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TAMARINDEN - KORTFAKTA
Läge: Området är beläget ca 2,5 km söder 
om Örebro stadskärna. I närområdet finns 
universitetet, golfbana och naturreservatet 
Reträtten. 

Status: Detaljplan antogs år 2016

Tidplan: Markanvisning vinter 2019

Markyta: Ca 5 ha 

Antal bostäder: Ca 600

Byggnadstyper: Flerbostadshus, radhus, 
förskola och verksamhetslokaler

Markpris: 2 500 kr/kvm BTA för bostadsrätter 
och 1 650 kr/kvm BTA för hyresrätter        
(2020 års pris)

E-tal: 1,9 – 2,7

Infrastruktur: Fullt utbyggt. Tamarindvägen 
färdigställs efter att byggnationerna på 
tomterna är klara.

INLEDNING1
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Tamarinden ligger i Sörbyängen som är ett 
expansivt område i södra Örebro, drygt två 
km söder om stadskärnan. Under de senaste 
decennierna har bostadsområdena Sörbyängen, 
Ladugårdsängen och Södra Ladugårdsängen 
vuxit fram på platsen för det gamla flygfältet. 
Med Tamarinden påbörjas nu en utveckling 
österut med ca 600 bostäder där Örebro 
kommun har siktet inställt på att möjliggöra en 
hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av 
nytänkande, aktivitet och grönska.  

Tamarinden har ena foten i staden med närhet 
till universitetet, skolor, mataffärer och offentlig 
service, vilket skapar förutsättningar för ett 
enkelt och hållbart vardagsliv. Här finns även 
tillgång till kollektivtrafik och ett välutbyggt 
gång- och cykelnät för att enkelt ta sig vidare in 
till stadskärnan och närliggande arbetsplatser. 
Den andra foten är placerad i de natursköna 
omgivningarna i söder där golfbanan, 
Sörbybacken och Reträttens naturreservat 
breder ut sig. Här finns höga natur- och 
kulturvärden med möjlighet till aktiviteter året 

runt såsom löpning, längdskidor, mountainbike, 
golf, frisbeegolf  och utförsåkning. I närområdet 
finns även många park- och lekmiljöer, 
däribland Tybblekullen som ger möjlighet 
att komma upp på höjden och blicka ut över 
staden. Tamarinden befinner sig således 
i gränslandet där stadens puls möter det 
rekreativa landskapet.

OMRÅDETS KARAKTÄR

TYBBLE

BRICKEBACKEN

ALMBY

ROSTA

VÄSTHAGA

ADOLFSBERG

HJÄRSTA

RYNNINGE

ASPHOLMEN

SLOTTET

UNIVERSITETET

LADUGÅRDSÄNGEN

C SÖDRA

C ÖREBRO

TAMARINDEN

OSET

Örebro kommun söker nu aktörer som 
är intresserade av att utveckla det nya 
bostadsområdet Tamarinden med plats 
för 600 bostäder. Området omfattas av 
en detaljplan som antogs år 2016, vilken 
möjliggör bebyggelse i upp till åtta våningar 
med bostäder, centrum, kontor, vård samt två 
förskolor. Tomterna i Tamarinden kommer att 

markanvisas i par till fyra aktörer, där en aktör 
tilldelas en tomt norr om och en tomt söder om 
Tamarindvägen. Örebrobostäder AB har redan 
tilldelats en direktanvisning i området med 
anledning av deras kunskap och möjligheter 
att arbeta med smarta lösningar för att minska 
energiförbrukningen.  

BAKGRUND 
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Kvarteren i Tamariden kommer att markanvisas parvis i enlighet med kartbilden ovan.

Översiktskarta över del av Örebro tätort.   
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Nybyggda flerbostadshus längs med Karlsdalsallén i bostadsområdet Sörbyängen.

I närliggande parkmiljöer finns möjlighet till både lek, aktivitet och vila. 



INLEDNING

7

Örebro universitet ligger drygt en kilometer öster om Tamarinden.

Tamarinden gränsar till golfbanan, Sörbybacken och Reträttens naturrersevat där det finns gott om aktiviteter året runt.

Källa: www.sorbybacken.se

Källa: www.sorbybacken.se
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Tamarinden är inget traditionellt bostadskvarter. 
Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås 
tillsammans vilket märks både i den fysiska 
utformningen såväl som i val av tekniska 
lösningar och socialt samspel. Området präglas 
av nytänkande och smarta lösningar för att 
främja en hållbar och lekfull tillvaro. Här möts 
människor och husen delar energi.

I Tamarinden är livet mellan husen i fokus. 
Genom området knixar sig Tamarindvägen 
som fungerar som ett urbant grönstråk och 
vardagsrum. Här får bilen stå åt sidan till 
förmån för människans vistelse och rörelse, 
vilket blir möjligt då bilparkering löses i 
områdets ytterkanter. Gränserna mellan gata, 
byggnad, gårdsmiljö och park har suddats ut 
vilket uppmuntrar till nya sätt att vistas och 
mötas. 

Bebyggelsestrukturen går från en rutnätsstad 
i norr till en mer uppbruten struktur i söder 
med utblickar mot de gröna omgivningarna. 
Höjdskalan trappar ner mot Tamarindvägen för 
att bidra till ett mer intimt och humant gaturum. 
I bottenvåningarna har gemensamma utrymmen 
och funktioner placerats ut mot gatan för att 

bidra till rörelse, aktivitet och utbyten mellan ute 
och inne. Byggnaderna i områdets entrépunkter 
i öst och väst är särskilt framträdande och 
fungerar som lokala landmärken. Här finns även 
småskalig handel och servicefunktioner för 
boende i närområdet. 

Smarta lösningar och system för att främja 
en hållbar livsstil finns både inomhus och 
utomhus. Byggnaderna reducerar, producerar 
och lagrar energi för att sedan kunna dela vid 
behov. Därtill finns gemensamma utrymmen 
och system för återbruk, delning av resurser och 
tjänster som underlättar vardagslivet samtidigt 
som den sociala samverkan förstärks. Här finns 
möjlighet att t ex låna idrottsutrustning, verktyg 
och trädgårdsredskap samt ta del av fastighetens 
bil- och cykelpool. Möjligheter att följa upp 
energi- och resursflöden skapar en medvetenhet 
om områdets miljöpåverkan. Det är enkelt att 
leva på ett hållbart sätt i Tamarinden.

FRAMTIDSBILD

”I Tamarinden möts 
människor och husen 

delar energi”

Visionsbild för Tamarinden för att illustrera livet mellan husen. Illustration: Fojab
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TEMAN FÖR TAMARINDEN

Framtidsbilden som beskrivs i föregående 
kapitel anger den övergripande visionen för 
Tamarinden. I arbetet med att utreda vilka 
förutsättningar som krävs för att uppnå denna 
framtidsbild har ett antal bärande koncept och 
dokument tagits fram: 

• Gestaltningskoncept för allmän plats sätter 
ramarna för hur den allmänna platsen och 
mötet med kvartersmarken ska utformas. 

• Trafikkonceptet tydliggör vilka förutsättningar 
som krävs för att möjliggöra hållbar 
mobilitet.

• Grönytefaktorn säkerställer att de gröna 
kvalitéerna tas i beaktning vid utformningen 
av bostadsgårdar. 

• Energi- och Klimatambitionen verkar som 
underlag i visionen om att byggnaderna ska 
kunna producera, lagra och dela energi. 

Dokument av relevans för intresseanmälan finns 
tillgängliga på Tamarindens hemsida: http://
www.orebro.se/byggorebro/tamarinden. 

Genomförandeambitionerna för Tamarinden 
kan beskrivas utifrån fem övergripande teman. 
Dessa teman kommer att vara centrala genom 
hela markanvisningsprocessen och fungera 
som utgångspunkt vid genomförandet av 
förstudierna. 

De fem temana beskrivs kortfattat nedan och 
mer ingående i efterföljande avsnitt. Varje 
avsnitt avslutas med frågeställningar som 
ska besvaras i samband med intresseanmälan 
till markanvisning. Syftet med detta är 
att visa på projektets ambitionsnivå och 
angreppssätt. Det är utifrån dessa teman som 
intresseanmälningarna kommer att utvärderas. 
Läs mer i kapitlet ”Markanvisning”. 

Livet mellan husen
I Tamarinden är rummet mellan husen i fokus. 
Här skapas förutsättningar för ett levande och 
urbant vardagsrum där människor kan mötas 
och där gröna miljöer flätas samman med 
byggnader, rörelse och aktiviteter.

Smart Stad
Tamarinden är en stadsdel som präglas av 
smarta lösningar. Visionen är att byggnaderna 
i Tamarinden ska kunna reducera, producera, 
lagra och dela energi på ett sätt som aldrig har 
gjorts tidigare.

Gröna gårdsmiljöer
I Tamarinden ges förutsättningar för grönskande 
gårdsmiljöer som är fria från bilparkering. 
Innergårdarna efterliknar den privata 
trädgården och erbjuder en mer privat sfär. Här 
skapas mervärden för de boende. 

Hållbar mobilitet
Tamarindens läge i staden och utbudet av 
hållbara mobilitetslösningar gör cykeln till 
det mest självklara sättet att transportera sig. 
Biltrafikens närvaro har minimerats vilket bidrar 
till en tryggare och trivsammare miljö där 
människan kan stå i fokus.

Innovativ och inbjudande 
arkitektur
Bebyggelsen i Tamarinden är varierad och 
gestaltas med utgångspunkt i att berika livet 
mellan husen och främja smarta lösningar i 
stadsdelen. 

Tamarindens 5 teman
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Utemiljön i Tamarinden är utformad med 
människans vistelse och rörelse i fokus där 
fotgängare och cyklister premieras framför 
bilen. Tamarindvägen liknar inget traditionellt 
gaturum. Gatan knixar sig fram genom området 
och uppmuntrar till ett aktivt samspel mellan 
den fysiska miljön och människan. Här ges 
utrymme för spontan lek och möten i en 
grönskande och lekfull miljö. 

För att synliggöra rörelse och aktivera området 
under hela dygnet ska centrumverksamheter, 
kontor och gemensamma bostadsfunktioner 
såsom cykellounge, tvättstuga och föreningslokal 
lokaliseras till bottenvåningen med uppglasade 
fasader ut mot gatan. Vissa strategiska lägen i 
området har reserverats för centrumverksamhet, 
se rosa cirklar i kartan nedan. 

Funktion, placering och utformning av  
bottenvåning, balkonger, uteplatser och 
förgårdsmark får stor betydelse för att berika 
livet mellan husen. Samtliga entréer ska vara 
genomgående för att underlätta rörelse. 
Placeringen av entréer och portiker får stor 
inverkan på rörelsemönstren i kvarteret vilket 
behöver beaktas. Genom en medveten placering 
och utformning av olika målpunkter och 
funktioner kan upplevelsen av ett tryggt och 
levande stadsrum förstärkas. 

I vissa kvarter har mindre platsbildningar i 
anslutning till Tamarindvägen säkerställts genom 

prickmark på detaljplanen, vilket innebär att 
de inte får bebyggas. I gestaltningsförslaget för 
allmän plats har dessa ytor inkluderats för att 
visa på en tänkbar utformning, men det är upp 
till varje byggaktör att i dialog med kommunen 
ta fram ett slutligt förslag på hur platsen kan 
utformas och användas i syfte att bidra till livet 
mellan husen. 

I Tamarinden känns de natursköna och aktiva 
omgivningarna ständigt närvarande. De 
grönskande innergårdarna flätas samman med 
Tamarindvägens grönska och de korsande 
parkmiljöerna vilket skapar gröna stråk och 
oaser i den byggda miljön. Den mest privata 
sfären finns på innergårdarna som har en 
trädgårdskaraktär med aktiviteter för de 
minsta barnen och det privata umgänget. För 
de större barnen och det vardagliga livet är 
Tamarindvägen och de anslutande parkmiljöerna 
ett lika naturligt val. Detta gäller även 
passerande fotgängare och cyklister i området 
som vill utforska miljön och dess aktiviteter. 

Livet mellan husen

Hur kommer projektet som helhet 
att bidra till livet mellan husen?  

Var placeras entréer, portiker och 
släpp i bebyggelsen?

Vad händer på förgårdsmarken?
 

Vad händer i bottenvåningen?

?

Situationsplan. Gestaltningsförslag för allmän plats och anslutande förgårdsmark. Kvartersmark markeras med svarta linjer och vita 
transparenta ytor. Skrafferade ytor markerar gemensamhetsanläggning för gata. Lägen där lokaler för centrumverksamhet ska finnas 
har markerats med rosa cirklar, därutöver uppmuntras ytterligare lokaler för småskalig handel, service och kontor. 
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Sektioner som visar variationer i gaturummets bredd och användning.

Exempelbilder som visar på utrustningsförslag och materialval för den allmänna platsen.

”Människans vistelse 
och rörelse står i 

fokus - detta är inget 
traditionellt gaturum”
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Tamarinden präglas av nytänkande och smarta 
lösningar. En av de större målsättningarna är 
att områdets fastigheter ska kunna reducera, 
producera, lagra och dela energi på ett sätt som 
aldrig gjorts tidigare. Det är ett koncept som 
skulle optimera användandet av energi och på 
aggregerad nivå möjliggöra en avlastning för 
energiproduktionen och hela energisystemet. 

I Tamarinden skapas därför förutsättningar för 
att byggnaderna ska kunna dela el och värme i 
ett lokalt energinät. Varje byggnad kommer ges 
möjlighet att ansluta till det lokala energinätet 
och uppmuntras uppföras med solceller, 
batterier och en styrenhet som kan kopplas 
till en lokal systemoperatör som verkar på 
områdesnivå (fortsättningsvis kallad LSO).  

Styrenheterna och LSO:n hanterar data från 
byggnaderna och information som effektbrist 
samt väder- och el-prisprognoser för att 
optimera energieffektiviseringen på bästa 
sätt. Styrenheterna i respektive byggnad kan 
tillsammans med LSO:n exempelvis förutse 
en köldknäpp och kunna fatta beslut om att 
börja värma en byggnad innan väderomslaget 
sker. På det sättet kan LSO:n köpa energi till ett 
lägre pris, innan efterfrågan går upp, men också 
bidra till att värmeverket inte behöver bränna av 
fossila bränslen som gas och olja. LSO:n verkar 
även för att dela energi mellan byggnaderna. 
Om en byggnad har en överproduktion medan 
en annan har underskott kan energin fördelas 
till byggnaden som har behov vid den aktuella 
tidpunkten. Byggnaderna i Tamarinden kommer 
således kunna hjälpas åt med att täcka varandras 
energibehov, innan de köper och tar energi från 
huvudnätet. Detta har aldrig tidigare gjorts i 
ett urbant bostadsområde och som byggaktör 
i Tamarinden får man därav möjligheten vara 

med och utveckla en helt unik energilösning 
som ligger i framkant! 

Förstudier har tagits fram, med hjälp av 
simuleringar på befintliga lägenhetsdata, som 
visar på stora effektreduktioner för de 600 
bostäder som planeras i Tamarinden. Genom 
att reducera, producera, lagra, och dela energi 
inom området i ett lokalt energinät kan en 
effektreduktion för el upp till 50% uppnås. 
Och om området uppförs med viss andel 
solceller kan stora delar av Tamarindens elbehov 
tillskapas lokalt och miljövänligt. Istället för att 
använda energi från fossila bränslen uppmuntras 
egen lokalproducerad energi.

Örebro kommun har tillsammans med E.ON 
Energilösningar AB och Örebrobostäder 
AB tecknat ett partnerskap i arbetet med en 
mer energieffektiv stadsdel. Tillsammans har 
en Energi- och klimatambition tagits fram. 
Energi- och klimatambitionen beskriver dessa 
förutsättningar ytterligare för de aktörer som är 
intresserade av att koppla upp sig och utgår från 
följande 8 delmål:

Illustration av bebyggelse som delar energi i ett lokalt energinät.

Exempel på hur byggnaders energiförbrukning kan visualiseras.

Bilarnas elbatterier kan lagra och ge el till nytta för hela kvarteret. 

Smart stad
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1. Reducera energibehovet i byggnaden,
2. Konsumera hållbar energi,
3. Producera egen energi,  
4. Lagra energi med batterier och elbilar, 
5. Smarta byggnader,
6. Smarta tillsammans med ett kvartersnät,
7. Smarta tillsammans med LSO,
8. Möjlighet för de boende att påverka

Örebrobostäder har sedan tidigare tilldelats 
en direktanvisning i Tamarinden och kommer 
gå in i projektet som sakkunnig inom smarta 
byggnader och vara behjälplig med sin 
sakkunskap under förstudietiden. För att stärka 
inriktningen på smart stad kommer även gator 
och parker rustas med smarta och uppkopplade 
installationer såsom bänkar med solceller som 
alstrar värme när det är kallt ute, belysning 
som är rörelsestyrd och papperskorgar som 
komprimerar och signalerar behov av tömning.

Smart stad innefattar inte enbart tekniska 
lösningar. Det kan även vara samverkan 
mellan byggaktörer eller åtgärder som skapar 
samverkan mellan de boende. Det kan även 
innefatta delningsekonomi för de boende 
som t.ex. genom gemensam användning av 
utrustning minskar resursåtgången.

På vilket sätt avser projektet 
att framhäva Smart stad och 
innovativa lösningar? 

Avses byggnaderna att ingå i 
det lokala energisystemet?

?

”Som byggaktör i Tamarinden får man 
möjligheten att vara med och utveckla en helt 
unik energilösning som ligger i framkant” 

Exempel på smarta lösningar på allmän plats såsom cykelpollare med integrerad belysning, solcellsdriven papperskorg som 
komprimerar skräp och signalerar när den behöver tömmas samt bänk med integrerad laddningsstation för mobiler.

Källa: EWF ECO AB, https://ewfeco.com/bigbelly/



16

GENOMFÖRANDEAMBITIONER

I Tamarinden finns goda förutsättningar att 
skapa gröna bostadsgårdar med mervärden 
för de boende eftersom de kommer att vara 
bilfria. Visionen är att bostadsgårdarna ska 
efterlikna privata trädgårdar och erbjuda en 
mer privat sfär som komplement till det urbana 
vardagsrummet längs Tamarindvägen. Studier 
visar nämligen att många boende i hyreshus eller 
bostadsrättslägenheter längtar efter en trädgård. 

Bostadsgården ska vara en harmonisk och 
berikande plats med utrymme för mer 
stillsamma aktiviteter och lek för de mindre 
barnen. Här ges möjlighet att dra sig undan i 
lugn och ro eller umgås med nära och kära. Det 
är viktigt med en utformning som gör att de 
boende inte känner sig uttittade för att de ska 
våga ta gården i anspråk. 

Gårdsmiljöerna ska innehålla en mångfald av 
växter, gärna blomsterprakt, bär och frukter. 
Odling är välkommen och ger positiva sociala 
kanaler. Årstidernas skiftningar får gärna 
framhävas och möjliggöra att gården uppskattas 
på olika sätt vid olika tillfällen. 

Gröna gårdsmiljöer

Dagvattenhantering kan vara både funktionellt, estetiskt 
tilltalande och berika upplevelsen av gårdsmiljön.

Exempelbilder tagna på en innergården i Ladugårdsängen, Örebro. Här finns en mångfald av grönska likväl som ett 
varierat utbud av mötesplatser och lekytor för de mindre barnen. 

”Bostadsgårdens grönska är 
den mest uppskattade av all 
grönstruktur som medborgar 

har runt omkring sig” 
(Per Berg, SLU)
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Förutsättningar
För att gårdarna ska bli inbjudande och 
lummiga oaser behöver både sophämtning och 
brandutrymning lösas på sådant sätt så att inga 
större fordon behöver köra in på gårdarna. 

Om parkering löses i garage innebär detta 
att gårdarna till stor del kommer att vara 
underbyggda och anläggas på bjälklag. Vid 
utformningen av dessa kvarter är det särskilt 
viktigt med en tidig vision om hur gården kan 
se ut, och vilka förutsättningar som behöver tas 
hänsyn till.

Det tillför positiva värden för gården om 
byggnaderna har genomgående entréer eller 
portiker genom huskropparna. De gårdar som 
ligger söder om Tamarindvägen kan med fördel 
ha en byggnadsstruktur som låter bostadsgården 
ha kontakt med den planerade parken i söder. 

Grönytefaktor
I Tamarinden har en specifik grönytefaktor 
(GYF) tagits fram för att säkerställa gröna 
kvaliteter på bostadsgårdarna. Med hjälp av 
en grönytefaktor räknar man fram andelen 
funktionella grönytor i förhållande till byggnader 
och hårdgjorda ytor. I flera utredningar har 
det visat sig att styrning via grönytefaktor ger 
kvartersgårdar med högre biologisk mångfald, 
bättre dagvattenhantering samt högre sociala 
och estetiska värden. Tamarindens GYF-modell 
stödjer utvecklingen av trädgårdsliknande och 
lummiga gårdar med fokus på rekreation och 
lugnare sociala aktiviteter. GYF-modellen 
är ett pilotprojekt för Örebro kommun och 
kommer att användas och utvärderas under 
förstudieprocessen.

Vad innehåller bostadsgården 
som bidrar till att skapa en grön, 
attraktiv och socialt hållbar miljö? 

Hur kan gårdsmiljön komplettera 
snarare än konkurrera med den 
allmänna platsen? 

?

GYF =

Med en medveten planering kan hårdgjorda ytor minimeras på 
innergårdarna till förmån för mer grönska. 

Underbyggd innergård i Norra Djurgårdsstaden med 
trädplanteringar som placerats ovan stolpar i parkeringsgaraget 
och fått en tjockare markbädd.
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Tamarindens läge i staden och tillgången till 
hållbara mobilitetslösningar bidrar till ett 
minskat behov av att äga och använda bil. Detta 
möjliggörs genom att det skapas attraktiva 
lösningar för aktiv mobilitet, delningstjänster 
och gemensamma lösningar för bl.a. leveranser 
och sophantering. Gaturummen kommer även 
utformas så att det blir attraktivt att gå, cykla, 
åka kollektivt. 

Fokus ligger på att göra det enkelt för de 
boende och verksamma att leva hållbart i sin 
vardag utan att det sker på bekostnad av deras 
rörlighet. Därför ska alla aktörer som är med 
och utvecklar stadsdelen visa på ett nytänkande 
och vilja att satsa på innovativa, smarta och 
hållbara mobilitetslösningar.

Gatustrukturen
Tamarinden omringas av huvudgatan 
Sörbyängsvägen i norr och lokalgatan  
Sörbyvägen i öst. Sörbyängsvägen fungerar som 
huvudgata i de södra delarna av staden och 
binder samman Tamarinden med bl.a. Södra 
Ladugårdsängen och Universitetet. Gatan har 
separerade gång- och cykelbanor av hög kvalitet, 
den trafikeras av stadsbuss som har en hållplats i 
anslutning till området.

Tamarindvägen är områdets centrala gaturum 
där gående och cyklister är de prioriterade 
trafikslagen och där utformningen utgår från 
människors behov av rörelse och vistelse. Det 
kommer vara möjligt att framföra motorfordon 
på gatan för att bl.a. angöra entréer och 
miljörum, men all trafik kommer att ske på 
gåendes villkor då gatan kommer utformas och 
regleras som ett gångfartsområde. 

För att Tamarindvägen ska bli ett välfungerande 
gångfartsområde där livet mellan husen är i 
fokus är det viktigt att motorfordonstrafiken 
minimeras och att rörelserna till fot och cykel 
premieras. För att åstadkomma detta finns en 
plan för var bilparkering och nyttotrafik ska 
lokaliseras, hur cykelparkering ska utformas och 
vilka mobilitetslösningar som bör tillämpas. 

Hållbar mobilitet

Vad är hållbar 
mobilitet?

Hållbar mobilitet handlar dels om att 
skapa hög tillgänglighet i samhället 

genom att prioritera de energieffektiva 
och hållbara transportslagen, men 

även om att bygga ett samhälle som 
ger förutsättningar för ett minskat 
behov av transporter och privat 

ägande av fordon. 

P
P

P
P

P

Aktivitetsyta med möjlighet till angöring

Allmän bilparkering
Lastzon för varumottag och miljörum

Gångfartsområde

In-/utfart till gemensam parkeringsanläggning

Sörbyängsvägen
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Översiktlig kartbild som illustrerar hur angöring och parkering avses lösas för persontrafik och nyttotrafik. Syftet är att minska biltrafikens 
närvaro och möjliggöra en trivsammare och tryggare miljö för fotgängare och cyklister längs Tamarindvägens aktivitetsyta. 
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Cykellösningar
Att cykla ska vara det självklara och mest 
attraktiva sättet att transportera sig till och 
från Tamarinden oavsett om man är besökare 
eller boende. Därför är det viktigt att det 
skapas mervärden för cyklister, t.ex. genom att 
säkerställa att det finns lättillgängliga ytor och 
utrustning där man enkelt, säkert och tryggt 
kan parkera, tvätta, pumpa, ladda och laga 
sin cykel. Att skapa förutsättningar och plats 
för olika cykeltyper som till exempel lådcykel, 
cykelkärror och laddningsmöjligheter för elcykel 
ökar användbarheten och gör det mer attraktivt 
att cykla. Att erbjuda en cykelpool med t.ex. 
lådcyklar kan vara ett effektivt sätt att underlätta 
vardagen för den som inte äger bil.

Utformning, placering och information av de 
olika cykellösningarna är avgörande för att dessa 
ska användas.

Bilangöring och parkering
Ambitionen med Tamarinden är att skapa 
ett attraktivt stadsrum som bidrar till liv 
mellan husen, där fokus flyttas från bilens 
framkomlighet till gående och cyklister 
möjlighet att röra sig och vistas i stadsrummet. 
För att minimera biltrafiken i området 
ska parkeringsbehovet lösas i samlade 
parkeringsanläggningar i de norra kvarteren 
närmast Sörbyängsvägen och in- och utfarter 
till anläggningarna ska placeras på de delar 
som inte utformas som gångfartsområde. Som 
byggaktör löser man således parkeringsbehovet 
för bostäder både norr och söder om 
Tamarindvägen i det norra kvarteret.

I Tamarinden ska det finnas goda 
förutsättningar att leva ett mobilt liv utan att 
äga bil. Som ett alternativ till privat ägande ska 
boende ges möjlighet att gå med i en bilpool. På 
så vis skapas mobilitet för de boende utan att 
antalet bilparkeringar och bilar i området ökar.  

”Genom att erbjuda olika 
mobilitetstjänster och 

attraktiva lösningar för 
cykel ökar incitamenten att 

inte äga och köra bil”

Exempel på olika utformningar och funktioner som underlättar vardagen för cyklister.
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Verksamheter och förskolorna i området ska 
planeras så att det blir ett naturligt val att gå 
och cykla till verksamheten, både som anställd, 
besökare och förälder. 

Markparkering på kvartersmark är inte 
tillåtet med undantag för tillfällig angöring 
och parkering för funktionshindrade.  
Längs Sörbyängsvägen och Sörbyvägen 
kommer kommunen att anlägga allmän 
kantstensparkering för att understödja handel, 
service och besökande till Tamarinden. Längs 
Tamarindvägen kommer det finnas ytor för 
angöring och korttidsparkering. 

Nyttotrafik - sophantering, varu-
transporter och branduppställning
Det är av stor vikt att logistiklösningar för 
bostäder och verksamheter i området planeras 
så att det blir enkelt att få varor hemskickade 
och enkelt att göra sig av med avfall och 
grovsopor utan att behöva köra den privata 
bilen till återvinningsstationen. 

För att tillmötesgå en ökning av bl.a. e-handel 
och varuleveranser hem till dörren och samtidigt 
minimera trafikrörelser på Tamarindvägen 
ska varumottag, leveransrum/boxar och 
miljörum lokaliseras med angöringsmöjlighet 
via Sörbyängsvägen och Sörbyvägen eller 
längs kvartersgatorna. I undantagsfall kan 
aktivitetsytorna längs Tamarindvägen nyttjas. 

Miljörum, varumottag och leveransrum/
boxar ska samordnas för att hålla nere 
antalet angöringsplatser dit större fordon har 
målpunkter. Genom att samordna angöring 
för stora fordon kan fler besöksparkeringar 
och ytor för vistelse tillskapas längs gatorna. 
Aktivitetsytorna längs Tamarinden kan nyttjas 
för branduppställning. 

Vilka lösningar och/eller tjänster 
kommer projektet arbeta vidare 
med för att skapa förutsättningar för 
hållbar mobilitet? 

Vilka effekter förväntas dessa 
lösningar och/eller tjänster bidra till?

?

Leveransboxar där varor kan levereras till privatpersoner på ett 
samlat och effektivt sätt.

Bilpoolar kan ses som ett alternativ till privat ägande av en bil. Med elbilar kan transporterna dessutom göras mer miljövänligt.



21

GENOMFÖRANDEAMBITIONER

I Tamarinden är det livet mellan husen som ska 
forma byggnaderna. Längs Tamarindvägen är 
det viktigt att byggnaderna får en genomtänkt 
placering och utformning som samspelar med 
stadsrummets vinklar och vrår. Höjdskalan ska 
variera och trappa ned mot Tamarindvägen 
och parken i söder. Byggnader som placeras ut 
mot Tamarindvägen och områdets två parker 
får vara högst fyra våningar. Hörnbyggnaderna 
i områdets entrépunkter i väst och öst ska 
trappa upp i höjdskalan och fungera som lokala 
landmärken med en särskilt omsorgsfull och 
utmärkande gestaltning. 

Med en genomtänkt placering och utformning 
av byggnadens olika funktioner och element 
såsom entréer, portiker, fönster och balkonger 
kan livet mellan husen förstärkas och berikas. 
Byggnaderna ska hämta inspiration i sin 
omgivning och placeras för att minimera risk 

för insyn och skuggbildning på grannfastigheter 
samtidigt som utblickar mot omgivningen 
värnas. Mot Tamarindvägen undviks förhöjda 
socklar för att förstärka kopplingen mellan 
ute och inne. I exponerade lägen placeras 
framförallt gemensamma ytor och funktioner 
såsom cykellounge, träningslokal eller 
tvättstuga. Lokaler för centrumverksamhet ska 
även möjliggöras på ett flertal ställen ut mot 
Sörbyängsvägen, läs mer i temat ”Livet mellan 
husen”. 

För att skapa en röd tråd i byggnadernas 
exteriöra gestaltning ska inspiration hämtas från 
material, kulörer och mönster i Tamarindvägens 
beläggning, grönska och möblering. När man 
rör sig längs Tamarinden ska en viss kontinuitet 
även kunna skönjas på tvären, där de byggnader 
som ingår i samma förstudie upplevs tala med 
varandra och omsluta gaturummet. 

Innovativ och inbjudande arkitektur

I Norra Djurgårdsstaden fungerar cortenstål som ett sammanhållande material som återfinns både på allmän plats och på 
kvartersmark. Längs Tamarindvägen är ambitionen att en liknande röd tråd ska återfinnas i materialval, kulörer och mönster.

Visionsbild för Tamarinden.
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De smarta lösningar som karaktäriserar 
Tamarinden påverkar arkitekturen både i det 
stora och det lilla. För att kunna nyttja solen för 
energi- och värmeproduktion får byggnadernas 
orientering och utformning exempelvis stor 
betydelse för funktionaliteten. Hur solcellerna 
och solpanelerna placeras och gestaltas får i sin 
tur stor betydelse för byggnadens arkitektoniska 
uttryck, där de tekniska lösningarna både kan 
integreras eller exponeras beroende på vilket 
uttryck som eftersträvas.    

I Tamarinden ska smarta lösningar som 
vanligtvis inte är synliga eller synliggjorda 
i arkitekturen lyftas in i gestaltningen 
för att addera en ny dimension. Kanske 
visualiseras husets energiförbrukning och 
produktion i realtid? Kanske lyfts byggnadens 
träkonstruktion fram i fasaden? Arkitekturen 
i Tamarinden ska skapa nyfikenhet och 
medvetenhet kring den smarta och hållbara 
staden. 

Villa, Stockholm Foto: A-hus

Taklampan, Stockholm (Einar Mattsson) Foto: Solkompaniet

Vad är det övergripande 
gestaltningskonceptet? 

Hur skapas både en upplevd 
variation och kontinuitet i 
gestaltningen?
 

Hur förhåller sig 
byggnadsvolymerna till stadsbild, 
ljusinsläpp, insyn och utblickar?
 

På vilket sätt präglas arkitekturen 
av smarta lösningar?  

?

Foto: Solkompaniet

”Arkitekturen ska 
skapa nyfikenhet och 
medvetenhet kring den 

smarta staden”

Exempel på hur solceller kan integreras i byggnadens gestaltning.
Exempel från Vallastaden på hur träkonstruktionen kan 
lyftas fram i byggnadens gestaltningen.

Exempel från Norra Djurgårdsstaden där avfallssorteringen 
lyfts in i byggnadens gestaltning.
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Detaljplan
Området omfattas av en detaljplan från år 
2016. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Alla tomter 
kan användas för bostadsändamål (B) och 
centrumverksamhet (C). På tre tomter i 
områdets östliga och västliga lägen kan marken 
även användas för kontor (K) och vård (D). 
I områdets södra del finns två tomter för 
skoländamål (S) samt två ytor där placering 
av transformator (E) är möjlig. Allmän plats 
regleras i form av GATA, VÄG och PARK.

Den högst tillåtna höjdskalan varierar mellan 
fyra och åtta våningar. Exploateringsgraden 
regleras med bruttoarea (BTA) och varierar 
inom området. Ytor som inte får bebyggas har 
försetts med prickmark. Markparkering är inte 
tillåtet med undantag för angöringsplats och 
parkeringsplats för rörelsehindrade.

 

Tekniska förutsättningar 
Ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, 
el och stadsnät förläggs i Tamarindvägen. 
Anslutning sker till punkt som respektive 
ledningsägare anvisar. 

En geoteknisk utredning är genomförd i 
området som visar att marken till största 
delen består av lera. Jorddjupet varierar från 
11,6 till 15,6 m. Grundläggning av byggnader 
rekommenderas utföras med stoppslagna pålar, 
försedda med bergskor, ned till fast botten eller 
berg. 

Byggväg till fastigheterna längs med 
Tamarindvägen planeras att färdigställas under 
2020. Projektering av färdigställd gata kommer 
att ske med utgångspunkt i det framtagna 
gestaltningskonceptet. Utvalda byggaktörer 
behöver ta hänsyn till gatuprojekteringen 
av Tamarindvägen och Sörbyängsvägen vid 
projekteringen av sina byggnader.

I detaljplanen finns det planerat för tre 
kvartersgator. De byggaktörer som tilldelas 
en fastighet som angränsar till en kvartersgata 
ska samordna utformning samt byggnation av 
kvartersgatorna. En gemensamhetsanläggning 
bildas för varje kvartersgata.

För att ge förutsättningar för livet mellan husen 
bör förgårdsmarken mot Tamarindvägen vara 
minst en meter. På de tomter som angränsar 
till PARK i detaljplanen ska byggnaderna inte 
placeras i fastighetsgräns mot parken, utan 
möjlighet ska finnas att underhålla byggnaden 
inom sin egen fastighet.  

Vissa kvarter innefattar platsbildningar ut mot 
Tamarindvägen. Dessa regleras med prickmark 
på plankartan vilket innebär att de inte får 
bebyggas. I gestaltningsförslaget för allmän plats 
finns förslag på hur dessa ytor kan utformas, 
men det är upp till varje byggaktör att i dialog 
med kommunen hitta en lämplig utformning.

I det fall att samtliga tomter bebyggs samtidigt 
avser kommunen att använda sig av en 
bygglogistiksamordnare.

Parkering
Örebro kommuns flexibla parkeringsnorm ska 
tillämpas vid beräkning av parkeringstal för 
både cykel och bil. Tamarinden ligger i zon 
två enligt zonkartan i parkeringsnormen. I 
Tamarinden ska alla reduktioner tillämpas för 
beräkning av p-tal. Cykelparkering ska hålla en 
hög standard och utgå från Örebro kommuns 
cykelparkeringsguide. För mer information, 
se dokumenten ”Parkeringsnorm för Örebro 
kommun” och ”Cykelparkering - guide till 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare” på 
Tamarindens hemsida.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utklipp från plankartan där gällande markanvändning framgår.
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Pris
Örebro kommun tillämpar fasta markpriser. 
Mark för flerbostadshus prissätts enligt den 
maximala byggrätt som gällande detaljplan 
tillåter uttryckt i kvadratmeter BTA (bruttoarea) 
byggrätt. 

Kvadratmeterpriset styrs av kommunens 
zonindelning för prissättning av bostadsmark 
samt vilken upplåtelseform som planeras. 
Tamarinden, Sörbyängen ligger inom zon 
1, vilket innebär ett pris enligt värdering om          
2 500 kr/kvm BTA för bostadsrätter och          
1 650 kr/kvm BTA för hyresrätter (2020 års 
pris, indexuppräkning sker årligen). Se gärna 
mer på: http://www.orebro.se/byggorebro. 

Upplåtelseform
Upplåtelseformen för hela området ska fördelas 
på följande sätt:
Bostadsrätt/äganderätt: 40–60 %                    
Hyresrätt: 40–60 % 

Marktilldelning
Fastigheterna inom Tamarinden markanvisas 
i par, där varje vald aktör tilldelas en fastighet 
norr om och en söder om Tamarindvägen. 
Anledningen till detta är att parkering endast får 
förläggas i de norra kvarteren, för att minska 
biltrafiken på Tamarindvägen. Möjlighet finns 
att rangordna tomter 1-4, där 1 är den tomt som 
ni helst önskas tilldelas. 

På tomt nr 4 ska byggaktören uppföra en 
förskola som ska drivas i privat regi. Förskole-
gården ska ha en friyta om minst 30 kvm per 
barn. De tomter som inte har numrering är 
direktanvisade till Örebrobostäder AB för 
byggnation av bostäder, kontor och förskola.

PROCESS OCH TIDPLAN
Markanvisning
Markanvisning av tomterna kommer att inledas 
i november 2019 och byggaktörer väljs ut i april 
2020. Byggaktören har då en förstudie framför 
sig där den ska ta fram ett förslag på den 
angivna tomten. Under tiden har kommunen 
fortlöpande kontakt med byggaktören för att 
kunna guida vidare i processen. Efter förstudien 
är det dags för reservation. I reservationsavtalet 
förbinder sig Örebro kommun att sälja marken 
till aktören, under förutsättning att kraven 
uppfylls under reservationstiden. 

Urval och bedömning
Urval av intresseanmälningar görs av en 
tjänstemannagrupp och beslut fattas av 
ansvariga politiker från Örebro kommun. 
Urvalet av byggaktörer kommer att baseras på 
hur väl förslaget bemöter visionen för området 
och de fem teman som finns beskrivna i detta 
dokument samt genomförbarheten av förslaget. 
Örebro kommun har fri prövningsrätt av 
inkomna intresseanmälningar.
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MARKANVISNING

ÖREBROMODELLEN

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan, planprogram, 
utvecklingsförslag och detaljplan

Processbild som visar hur Örebro kommun arbetar med planläggning och markanvisning av kommunalägd mark. 
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Förstudie
Kommunen avser att samordna gemensamma 
förstudier för diskussion kring smart stad, 
gårdsmiljöer, sophantering, branduppställning, 
körytor etc. En gemensam 3D-modell kommer 
att användas för att underlätta helhetssyn och 
samordning. Förstudien är tidsbegränsad upp 
till tolv månader. Under förstudien förväntas 
byggaktören: 
• Presentera ett förslag som illustrerar vad 

och hur man avser bebygga fastigheten
• Följa gällande detaljplan
• Hålla tidplanen
• Löpande skicka in underlag till 3D-modell 

Reservation
Reservationsavtalet är tidsbegränsat till sex till 
tolv månader. I avtalet förbinder sig Örebro 
kommun att sälja marken till aktörerna, under 
förutsättning att följande krav uppfylls: 
• Att ansöka om och beviljas bygglov för 

projektet i enlighet med det förslag som 
tagits fram 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
Urval av intresseanmälningar görs av en tjänste-
mannagrupp och beslut fattas av ansvariga 
politiker från Örebro kommun. En illustrativ 
bilaga ska tas fram, där följande ska framgå:

• Beskrivning av önskad byggnation, vilken 
ska utgå ifrån de teman och frågeställningar 
som tagits fram för Tamarinden. Frågorna 
vid varje tema ska tydligt besvaras. 

• Rangordning 1-4 av vilket ”tomtpar” som 
önskas, om flera tomter är aktuella. 

• Situationsplan för byggnation och 
gårdsmiljö för det ”tomtpar” som 
rangordnats som nr 1. 

• Referensexempel på hur byggnaderna och 
gårdsmiljön avses att gestaltas. 

• Referensexempel på vad ni har byggt 
tidigare samt referensexempel för 
valda arkitekter. 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. 

• Enkla byggnadsvolymer för 
3D-visualisering (IFC/Revit/Dwg/Skp med 
georeferering i Sweref99).

• Valt arkitektkontor för byggnad och 
landskap. 

• Namn, adress och organisationsnummer 
för byggaktörer samt involverade konsulter, 
tillsammans med uppgifter till minst en 
kontaktperson. 

Intresseanmälan ska vara så kort och kärnfull 
som möjligt. Intresseanmälan lämnas in digitalt 
via Örebro kommuns hemsida, www.orebro.se/
byggorebro/tamarinden. Intresseanmälan ska 
vara inkommen senast 2020-02-14. 

Frågor besvaras av:
Emma Gren, projektledare,                                                            
019-21 14 92, emma.gren@orebro.se 

Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör,                   
019-21 50 24, linnea.a.nilsson@orebro.se

Frågor som kommer in under tiden som 
intresseanmälan är öppen besvaras kontinuerligt 
på kommunens hemsida. 

Vy från den 3D-modell som kommer att användas i förstudierna.
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LIVET MELLAN HUSEN

Hur kommer projektet som helhet att bidra till livet mellan 
husen?  

Var placeras entréer, portiker och släpp i bebyggelsen?

Vad händer på förgårdsmarken?
 

Vad händer i bottenvåningen?

SMART STAD

På vilket sätt avser projektet att framhäva Smart stad och 
innovativa lösningar? 

Avses byggnaderna att ingå i det lokala energisystemet?

GRÖNA GÅRDSMILJÖER

Vad innehåller bostadsgården som bidrar till att skapa en 
grön, attraktiv och socialt hållbar miljö? 

Hur kan gårdsmiljön komplettera snarare än konkurrera 
med den allmänna platsen? 

HÅLLBAR MOBILITET

Vilka lösningar och/eller tjänster kommer projektet arbeta 
vidare med för att skapa förutsättningar för hållbar 
mobilitet? 

Vilka effekter förväntas dessa lösningar och/eller tjänster 
bidra till?

INNOVATIV OCH INBJUDANDE ARKITEKTUR

Vad är det övergripande gestaltningskonceptet? 

Hur skapas både en upplevd variation och kontinuitet i 
gestaltningen?
 

Hur förhåller sig byggnadsvolymerna till stadsbild, 
ljusinsläpp, insyn och utblickar?
 

På vilket sätt präglas arkitekturen av smarta lösningar?  

?
SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGESTÄLLNINGAR
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