
Inbjudan till markanvisning av 
Östra Ringstorp 
Örebro kommun



ÖSTRA RINGSTORP - 
KORTFAKTA
Läge: Området är beläget ca 2,5 km norr 
om Örebro centrum.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen år 
2018.

Tidplan: Markanvisning sommar/höst 2022.

Antal bostäder: ca 100.

Byggnadstyper: Flerbostadshus i fem 
våningar samt stadsvillor i tre våningar.

Markpris: 2 532 kr/kvm BTA för 
bostadsrätter/äganderätter och 1 447 kr/
kvm BTA för hyresrätter (2022 års pris, 
priset indexregleras årligen).

Infrastruktur: Fullt utbyggt med gata och 
park.
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Service
I omedelbar närhet från planområdet finns 
Norrbyskolan med F-6. Det finns även flertalet 
förskolor i området samt livsmedelsbutik på 
gångavstånd.

VÄSTHAGA

HJÄRSTA

BAKGRUND 

Örebro kommun inbjuder till markanvisning 
av området Östra Ringstorp (del av 
fastigheten Olaus Petri 3:150) till er som är 
intresserade av att vara med och utveckla 
området med bostäder. I detta dokument 
presenteras markanvisningsprocessen samt 
förutsättningarna för att bebygga området. 

OMRÅDETS KARAKTÄR

Östra Ringstorp ligger i östra delen av den 
befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr 
om Örebro centrum. Området är vackert 
beläget med ena sidan som vätter mot 
skogsbrynet till Venaskogens motionsspår och 
andra sidan som vätter mot dagvattendammar. 
I närheten finns även Oset och Rynningeviken 
som är ett välbesökt naturreservat med goda 
rekreationsmöjligheter och ett rikt fågelliv.

Den befintliga bebyggelsen i Ringstorp består 
till stor del av villabebyggelse i en till en och 
en halv våning. Här finns goda möjligheter att 
ta sig in till Örebro centrum med både cykel 
och med stadsbuss. Närmsta busshållplats 
ligger ca 400 m från planområdet.

Översiktskarta över del av Örebro tätort.   

Principskiss över ny byggnation i Östra Ringstorp.

ÖREBRO SLOTT

linil45
Rektangel
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Motionsspår Venaspåret som angränsar till området.

Nybyggt promenadstråk med grillplats intill dagvattendammarna.

Nybyggd park i anslutning till bostadstomterna.
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MARKANVISNING

Nu markanvisar vi fastigheterna som är 
planerade för bostäder till en eller två aktörer 
som är intresserade av att utveckla området 
med bostäder. Då områdets behov av 
förskoleplatser för tillfället är uppfyllt via de 
befintliga förskolorna i området kommer 
förskoletomten som ligger inom plan-
området inte att bebyggas eller säljas just nu.

Intresseanmälan kan lämnas på antingen endast 
tomt A eller tomt B, eller på båda fastigheterna 
tillsammans. Om intresse lämnas på båda 
fastigheterna tillsammans kan det hända att 
tilldelning sker endast på ena fastigheten. Om 
det är en förutsättning för genomförbarheten 
att en markanvisning omfattar båda 
fastigheterna tillsammans ska detta tydligt anges 
i intresseanmälan.

Tomt A
Fastighetsarea: 3 250 kvm 
Byggrätt: 750 kvm byggnadsarea 
(byggnadens avtryck på marken) 
Max antal våningar: 3 
Byggnadstyp: Stadsvillor

Tomt B
Fastighetsarea: 9 300 kvm 
Byggrätt: 1 800 kvm byggnadsarea 
(byggnadens avtryck på marken) 
Max antal våningar: 5 
Byggnadstyp: Flerbostadshus, 
lameller

Tomt A

Tomt B

Korpralsgatan

Foto över tomterna, taget norrifrån.
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DETALJPLAN

Detaljplanen som vann laga kraft år 2018 
medger bostadsbebyggelse i tre till fem 
våningar. I västra delen av planområdet, 
närmast dagvattendammarna, möjliggörs för 
stadsvillor i upp till tre våningar. I den östra 
delen av planområdet, mot Venaskogens kant, 
tillåts flerbostadshus om fem våningar utspridda 
med natur och kryssmark (där 
komplementbyggnader tillåts) mellan sig. 
Flerbostadshusen kan bli i form av smala 
lamellhus med genomgående lägenheter. I 
detaljplanen finns även en byggrätt för en 
förskola.

Byggrätterna i detaljplanen omges av natur- och 
parkmark för att säkerställa allmänhetens 
tillgång till området närmast 
dagvattendammarna samt skogsområdet. Mot 
dagvattendammarna har en ny gång- och 
cykelväg samt grillplats byggts, och i områdets 
norra del har en ny lekpark byggts.

HÄNSYN TILL NATURMARK

Vegetationen i Venaskogens kantzon präglas av 
höga naturvärden vilket ställer krav på 
byggrätternas placering. Byggrätterna vid 
Venaskogens kant placeras som smala kilar in 
mot skogen med naturmarken runt sig. 
Byggrätterna är anpassade efter naturvärdena 
runt om och det är önskvärt att så mycket 
befintlig vegetation som möjligt sparas.

Vid byggnation är det ytterst viktigt att de 
naturvärden som pekats ut skyddas. Det gäller 
objekt såsom stenblock, tallar, förna m.m. inom 
användningen natur som angränsar till 
byggrätterna. Ambitionen är även att vegetation 
från det skogsbryn som idag finns ska sparas 
inom prickmarken mellan byggrätterna. Under 
projektering och byggnation ska byggaktören 
samråda med kommunen gällande vilka träd 
som kan tas ner inom prickmarken, om dessa är 
skadade (se bestämmelse a2 på plankartan).

Kommunen har tagit fram en riktlinje för vilka 
naturvärden som bör tas särskild hänsyn till vid 
byggnation, se bilaga 1.

Under byggtiden ska byggaktören se till att 
naturvärdena skyddas genom att t.ex. temporärt 
hägna in naturytorna och prickmarksytorna för 
att förhindra att de används som uppställnings-
platser för byggmaterial och då riskerar att 
förstöras. På kryssmarken och prickmarken 
närmast byggrätterna ska markvegetationen 
bevaras så långt som möjligt. Går 
markvegetationen inte att rädda ska förna 
planteras ut efter byggtidens slut för att återställa 
den tidigare markvegetationen.

Bild som visar skogsbrynet mot Venaskogens randzon. Vegetation 
från brynet som blir kvar mellan byggrätterna ska sparas.

Gränsen mot naturmarken bakom byggrätterna.
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GESTALTNINGSAMBITIONER

Konceptet med bebyggelsen inom planområdet 
är hus i natur, där tanken är att de boende ska 
kunna kliva ut från sin bostad och uppleva 
naturen nära inpå. Bebyggelsen ska i utformning 
och materialval smälta in med den omgivande 
miljön. Byggnaderna ska i första hand präglas av 
fasader i trä, dock kan en variation i 
fasadmaterial förekomma.

Flerbostadshusen vid Venaskogens kant bör 
utformas så att de inte tar för mycket plats av 
sin omgivning utan upplevs som en naturlig del 
av den. Detsamma gäller för den lägre 
bebyggelsen mot dammarna. Exempel på detta 
kan vara att bottenvåningarna på flerbostads-
husen delvis kan vara öppna för att skapa 
genomsiktlighet mot Venaskogens natur. Det är 
även viktigt att stadsvillorna placeras med släpp 
mellan sig för att inte bryta siktlinjen mot 
Vensakogen. Byggnaderna som uppförs inom 
byggrätterna ska präglas av en hög arkitektonisk 
kvalité.

Lamellhus i trä med genomsiktligt bottenplan, Sveaparken Örebro.

Exempel på hur bebyggelse kan anpassas till omgivande
naturmiljö, Norra Hallsås i Lerum.

Exempel på hur bebyggelse kan anpassas till omgivande
naturmiljö, Norra Hallsås i Lerum.

Exempel stadsvillor med träfasad. Bild: White Arkitekter 
Jönköping.

Illustrationsbild för Östra Ringstorp, exempel på genomsiktlig bottenvåning. Exempel på träfasad, Skagerhuset i 
Årsta, Stockholm.
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PARKERING

Örebro kommuns flexibla parkeringsnorm ska 
tillämpas vid beräkning av parkeringstal för  
cykel och bil. Östra Ringstorp ligger i zon 2.

Bilparkering för stadsvillorna i väster bör 
byggas integrerat med byggnaderna. Bilar som 
backar ut i gatan ska undvikas. Till de östra 
byggrätterna ska parkering lösas inom 
kryssmarken på sådant sätt att hänsyn tas till 
befintlig växtlighet som kan sparas mellan de 
föreslagna flerbostadshusen.  Därför är samlade 
parkeringsytor att föredra som dels minskar den 
totala markytan som krävs samt att det 
minimerar antalet in- och utfarter mot gatan.

Örebro kommuns parkeringsnorm hittas här: 
https://www.orebro.se/
download/18.242f1fb1556288bfbf1814a/15438
41657433/Flexibla%20parkeringstal.%
20Parkeringsnorm%20f%C3%B6r%20%C3%
96rebro%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/18.34eb166316407ef0ec92031/15554
12559709/Cykelparkering%20-%20en%20guide
%20f%C3%B6r%20fastighets%C3%A4gare%
20och%20fastighetsf%C3%B6rvaltare.pdf

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, el 
och stadsnät finns i gatan som går genom 
området, Korpralsgatan. Anslutning sker till 
punkt som respektive ledningsägare anvisar.

En geoteknisk undersökning har tagits fram till 
byggnationen av Kopralsgatan, se bilaga 2. 
Byggaktören bör utföra mer detaljerade 
geotekniska utredningar inför grundläggning av 
bostadshusen.

I samband med byggnationen av Kopralsgatan 
har en miljöteknisk markundersökning utförts, 
se bilaga 3. Kommunen har utfört ytterligare 
provtagning och sanering där man påträffat 
halter över riktvärdena för känslig 
markanvändning på tomt B.

Kommunen avser inte att genomföra ytterligare 
undersökningar av marken. Innan fastigheten 
säljs uppmanas köparen att göra nödvändiga 
markundersökningar eftersom kommunen 
friskriver sig från eventuella fel i fastigheten.

Exempel från Västra hamnen, Malmö på hur parkering/garage har 
integrerats med bostadshus. Liknande lösning kan appliceras på 
stadsvillor inom tomt A.

https://www.orebro.se/download/18.242f1fb1556288bfbf1814a/1543841657433/Flexibla%20parkeringstal.%20Parkeringsnorm%20f%C3%B6r%20%C3%96rebro%20kommun.pdf
https://www.orebro.se/download/18.34eb166316407ef0ec92031/1555412559709/Cykelparkering%20-%20en%20guide%20f%C3%B6r%20fastighets%C3%A4gare%20och%20fastighetsf%C3%B6rvaltare.pdf
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Upplåtelseform
Örebro kommun ser positivt på utveckling av 
ägarlägenheter på minst en av tomterna. Det är 
dock inte ett krav att en intresseanmälan ska 
innehålla ägarlägenheter. Om förslag med 
ägarlägenheter lämnas in är det är upp till 
intressenten att avgöra vilken av tomterna som 
anses vara mest lämpad för utveckling av 
ägarlägenheter.  

PROCESS OCH TIDPLAN
Markanvisning
Markanvisning av tomterna inleds sommaren 
2022 och byggaktörer väljs ut under hösten 
2022. 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. 

Prissättning av mark
Kommunen avser att sälja fastigheterna i 
enlighet med Örebromodellen. Priserna utgår 
ifrån ett fast zonpris, där området i dagsläget 
ligger inom zon 2. Markpriserna skiljer sig åt 
beroende på om bostäderna ska upplåtas med 
bostadsrätt/äganderätt eller hyresrätt och utgår 
ifrån den maximala bruttoarea (BTA) som 
detaljplanen medger för respektive fastighet. 
Markpriserna är följande:

Bostadsrätt/äganderätt: 2 532 kr/kvm BTA 
Hyresrätt: 1 447 kr/kvm BTA

Priserna avser 2022 års pris och indexregleras 
varje år efter faktorprisindex för flerbostadshus 
(totalt exkl. löneglidning och moms). Priset som 
betalas vid marköverlåtelse beräknas efter det 
gällande zonpriset det år som köpekontraktet 
tecknas.

Läs mer om Örebro kommuns prissättning av 
mark här: www.orebro.se/byggorebro

orebro.seorebro.se

Översiktsplan,
Planprogram,

Detaljplan

FAST
PRIS!

MARK-
KÖP4-12 MÅNADER

Förstudie 4-12 MÅn
3-10 V

Reservation
Bygglov

BYGG 
START

Planläggning
1 – 2 ÅR

Företagets tid till byggstart 8 mån – 2 år
Aktören äger tidplanen!

Strategiska
förvärv

Dialog om arkitektonisk kvalitet

MARKANVISNINGPLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan, planprogram, 
utvecklingsförslag och detaljplan

Processbild som visar hur Örebro kommun arbetar med planläggning och markanvisning av kommunalägd mark. 

Ägarlägenheter skiller sig från bostadsrätter 
genom att ägarlägenheten utgörs av en egen 
fastighet. Ägarlägenheten ägs därmed direkt av 
lägenhetsinnehavaren, till skillnad från en 
bostadsrätt, där bostadsrättsinnehavaren äger 
en andel i bostadsrättsföreningen. Innehavaren 
av en ägarlägenhet har större bestämmande-
rätt, t.ex. större frihet att hyra ut sin lägenhet 
eller renovera, då man inte behöver förhålla sig 
till en bostadsrättsförenings stadgar.

De gemensamma delarna för lägenheterna, 
t.ex. trapphus och gård, förvaltas genom
gemensamhetsanläggningar/samfälligheter.

Gångstig i naturmarken intill dagvattendammarna.
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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.
• 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.

• Förslaget måste rymmas inom gällande
detaljplan.

• Hålla tidplanen.

• 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 om marköverlåtelse 
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: 

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

• En presentation i text av vad och hur
fastigheten avses att bebyggas.

• Situationsplan som i stora drag illustrerar
föreslagen bebyggelse och utemiljöer.

• Vilken av tomterna ni är intresserad av. Om
intresse finns för båda tomterna, rangordna
gärna. Om en tilldelning av båda tomterna
tillsammans skulle vara en förutsättning för
genomförbarheten ska detta tydligt anges.

• Bilder med exempel på hur ni avser gestalta
byggnationen på fastigheten. Bilderna behöver
inte vara på projekt som ni själva har byggt.
Beskriv tydligt vad från bilderna som ni avser
att ta med er till byggnationen i detta område,
både om det gäller övergripande
gestaltningsambitioner eller särskilda detaljer
från bilderna.

• 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.

• Om intresseanmälan innehåller ägarlägenheter
ska eventuella referensprojekt med
ägarlägenheter anges och det ska beskrivas hur
projektet avses att genomföras med hänsyn till
hantering av gemensamma ytor,
marknadsföring osv.

Intresseanmälan tillsammans med bilagor ska 
vara inkommen senast 2022-10-14. 
Intresseanmälan görs i första hand digitalt via 
vår e-tjänst som nås via länken:
https://service.orebro.se/O507. 

https://service.orebro.se/O507
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• Arkitektur/gestaltning
• Utemiljö
• Hänsyn till omgivande natur och

naturvärden
• Upplåtelseform

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

Anders Pernefalk, planarkitekt,
019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

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 
samt genomförbarheten av förslaget. Örebro 
kommun har fri prövningsrätt av inkomna 
intresseanmälningar.

Utvärderingen kommer att ske utifrån följande 
parametrar:




