
     
 

 

     
     
    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    
       
     

 
 
 

           
               

       
       

 
  

ÖREBRO KOMMUN 2021-06-17 Sam 593/2021 

Markanvisning av fastigheterna 

Autogyron 2, Autogyron 3, Helikoptern 1 och 

Helikoptern 2 i Örebro kommun 

Örebro kommun inbjuder till markanvisning av fastigheterna Autogyron 2 och 3 
samt Helikoptern 1 och 2 till er som är intresserade att vara med och utveckla 
fastigheterna med bostäder. I detta dokument presenteras 
markanvisningsprocessen samt förutsättningarna för att bebygga fastigheterna. 

Box 33400, 701 35 Örebro 
Besöksadress: Östra Bangatan 7 A Stadsbyggnad Servicecenter 019-21 10 00 

orebro.se stadsbyggnad@orebro.se 

mailto:stadsbyggnad@orebro.se
https://orebro.se
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Södra Ladugårdsängen 

Autogyron 2 och 3 samt Helikoptern 1 och 2 är belägna i utbyggnadsområdet 
Södra Ladugårdsängen. Södra Ladugårdsängen är beläget ca 2 km från centrala 
Örebro och kommer att inrymma ca 3000 nya bostäder när området är fullt 
utbyggt. Ledorden för området är ”grönt och aktivt”. Från Södra Ladugårdsängen 
är det nära till rekreation, idrott och lek och området utformas med bilfria 
innergårdar och gårdsstråk. 
Ett kvalitetsprogram har tagits fram som beskriver kommunens övergripande 
visioner för området. Kvalitetsprogrammet hittar ni här: 
https://extra.orebro.se/download/18.59c8b3bd15157ae4207102b1/14495805771 
93/Kvalitetsprogram%20fo%CC%88r%20So%CC%88dra%20Laduga%CC%8Ar 
dsa%CC%88ngen.pdf 

Läs gärna mer om Södra Ladugårdsängen här: 
https://extra.orebro.se/byggorebro/sodraladugardsangen 

Byggnation samt gård på fastigheterna Glidplanet 2 och 3 Byggnation på Fallskärmen 1 och 2 

Gårdsstråk i etapp 1A Byggnation på fastigheten Glidplanet 3 
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Förutsättningar för fastigheterna 

För området finns en lagakraftvunnen detaljplan från 2016. Detaljplanen är 
flexibel och medger en byggrätt av maximalt fem våningar. Utöver det finns ingen 
begränsning i hur mycket tomterna får bebyggas, utöver att detaljplanen anger att 
det ska finnas en friyta om 20 kvm per lägenhet inom varje kvarter. Detaljplanen 
anger dessutom att markparkering inte får finnas, utöver angöringsplats och 
eventuell parkering för rörelsehindrade. 

Seniorboende 
En av fastigheterna eller del av en fastighet avses att markanvisas för 
trygghetsboende/seniorboende. Syftet är att stimulera flyttkedjor och motverka 
ensamhetsproblematik. Boendekonceptet ska därför främja gemenskap och 
aktivitet. För att öppna för fler möjliga förslag med olika markbehov kan förslag 
till konceptboendet lämnas på valfri fastighet i markanvisningen. 

Autogyron 2 
Fastighetens areal är 7 093 kvm. På fastigheten finns två hörnlägen ut mot 
Karlsdalsallén utpekade där lokal i bottenvåningen ska finnas. I tidigare 
markanvisning av grannfastigheten Autogyron 1 har del av deras friyta 
tillgodosetts från fastigheten Autogyron 2 (ca 400 kvm). Den aktör som tilldelas 
markanvisning på Autogyron 2 behöver därför vara medveten om att det behövs 
något mer friyta än 20 kvm per lägenhet inom fastigheten för att uppfylla hela 
kvarterets friytebehov. 
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Autogyron 3 
På fastighetens östra del planeras ett kommunalt parkeringshus. Den västra delen 
del som markanvisas för bostadsbyggnation är ca 3 300 kvm. På fastigheten finns 
ett hörnläge vid Termikgatan/Klaffgatan utpekat där lokal ska finnas. 
Bostadsbebyggelsens behöver utformas med hänsyn till det angränsande 
parkeringshuset och presentera lösningar för hur mötet mellan parkeringshuset 
och bostadsbebyggelsen ska ske. Örebro kommun har som avsikt att samordna 
förstudieprocesserna för parkeringshuset och bostadsbebyggelsen på Autogyron 3 
för att säkerställa att de två byggnaderna utgör en välgestaltad helhet. 

Helikoptern 1 
Fastighetens areal är 3 634 kvm. På fastigheten finns lokallägen utpekade, dels i 
hörnläget Termikgatan/Rotorgatan, och dels finns ett lokalkluster utpekat ut mot 
Kabingatan. Mot Kabingatan ska varje byggnad ha lokal i bottenvåningen och 
rumshöjd på minst 3 m i bottenplan. På fastigheten Helikoptern 1 finns även en 
yta för transformatorstation (ca 40 kvm) som ska beaktas vid byggnation av 
fastigheten. 

Helikoptern 2 
Fastighetens areal är 3 731 kvm. På fastigheten finns lokallägen utpekade, dels i 
hörnläget Termikgatan/Rotorgatan, och dels finns ett lokalkluster utpekat ut mot 
Kabingatan. Mot Kabingatan ska varje byggnad ha lokal i bottenvåningen och 
rumshöjd på minst 3 m i bottenplan. 

Hållbar utveckling 

Örebro kommun har under 2020 antagit ett program för hållbar utveckling, en 
utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra 
till att Örebro når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala 
hållbarhetsmål. Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och är tillsammans 
med den kommunala översiktsplanen styrande för den framtida fysiska 
utvecklingen av Örebro som stad och kommun. 

Programmet för hållbar utveckling innefattar bland annat målsättningar om att 
begränsa kommunens klimatpåverkan genom att minimera utsläpp och vidta 
kompensenationsåtgärder för att uppnå ett klimatpositivt Örebro inom ett 30-
årsperspektiv. Programmet innefattar även målsättningar om att minska 
invånarnas ekologiska fotavtryck genom förändringar i livsstil, minska mat- och 
avfallssvinn och öka återvinning och möjlighet till återanvändning av resurser och 
strukturer. Under programmets delmål om ett jämställt och jämlikt samhälle finns 
målsättningar om att öka tryggheten, säkerställa en större ekonomisk jämställdhet 
och jämlikhet samt att skapa förutsättningar för förbättrad hälsa och minska den 
ofrivilliga ensamheten. 

I kvalitetsprgrogrammet för Södra Ladugårdsängen finns exempel på hur 
hållbarhetsperspektivet kan konkretiseras i genomförandet av området. Aspekter 
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som berörs i programmet för hållbar utveckling och som är av särskild vikt vid 
bedömning av inkomna intresseanmälningar är bland annat projektets 
klimatpåverkan, möjliggörande av hållbara livsmönster, återvinning och 
återanvändning samt påverkan på aspekter rörande social hållbarhet genom t.ex. 
pris- och hyressättning, hälsofrämjande strukturer och lösningar som bidrar till ett 
ökat utbyte och sammanhållning mellan invånare. 

Gestaltningsambitioner 
Kommunens vision är att området ska utvecklas med hög kvalitet och stor omsorg 
utifrån ledorden ”grönt och aktivt”. Kommunens målbild och kravställning kring 
gestaltning av ny bebyggelse återfinns i Södra Ladugårdsängens kvalitetsprogram. 
Intresseanmälningar som inkommer utvärderas utifrån kvalitetsprogrammets 
kritierier och dess innehåll utgör grunden för de krav på gestaltning som 
kommune kommer ställa under arbetet med förstudien. 

Byggnation på fastigheten Glidplanet 5 Detaljbild på fastigheten Glidplanet 1 

Trafik och parkering 

Kommunens ambition är att upprätta ett kommunalt parkeringshus på östra delen 
av fastigheten Autogyron 3. Fastigheterna som denna markanvisning omfattar ska 
tillgodose sitt parkeringsbehov via parkeringsköp i parkeringshuset. 
Parkeringsköpet sker på marknadsmässiga villkor. 

Parkeringshuset är fortfarande under utredning. Utredningen förväntas vara färdig 
under hösten/vintern 2021. Om utredningen efter att fastigheterna markanvisats 
skulle visa att parkeringshuset inte är möjligt att bygga ska vardera fastighet lösa 
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sitt parkeringsbehov på egen fastighet eller gemensamt med de andra 
byggaktörerna som tilldelas mark i denna markanvisning. Då detaljplanen inte 
medger markparkering är möjliga lösningar t.e.x. parkeringshus eller underjordiskt 
parkeringsgarage. 

Örebro kommuns parkeringsnorm ska följas, denna hittar ni här: 
https://www.orebro.se/download/18.242f1fb1556288bfbf1814a/1543841657433 
/Flexibla%20parkeringstal.%20Parkeringsnorm%20f%C3%B6r%20%C3%96rebr 
o%20kommun.pdf. . 

Örebro kommun ser det som viktigt att bra cykelparkeringar skapas för de 
boende. Här hittar ni våra rekommendationer till fastighetsägare: 
https://www.orebro.se/download/18.34eb166316407ef0ec92031/155541255970 
9/Cykelparkering%20-%20en%20guide%20f%C3%B6r%20fastighets%C3%A4ga 
re%20och%20fastighetsf%C3%B6rvaltare.pdf 

Gemensamhetsanläggning för gårdsstråk 

Inom kvarteren Autogyron och Helikoptern ska gemensamhetsanläggningar för 
öst-västliga gårdsstråk skapas. Gårdsstråken är till för gång- och cykeltrafikanter 
och länkar samman bostadsgårdarna mellan olika kvarter. Utformning tas fram 
tillsammans med övriga delägande fastigheter för respektive gårdsstråk. De 
delägande fastigheterna ansvarar för och bekostar utförande och drift av 
gårdsstråken. För fastigheterna i kv. Autogyron finns utformning av gårdsstråken 
framtaget. Gårdsstråken ligger på kvartersmark, och del av fastigheternas areal 
behöver därför tas i anspråk för dessa. 

Prissättning 

Kommunen avser att sälja fastigheterna för enlighet med Örebromodellen. 
Markpriserna skiljer sig åt beroende på om bostäderna ska upplåtas med 
bostadsrätt eller hyresrätt och utgår ifrån ett fiktivt e-tal om 1,5. Markpriserna är 
följande: 

Bostadsrätt: Fastighetens area * 1,5 * 2 414 
Hyresrätt: Fastighetens area * 1,5 * 1509 

Priserna avser 2021 års pris och indexreglaras varje år efter faktorprisindex för 
flerbostadshus (totalt exkl. löneglidning och moms). 

Process och tidsplan för markanvisning 

Markanvisning 
Markanvisning av fastigheterna inleds i juni 2021 och byggaktörer väljs ut under 
hösten 2021. Byggaktörerna har då en förstudie framför sig där de ska ta fram ett 
förslag på fastigheten de blivit tilldelade. Under tiden har kommunen fortlöpande 
kontakt med byggaktören för att kunna guida vidare i processen. Efter förstudien 
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är det dags för reservation. I reservationsavtalet förbinder sig Örebro kommun att 
sälja aktören, under förutsättning att kraven uppfylls under reservationstiden. 

Förstudie 
Förstudien är tidsbegränsad mellan sex till nio månader. Under förstudietiden 
förväntas följande av byggaktören: 

 Presentera ett förslag på vad och hur man avser bebygga området. 
 Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan. 
 Hålla tidplanen. 
 Presentera följande handlingar och material: Situationsplan, fasadskisser, 

kulör- och materialval, takutformning, en eller flera illustrationer, 
sektioner, normalplan samt bottenplan, gårds- och trädgårdsutformning, 
parkeringsbehov och parkeringslösning, avfallslösning, lägenhetsstorlek, 
lägenhetsantal, BTA. 

Reservationsavtal 
Reservationsavtalet är tidsbegränsat till fyra till tolv månader. I avtalet förbinder 
sig Örebro kommun att sälja fastigheten till byggaktören, under förutsättning att 
följande krav uppfylls: 

 Att ansöka om och beviljas bygglov för projektet i enlighet med det 
förslag till byggnation som framtagits under förstudien och som godkänts 
av Örebro kommun. 

 Att det faktiska bygget har påbörjats. 

För reservationen betalas 10 % av det slutliga försäljningspriset per år. 
Reservationsavgiften räknas av mot priset, om köpeavtalet skrivs inom 
reservationstiden. Avgiften betalas inte tillbaka om det inte skulle gå att träffa 
någon slutlig överenskommelse inom reservationstiden. Uppfylls kraven inom 
reservationstiden, tas steget till ett slutligt köpekontrakt. 

Köpekontrakt/köpebrev 
Det är först när byggnationen har påbörjats som det slutliga köpekontraktet 
tecknas. Därefter erläggs köpeskillingen, med avdrag för det som tidigare erlagts i 
reservationsavgift. Efter det kan fastighetsöverlåtelsen lagfaras och det är möjligt 
att inteckna fastigheten. 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs genom formulär via Örebro kommuns hemsida, länk finns 
nedan. Intresseanmälan ska innefatta en illustrativ bilaga som beskriver hur 
fastigheten är tänkt att bebyggas. Bilagan ska omfatta max 10 sidor och ska i första 
hand skickas in digitalt tillsammans med formuläret. 
I bilagan ska följande ingå: 

 En presentation i text av vad och hur fastigheten avses att bebyggas. 
 Situationsplan som i stora drag illustrerar föreslagen bebyggelse och 

utemiljöer. 

7 (8) 



     
 

    

            
            

          
            

           
            
   

 
          

             
  

 
 

        
            

         
 

  
   
  
   

 
   

       
       

 

ÖREBRO KOMMUN 2021-06-17 Sam 593/2021 

 Rangordning (1-4) av fastigheterna om fler än en är aktuell. Situationsplan 
behöver bara tas fram för den fastighet som rangordnas som nummer 1. 

 Referensexempel på hur ni avser gestalta byggnationen på fastigheten. 
 Referensexempel på vad ni har byggt tidigare. Märk tydligt ut vilka 

referensexempel som anger hur ni avser att bygga på dessa fastigheter 
samt vilka referensexempel som avser det ni tidigare har byggt om dessa 
skiljer sig åt. 

Intresseanmälan ska vara inkommen tillsammans med bilagor senast den 
30 september 2021. Intresseanmälan görs i första hand via vår e-tjänst som nås 
via https://service.orebro.se/O507. 

Utvärdering 

Örebro kommun har fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar. 
Utvärderingen kommer att ske utifrån de visioner som finns uppsatta för området 
i kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen och utifrån följande parametrar: 

 Arkitektur 
 Hållbart byggande 
 Utemiljö 
 Social samvaro 

Frågor besvaras av 

Linnéa Nilsson, Exploateringsingenjör, 019-21 50 24, linnea.a.nilsson@orebro.se 
Niklas Gustafsson, Planarkitekt, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se 
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