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”Örebromodellen”

Örebros detaljplan- och 

markanvisningsprocess. 
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Samarbete med marknaden för utveckling

• Politiskt fokus på förbättrad service till företag och en ökad 

kundnöjdhet

• Stadsbyggnads utvecklingsarbete fokuserar på service, tydlighet och 

snabbt flöde genom hela byggprocessen

• Målsättning: identifiera de områden företagen ser som prioriterade 

utvecklings – och förbättringsområden hos Stadsbyggnad

• 38 intervjuer, 11 fokusgruppsträffar, 150 förbättringsförslag klustrade i 

5 områden



orebro.seorebro.se

Förbättringsområden

Helhet 

- Team

- Beredningsprocessen

Tidplaner och återkoppling 

- Rutiner för återkoppling

- Planbesked

Service och bemötande

- Bemötandeutbildning samt 

individuell coachning

Information och utbildning 

- Utbildningstillfällen

- Spelplan

Tydlighet

- Ny, enklare bygglovtaxa

- Transparens om prissättning på 

mark
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Återkoppling

- Förbättringsarbetet återkopplas kontinuerligt till de företag 

som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

Stadsbyggnad.

- Nyhetsbrev

- Frukostmöten med information om vad som är på gång i 

staden

- Individuella möten



orebro.seorebro.seorebro.se

Örebro kommuns arbetssätt med 

planering och markanvisning för att 

trygga bostadsproduktionen
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Framgångsfaktorer

• Beslutsdelegation och samspel med politiken

• Kontorets sammansättning

• Beredningsprocess som minskar behovet av många formella beslut

• Ändamålsenlig (praktiskt tillämpbar) översiktsplan

• Aktivt arbete med fastighetsförvärv

• Kategorisering av detaljplaner

• Generella detaljplaner (Örebromodellen)

• Avtalsmodell

 Förstudie

 Reservationsavtal

• Prissättning
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Beslutsdelegation och samspel med politiken

orebro.se

Långtgående delegation till ordförande villkorade med föredragning

av stadsbyggnadschefen

Veckovisa beredningsmöten som ger god förankring

Beredningsmötena möjliggör snabba delegationsbeslut och möjliggör 

ett minimum av formella beslut i t.ex. planprocessen
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Kontorets sammansättning
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Stadsbyggnad består av:

• Fysisk planering (från överstiksplanering till trafikplanering och 

detaljplanering) samt stadsmiljö och gestaltning

• Markägande, exploatering och naturvård

• Bygglov och kulturmiljövård

• Geodata och lantmäteri

Kontorets kompletta sammansättning skapar möjligheter och 

förebygger motsättningar i stadsbyggandet.
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Beredningsprocess (ett urval)

Veckovis:

• Kontorsberedning – stor mängd plan-, mark-, investerings- och 

exploateringsärenden – leds av biträdande förvaltningschefen

• Stadsbyggnadsverkstad – breda problemlösande diskussioner med 

bred representation från olika delar av kommunen – leds av 

planeringschefen eller biträdande förvaltningschefen

• Programberedning – beredningsmöte med 

kommunalråd/ordförande i programnämnd samhällsbyggnad
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Ändamålsenlig översiktsplan

orebro.se

• Helt geografiskt 

baserad

• Utformad med 

tanke på praktisk 

omsättning

• Grunden i fortsatt 

smidig process



orebro.seorebro.se

Kategorisering av detaljplaner

Fyra kategorier av detaljplaner – för att klara kapaciteten

- Volymplaner – för att klara befolkningsökningen - ÖREBROMODELLEN

bostäder och verksamheter på kommunal mark – ingen extern kund, beställs av 
mark och exploatering

- Förtätningsprojekt – för att inte sprida ut staden 

I bebyggda områden i Örebro på privatägd mark – extern kund/ fastighetsägare 

- Enskilda hushåll – i den lilla skalan 

Ofta genererade från bygglov eller av enskilda Örebroare – enskild kund
konsultuppdrag på plats hos oss

- Övriga samhällsfunktioner 
tex förskola, skola, kulturkvarter, vattentorn – ofta intern kund, kommunen
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Örebromodellen

MARKANVISNINGHANDLINGSPLAN FÖR 
STADENS BYGGANDE

Dialog förs om utformning 

baserat på aktörens 

egna förslag och utifrån 

handlingsplanen.

Planläggning

6 mån - 1 ÅR

FAST

PRIS

MARK-

KÖP

Hur fort det går beror på 

hur snabbt företaget är med 

förberedelserna. Möjlighet till 

förlängning finns.

4-12 MÅNADER

Förstudie 4-12 MÅNADER

3-10 VECKOR

Reservation

Bygglov
BYGG 
START
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Förstudie

Begränsad tid (3-6 mån), kan förlängas

Ensidigt åtagande att inte sälja en viss tomt till någon annan

Byggherren betalar ingenting till kommunen

Förväntas under förstudietiden presentera ett förslag 

Kontinuerlig dialog med tjänstemän på stadsbyggnad. 

När kommunen och byggherren är överens om en lämplig utformning

tecknas reservationsavtal



orebro.seorebro.se

Reservationsavtal

Avtal mellan byggherren och Örebro kommun 

Tidsbegränsat (6–12 mån), kan förlängas

Kommunen förbinder sig att sälja tomten till byggherren på två villkor

Byggherren ska:

• Söka och få beviljat bygglov i enlighet med godkänd förstudie

• Påbörja byggnationen på tomten.

Byggherren betalar 10 procent av det slutliga försäljningspriset per år. 

Reservationsavgiften räknas av mot priset

Genomförs inte projektet inom avtalad tid betalas inte avgiften tillbaka. 
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Prissättning

Huvudprincipen är att tomter för flerbostadshus prissätts utifrån den 

maximala byggrätten (BTA) som detaljplanen tillåter. 

För tomter som är belägna inom detaljplaner utan angiven 

exploateringsgrad, eller annan tydlig begränsning av byggrätten, ska 

prissättningen ske genom marknadsvärdering. 
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Generella detaljplaner

orebro.se

• 6 mån till 1 år från 

start till antagande

• Medger många 

olika byggsystem

• Detaljstyr inte 

utformning

• Utrymme för stor 

variation
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Handlingsplanen för stadens byggnade

för att styra bebyggelsens 

gestaltning och relation till 

omgivande stadsdelar och 

naturområden på en 

övergripande nivå 

(men mer konkret än i 

Översiktsplanen)



orebro.seorebro.seorebro.se

Att bygga för framtiden

STADSBYGGNADSKONTORET ÖREBRO

NY 

STADSDEL!Södra Ladu-

gårdsängen 
– grön och aktiv.

Läge: 2 km söder om centrum

Status: Byggstart etappvis med 

start oktober 2016

Volym: Ca 235 000 kvm BTA

Total markyta: 230 000 kvm

Antal bostäder: Ca 2 000 bostäder

Investeringens storlek: Ca 7 miljarder SEK

Markpris: BRF 2 046 kr/BTA, HR 1 169 Kr/BTA



orebro.seorebro.se

Förstudie

STADSBYGGNADSKONTORET ÖREBRO

Att bygga för framtiden
HEDEN

orebro.se

Läge: 4 km från centrum

Status: Pågående planering

Total markyta: 6,6 ha

Heden
- blandad bostadsbebyggelse 

och plats för idrott
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Att bygga för framtiden

WHITE

NY 

STADSDEL!Pappersbruket 
– bostäder nära stad 

och natur.

Läge: Östra Örebro, 2 km från city

Status: Planprogram godkänt feb 2014, 
detaljplan påbörjas under 2015, beräknad 

byggstart 2017-2018

Volym: Ca 200 000 kvm BTA

Total markyta: 155 000 kvm

Antal bostäder: Ca 2 000

Investeringens storlek: Ca 6,4 miljarder SEK

Markpris: Pris är ännu ej fastställt, området 
ligger inom zon 2.
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Resultat:

•Snabb detaljplanering utan onödig detaljstyrning

•Snabb och förutsägbar markanvisning

•6 mån till 1 års detaljplanearbete

•9 mån till 1,5 år från markanvisning till byggstart 

(även snabbare möjligt)

•En attraktiv stad
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Byggemenskaper?

Inte än…

Men kommunens relativt stora markinnehav, snabba processer  

och marksanvisningsmodell (detaljplan innan vi säljer mark)  

borde rymma goda möjligheter till byggemenskaper i framtiden
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Peder Hallkvist, stadsarkitekt

Stadsbyggnad Örebro


