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KEMBELS SKOFABRIK
Skofabrikens ursprungliga karaktär
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•	

Grosshandlaren Johan Behrn byggde fabriken 
vid Pappersbruksallén för sin firma Svenska 
Skoindustri AB. 1927 köpte Kooperativa förbun-
det fabriken. 1959 slogs verksamheten samman 
med Skofabriken Kembel i Stockholm och fick 
då samma namn. Vid fabriken tillverkades dam-, 
herr- och barnskor. Fabriken lades ned 1967.

1947-48 tillbyggnad med kontors- och 
personallokaler (arkitekt Olof Thun-
ström och Olof Hult, KF)

1. Historik

1927 påbyggnad med en våning 

TIDSLINJE

1918 byggnadsår

1918
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1980-tal 2018 slutförs restaureringen. Skebäck får 
bl.a. en ny entré med hiss och trapphus.

2017 pågår restaurering. Fönsterna byts 
ut för att byggnaden ska återställas till 
sin ursprungliga karaktär.

2018

SKEBÄC
KS 100

-ÅRIGA
 EVOLU

TION
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2. Befintlig byggnad
Kulturhistoriskt värde/miljövärde

Utgår från stadsplane- och stadsbildsvärden 
och innebär lägre krav på de enskilda 
byggnaderna ifråga om äkthet.
En grön yta, här kallat ett grönt område har en 
värdefull karaktär i sin helhet.

Vad innebär det?

Underhåll och förändringar ska göras varsamt, 
d v s anpassas till byggnadens och områdets 
utformning och karaktär. Enligt lagen gäller det 
i princip all bebyggelse. I inventeringen lyfts 
den bebyggelse fram som har ett visst 
kulturhistoriskt värde. En vägledning till 
byggnadernas och miljöernas karaktär finns i 
faktabladen i inventeringen. (PBL 8 kap 17 §)

Värdebeskrivning

En av de största byggnaderna från skoindu-
strins epok i Örebro och ett exempel på den 
industriverksamhet som funnits i Norensbergs-
området sedan början av 1900-talet. Trots 
dessa förändringar ät byggnaden bevarad till 
sin volym och industrikaraktär. Till byggnadens 
karaktärsdrag hör tegelfasaderna, 
tegelpelarna som delar in de stora 
fönsterpartierna, rundade trapphusen och 
valmade sadeltak.
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Beskrivning

L-formad byggnad. Tegelpelare i fasaden delar 
in de stora fönsterpartierna. Profilerad takfot. 
De ursprungliga fönsterpartierna har minskats 
i storlek och ersatts med nya fönster samt 
partier av trapetskorrugerad plåt. Två ur-
sprungliga rundade trapphus. Mot baksidan har 
två trapphus tillkommit. Lastbrygga med skärm-
tak mot väster. Lastbryggor mot öster. Liten 
trappöverbyggnad av trä mot väster. 
Asfalterad industritomt. Byggnaden ramar in en 
gård med lastkajer och garage.
•

•	 Ombyggnader

•	 lnventeringsdatum:	2013-02-22	
•	 Namn:	Svenska	Skoindustri	AB
•	 Byggnadstyp:	Industri
•	 Ursprunglig	användning:	Industri,	skotillverkning
•	 Nuvarande	användning:	Kontor	
•	 Byggherre:	Johan	Behrn
•	 Byggnadsår:	1918
•	 Antal	våningar:	4
•	 Grund:	Grund-	källarvåning
•	 Stomme:	Platsgjuten	betong
•	 Fasad:	Putstyp,	ej	belagt,	tegel,	grön,	gul
•	 Tak:	Valmtak/avvalmat,	plegel,	tegelimmiterande	plåt,	röd
•	 Fönster:	Trä,	stål/aluminium,	varierande	fönstertyper,	delvis	bytt,	röd,	orange									
•	 Portar:	Stål/aluminiumdörr,	bytt
            1930 tillkom de rundade trapphustornen (arkitekt Olof Hult, KF)
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Fasaderna renoveras i syfte att 
återställa byggnadens ursprung. En 
ny huvudentré ska skapas i mitten på 
byggnadens östra långsida där också 
den nya hisslösningen kommer finnas. 
Den karaktäristiska fabriksbyggna-
dens själ ligger till stor del i de upp-
repande stora fönsterpartierna vilka 
återinförs. Yttertakets materialitet 
bevaras genom att lertegel läggs på 
det tilläggsisolerade och förbättra-
de taket. De putsade fasaderna får 
en svagt gulbrun-bruten ljus kulör i 
syfte att ge tillbaka sin ursprungliga 
karaktär.

2.1 Exteriör och fasad
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Möjlig avgränsning mellan lokaler

WC dragning i väggen

Bärande pelare

Ventilationsschakt
     

3. Byggnadens förutsättningar 

 MÖJLIG UPPDELNING

 WC 

 VERTIKALT BÄRANDE 

 HORISONTELLT BÄRANDE

 VENTILATION

 WC DRAGNING

Skebäck ger en rad möjligheter på 
olika typer av planlösningar och 
lokalstorlekar.

Nedanför är informationen från 
ritningarna på sida 10-12 samlad. 
Information om konstruktion, VVS och 
flexibilitet ges för att få det rumsliga 
och tekniska förutsättningarna.
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3,1 KONSTRUKTION

 VERTIKALT BÄRANDE 

 HORISONTELLT BÄRANDE

Den vertika och horisontella konstruktionen 
skapar en lätt och flexibel planlösningen. 
balkarna bildar i planläge ett rutnät där 
temporära väggar kan byggas.

 Sektion som visar utrymme mellan pelare och balkar
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3,2 VVS 

 VENTILATION

 WC DRAGNING

Tio Ventilationsschakt är dragna parallellt med 
långsidan strax under pelarraden mitt i byggna-
den, i ritningen nedanför.
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EXEMPEL	2,	Antal	platser	i:	Kontorslandskap
                                         Avskilda kontor

3,3 FLEXIBILITET 

 MÖJLIG UPPDELNING

 WC OCH PENTRY

Den befintliga byggnadens gestaltning medgör 
att mängder, nära oändliga variationer, av olika 
planlösningar är möjliga. Styrande blir ändå 
brandskyddets krav på utrymningsvägar och 
avgränsningar

Varje våning kan bli uppdelade i upp till tre 
lokaler. Tabellen till höger är baserad på de två 
exempelplanlösningarna på nästa uppslag (sida 
14-15). På de två exemplen är antalet 
kontorsplatser/ m2 framtaget för att få en 
ungefärlig idé på hur många 
Kontorslandskapsplatser och avskilda kontor 
som kan rymmas/ lokal.

  145       95       94        51        44       43 
    0          0          0          0          0         0

   77        51        51        27        24       23  
   18        12        11         6          5         5

EXEMPEL	1,	Antal	platser	i:	Kontorslandskap
                                         Avskilda kontor

LOKALTYPER
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4. MARK/VA 

Beräkning 
parkeringsplatser/ 1000 pers.

Gemensamma faciliteterEXEMPEL	1,	Antal	platser	i:	Kontorslandskap
                                         Avskilda kontor
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5. EXEMPELPLANLÖSNING 1 PLAN2-4
             (en hyresgäst blandat avskilda kontor och kontorslandskap)

LOKAL, LOA = 1267 m²

Café/ lunchyta 
ca 50 platser

Enskilda kontorsrum
med glasade väggar

Avskilda mötesrum
med glasade väggar

Huvudentré
(för två lokaler)

Enskilda kontorsrum
med glasade väggar

Öppet kontorslandskap
ca 9 platser

Avskilda mötesrum
med glasade väggar

Enskilda kontorsrum
med glasade väggar

Öppet kontorslandskap
ca 36 platser

Öppet kontorslandskap
ca 32 platser

Café/ lunchyta 
ca 50 platser

0,073 platser/M2

0,061 platser/M2

0,0063 Platser/M2

0,014 platser/M2

Lunchplatser 92 platser

Öppet kontorslandskap 77 platser

Avskilda mötesrum 8st

Enskilda kontorsrum 18st 
     

ANTAL PLATSER/M2ANTAL PLATSER/ PLAN   
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EXEMPELPLANLÖSNING 2 PLAN2-4
(en hyresgäst helöppet kontorslandskap)

0,112 platser/M2

0.114 platser/M2

0,0016 Platser/M2

Lunchplatser 142 platser

Öppet kontorslandskap 145 platser

Avskilda mötesrum 2st

     

ANTAL PLATSER/M2ANTAL PLATSER/ PLAN   
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6. REFERENSBILDER
             Exempel på hur lokalerna kan gestaltas
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