ramp förbinder 
gatan med gården. Utrymmet är inte klimatiserat men avskärmat 
av automatiska glasskjutdörrar som gör det enkelt att cykla 
genom byggnaden. Laddstolpar för elcyklar finns placerade vid 
cykelparkeringen. Vid entrén finns postlådor och större postboxar 
för paketleveranser. Kanske även kylbox för matleveranser? 
På första våningen finns en gemensam tvättstuga och gym. 
Gymmet är ljust med en helt uppglasad fasad mot parken. 
Gymmet är endast för de boende, inga omklädnings- eller 
duschrum behövs vilket minimerar kostnader för underhåll. Även 
tvättstugan är uppglasad för att kännas ljus och trygg.  

Växthuset 

För att hantera bullerproblematiken mot Idrottsvägen och 
skapa en tyst innergård placeras en långsträckt byggnadsvolym 
i 4 våningar. Byggnaden ges en karaktäristisk gestaltning med 
sågtandstak och en rationell och uppglasad fasad inspirerad 

Kopplingar med omgivande bebyggelse 

av Örebros gamla skofabriker och de industribyggnader som 
tidigare funnits i området. Genom att förlänga lägenheterna 
med generösa inglasade vinterträdgårdar mot gatan kan buller 
reduceras med 7-10dB samtidigt som bostäderna får 30% mer 
möblerbar yta. Vinterträdgårdarna har även klimatmässiga fördelar 
genom att bilda en buffertzon mellan ute och inne. I markplan 
gör parkeringsgaragets indragna placering att vinterträdgårdarna 
blir extra rymliga med 4,2m till tak. I direkt förlängning av 
vinterträdgårdarna förläggs privata öppna trädgårdar vilket 
både skapar en buffert mot gatan, ger en levande och varierad 
bottenvåning och tar om hand om en annars svårdefinierad och 
svårförvaltad markyta. Marklägenheterna som ofta ses som mindre 
attraktiva får här extraordinära kvaliteter. På översta planet skapas 
ateljélägenheter med högt sittande fönster mot öster. Geometrin 
ger extra kvaliteter genom extra takhöjd och möjlighet till loft. 
Genom byggnadens modulbaserade organisation kan planen delas 
upp i större eller mindre lägenheter.
 

Townhouse 

Mot Villa Örnsro och parken trappas skalan ner med en rad av 
stadsradhus i två plan. Byggnadskropparna är smala och djupare än 
vanligt vilket ger en fördelaktig formfaktor. Fasaderna kan därmed 
göras fullt uppglasade för maximalt ljusinsläpp och maximal 
parkutsikt.Garagets indragna placering gör att bottenvåningen kan 
få en varierad sektion med extra takhöjd mot gatan. Detta skapar 
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Orienteringsplan 

en levande bottenvåning mot gatan samtidigt som garaget döljs. 
Radhusen tandar ut längs gatan vilket skapar ett grunt möblerbart 
entrérum framför husen. Cyklar och växter ger ett skirt filter mot 
gatan. Mot gårdssidan finns en privat trädgård/uteplats och en 
tillgänglig entré. Husets organisation medger att entré kan ske 
antingen från gård eller från gata. Takterrassen ger ytterligare 
möjligt för utevistelse med utsikt och solläge. Taket är beklätt med 
moss-sedum och ett avgränsat trädäck. Takvolymen innehåller 
trapphus, ventilationshuv och förrådsutrymme. El, vatten och 
avlopp finns framdraget för möjlighet till utekök. 

Förskolan 

I Fabrikens nordvästra hörn placeras en mindre förskola med 2 
avdelningar med totalt 30 barn. Lokalerna kan samnyttjas av BRF 
för filmvisning, föreningsmöten, kurser, föreläsningar, läxläsning 
mm. Rummen utformas med stor flexibilitet. Förskolans friytor,  ca 
40m2/barn, förläggs till innergård, tak och intilliggande växthus 
med omgärdande trädgård. Här kan barnen så, plantera, skörda 
egna grönsaker och bär. Byggnaden planeras så att funktionen kan 
förändras över tid. Planen bör även medge att byggnaden kan bli 
bostäder i framtiden om underlag eller behov av förskola saknas.  
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Axonometric view 1:400
 

Kolonihusen och Längan 

Söder om dammen i områdets västra del placeras 5 punkthus 
i varierande höjd. Vattnet möter husen på ett dramatiskt och 
direkt sätt. Genom det halvt upphöjda parkeringsgaraget 
bildas en bullerskyddande rygg mot Idrottsvägen. Husen tar i 
en skalförskjutning upp de intilliggande kolonistugornas fria 
placering. Det skapar lugna mjukt avdelade rumsligheter samtidigt 
tas utsikt och solläge tillvara på bästa sätt. De mest bullerutsatta 
lägena undviks eller hanteras med balkongskärmar. Runt husen 
arrangeras odlingsbäddar och mindre växthus för de boende. 
Odlingen skapar gemenskap och naturliga mötesytor. En innovativ 
inre organisation ger spatiösa lägenheter med stor takhöjd och loft. 
Indelning och storlek på lägenheterna är flexibelt. Fasaderna är 
klädda med ett träraster placerat som ett andra skinn. 
Lösningen ger klimatmässiga fördelar och möjlighet till en 
dynamisk fönstersättning med skarpa detaljer. Generösa 
balkonger ger extra kvaliteter till bostäderna. En långsmal 
huskropp avgränsar området mot Fabriken och förstärker genom 
sin volym entrérummet.  I bottenvåningen mot söder kan en 
brödbutik inrymmas. Byggnaden innehåller även soprum med 
återvinningsstation, tvättstuga och en ljus gemensamhetslokal 
uppglasad mot dammen. 

Kulturen och landskapet – Parken vid Svartån 

I anslutning till den allmänna parken föreslås några mindre 
byggnader som ansluter, stödjer och förstärker den sammanhållna 
miljön kring ån, strandpromenaden och Villa Örnsro. Tidigare 
fanns ett kallbadhus på platsen. Genom en kombinerad båtbrygga 
och bassäng med renat åvatten kan badet återuppstå. Att erbjuda 
roddklubben ett nytt roddhus tillför inte bara värden till platsen 
och utan ökar också utnyttjandet av ån för sport och rekreation. 
Det nya roddhuset är en låg, småskalig byggnad med enkla 
skjutportar beklädda med träpanel och har ett långt överskjutande 
tak som väderskydd. Under säsong och väder kan en espresso- och 
glassbar rullas ut, liknande serveringar finns till exempel längs 
Hornstulls strand i Stockholm.  Runt dammen läggs en slingrande 
träbrygga. På land, över vatten eller genom vass och gräs. På några 
ställen blir bryggan bredare och ger plats för sittbänkar eller en 
yta för aktivitet. En öppen paviljong blir en naturlig mötesplats 
för samling, rast, väderskydd under vinterns skridskoåkning eller 
skugga under dagisbarnens fruktstund.  Landskapsgestaltningen 
utgår från att skapa artrikedom och påbörja öppna processer 
som kan förändras på naturens villkor. Parkens rum blir en stabil 
grund att bygga vidare på där vistelseytor och rum i människans 
skala knyts samman och kopplas till nya stråk. Parken kommer 
att inspirera till liv och lek genom upplevelser och rum. Där vi 
möts stannar vi till. Det gäller att skapa många mötesplatser, då 
får vi folk att se varandra.  Rikedom i rum, natur och odling ger 
gemenskap 

Örnsro ligger i ett fantastiskt läge vid Svartån som kopplar 
direkt till stadens gröna och blåa stråk. En ny stadsdelspark 
formas med unika mål som trädgårdskafé, odlingar, solbad och 
bryggpromenader i söderläge vid den nya vattenspegeln som knyter 
samman området. Här skapas en tydlig målpunkt med aktiviteter 
för hela familjen. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden 
som ger upplevelser och fler biotoper. Sömlöst mot Svartåns nya 
parkrum möter familjeparken bostädernas liv och rörelse. Det 
ger en intensitet till hela området och liv hela dygnet. Gång- och 
cykelstråk kopplas tydligt samman och leds naturligt in i området 
och vidare till målpunkter i närheten. En ny länk i stadsväven och 
en pärla till Örebros pärlband av parkstråk. Parken blir en del av 
vardagens rörelser. 

Den nya parken ges en öppen böljande karaktär av gräsytor, 
klippta, såväl som ängar, med stora träd som solitärer och 
dungar. De befintliga träden behålls och kompletteras med 
ädellöv så som ek, lönn och kastanjer. I de partier som buskage 
anläggs (habitat för småfåglar) hålls vegetationen låg för bra 
överblick. En vegetationshantering utgår från våra lokala arter 
och biotoper allt efter ståndorter. En rikedom i olika vatten- och 
våtmarksmiljöer anläggs som ett helt system. Vattnet kommer i 
första hand från lokal dagvattenhantering. Vattenytorna blir också 
utjämningsmagasin för kraftiga regn. Efter fördröjning och rening 
leds vattnet vidare till Svartån. En grund öppen vattenspegel 
öppnar parkens vistelseytor mot söder. Den är sammanlänkad 
med högörtsfuktängar som fungerar som biologiska filter och inte 

minst som rika biotopmiljöer. I delar låter vi högre vassbäddar 
växa upp. Det bildas spännande rum mellan de höga ruggarna 
och träspången. I kanten till vattenlandskapen anläggs olika typer 
av skoningar, i de flesta delar träkajer och bryggor för vistelse. På 
vintern sitter man på kanten och snörar på sig skridskorna. Även 
om parkens vattenytor inte är direkt är kopplade med Svartåns 
vatten får man känslan av att ån stannat till och breder ut sig i ett 
lugn som skapar en ny karaktär till Örebros rika parkmiljöer. Alla 
vattenytor kommer att hanteras på ett säkert sätt så skydd finns 
integrerade i miljöerna utan att synas, t.ex. kan avgränsningar 
integreras i högre vegetationsytor som vassruggar och att 
vattendjupen är mycket grunda vid trädäcken och vattenbryn. 
Endast naturliga material som grus, gräs och natursten kommer 
att användas i anläggandet. En långsiktighet i materialval är 
avgörande för att få en vacker och rik upplevelse fram genom åren. 
Investeringar kan göras etappvis, som t.ex. att ytor beläggs med 
grus i början och sedan kan förädlas med en stenbeläggning längre 
fram om behov finns. Det gör att man kan påbörja en process som 
blir bättre och vackrare med åren istället för en färdig anläggning 
som blir statisk och trädd i förfall… 

Kolonikvarteren – de gröna gaturummen 

Inspiration till gestaltningen av kolonikvarteren är hämtad 
direkt ”över häcken” från det angränsande koloniområdet. Här 
blommar klängrosor vid entréerna, mellan husen öppnar sig 

Axonometri 1:400 

platser och riktade blickar ut till parken och åstråket. Känslan av 
en koloniträdgård med sin rikedom och variation av växter blir 
ett viktigt inslag i helhetsmiljön. En tydlig form och ett ramverk 
ger frihet till att ta egna initiativ som boende för odling och 
användning av utemiljön. Rummen är öppna för olika användning 
på ett gemensamt genomsläppligt golv. Vid entréer tas skalan ned 
och sittplatser, vårdträd och grönska samlas. 

Fabriken – Den gemensamma aktiva gården 

Rikedomen av olika boendeformer och program smittar av sig på 
gårdsmiljön i Fabriken. En liten förträdgård med planteringkärl 
markerar entréerna till radhusen. Ett gårdsgolv av grus och sten 
bildar grund för gemensamma vistelseytor med sittplatser och 
lek. Gården har möjlighet att avgränsas för lek under dagen då 
förskoleverksamheten kan nyttja platsen. På eftermiddagar och 
kvällar kommer folk hem och kan samlas för måltider vid de lösa 
borden som flyttas om allt efter behov. Även här skapas en rik grön 
miljö genom att grönska och klätterväxter tar sig upp på fasader. 
De privata takterrassernas grönska syns också vid takskäggen på 
radhusen. 
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Cykeln i centrum

Området planeras med cykeln som utgångspunkt. Vi tillgodoser 
inte bara gällande krav på parkeringstal utan vill genom medveten 
planering av mark och byggnader stimulera och underlätta 
användning av cykel, både som fortskaffningsmedel och som 
lastredskap.  
51% av all godstransport, yrkesmässig och privat, kan göras med 
lastcykel visar en EU-studie från 2014. 
För att stimulera användningen av cykel priorierar vi säker och 
nära parkering av cykeln. Automatiska skjutdörrar underlättar 
inte bara för cyklister utan även för barnvagnar och rullstolar. 
Hissar utformas för att kunna transportera cyklarna ändå upp 
till lägenheten. I ”Fabriken” finns cykelställ på entrébalkongerna 
vilket ger samma bekvämlighet som ett boende i markplan. Det 
är med andra ord möjligt att, bokstavligen, cykla ända fram 
till ytterdörren. I området finns dessutom en ljus och öppen 
serviceverkstad för reperation, rengöring och service av cyklar. 
Utrustad med låneverktyg och redskap. 

Social hållbarhet

Centralt i förslaget är den direkta kopplingen till naturen och 
utemiljön. Vistelse utomhus skapar naturliga kontaktytor för de 
boende och därmed en social gemenskap. Gemensamma uterum, 
takterrasser och grillplatser stimulerar gemensamma middagar och 
fester. I områdets många odlingsbäddar och växthus kan de boende 

dela på skörden, barnen kan sätta upp ett grönsaksstånd, en 
fruktpress kan köpas in för äppelskörden. Allt bidrar till gemenskap 
och samhörighet.  Inga delar i området spärras av eller står tomma. 
Förskolans lekplatser kan användas av de boende på kvällar och 
helger.  Lokalerna kan nyttjas för föreningsliv och fest. 
Entrébalkongerna i växthuset sektioneras för en ökad social 
kontroll och trygghet. Gemensam tvättstuga och gym blir 
informella mötesplatser. Lokalerna göms inte undan i källaren 
utan får en central placering med fullt dagsljus. Lägenheterna har 
olika storlekar och olika typologier vilket skapar en mer dynamisk 
demografisk fördelning. Bottenvåningarna blir levande genom att 
de boende aktivt får nyttja marken för uteplatser och entrérum. 
Vinterträdgårdar, balkonger och stora glaspartier synliggör livet i 
husen.  En välgestaltad miljö skapar stolthet och engagemang, en 
drivkraft för de boende att förvalta och utveckla sin närmiljö på ett 
omsorgsfullt sätt. 

Klimat och miljö

Byggnader och utemiljöer byggs med miljövänliga material. Trä 
används i stor utsträckning, tex i fasader, golv, terrasser samt 
del av stomme, vilket ger en mindre miljöbelastning än andra 
byggmaterial. För utstatta ytor föreslås obehandlat acetylerat trä, 
vilket är en miljövänlig färglös impregnering av träet som ger träet 
ett mycket bra rötskydd utan att missfärga. Motståndskraften mot 
röta är till och med bättre än teak. 

Energieffektiva lösningar och system för återvinning prioriteras. 
Gröna tak med moss-sedum har klimatmässiga fördelar. 

Byggteknik och ekonomi

Genom effektiva planer, rationella byggsystem, exponerade 
installationer och stomelement minskar byggkostnaderna och vi 
kan istället bygga extraytor som vinterträdgårdar och balkonger. 
Utrymmen som både har ett stort mervärde för de boende och 
ger klimatmässiga fördelar. Inglasningen av vinterträdgårdarna 
reducerar dessutom buller med 7-10dB vilket gör även de mest 
utsatta bostäderna tysta.  

Genomförande

Förslaget medger en hög flexibilitet för produktionen. En 
preliminär etappindelning skulle kunna se ut såhär: 
Etapp 1 
-Den allmänna parken och damm/vattenspegel
-Roddhuset samt ev en temporär cafépaviljong för att etablera och 
marknadsföra projektet 
-(Parallell utveckling av Villa Örnsro)
Etapp 2  
-Fabriken med parkeringsgarage (kan även påbörjas under etapp 1)
Etapp 3  
-Kolonihusen med omkringliggande landskap och parkeringsgarage

Fasader Söder

Fasader Norr

Solstudie
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Gräns för bebyggelse
Enl. Tävlingsprogram

03/21 
9:00

06/21 
9:00

03/21 
12:00

06/21 
12:00

03/21 
15:00

06/21 
15:00

En organiskt formad 
häck hägnar in den nya 
nätstationen. Fasaden 
kläs med en träspaljé 
lika Kolonihusen 
och förses med 
klängväxter.
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+ 30.5 m

+ 29.0 m

+ 33.5 m

+ 36.5 m

+ 39.5 m

+ 45.9 m

+ 63.8 m

+ 66.8 m

+ 27.3 m

Gemensam grön 
och solig takterrass 
med utsikt i 
alla väderstreck. 
Grillplats och 
utekök. 

Balkong eller 
vinterträdgård 
i tornets alla 
fyra hörn 

Privata 
takterrasser
med utekök 

P-garage med 
72 platser

Lgh förråd 
och teknik

Privata uteplatser 
skapar en levande 
bottenvåning och 
buffertzon mot 
Idrottsvägen 

Klimat- och 
bullerskyddande 
vinterträdgårdar 
mot trafikerad 
gata

Sågtandstaket 
ger rymliga 
ateljévåningar 
med överljus och 
loft 

3 meter djupa 
entrébalkonger 
lämnar plats för 
cyklar och växter  

Tillgänglig grön 
innergård med 
lekplats och 
odlingsbäddar

Passage 
från gatan 

Indraget 
garage ger 
extra rumshöjd 
och en levande 
bottenvåning

Tornhuset

En slank volym klädd i en rationell fasad som 
speglar stommens uppbyggnad. Takterrass 
och grönskande balkonger/vinterträdgårdar 
mot två väderstreck. Stora glaspartier ger 
både dagsljus och utsikt samtidigt som 
tornet upplevs öppnare, lättare. Gardiner, 
krukväxter och inredning ger liv och rörelse. 
Täta fasadpartier utförs i ljust trä. Materialet 
är miljövänligt acetylerat trä med en mycket 
lång hållbarhet, ännu bättre än teak.

TownHouse

Fasadelement av glas och matt naturanodiserad aluminium 
reflekterar diffust den omgivande grönskan från parken. 
Rena linjer med få men skarpa detaljer. Industriell 
precision.Takterrass och entrérum adderar ett lager med 
grönt. På kvällen lyfts livet innanför fasaderna fram i olika 
grad av transparens. 

Växthuset

Med referenser till Örebros gamla skofabriker och med 
en överraskande varm materialitet får byggnaden en 
karaktärsfull fasad i ljust obehandlat trä och glas. Eftersom 
det egentliga klimatskalet ligger innanför vinterträdgården 
har den yttre fasaden inte har samma termiska krav. Glasen 
kan göras tunnare, lättare och klarare. Det blir avgörande 
för detaljering och det slutliga intrycket. 

Fasader/material Fabriken 1:200Typsektion/Fasad Fabriken 1:200

Entré från Idrottsvägen

5/7



Källarplan Kolonihusen 1:800 Källarplan Fabriken 1:800

Adlers Trädgård

Kolonihusen

6/7

Interiör, Kolonihusen

Sektion Kolonihusen/garage 1:200

Örnsro
TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www .tovatt .com

1:200  (A3)

16-03-11

Sektion
Förslagsskiss

+ 30.5 m

+ 28.8 m

+ 49.9 m

+ 51.8 m

+ 27.3 m
Cykelramp till 
källarplan

Släta träfasader mot 
öster och väster

Omväxlande höga och låga 
våningsplan i samma volym

Renderingen visar kolonihusets Ateljé/loftvåning. 
Typplan A, lägenhet A. 

Kolonihusets trapphus har utformats med halvplan 
och genomgående hiss vilket gör att våningshöjden 
och bjälklagen kan variera mellan olika våningsplan (se 
sektion samt följande plansch). Ateljé/loftvåningen ges 
en rumshöjd kring ca 4,3.
De höga våningsplanen inreds med loft över de utrym-

men där boende inte vistas stadigvarande, såsom delar 
av kök, hall och badrum
Rumshöjden under loft beräknas till mellan 2,1 och 
2,2 meter. I alla lägenehetstyper med loft ryms både 
sovrum samt gemensamma ytor



Townhouse

Rum med extra 
takhöjd. (Går alt 
att göra hela bot-
tenvån i samma 
plan.) 

Privat entrérum 
mot gata med 
plats för cyklar 
växter

Fullt uppglasade 
fasader ger
stort ljusinsläpp 
och utsikt Moss/

sedum tak

Takterrass med 
förråd
och utekök 

Privat uteplats 
med tillgänglig 
entré

Town HousesTown HousesTown Houses

± 0

Tower

Scale 1:200

± 0

Tower

Scale 1:200

Växthuset Tornhuset

Automatiska 
skjutdörrar i glas 
underlättar för 
cyklar, barnvagnar 
och rullstolar 

Ljus cykelverkstad 
för boende för servi-
ce, tvätt och mek.

Uppglasat ljust gym med 
utsikt mot park för de 
boende. Ljus tvättstuga 
på samma plan skapar en 
attraktiv och trygg miljö. 

Centralt 
soprum med 
miljöstation.
Mellanvåning 
ovan med förråd 
och teknik

Ouppvärmt 
utrymme med 
ramp till gård. 
Väderskyddad, 
ljus och låst 
cykelparkering

Postfack och 
boxar för 
paket. 
Kylbox för mat-
leveranser? 

Bottenvåning
Postfack, soprum, 
cykelparkering.

Plan 1
Tvättstuga, gym.

Bottenvåning
Trädäcket framför 
entréerna skapar en 
möblerbar halvprivat 
zon mot gården

Privata uteplatser skapar
extra boendekvaliteter, ger 
en levande bottenvåning 
och annars svårnyttjad 
mark får en nytta. 

Passage 
genom byggnaden skapar 
skapar tillgänglighet och 
genomblick till gård. 

Typplan B 
med 7 lgh/plan
1st, 2 Rok  53kvm
2st, 3 Rok 72-80kvm
4st, 4 Rok 100-108kvm

Gräns för bostadshus enl. 
tävlingsprogram. Vinter-
trädgårdarna skjuts fram 
för att skapa en bättre 
gatusektion. 

Garden House

Scale 1:200

LGH A
53 m2

LGH  B
80 m2

LGH B2
72 m2

LGH C2
100 m2

LGH B2
72 m2

LGH C2
100 m2

LGH C
108 m2

Samtliga 
balkonger 
vetter mot två 
väderstreck

Byggnaden har en 
flexibel stomme för 
ev framtida ombyggnad 
till större eller mindre 
lägenheter

Typplan B 
med 3 lgh/plan
2st, 2 Rok  48kvm
1st, 4 Rok 97kvm

Typplan A 
med 4 lgh/plan
4st, 2 Rok 48kvm

± 0

Tower

Scale 1:200

± 0

Tower

Scale 1:200

Typplan

Hälften av lägenheterna 
får en privat balkong mot 
gården.  

Cykla hela vägen fram till 
lägenheten! Hissarna utformas 
för att kunna transportera 
cyklar. 

Rymliga 3 m djupa privata 
vinterträdgårdar mot Idrottsvägen 
reducerar buller med 7-10dB och 
ger 30% mer yta. 

Entrébalkonger och 
vinterträdgårdar byggs 
med trästomme. 

Typplan A med 8 lgh/plan
2st, 2 Rok  53kvm
3st, 3 Rok 72-80kvm
3st, 4 Rok 100-108kvm

Extra djupa entrébalkonger 
ger en privat möblerbar zon 
utanför sovrumsfönsterna.

Sektionerade entrébalkonger 
med få lägenheter ger en 
tryggare miljö.

Garden House

Scale 1:200

LGH A
53 m2

LGH B
80 m2

LGH B2
72 m2

LGH C2
100 m2

LGH A
53 m2

LGH B2
72 m2

LGH C2
100 m2

LGH C
108 m2

Adlers Trädgård

Areor / Nyckeltal

Lägenheter

1-2 rok: 
2 rok: 
3 rok: 
4 rok: 

Total antal: 

Lägenheter

1-2 rok: 
2 rok: 
3 rok: 
4 rok: 

Total antal: 

Lägenheter

1-2 rok: 
2 rok: 
3 rok: 
4 rok: 

Total antal: 

Fabriken Kolonihusen Total

BTA 
LJUS BTA
BOA
LOA
BOA +LOA/Ljus BTA

BTA 
LJUS BTA
BOA
LOA
BOA +LOA/Ljus BTA

BTA 
LJUS BTA
BOA
LOA
BOA +LOA/Ljus BTA

10.520 m2
7.770 m2
5.462 m2
900 m2
0,82

15.346 m2
12.217 m2
8.902 m2
150 m2
0,76

25.866 m2
19.987 m2
14.364 m2
1.050 m2
0,77

15%
36%
6%
43%

25%
31%
36%
9%

25%
31%
36%
9%

Lokaler 2 st ( 416 m² + 487 m²)
P-platser garage 72 st (varav 2 st HKP)
Markparkering HKP 4 st (på angöringsgata)

Lokaler 2 st ( 74 m² + 76 m²)
P-platser garage 83 st (varav 4 st HKP)
Markparkering HKP 1 st

Lokaler 4 st ( 416 m² + 487 m² + 74 m² + 76 m²)
P-platser garage 155 st (varav 6 st HKP)
Markparkering HKP 5 st

11
26
4
31

72

34
42
49
12

137

45
68
53
43

209
Fabriken

Kolonihusen

3. Förskola 
4. Townhouse
5. Tornhuset
6. Växthuset

1. Kolonihusen 
2. Längan

Längan

7/7

Längan

Kolonihusen

Project name (Tovatt template 18)

TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www.tovatt.com

1:200 (A3)
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Typplan med 6 lgh/plan
4st, 4 Rok 87,8-93,7kvm
2st, 3Rok 64,6kvm

16-03-10

Typplan

Förslagsskiss

Örnsro

Generös, bullerskyddad balkong mot 
söder/Idrottsvägen

Typplan, 8 lgh/plan
2st, 3 Rok 64 kvm
2st, 4 Rok 89 kvm
2st, 4 Rok 93 kvm

LGH A
87,8 m2

LGH B
64,6 m2

LGH C
93,7 m2

LGH C
93,7 m2

LGH B
64,6 m2

LGH A
87,8 m2

Rymliga och enomgående lägenheter 
med balkonger mot väster/gård

Ljusa trapp-
hus mot 
stråk/gata

Lägenhetens alla stora rum 
mot parken

Örnsro
TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www .tovatt .com

1:200  (A3)
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K
/F

U
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K/F UTTTM

K
/F

U
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TM

K/FU TT TM

Typplan A, Loftplan

Typplan B med 4 lgh/plan
2st, 4 Rok 89kvm
2st, 3Rok 69,2kvm

Typplan A med 6 lgh/plan
1st, 4 Rok 90,2kvm inkl loft
2st, 3 Rok 69,2-76,1kvm, varav en inkl loft
3st, 2 Rok 35-52,9kvm, varav en inkl loft

16-03-10

Typplaner
Förslagsskiss

Det typiska lägenhetsplanet innehåller sex relativt kompakta lägenheter. Trapphusets utformning med 
halvplan och genomgående hiss gör att våningshöjden och bjälklagen kan variera mellan olika vånings-
plan (se sektion samt föregående plansch). Såsom planen till vänster visar, kan lägenhetstyperna A, B 
och C utföras med normal våningshöjd (ca 3,1 m) och med våningshöjd 4,6 m.

De höga våningsplanen inreds med loft (plan ovan) över de utrymmen där boende inte vistas 
stadigvarande, såsom delar av kök, hall och badrum

Typplan A, 6 lgh/plan
2st, 3 Rok 64 kvm
2st, 4 Rok 89 kvm
2st, 4 Rok 93 kvm

Typplan A/loftvåning
Typplan B, 6 lgh/plan
2st, 3 Rok 69,2 kvm
2st, 4 Rok 89 kvm

Örnsro
TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www .tovatt .com

1:200  (A3)
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Typplan A, Loftplan

Typplan B med 4 lgh/plan
2st, 4 Rok 89kvm
2st, 3Rok 69,2kvm

Typplan A med 6 lgh/plan
1st, 4 Rok 90,2kvm inkl loft
2st, 3 Rok 69,2-76,1kvm, varav en inkl loft
3st, 2 Rok 35-52,9kvm, varav en inkl loft

16-03-10

Typplaner
Förslagsskiss

Örnsro
TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www .tovatt .com

1:200  (A3)
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Typplan A, Loftplan

Typplan B med 4 lgh/plan
2st, 4 Rok 89kvm
2st, 3Rok 69,2kvm

Typplan A med 6 lgh/plan
1st, 4 Rok 90,2kvm inkl loft
2st, 3 Rok 69,2-76,1kvm, varav en inkl loft
3st, 2 Rok 35-52,9kvm, varav en inkl loft

16-03-10

Typplaner
Förslagsskiss

LGH B
35 m2 utan loft

LGH C
52,9 m2 utan loft

LGH A
69,2 m2 utan loft

LGH A
69,2 m2

LGH B
35 m2

LGH C
52,9 m2

Örnsro
TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB
Medevigatan 5 • 113 61 Stockholm • Sweden
G:a Tullgatan 3 • 632 20 Eskilstuna • Sweden
tel +46 (0)8 759 00 50 • www .tovatt .com

1:200  (A3)

16-03-11

Sektion
Förslagsskiss

Typsektion, skala 1:200
Våningshöjd 3,09 m för standarplan = två halvtrappor
Våningshöjd 4,64 m för loftlägeneheter = tre halvplan

LGH B
16,8 m2 (loft)
Totalt: 51,8 m2

LGH C
23,2 m2 (loft)
Totalt: 76,1 m2

LGH A
21 m2 (loft)
Totalt: 90,2 m2

3,09 m

3,09 m

4,64 m

Planen till höger visar volymens och planens flexibilitet. Planen visar hur de små lägenhe-
terna i typplan A slås samman med hörnlägenheten. Genom detta skapas en fyrspännare 
som inte lämpar sig som loftlägenehet.

Alla de stora lägenheterna i både variant A och B har kompakta badrum med tvättpelare/
tvättskåp i köksuppställningens förlängning

LGH D
89 m2

LGH A
69,2 m2 

LGH A
69,2 m2

LGH D
89 m2
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