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Abstract 

For some time now, supply and demand for housing have been very debated. There has 
been a political debate about housing in which many municipalities have been criticized for 
how this is being handled. The Örebro-model has recently been recognized as an efficient 
way to shorten the time period from an initial idea to a finished building through the Örebro 
municipality's way of carrying out the municipal land allocations1 together with how they 
design plans2 for these areas. However, it has not been proven how or why this model works 
and whether these alleged improvements are actually correct. Therefore, it has been 
necessary to investigate this further.  

This thesis aims to investigate what the Örebro-model entails from a planning and municipal 
land allocations perspective. In addition, the thesis aims to investigate how the municipality 
of Örebro works according to a faster and more efficient process in these previously 
mentioned perspectives, and whether any subsequent steps in the process have been 
affected by the timesaving from the Örebro-model. This thesis also aims to highlight both 
the advantages and disadvantages of the aforementioned planning and used method of 
municipal land allocation. 

In this thesis, a qualitative case study has been carried out, which comprises four residential 
projects in Örebro. Through the study it has been found that the Örebro-model is not a 
strict model that the municipality of Örebro relies on, but instead a strong guideline that 
may differ slightly between projects. This model uses general plans that can have great 
advantages given their flexibility but can also be considered uncertain for the future 
regarding the municipality's original intention with the area. In addition, it has been 
established that the Örebro-model's land allocations are carried out with a pilot study3 and 
reservation agreements4. These studies and agreements have both advantages and 
disadvantages. Among other things, it has proved to be a good way to ensure the design of 
the construction in the implementation stage and that it is an effective way to speed up the 
process. However, it is necessary to examine how well this method, which is used for land 
allocations, holds up in, among other things, economic cyclical fluctuations. This thesis also 
analyzes and discusses, among other things, the Örebro-model’s pricing of land and how 
the reservation agreements can be seen as a strong instrument for influencing construction 
companies. The thesis also shows other implications that can follow from this. 

																																																													
1 In Swedish “Markanvisning” 
2 In Swedish ”Detaljplan” 
3 In Swedish ”Förstudie” 
4 In Swedish ”Reservationsavtal”	
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Furthermore, regarding the study of the timeline of the projects, it has been shown that the 
average of how long the land allocation and planning takes in reality, for the projects 
studied, is broadly in line with what the municipality of Örebro presented themselves. 
Where the timeline was not followed, there have been explanatory reasons for this. This has 
largely been due to the housing market stagnating after the summer of 2017, which made it 
difficult for construction companies to sell enough housing units before they started the 
construction. This led to the risk of continuing the construction being too great for the 
construction companies and they then had to extend either the pilot study or the 
reservation agreements. In addition, other cases have been investigated that have been 
shown to affect the process. These cases have shown problems that have arisen due to this 
type of method used for land allocation. 
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Sammanfattning	
 
Sedan en tid tillbaka har utbudet och efterfrågan på bostäder varit väldigt debatterat. Det 
uppstod en bostads-politisk debatt där många kommuner blev kritiserade över hur detta 
hanteras. Örebromodellen har då blivit uppmärksammad på senare tid som ett effektivt och 
tidsbesparande sätt att korta ner tiden från “idé” till färdig byggnad genom Örebro 
kommuns sätt att utföra markanvisningsprocessen på tillsammans med hur de utformar 
detaljplaner. Det har dock inte redovisats hur och varför denna modell fungerar samt om 
dessa påstådda förbättringar faktiskt stämmer. Därför har det visats sig vara intressant att 
undersöka detta. 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vad Örebromodellen innebär från ett 
detaljplanerings- och markanvisnings-perspektiv. Utöver detta syftar arbetet även till att 
utreda hur Örebro kommun arbetar efter en snabbare och effektivare process i dessa ovan 
nämnda perspektiv samt om något efterföljande steg i processen har blivit påverkat av 
påskyndandet från Örebromodellen. Arbetet syftar även till att belysa både för- och 
nackdelar med den nämnda detaljplanerings- och markanvisnings-modellen. 
 
I uppsatsen har en kvalitativ fallstudie utförts som omfattar fyra bostadsprojekt i Örebro. 
Genom studien har det, till en början, konstaterats att Örebromodellen inte är en strikt 
modell som kommunen förhåller sig till utan istället en stark riktlinje som kan skilja sig något 
mellan projekten. Denna modell använder sig av generella detaljplaner som kan ha stora 
fördelar med sin flexibilitet men kan också anses vara osäkra i framtiden gällande 
kommunens ursprungliga avsikt med området. Utöver detta har det konstaterats att 
Örebromodellens markanvisningar genomförs med förstudie- och reservations-avtal. Dessa 
avtal har både för- och nackdelar bland annat har det visat sig vara ett bra sätt att säkerställa 
utformningen av byggnationen i genomförandeskedet samt att det är ett effektivt sätt att 
påskynda processen på. Dock behövs det undersökas hur väl denna metod, som används 
för markanvisningar, håller i bland annat konjunktursvängningar. I uppsatsen analyseras och 
diskuteras bland annat även hur Örebromodellen prissätter mark och hur 
reservationsavtalen kan ses som ett starkt styrmedel samt implikationer som kan följa av 
detta.  
 
Vidare gällande studien om tidslinjen för projekten har det visats att genomsnittet för hur 
lång tid markanvisning och detaljplanering tar i verkligheten, för de projekt som studerats, 
stämmer i stort sett överens med det som Örebro kommun presenterat själva. Där tidslinjen 
inte följts har det funnits förklarliga skäl till detta. Det har till stor del berott på att 
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bostadsmarknaden stagnerade efter sommaren 2017 vilket gjorde det svårt för 
byggaktörerna att sälja tillräckligt många bostäder innan de startade byggnationen. Detta 
ledde till att risken att fortsätta bygget blev för stor för byggaktörerna och de behövde då 
förlänga antingen förstudien eller reservationen. Utöver detta har andra fall undersökts som 
har påverkat processen. Dessa fall har visat på problem som uppstått på grund av denna typ 
av markanvisningsmetod. 
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1 INLEDNING	

Det har nog inte gått över någons huvud att det, sedan en tid tillbaka, funnits ett stort 
behov av att uppföra fler bostäder i Sveriges tätorter. Länge har det varit brådskande att 
utveckla fler bostäder för att stimulera bostadsmarknaden och hålla priserna på rimliga 
nivåer. En stor del av problemet har legat i att det tar för lång tid att utveckla 
bostadsområden från idé till färdig produkt och mycket av det har berott på att den juridiska 
processen hos kommunerna tar för lång tid med det regelsystem som finns i dagsläget. 
(SOU 2015:48) 

I och med de långa utvecklingsperioderna för bostadsprojekt och låga räntor har priserna 
stigit och allt fler har svårt att skaffa bostad, framförallt unga vuxna som behöver ta sig in på 
bostadsmarknaden. Trots fast inkomst och kontantinsats är det svårt att ta sig in på den 
bostadsmarknad som råder i dagsläget. (Skandia 2019) 

Däremot finns det inte bara problem hos privatpersoner på bostadsmarknaden, även 
mindre byggaktörer har haft stora problem med de långa ledtiderna i processerna för att få 
genomföra ett byggprojekt. Mindre byggaktörer saknar ofta resurser och kapital för att 
kunna vara med i de långa processerna innan det ges lov att faktiskt börja utveckla ett 
område. (Prop. 2013/14:126) 

Det finns dock vissa kommuner som har uppmärksammat detta problem och försöker lösa 
detta genom att påskynda planprocessen och markanvisningsprocessen för att på så sätt 
snabbt kunna möta efterfrågan på bostadsmarknaden och vidare kunna få ner priserna för 
bostäder till rimliga nivåer. Dock hur väl dessa lösningar om påskyndande av dessa 
processer faktiskt fungerar har varit något oklart. Det blir därför intressant att undersöka 
detta vidare genom att följa upp byggprojekt för bostäder i en av de kommuner som detta 
skrivits mycket om.  

Örebromodellen har varit omtalad som en av de modeller som fungerar mest effektivt när 
det kommer till markanvisningar. Det har skrivits om Örebros modell i flera offentliga 
utredningar bland annat SOU 2018:67 där det nämns hur byggaktörens risk minskar med 
denna modell samt att tiden från markanvisning till byggstart har kortats ned. (SOU 2018:67)  
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1.1 SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNINGAR	

Med grund av det som skrivits i inledningen är därför syftet med detta arbete att utreda 
Örebromodellen med hjälp av tre frågeställningar. Frågeställningarna har valts ut efter en 
inledande litteraturstudie av Örebromodellen och är anpassade för att behandla de största 
problemställningarna som uppkommit under den inledande studien. Frågeställningarna som 
vi har valt att behandla är följande.  

•  Vad är Örebromodellen och hur fungerar den? 
 

• Hur lång tid tar ett bostadsprojekt i Örebro och stämmer det överens med 
Örebromodellens tidslinje? 
 

• Blir efterföljande steg i processen försvårat på grund av Örebromodellens 
påskyndande av tidslinjen i tidigare steg 
 

I fråga om att granska ”om efterföljande steg i processen blir försvårat på grund av ett 
tidigare påskyndade” åsyftas till exempel om det kan vara sådana saker som vanligtvis 
brukar tas med i detaljplanen, för att förtydliga och underlätta vidare arbete, istället 
utelämnas för att låta byggaktörer utreda detta i ett senare skede. Mer om metoden som 
har används för att besvara dessa frågeställningar följer i avsnittet nedan benämnt “Metod”. 

1.2 DISPOSITION	

Detta inledande kapitel beskriver syftet med uppsatsen samt varför vi har valt att studera 
detta ämnesområde och vilka frågeställningar som vi har kommit fram till att utreda.  

Sedan redovisas vilken metod som används för detta arbete samt de avgränsningar som 
används för uppsatsen.  

Efterföljande kapitel beskriver all väsentlig teori som behövs för att på ett bättre sätt kunna 
förstå lagstiftning och metoder som används för exploatering och markanvisning av 
bostäder. Detta kapitel innehåller också teori kring Örebromodellen som, framförallt, är 
baserat på tidigare studier och information från Örebro kommun.  

Resultatkapitlet tar upp all den insamlade informationen om de olika projekt som valts ut för 
fallstudien samt beskrivning av områdena. Detta kapitel är uppdelat efter område och 
projekt: Södra Ladugårdsängen, Norra Ormesta, Södra Bettorp och Örnsro. Varje område 
inleds med en kort beskrivning om omfattningen av projektet och följs sedan upp av en 
sammanställning av detaljplanen samt förstudie och reservationsavtal. Här redovisas även 
andra relevanta dokument, såsom kvalitetsprogram och tävlingsprogram för markanvisning.  

Vidare är ett kapitel om analys och diskussion av de olika projekten. Här sammanställs och 
analyseras den information som tagits fram i resultatdelen. Här förs även en diskussion 
angående de olika projekten och behandlar frågeställningarna ytterligare. Kapitlet 
behandlar även de för- och nackdelar som Örebromodellen kan leda till. 

Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser samt förslag på fortsatta studier inom området.  
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2 METOD	

Till en början har en litteraturstudie utförts för att få en bättre fördjupad förståelse för 
detaljplaneprocessen och markanvisningsprocessen generellt sett i Sverige samt att även få 
fördjupade kunskaper inom dessa områden i det svenska regelsystemet. Litteraturstudien 
ska även bidra till att förbättra samt bekräfta delar av frågeställningarna i denna uppsats för 
att visa att frågeställningarna är relevanta och i behov av att utredas. (Yin 2009) Studien ska 
även behandla och återspegla aktuella frågor inom det valda ämnesområdet. Utöver detta 
ska litteraturstudien ge underlag för hur den insamlade informationen och data ska 
analyseras. 

Vidare har fyra projekt i Örebro kommun valts ut för att studera ämnet närmare genom en 
fallstudie.  

En fallstudie anses vara ett bra tillvägagångssätt för denna uppsats då fallstudier ofta lämpar 
sig bra i samtida händelser där den som undersöker inte kan påverka relevanta situationer 
inom ämnet eller studierna som undersöks. (Yin 2009) 

För att bestämma vilka projekt som studeras i uppsatsen valdes dessa med följande 
kriterier:  

• Projektet ska vara en markanvisning från Örebro kommun, 
• Projektet ska omfatta bostäder, 
• Detaljplanerna ska vara någorlunda nutida. 

 
Dessa kriterier valdes ut för att Örebromodellen beskriver markanvisningsprocessen och 
omfattar framförallt bostäder (se avsnitt nedan benämnt “Avgränsningar”). Att 
detaljplanerna ska vara någorlunda nutida är på grund av att säkerställa att områdena utreds 
utifrån samma kriterier samt att de följer aktuella lagar, regler och metoder.  

I analysen och reslutatinsamlingen av projekten har det tagits hänsyn till de dokument som 
upprättas till följd av en detaljplan och markanvisning. Det har därför upprättas en kontakt 
med Örebro kommun om att få tillgång till de relevanta dokumenten för att utreda 
respektive projekt. Över 200 dokument har begärts ut och behandlats från Örebro kommun 
för denna studie. För varje område och etapp som vi undersökt har detaljplaner, 
genomförandebeskrivningar, förstudier (både enskilda och gemensamma), intresseanmälan 
för markanvisning och reservationsavtal för varje byggaktör tillhandahållits från Örebro 
kommun och behandlats kritiskt. Vidare har det förts en löpande kontakt med flertalet 
personer inom Örebro kommun vilka är specialiserade i olika områden inom exploatering 
där vi har fått kompletterande uppgifter om respektive område.  

För att komplettera detta ytterligare har även en semistrukturerad intervju gjorts med 
exploateringschefen på Örebro kommun för att få grepp över kommunens synsätt på dessa 
projekt och Örebromodellen i stort. Med “semistrukturerad intervju” menas en intervju där 
några välformulerade öppna frågor ställs med rum för andra frågor som kompletterar 
intervjun under dess gång. En semistrukturerad metod för intervjun har valts ut för att 
uppmuntra samt uppehålla intresset för den intervjuade att prata om ämnet och på så sätt 
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kunna få ut mer information från intervjun. Denna metod tillåter oss att styra intervjun inom 
de huvudsakliga frågor som vi är intresserade av och samtidigt kunna få reda på information 
som annars kanske skulle kunnat utelämnats vid exempelvis en enkätundersökning eller en 
fullt strukturerad intervju. Intervjufrågorna finns bifogade som bilaga 2 nedan. (Bogner, 
Littig, Menz. 2009) 

Eftersom mycket av vår information kommer från Örebro kommun kan det lätt bli ett vinklat 
informationsflöde. Detta har vi försökt undvika genom att, till så stor grad som möjligt, själva 
kolla på rådatan istället för den information som Örebro kommun presenterar. Den 
information som vi har samlat in genom intervju eller andra presenterade dokument från 
Örebro kommun har behandlats väldigt kritiskt för att få en så stor säkerhet och koppling till 
verkligheten som möjligt.  

2.1 AVGRÄNSNINGAR	

För detta arbete har en omfattande dokumentstudie gjorts och vi har då kritiskt granskat 
processen för att själva avgöra om processen uppnår målen. Först därefter har en 
semistrukturerad intervju gjorts med Örebro kommun. Detta kan vara en svaghet i 
uppsatsen då det endast är resultat från en part och byggaktörerna kan vara en av de mest 
relevanta aktörer för att fastställa helheten i slutresultatet av områdena. Dock för att rimligt 
begränsa uppsatsen med tanke på uppsatsens storlek och tidsplan har vi valt denna metod 
med att inte intervjua byggaktörer. Vi har också gjort detta val då vi inte behandlar de 
ekonomiska frågorna i processen utan bara ser till processen som sådan. Byggaktörerna kan 
styras för mycket av ekonomiska egenintressen i sina svar i intervjuerna medan kommunen 
har bedömts, generellt sett, vara mer intresserade av slutkvalitet.  

Vidare har det varit rimligt att ytterligare avgränsa uppsatsen genom att ställa krav på att 
det ska vara någorlunda enkelt att ta fram relevant information om projekten. (Yin 2009) 
Detta kan till stor del bero på hur snabb hantering Örebro kommun har för att ta fram 
adekvata dokument samt om det är möjligt att få tag på de relevanta dokumenten i 
detaljplaneprocessen och markanvisningen för de olika projekten. Studien är även 
begränsat till bostadsbyggande vid markanvisning då det är detta som har varit grunden till 
modellen som vi valt att studera. Med samma anledning har området som undersökts 
avgränsats till staden Örebro och inte hela Örebro kommun, detta dels för att Örebro har 
jobbat mycket med förtätning och det är framförallt i detta område som markanvisningarna 
har skett. (Örebro Kommun,1, 2019.) 
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3 PROCESSEN	FÖR	UTVECKLING	AV	KOMMUNAL	MARK	

 
I detta kapitel redovisas relevant information, lagstiftning och teori som ska ge en bättre 
förståelse för det som behandlas i Resultat-delen och även Analys & diskussions-delen. 
Kapitlet inleds med en redovisning över de relevanta delarna av Sverige detaljplaneprocess 
och vidare behandlas processen för exploatering och markanvisningar.  

3.1 DETALJPLANEPROCESSEN		

En detaljplan måste bland annat upprättas när ny sammanhållen bebyggelse ska byggas. 
Under detaljplaneprocessen som beskrivs nedan, ska kommunen pröva områdets 
lämplighet för tänkt bebyggelse. (SFS 2018:1732, PBL 4 kap 2§) En detaljplan ska reglera 
användningen inom planområdet samt ange gränser mellan vattenområden, allmänna 
platser och kvartersmark (PBL 4 kap 5§) 

Nedan redovisas hur processen går till när en kommun tar fram en detaljplan. 
Detaljplaneprocessen kan ske på tre olika förfarandesätt, vilka är: 

-       Begränsat standardförfarande 

-       Standardförfarande 

-       Utökat förfarande 

De olika stegen i detaljplaneprocessen beskrivs mer utförligt i texten nedan. Det som skiljer 
de olika förfarandesätten ses i figur 1. 

Figur 1 

 

3.1.1 STANDARDFÖRFARANDE	

När kommunen har tagit fram ett förslag till en detaljplan ska ett samråd hållas med 
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra sakägare. Syftet med samrådet är att få in 
synpunkter från allmänheten och sakägare för att få ett bra beslutsunderlag samt möjliggöra 
insyn och påverka förslaget. Länsstyrelsen ska under samrådet lämna synpunkter gällande 
statens/rikets intressen, miljö och hälsa. Lantmäterimyndigheten ska bland annat se till att 
genomförande av planen redovisas. (PBL 5 kap 11–15§) 
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Efter samrådet ska det slutgiltiga förslaget till detaljplan ställas ut för granskning. Innan 
granskningen ska kommunen underrätta de som planen berör såsom sakägare, boende och 
övriga som lämnat synpunkter under samrådet. Under granskningstiden ska länsstyrelsen 
lämna synpunkter om förslaget till detaljplanen strider mot riksintressen, miljökvalitetsnorm, 
upphävande av strandskydd, om samordning mellan kommuner inte har skett eller om 
planen blir olämplig med hänsyn till människor hälsa och säkerhet. (PBL 5 kap 18–22§) 
Lantmäterimyndigheten ska lämna synpunkter om genomförande av planen inte är lösta. 
(Boverket 2015.) 

Efter granskningen ska kommunen sammanställa alla skriftliga synpunkter som kommit in 
under granskningstiden tillsammans med kommunens kommentarer och förslag till 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. (PBL 5 kap 23§) 

3.1.1.1 ANTAGANDE	

En detaljplan antas av kommunfullmäktige, dock kan detta uppdrag delegeras till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden om detaljplanen anses vara av mindre vikt. (PBL 
5 kap 27§) 

3.1.1.2 LAGA	KRAFT		

Efter beslut om att anta en detaljplan tar det minst tre veckor innan detaljplanen vinner laga 
kraft, förutsatt att ingen överklagar beslutet eller att länsstyrelsen överprövar beslutet. 
(Boverket 2015.) 

3.1.2 UTÖKAD	FÖRFARANDE	

Utökat förfarande används när ett planförslag strider mot översiktsplanen, är av betydande 
intresse för allmänheten, i övrigt är av stor betydelse eller att det kan antas att planen kan 
medföra en betydande miljöpåverkan. (PBL 5 kap 7§) 

Ett utökat förfarande följer standardförfarandet med vissa tillägg. Nämligen att en 
Kungörelse ska utfärdas på kommunens hemsida och i en ortstidning inför samrådet. (PBL 5 
kap 11§) Efter samrådet ska även en samrådredogörelse upprättas. Samrådsredogörelsen 
likt granskningsutlåtandet ska innehålla synpunkterna som kom in under samrådet 
tillsammans med kommunens förslag och kommentarer på ändringar utifrån dessa. (PBL 5 
kap 17§) 

3.1.3 PROBLEMATIK	I	DETALJPLANEPROCESSEN		

I SOU 2015:105 belyses problematiken med att många kommuner i Sverige väntar med att 
planlägga mark tills dess att en byggaktör ansöker om planbesked och har då redan en 
färdig idé som byggaktören vill utveckla. Risken som uppkommer när kommuner arbetar på 
detta sätt är att det framförallt är stora byggaktörer som får driva projekt och de mindre 
byggaktörerna riskerar att hamna utanför då de saknar finansiella medel och inte har samma 
förutsättningar. Utredningen menar på att om kommuner först detaljplanelägger mark och 
sedan markanvisar denna mark leder detta till en ökad konkurrens. Är marken redan 
planlagd försvinner en del av risken och byggaktören behöver inte vara med i utformandet 
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av detaljplanen. Detta borde tilltala framförallt mindre aktörer men även större och på så 
sätt öka konkurrensen. (SOU 2015:105) Då kommunen markanvisar med redan färdiga 
detaljplaner finns det ingen planrisk för byggaktörerna, vilket är till fördel för framförallt 
mindre byggaktörer. (SOU 2018:67)  

Utredningen tar också upp att många större byggaktörer lagerhåller planlagd mark som de 
kan utveckla i ett senare skede. Anledningen till att lagerhålla mark är dels att byggaktören 
på så sätt kan driva upp priserna eftersom utbudet minskar. En annan anledning som 
utredningen menar på är att tiden från idé till färdig byggnad många gånger är 8 – 10 år. 
Att då hålla ett jämnt byggtempo, vilket utnyttjar företagets resurser i en jämn takt, kräver 
att byggaktörerna har en stor markportfölj. (SOU 2015:105) 

Byggaktörer anser att detaljplaner ofta är för detaljerade och ofta mer detaljerade än vad 
bygglagstiftningen kräver. Utredningen menar att alltför detaljerade planer leder till att det 
tar längre tid att ta fram en detaljplan och ökar osäkerheten, vilket i sin tur leder till minskat 
bostadsbyggande. Dock menar utredningen att det ibland är nödvändigt med detaljerade 
detaljplaner, vilket kan vara fallet när en miljö behöver skyddas eller kommunen vill 
garantera planens syfte. (SOU 2015:105) 

Detaljplanerna har under senare tid blivit mer detaljerade och på så sätt gått ifrån 
grundtanken i Plan-och Bygglagen. Detaljplaner har ibland varit på gränsen till att efterlikna 
bygglovshandlingar gällande byggnaders utformningar och placering då detaljplanen bland 
annat reglerar färg och materialet på fasaden. Ett problem som kan uppstå när byggnaders 
placering regleras för noga är om markförhållandena gör att det skulle vara mer gynnsamt 
att flytta på byggnaderna, och att detta inte tillåts i detaljplanen, så kan detta leda till högre 
byggkostnader istället för att kunna ändra placeringen av byggnaden. När det kommer till 
gestaltningsfrågor kan problemet uppstå när det går en tid från att detaljplanen gjordes till 
att det är tid att börja bygga och då idealet kan ha förändrats vilket kan leda till att 
kommunen eller byggaktören vill uppföra något som inte tillåts av detaljplanen. (SOU 
2015:109)  

Syftet med PBL var att detaljplanen skulle reglera mer generella frågor gällande 
markanvändning och storleken på byggrätten medan bygglovet skulle pröva mer 
detaljerade frågor kopplade till byggnadernas utformning. (SOU 2015:109) 

Anledning till att detaljplaner har blivit mer detaljerade kan vara på grund av rättspraxis 
vilket i vissa fall har ansett att det har saknats grund att ställa vissa krav i bygglovsskedet då 
det inte har varit reglerat i detaljplanen. (SOU 2015:109) 

PBL är uppbyggt med tillståndsprövning i två steg, först i detaljplanen och sedan i 
bygglovsprövningen. PBL tillåter i dag att byggnaders utformning inte regleras i 
detaljplanen utan istället prövas i bygglovsskedet, dock så ska kommunen redogöra för hur 
utformningskraven kommer att tillämpas i förväg och inte kommer som en överraskning i 
bygglovsprövningen. Detta tillsammans med rättspraxis gör att många kommuner inte vågar 
vänta tills bygglovsprövningen med att ställa krav. (Kalbro, Lindgren & Paulsson 2012) 
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3.2 EXPLOATERING	

I processen för att exploatera ett område skriver Kalbro och Lindgren (Kalbro & Lindgren 
2018) om fyra typfall för hur detta kan ske. De fyra typfallen baseras på två grundläggande 
faktorer för hur ett exploateringsprojekt initieras, planeras och genomförs. Dessa två 
faktorer är Markägandet och Byggherren/Fastighetsägare. Med Markägande syftar de på 
vem som äger marken, är det kommunen som äger marken eller ägs marken privat av en 
fastighetsägare/byggaktör? När det kommer till den andra centrala faktorn, dvs. 
Byggherren/Fastighetsägare, syftas det på frågan angående kompetensen samt vilken 
möjlighet en byggaktör eller fastighetsägare har att medverka i detaljplanearbetet.  

De fyra typfallen kan vara att kommunen äger marken, alternativt att byggaktören äger 
marken innan detaljplaneringsprocessen börjar och att byggaktören antingen är med i 
utvecklandet av detaljplanen eller att kommunen tar alla beslut själva (figur 2). (Kalbro & 
Lindgren 2018) Örebromodellen baserar sig på att framförallt utveckla kommunal mark och 
skapa detaljplanen innan byggaktör har valts ut, detta resulterar i att Örebro jobbar efter 
“Fall 3” enligt denna modell för exploateringsprocessen. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

I detta fall (Fall 3) detaljplaneras området utan att kommunen vet vilka önskemål 
byggaktörerna har för området. För att detta inte ska orsaka några problem finns det istället 
en tendens att detaljplanelägga marken på ett väldigt flexibelt sätt med färre detaljer i 
planen. Detta ger en mer flexibel plan som har grövre ramar för hur bebyggelsen ska 
utformas vilket leder till att en kommun istället kan reglera ytterligare detaljer i avtal med 
byggaktören genom markanvisningsavtal istället. (Kalbro & Lindgren 2018) 

Figur 2 

3.3 MARKANVISNING			

Då en kommun äger mark som de har bestämt att bebyggelse ska uppföras på kan 
kommunen överlåta denna mark till en byggaktör, detta kallas för markanvisning. Begreppet 
“markanvisning” är dock något mer otydligt än så och har lite olika förklaringar hos olika 
kommuner, en av de vanligaste förklaringarna är att “en markanvisning är en option om att 
under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för 
genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett markområde 
som staden äger” (Stockholm Stad)(Caesar, Karlbro & Lind 2013 sid. 36). Däremot har 
begreppet förtydligats i ESO-rapporten “Bäste herren på täppan?”, om bostadsbyggande 
och kommunala markanvisningar, där begreppet definierats som: “En markanvisning är en 
ensamrätt att, under viss tid, förhandla med en kommun om att förvärva kommunal mark för 
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bebyggelse, och att genomföra avsedd bebyggelse” (Caesar, Karlbro & Lind 2013. sid. 36). 
En betydande aspekt i detta är ensamrätten för en byggaktör att förhandla med en kommun 
vilket skapar en säkerhet för byggaktören att lägga resurser på utvecklingen av 
bebyggelsen. Dock är markanvisningens huvudsakliga mål att uppföra byggnation samt att 
överföra marken från kommunen till byggaktören. (Caesar, Karlbro & Lind 2013) 

2015 utfärdades en ny lag om markanvisning (SFS 2014:899) som definierar begreppet i 1§ 
som:  

“Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande.” (SFS 2014:899) 

Även fast denna lag definierar begreppet “markanvisning” kan det ändå konstateras att 
begreppet lämnar väldigt mycket utrymme för kommuner att arbeta med markanvisningar 
på olika sätt. Denna paragraf säger till exempel att markanvisningen ska vara tidsbegränsad, 
dock säger paragrafen inget om hur lång tid som är rimlig för tidsbegränsningen.  

Utöver detta kan en annan viktig aspekt ses i lagens definition av markanvisning. 
Ensamrätten ger byggaktören trygghet i att spendera tid och resurser på projektet då de 
vet att kommunen faktiskt är intresserade av att sälja marken och låta byggaktören utveckla 
ett projekt på marken. (Caesar 2016)  

I 2§ står det att “En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar.” (SFS 2014:899). 
Fortsättningsvis står det i paragrafen att riktlinjerna ska innehålla kommunens mål och 
utgångspunkter för överlåtelse av markområden. Utöver detta ska kommunen ska bland 
annat framföra deras grundläggande villkor för markanvisningar samt de principer som 
kommunen använder sig av för att fastställa markens pris. (SFS 2014:899) 

Hur en byggaktör väljs ut för en markanvisning kan delas in i två förfarandesätt “anbud” 
eller “direkt”. I det direkta förfarandet sker en förhandling direkt mellan kommunen och en 
byggaktör medan i anbudsförfarandet väljs byggaktören ut genom att kommunen jämför 
olika aspekter hos flera byggaktörer. (Caesar 2016) Vidare kan detta delas in i fyra olika 
huvudtyper för hur en markanvisning kan gå till, dessa är direktanvisning, anbud baserat på 
bästa pris, anbud baserat på bästa kvalitet eller en kombination av de två sistnämnda. 
Utöver detta kan en kommun ta andra aspekter i beaktning för bedömningen av vilken 
byggaktör som ska få markanvisningen för ett visst projekt, detta är dock relativt ovanligt 
bland kommunerna. Exempel på detta kan vara att kommunen istället jämför 
färdigställandegraden hos byggherrarna, väljer ut byggaktör via intresseanmälan eller 
genom förhandling kommer fram till vilken byggaktör som bäst är lämpad för 
markanvisningen. (Boverket. 2018.) Nämnvärt är också att det, idag, inte finns någon 
lagstiftning som styr hur eller vad kommunerna ska basera valet av byggaktör på. (Caesar 
2016)  
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3.3.1 DIREKTANVISNING	

Direktanvisningar är enkelt sett de anvisningar av mark där det inte sker en jämförelse 
mellan byggaktörer. Vidare finns det flera olika tillvägagångssätt när det gäller 
direktanvisningar likt markanvisningar för anbudsförfarandet. Kommunen kan till exempel 
bestämma lämpliga områden för bebyggelse i översiktsplanen och be byggaktörer anmäla 
sitt intresse för direktanvisningar i dessa områden. Det kan i andra fall vara en byggaktör 
som undersöker ett område och lägger fram ett utvecklingsförslag till kommunen som i sin 
tur får utreda möjligheterna för utvecklingen. (Caesar, Karlbro & Lind 2013) 

Vanligt för direktanvisning är att byggaktören kontaktar kommunen med ett projekt som 
byggaktören vill utveckla. Detta leder till att kommunen ofta inte behöver lägga ner lika 
mycket resurser som vid anbudsbaserade urval. Däremot har detta sätt att markanvisa 
kritiserats på grund av avsaknaden av transparens. Eftersom denna metod saknar öppna och 
formella jämförelser mellan byggaktörer kan det misstänkas bland annat korruption 
samtidigt som metoden löper större risk för maktmissbruk. (Caesar 2016)  
 

3.3.2 ANBUD	BASERAT	PÅ	BÄSTA	PRIS	ELLER	KVALITET	

Markanvisningar med anbudsförfarande grundar sig ofta på att flera olika byggaktörer är 
intresserade av att utveckla samma område. Detta leder till att det behövs göras en 
jämförelse mellan byggaktörerna för att se vilken byggaktör som skulle passa bäst för 
utvecklingen av området. Jämförelsen mellan byggaktörerna i dessa fall går att basera på 
olika saker som nämnt i stycket ovan. De vanligaste kriterierna som undersöks från 
kommunen är betalningsförmågan hos byggaktören, det blir då den högst bjudande som 
vinner markanvisningen. Det andra vanliga kriteriet är när kommunen istället kollar på 
kvalitén på bebyggelsen som byggherrarna vill uppföra. Kvalitén brukar ofta syfta till 
utformningen av bebyggelsen eller miljöaspekter så som energieffektiviteten i bebyggelsen. 
(Caesar, Karlbro & Lind 2013) 

Något som ofta ses inom denna typ av markanvisning är dock att byggaktörerna ofta kräver 
en specifikation på hur området önskas utvecklas. Detta betyder att kommunen måste 
upprätta projekt-specifika dokument som beskriver hur kommunen önskar utveckla området 
för byggaktörerna. (Caesar 2016) 
 

3.3.3 KOMBINATION	AV	BÄSTA	PRIS	OCH	KVALITET	

Den absolut vanligaste metoden hos kommunerna, när det gäller markanvisningar, är att 
använda sig av en kombination av pris och kvalitet i jämförelsen hos byggaktörerna. Även 
andra parametrar kan komma att spela roll i denna typ av bedömning om vilken byggaktör 
som är bäst lämpad att utveckla området. (Caesar, Karlbro, & Lind 2013) 

Oavsett vilken av dessa markanvisningsmetoder som en kommun väljer att använda sig av 
och hur markanvisningen går till är avgörande för hur väl konkurrensen fungerar på 
marknaden. (Genfors & Söderström 2015) 
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4 RESULTAT	

Nedan redovisas de resultat som samlats in för denna uppsats. Resultaten för 
Örebromodellen i helhet redovisas först, sedan följer resultat för varje specifikt område som 
har undersökts för denna uppsats. Till sist redovisas resultat som inte är områdesspecifika.  

4.1 ÖREBROMODELLEN	

Örebro kommun detaljplanerar och utför markanvisningar enligt vad som brukar refereras till 
som Örebromodellen. Enligt Örebro kommun är Örebromodellen egentligen ett samlat 
arbetssätt för hur de i kommunen jobbar med planering och markanvisning. 
Örebromodellen är inte bara en markanvisningsmodell utan det är flera delar som modellen 
avser där markanvisningen är en av de sista delarna. De andra delarna handlar om hur 
kommunen arbetar med deras markinnehav, hur de jobbar med planering och olika sätt att 
förkorta tidsåtgången. Utöver detta innebär modellen hur exploateringsenheten på 
kommunen samarbetar med politikerna. (Exploateringschef 2019) 

Örebromodellen baserar sig på ett arbetssätt som funnits i Örebro kommun under en längre 
tid. Redan under 1990-talet går det att se detta arbetssätt hos kommunen, dock har nyttan 
under en längre tid inte riktigt insetts hos kommunen på grund av att det inte 
sammanställdes som en helhetsidé. Det har däremot skett en paketering och organisering 
av detta arbetssätt på senare tid och det är framförallt under den senaste högkonjunkturen 
som nyttan faktiskt insetts. (Exploateringschef 2019) 

Enligt Örebro kommun, är syftet med modellen att snabbt ta fram detaljplaner som är 
flexibla samt: 

• “att säkerställa att marken bebyggs och inte läggs ”på lager” hos någon enskild 
intressent.” 

• “att undvika markspekulation samtidigt som markpriserna är marknadsneutrala.” 
• “att kommunen ska kunna påverka byggnadernas utformning och bostäders 

upplåtelseform.” (Riktlinjer för markanvisning. 2017. Sid 5.) 
  

Det som utmärker Örebromodellen är att kommunen först detaljplanelägger mark och 
sedan markanvisningar. Jämfört med att göra markanvisningar tidigt i detaljplaneprocessen 
där byggaktörerna är med och utformar detaljplanen. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.)  

Markanvisningsprocessen enligt Örebromodellen är uppdelat i tre olika avtal nämligen 
förstudie, reservationsavtal och köpekontrakt som beskrivs närmare nedan. 
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4.1.1 FÖRSTUDIE	

Förstudien ger en byggaktör ensamrätt över en tomt under en viss tid, ofta ca. 3 – 6 
månader. Under förstudien ska byggaktören ta fram och presentera ett förslag om vad de 
avser att bygga på denna tomt. När kommunen och byggaktören sedan är överens om 
förslaget tecknar kommunen ett reservationsavtal med byggaktören. 

Örebro kommun arbetar med ett antal olika sätt när det kommer till att välja ut vilka 
byggaktörer kommunen ska ingå förstudieavtal med. En urvalsprocess används när det finns 
flera olika intressenter för ett och samma område. Kriterierna för att välja ut en byggaktör 
omfattar framtida boendekostnader, engagemang för att skapa bra boende och 
stadsmiljöer samt att uppmuntra nytänkande. Att få en varierad arkitektur med olika 
storlekar på bebyggelsen och blandad upplåtelseform är något som även påverkar valet av 
byggaktör. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

Örebro kommun kan ibland använda sig av markanvisningstävlingar när kommunen vill få 
fram förslag från ett flertal olika byggaktörer av ett och samma område där bäst förslag 
vinner utifrån dessa ovannämnda kriterier som kommunen har satt upp. Vid 
markanvisningstävling blir förstudien inte aktuell då förslaget redan är framarbetat och 
godkänd av kommunen. En annan skillnad är att även detaljplaneprocessen sker efter 
avslutad tävling, då med utgång från det vinnande bidraget. (Riktlinjer för markanvisning. 
2017.) 

Anbudsförfarande används när kommunen själv kommer bli den slutgiltiga användaren av 
fastigheten. Här får byggaktörer buda mot varandra där den som bäst uppfyller uppsatta 
kriterier vinner. Även här blir förstudien inte aktuell. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

Direktanvisning används framförallt när en byggaktör har en intressant ide vilken kommunen 
önskar att förverkliga. Alternativt används direktanvisning för att öka konkurrensen mellan 
olika byggaktörer på marknaden. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

4.1.2 RESERVATIONSAVTAL	

Reservationsavtalet, vilket är själva markanvisningsavtalet, är i normalfallet tidsbegränsat till 
6 – 12 månader. Under tiden för reservationsavtalet betalar byggaktören normalt 10 % per 
år av det framtida försäljningspriset, vilket sedan räknas av mot försäljningspriset om och när 
köpekontraktet upprättas. Ingås inget köpekontrakt bestals inte reservationsavgiften 
tillbaka. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

Under tiden för reservationsavtalet ålägger kommunen sig att sälja tomten till byggaktören 
under premissen att byggaktören har uppfyllt två villkor, nämligen att: 

”Söka och få beviljat bygglov för ditt projekt i överensstämmelse med förstudien, som 
genom reservationsavtalet formellt godkänns av kommunen” och ”Påbörja byggnationen 
på tomten.” (Riktlinjer för markanvisning. 2017. Sid 7) 

Efter att avtalspunkterna är uppfyllda uppförs ett köpekontrakt. (Riktlinjer för markanvisning. 
2017.) 
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4.1.3 KÖPEKONTRAKT	

Efter att avtalspunkterna i reservationsavtalet är uppfyllda upprättas ett köpekontrakt. När 
köpekontraktet är upprättat betalar byggaktören hela köpeskillingen för fastigheten, med 
avdrag för avgiften som har betalats under reservationsavtalstiden. (Riktlinjer för 
markanvisning 2017) 

Örebro kommun jobbar med fasta markpriser, vilket innebär att byggaktörerna vet på 
förhand vad priset kommer att bli och kan ta in det i beräkningarna från start. (SOU 2018:67) 
Eftersom Örebro kommun jobbar med fasta markpriser menar Örebro att de har kunnat ta 
väldigt stora kliv kvalitetsmässigt i bostadsbyggandet gällande boendemiljöer, tekniska 
lösningar och även rent utförandemässigt. Detta på grund av att om byggaktörerna vill köpa 
billig mark så kan kommunen sätta upp krav på att kvalitén ska vara hög som motprestation 
samtidigt som det ryms i byggaktörernas kalkyler. (Exploateringschef 2019) 

Tomterna prissätts utifrån riktlinjer som Örebro kommun har tagit fram. Där framgår det att 
värdet på en tomt sätts utifrån den maximala byggrätten tomten tillåter enligt detaljplanen. 
Priset är uppdelat beroende på vilken upplåtelseform som tomten kommer att bebyggas 
med samt olika zoner som redovisas på en karta över Örebro kommun. När detaljplanen 
inte tydligt avgränsar den maximala byggrätten sker istället en marknadsvärdering av 
tomten, i huvudsak av externa värderare. (Riktlinjer för prissättning av mark 2014) 
Markpriserna i Örebro ligger generellt sett precis under vad det egentliga marknadsvärdet 
är på fastigheterna. Detta för att locka fler aktörer och att det ska finnas något för 
byggaktörerna att kämpa för. (Exploateringschef 2019) 

4.1.4 SOCIAL	INKLUDERING	

För att öka den sociala inkluderingen arbetar kommunen för att få fram hyresrätter med 
lägre hyror. I markanvisningsriktlinjerna står det att en mindre del av alla 
exploateringsområden ska tilldelas byggaktörer som kommer bygga hyresrätter med lägre 
hyra, max 80% av rådande bruksvärdeshyra. Det framgår även att kommunen ska få tillgång 
till 5 – 20% av bostäderna vid markanvisning. Dessa bostäder avser kommunen att använda 
till olika sociala boendeändamål. För att säkerställa att kommunen får tillgång till dessa 
bostäder upprättas avtal under reservationsavtalstiden, dvs. innan marken säljs. (Riktlinjer för 
markanvisning 2017) 

Nedan följer resultat för respektive undersökt område. 



	 21	

4.2 SÖDRA	LADUGÅRDSÄNGEN	

Södra Ladugårdsängen är belägen i södra Örebro, cirka 2 km från centrum. Detaljplanen 
omfattar en yta av 23 hektar (230 000 kvm) och bland annat avses det att byggas cirka 3 000 
bostäder i form av flerfamiljshus. (Örebro kommun, 1, 2018) 

Figur 3 

(Detaljplan 1880-P922) 

Södra Ladugårdsängen har en detaljplan där detaljplanearbetet påbörjades 2007-11-20 
(Projektansvarig för Södra Ladugårdsängen 2019) och blev antagen den 2009-04-15. 
Detaljplanen medgav bostäder, en golfbana och ett vägnät byggdes samtidigt som vatten 
och avlopp anlades. (Detaljplan 1880-P578) 

2014 antogs ett kvalitetsprogram för den fortsatta utvecklingen av Södra Ladugårdsängen. 
För att kunna förverkliga utvecklingen av Södra Ladugårdsängen enligt kvalitetsprogrammet 
var gatubredden i behov av att minskas, kvartersstrukturen behövdes justeras samt att 
användningen av en del av marken behövdes ändras. För att möjliggöra allt detta inleddes 
ett arbete den 2015-04-30 med att ta fram en ny detaljplan för Södra Ladugårdsängen. Den 
nya detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden 2016-12-22 och vann laga kraft 2017-
01-16 och ersatte därmed den gamla detaljplanen. (Detaljplan 1880-P922) 

Kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen beskriver hur kommunen vill att området 
ska utvecklas och reglerar den övergripande strukturen över Södra Ladugårdsängen men 
kvalitetsprogrammet är även mer detaljerat i vissa punkter. Eftersom det är ett krav att 
byggaktörerna ska följa kvalitetsprogrammet för att kunna genomföra en förstudie blir 
därmed innehållet i kvalitetsprogrammet bindande. Det som regleras i kvalitetsprogrammet 
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är bland annat kvartersstrukturen, här står det att området ska ha ”stadsmässig karaktär” där 
husen kommer att ha 3 till 9 våningar får att få variation i bebyggelsen. Vidare ska 
byggnaderna grupperas efter höjd för att undvika skuggbildningar och stora kontraster. 
Kvalitetsprogrammet nämner även var i området de högre och lägre husen ska placeras 
samt hur gårdarna ska vändas. Var verksamhetslokaler ska placeras inom området regleras 
också. Till exempel ska det bildas två täta kluster för handel, där samtliga byggnader ska ha 
lokaler i bottenvåningen. I övrigt finns det en karta där det är utmarkerat var lokaler ska 
finnas i bottenvåningen. Södra Ladugårdsängen ska tydligt kännetecknas av olika typer av 
boende. Det ska finnas olika upplåtelseformer och bostäder för äldre samt de som kräver 
särskild service, dock står det inte hur detta ska uppnås. Vad gäller gator står det beskrivet 
hur gatorna ska utformas, det finns även en karta över hur mindre kvartersgator och 
gårdsstråk ska placeras i området, vilka inte är utsatta i detaljplanen. Kvalitetsprogrammet 
tar även upp att mycket av den tekniska infrastrukturen redan finns i området men att ett 
fjärrvärmenät behöver byggas ut i området. Sophantering förespråkas att det ska lösas 
gemensamt inom kvarteren precis som parkeringslösningarna då markparkering inte ska 
finnas på gårdarna förutom när det kommer till handikapparkeringar och besökande. Annat 
som beskrivs i kvalitetsprogrammet är gestaltningsprinciper, grönstruktur i området och 
hållbarhet mm. (Kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen. 2014.) 

För Södra Ladugårdsängen har kommunen upprättat ett dokument som beskriver hur 
markanvisningsprocessen går till samt en kravlista som fördelar ansvaret mellan 
byggaktörerna och kommunen för utformning av området, något byggaktören måste 
förhålla sig till för att kunna delta i markanvisningsprocessen. Denna process började för 
Södra Ladugårdsängen i december 2014 och skulle pågå till oktober 2016. (Örebro 
kommun, 1, 2018) 

I det första steget skickar intresserade byggaktörer in en intresseanmälan till kommunen. Vid 
intresseanmälan ska en byggaktör presentera ett förslag av de projekt de vill genomföra. 
Förslaget ska redogöra arkitekturen för projektet, utemiljö och innovativa 
parkeringslösningar samt hur byggaktören ska främja mångfald av boendealternativ, social 
hållbarhet och hållbart byggande genom miljöprofilering. Utöver detta ska byggaktören 
även uppvisa referensobjekt, vilken roll byggaktören ser sig ha i den gemensamma 
förstudien och vilka medarbetare som kommer vara delaktiga i projektet inklusive eventuella 
konsulter som har anlitats för projektet. Ska en eller flera konsulter bytas ut under projektets 
gång krävs det skriftligt godkännande från kommunen. (Markanvisning Etapp 1 Södra 
Ladugårdsängen. 2014.) 
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Efter intresseanmälningarna har kommit in väljer kommunen ut vilka byggaktörer de vill gå 
vidare med till den gemensamma förstudien. Urvalet görs av tjänstemän på kommunen och 
sedan fattar politikerna det slutgiltiga beslutet. När valet är färdigt går markanvisningen 
vidare till nästa steg, nämligen en gemensam förstudie. Här ska byggaktörerna gemensamt 
komma fram till lösningar inom de område har blivit tilldelade. Byggaktörerna ska 
gemensamt ta fram förslag för hur området kommer bebyggas och hur de gemensamma 
ytorna ska utformas till exempel gårdsmiljöer, lekplatser, hur sophanteringen ska lösas, hur 
gårdsstråk ska utformas mm. Eftersom parkering på marknivå inte är tillåtet enligt 
detaljplanen ska byggaktörerna även gemensamt lösa parkeringsgarage. (Markanvisning 
Etapp 1 Södra Ladugårdsängen. 2014.) 
 
Kommunen bjöd in till en gemensam förstudie 2014 och drygt ett år senare hade det 
kommit in 26 intresseanmälningar med framarbetade förslag från totalt 30 olika 
byggaktörer. I maj 2015 valde kommunen ut vilka byggaktörer de ville gå vidare med och 
samma månad skulle den gemensamma förstudien inledas, vilket skulle pågå till februari 
2016 enligt tidsplanen. Därefter planerades byggaktörerna påbörja byggnationen innan 
oktober 2016 då det var slutdatum för reservationen enligt tidsplanen. Om denna tidsplan 
verkligen följts har utretts med hjälp av reservationsavtalen samt förstudie-dokument från 
Örebro kommun som har sammanställts i en Excelfil (se bilaga 1). Dessa resultat har även 
jämförts med Örebros tidslinje för Örebromodellen (Figur 4 – 6) nedan.  
(Örebro kommun, 1, 2018) 

Under samrådet för detaljplan 1880-P578, som var gällande när markanvisningarna 
påbörjades för en del av fastigheter inom Södra Ladugårdsängen, har det kommit in en del 
synpunkter. Länsstyrelsen påpekar bland annat att en genomförandebeskrivning måste 
upprättas till detaljplanen. Länsstyrelsen påpekar även att etappuppbyggnaden av området 
bör beskrivas samt konsekvenserna av etappuppbyggnaden. Vidare påpekar länsstyrelsen 
att utformningen av området som beskrivs i planbeskrivningen inte regleras av 
bestämmelser i plankartan. På dessa synpunkter svarar kommunen med att meddela att 
planens bestämmelser och beskrivning kommer att kompletteras samt att kommunen 
beskriver hur etappuppbyggnaden kommer gå till. När det gäller gestaltningen av området 
meddelar kommunen att det kommer prövas vid handläggningen av bygglov. (Detaljplan 
1880-P578) 

E.ON påpekar att ett u-området måste upprättas samt att det behövs tre stycken e-
områden för planområdet vilket E.ON har markerat ut på kartan. Kommunen svarar med de 
ska lägga in dessa i plankartan. (Detaljplan 1880-P578) 

Tekniska nämnden anser bland annat att ett u-område för vatten och avloppsledningar 
behöver föras in i plankartan samt att prickmark ska sättas ut på plankartan på kvartershörn 
mot korsningar i västra delen av området. Kommunen svarar med att införa detta i 
plankartan. (Detaljplan 1880-P578) 
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Under detaljplanearbetet har följande undersökningar och utredningar gjorts: 

-       Ytavrinning för dagvatten 

-       Reningsåtgärder dagvatten 

-       Bullerutredning 

-       Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

-       Geoteknisk undersökning 

-       Radonundersökning 

-       Teknisk försörjning 

(Detaljplan 1880-P578) 

Den nya detaljplanen 1880-P922 blev antagen 2016-12-22 och är gällande för merparten av 
fastigheter i Södra Ladugårdsängen i markanvisningsprocessens slut. (Detaljplan 1880-P922) 
Under samrådet för den nya detaljplanen (1880-P922) framfördes nedanstående. 

Länsstyrelsen anser att generella planer är att föredra då dessa är flexibla och därför håller 
sig längre vart efter gestaltning och planideal förändras, dock anser de att det i bullerutsatta 
områden inte är lämpligt att ha generella planer då det kan bli svårt att klara av boverkets 
normer för buller. Länsstyrelsen anser att en kompletterande bullerundersökning behöver 
tas fram för att redovisa att boverkets norm för buller upprätthålls. Detta är något som 
kommunen tar fram, dock så visar den utredningen inget nytt gentemot den gamla 
utredningen som kommunen redan hade tagit fram. Länsstyrelsen vill även att kommunen 
ska utreda risken angående bostädernas närhet till golfbanan. Länsstyrelsen vill också att 
kommunen ska utreda och säkerställa att vattenkvalitetsnormer efterföljs. Kommunen lägger 
till detta i planbeskrivningen. Kommunen kompletterar även planbeskrivningen med 
dagvattenåtgärder efter uppmaningen om detta från länsstyrelsen. (Detaljplan 1880-P922)  

Tekniska nämnden anser att planen behöver kompletteras med ett u-områden i planens 
sydöstra del samt att ett u-område i planens östra del ska flyttas. Kommunen justerar 
därefter planen efter önskemål. (Detaljplan 1880-P922) 

Lantmäterimyndigheten anser att de u-områden som är utsatta på kartan behöver nämnas 
och beskrivas i planbeskrivningen samt att eventuella gemensamhetsanläggningar ska sättas 
ut på plankartan samt beskrivas. Kommunen kompletterade planhandlingarna gällande u-
områden. Gällande gemensamhetsanläggningarna meddelar kommunen att detta löses 
under genomförandet av planen. (Detaljplan 1880-P922) 

E.ON AB påpekar under samrådet att det inte finns något utbyggt elnät i området så som 
det är beskrivet i planhandlingarna. E.ON påpekar att projektering för området pågår och 
att en bättre beskrivningen är att ett elnät behöver byggas upp från grunden. Kommunen 
ändrar planbeskrivningen i enlighet med E.ON:s synpunkt. (Detaljplan 1880-P922) 
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En byggaktör påpekar att de inte kommer kunna bygga i enlighet med 
markanvisningsavtalet de har fått för fastigheten Fallskärmen 6 då detaljplanen max tillåter 
en totalhöjd på 17 meter enligt den föreslagna detaljplanen. Även Immanuelskyrkan anser 
att den tillåtna totalhöjden är för låg för att kunna uppföra de byggnader de har godkänd 
förstudie på. Kommunen ändrar efter samrådet höjdangivelser på plankartan från totalhöjd i 
meter till maximalt antal våningsplan. (Detaljplan 1880-P922) 

Under detaljplanearbetet har följande undersökningar och utredningar gjorts 

-       Dagvattenutredning 

-       Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

-       Bullerutredning 

(Detaljplan 1880-P922) 

4.2.1 TIDSLINJE	MARKANVISNING	

Södra Ladugårdsängen är uppdelat i olika etapper på grund av områdets storlek. För etapp 
1 påbörjades markanvisningsprocessen i december 2014 och enligt tidsplanen skulle den 
pågå till oktober 2016, kommunen planerade att det skulle ta 22 månader att genomföra 
hela markanvisningsprocessen. Eftersom kommunen bjöd in till den gemensamma 
förstudien under 2014 och valde ut vilka byggaktörer de ville gå vidare med under maj 
månad 2015 så var den gemensamma förstudien planerad att inledas samma månad 2015. 
Denna förstudie skulle pågå fram till februari 2016 enligt tidsplanen. Därefter skulle 
byggaktörerna påbörja byggnationen innan oktober 2016 då det var slutdatumet för 
reservationsavtalen enligt tidsplanen. (Bilaga 1) 

I verkligheten inleddes den gemensamma förstudien 2015-10-27 och pågick till 2016-03-31 
för etapp 1. Förstudien för Södra Ladugårdsängen pågick i 5 månader. (Figur 4) 

Figur 4 

(Förstudieavtalen) 
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För själva reservationsavtalen varierar tidpunkten för upprättandet av avtalen. Det tidigaste 
upprättades 2016-05-13 och sträckte sig fram till 2017-01-31. Det senaste upprättade 
reservationsavtalet upprättades 2018-10-10 och pågick fram till 2019-02-28. Det kortaste 
reservationsavtalet varade i 4 månader och det längsta avtalet varade i 8 månader. Avtalen 
hade en genomsnittstid på 6 månader. 

Figur 5 

(Reservationsavtalen) 

När tidsplanen jämförs med hur det blev i verkligheten för Södra Ladugårdsängen går det 
att se att tidsplanen inte har hållit fullt ut. Enligt tidsplanen skulle den gemensamma 
förstudien varit påbörjad i maj 2015 och vara avslutad i februari 2016. I verkligheten 
påbörjades den gemensamma förstudien i oktober/november 2015 och den avslutades i 
mars 2016. Detta kan anses vara en mindre försening då det endast är en månad som skiljer 
mellan planerat avslut och faktiskt avslut för de gemensamma förstudierna. När det gäller 
reservationsavtalen skiljer det sig desto mer mellan tidsplanen och verkligheten. Tidsplanen 
säger att samtliga reservationsavtal ska vara färdiga i oktober 2016. Detta betyder att alla 
byggaktörer redan ska ha påbörjat byggnationen på sina fastigheter för att uppfylla kraven i 
reservationsavtalet vid denna tidpunkt. I verkligheten stämmer detta inte då det senaste 
reservationsavtalet är upprättat i oktober 2018, drygt två år efter hela 
markanvisningsprocessen skulle varit avslutad. Det tog 51 månader att slutföra 
markanvisningsprocessen för etapp 1 i Södra Ladugårdsängen som enligt tidsplanen skulle 
ta 22 månader. 
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4.2.2 TIDSLINJE	DETALJPLAN	

Detaljplanen 1880-P578 (den gamla) påbörjades 2007-11-20 och blev antagen 2009-03-17 
och vann laga kraft 2009-04-15. Detaljplanearbetet för 1880-P922 (den nya) påbörjades 
2015-04-30 och den blev antagen 2016-12-22 och vann laga kraft 2017-01-16. 
Detaljplanearbetet för 1800-P922 tog 7 månader att genomföra och för detaljplan 1880-
P578 tog det 15 månader. Tidsåtgången för detaljplanerna stämmer överens med vad 
Örebro kommun själva säger om hur lång tid det tar att göra en detaljplan enligt 
Örebromodellen. (Se figur 6)  

Figur 6  

 

(Så säkras en av Sveriges högsta nybyggnadstakter, 2016) 
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4.3 NORRA	ORMESTA	

Norra Ormesta är ett område som omfattar cirka 40 000 kvm mark och ligger ungefär 3,5 
km öster om Örebro Slott i utkanten av stadskärnan. Området planeras bebyggas med cirka 
500 bostäder i form av flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus men även en del 
verksamhetslokaler är planerade att uppföras i området. (Markanvisning för Norra Ormesta. 
2017.) 

Figur 7 

(Detaljplan 1880-P761) 

Detaljplanen 1880-P761 för Norra Ormesta antogs 2012-03-29 och vann laga kraft 2012-05-
02. I denna detaljplanekarta går det att se att denna plan följer Örebromodellens riktlinje 
om att vara generell för att underlätta och öka möjligheten för byggaktörerna att kunna 
utveckla förslag själva om hur byggnationen ska utformas. Dock har det visats under 
samrådet att några förtydlingar skulle uppskattas av bland annat Trafikverket och 
Länsstyrelsen då vissa formuleringar inte, enligt dem, är tillräckligt specifika för att 
säkerställa miljön i området. Detta har framförallt handlat om att Örebro har beskrivit att ett 
skydd för buller ska uppföras och det har då konstaterats av Trafikverket och Länsstyrelsen 
att detta bör förtydligas. En annan åtgärd vilken anses väsentlig för genomförandet av 
planen och som behöver åtgärdas är att kraftledningarna, som i dagsläget är luftburna, 
måste läggas ned i marken eller flyttas på. Denna kostnad ska byggaktörerna stå för i viss 
utsträckning enligt detaljplanen. Kostnaden ska regleras i exploateringsavtal. (Detaljplan 
1880-P761) 
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Detta område har, likt Södra Ladugårdsängen, inletts med att byggaktörer får göra en 
intresseanmälan som ska innehålla ett förslag på hur de hade tänkt att utveckla området. 
Inbjudan till denna intresseanmälan skickades ut från Örebro kommun i början av oktober 
2017. Byggaktörerna var tvungna att lämna in sin intresseanmälan senast i slutet av 
november 2017 för att få delta. Efter detta (planerat under vintern 2017/2018) väljs 
byggaktörer ut för att genomföra en förstudie där byggaktörerna ska ta fram en mer konkret 
plan för hur den angivna tomten ska utformas. Under förstudien ska kommunen ha löpande 
kontakt med byggaktörerna för att kunna guida dem vidare i processen samt att se till så att 
området utvecklas i enlighet med Örebros översiktsplan samt riktlinjer. (Markanvisning för 
Norra Ormesta. 2017.) Förstudien för detta område har gjorts i två etapper varav den första 
var 2017-05-31 och den andra etappen var 2018-04-18. Förstudietiden har varierat mellan 4 
och 14 månader i Norra Ormesta där genomsnittet ligger på 9 månader. Den första 
förstudien började 2017-05-04 och de sista avslutades 2018-11-30 vilket leder till att hela 
förstudieperioden för Norra Ormesta har varat under 19 månader. (Bilaga1) 

Efter förstudien sker reservationen för respektive byggaktör där kommunen förbinder sig till 
att sälja marken till byggaktören så länge byggaktören uppfyller de krav som ställts i avtalet. 
I Norra Ormesta är dessa krav, enkelt sagt, att byggaktören ska betala reservationsavgiften 
efter överenskommelse samt i vilken grad respektive upplåtelseform ska uppföras, dvs. om 
det är till exempel bostadsrätt eller hyresrätter som ska uppföras. Utöver detta regleras 
reservationstiden i detta avtal, d.v.s. hur lång tid byggaktören har på sig att uppfylla dessa 
krav samt hur länge de ska betala reservationsavgiften. Snittet för denna tid ligger på 
omkring 9 månader men i vissa fall kan reservationstiden vara 4 eller 12 månader. De första 
reservationsavtalen upprättades i juni 2018 och de sista upprättades 2019-02-13. Den 
reservationstid som gick ut senast av alla avtal i Norra Ormesta avslutas i slutet av november 
2019. (Bilaga 1)   

Till skillnad från Södra Ladugårdsängen har Norra Ormesta dock inget kvalitetsprogram då 
det bedömdes inte vara ett tillräckligt omfattande projekt för att motivera upprättandet av 
ett kvalitetsprogram. (Exploateringschef 2019) Detta område har då istället hänvisat till 
detaljplanens bestämmelser genom reservationsavtalen samt att byggaktörerna ska följa de 
riktlinjer och bestämmelser som de tillsammans med kommunen har kommit överens om i 
förstudien. (Reservationsavtalen för Norra Ormesta)  

4.3.1 TIDSLINJE	MARKANVISNING	

Enligt tidsplanen för Norra Ormesta skickades inbjudan till intresseanmälan ut 2017-10-04 
och intresserade byggaktörer var tvungna att skicka in sin intresseanmälan senast 2017-11-
30. Markanvisningen var planerad att påbörjas under hösten 2017 och de första 
byggaktörerna skulle väljas ut för förstudien under vintern 2017/2018. Det första 
förstudieavtalet är upprättat 2017-05-04 och sträckte sig fram till 2018-04-30. Det sista 
upprättades 2018-04-18 och sträckte sig fram till 2018-11-30. Den kortaste förstudien 
pågick i 6 månader och det längsta i 13,5 månader. I snitt tog förstudieavtalen för Norra 
Ormesta 9 månader. Vilket kan jämföras med att ska ta 4–12 månader enligt 
Örebromodellen. (se figur 4) 
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Efter förstudien skulle reservationsavtalen upprättas, de första upprättades 2018-06-21 och 
de sista 2019-02-13. Den reservationstid som gick ut sist var 2019-11-30. Detta betyder att 
reservationstiden för hela området varade i 23 månader varav den längsta reservationstiden 
för en enskild fastighet var 11,5 månader. I Snitt tog reservationsavtalen dock 9 månader att 
genomföra. Vilket kan jämföras med att ska ta 4–12 månader enligt Örebromodellen. (se 
figur 5)  

4.3.2 TIDSLINJE	DETALJPLAN	

Detaljplanen 1880-P761 för Norra Ormesta påbörjades under sommaren/hösten 2010 
(Projektansvarig för Norra Ormesta 2019) och blev antagen 2012-03-29 och vann laga kraft 
2012-05-02. Arbetet att ta fram denna plan tog totalt ca. 19 månader vilket stämmer 
överens med Örebros egna tidslinje för hela detaljplanearbetet.  
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4.4 SÖDRA	BETTORP	

Detta utvecklingsområde ligger i norra delen av Örebro ungefär 3 km från centrum och 
omfattar cirka 93 000 kvm. Ungefär 500 bostäder planerades att byggas som skulle bestå av 
framförallt flerbostadshus, vilka skulle upplåtas med både hyresrätt och bostadsrätt, även 
villatomter, parhus och radhus har planerats att utvecklas i området. Byggstart för etapp 1 
var under 2015 och för etapp 2 fick byggaktörerna startbesked under sommaren och hösten 
2016. (Örebro kommun, 2, 2018.) 

Figur 8 

(Detaljplan 1880-P726) 

Detaljplanen 1880-P726 för området antogs 2011-06-16 och vann laga kraft 2011-07-18. 
Detaljplanekartan är i sann Örebromodellsanda, nämligen en väldigt generell 
detaljplanekarta som tillåter stor frihet i utvecklandet då den bland annat inte visar var 
byggnader ska placeras. Detta leder till att byggaktörerna tillsammans med kommunen kan 
komma överens om lösningar i förstudien som passar både byggaktören och Örebro 
kommun bäst för exploateringen. 

Förstudie-perioden för hela Södra Bettorp har totalt sträckt sig från 2014-04-11 till 2019-12-
31. Däremot har de enskilda förstudierna varierat mellan 4 och 18 månader där 11 månader 
är genomsnittet för förstudietiden. (Bilaga 1) 
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Detaljplanen tar upp de miljökonsekvenser som planen kan medföra och det bedöms att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Däremot bedömer Länsstyrelsen i 
samrådet att en miljökonsekvensbeskrivning faktiskt bör upprättas samt att en riskanalys för 
farlig transport och drivmedelsstation borde ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta har 
då kompletterats med i efterhand innan detaljplanen vann laga kraft. Utöver detta har 
Tekniska nämnden i samrådet bedömt att en vidare utredning om att u-områden bör 
utredas. Även detta har behövt kompletteras med i detaljplanen i efterhand. (Detaljplan 
1880-P726) 

Till skillnad från Södra Ladugårdsängen, men likt Norra Ormesta, har Södra Bettorp inget 
kvalitetsprogram utan hänvisar i reservationsavtalen och förstudien direkt till detaljplanens 
bestämmelser istället. Reservationsavtalen är nästan identiska med Norra Ormestas 
reservationsavtal. Reservationstiden för Södra Bettorp räknats med en viss osäkerhet då det 
inte funnits information om exakt när reservationstiden började. Däremot går det att se att 
reservationstiden för detta område ligger mellan 7 och 38 månader där snittet är 19 
månader. (Bilaga 1) Denna långa reservationstid är på grund av att reservationsavtalen var 
tvungna att bli förlängda, en del blev förlängda upp till 3–5 gånger. Orsaken till dessa 
förlängningar var dels att Södra Bettorp är ett nytt område för kommunen att utveckla 
flerbostadshus på. Det har tidigare nästan enbart funnits småhus och en del radhus i detta 
område. Men det har berott mest på att reservationerna startade under en tid som gjorde 
att de hamnade i svackan i marknaden efter sommaren 2017 då det nästan tog tvärstopp på 
bostadsmarknaden. Kombinationen av dessa två orsaker ledde till att Örebro kommun hade 
en större acceptans och förståelse för att projekten tar extra tid att utveckla. Örebro 
kommun har då tillåtit dessa förlängningar av reservationsavtalen för att hjälpa 
byggaktörerna. Däremot har Örebro kommun inte tillåtit några kostnadsfria förlängningar av 
reservationsavtalen, utan byggaktörerna har varit tvungna att fortsätta betala 
reservationsavgift under dessa förlängningar. (Exploateringschef 2019) 

4.4.1 TIDSLINJE	MARKANVISNING	

För Södra Bettorp har kommunen inte upprättat någon detaljerad tidsplan, vi kommer 
därför att titta på hur lång tid förstudieavtalen och reservationsavtalen sträcker sig över och 
jämföra detta med hur lång tid det ska ta enligt Örebromodellen.  

Det kortaste förstudieavtalet är upprättat 2017-05-11 och sträcker sig fram till 2017-09-15, 
det längsta förstudieavtalet upprättades 2014-04-11 och sträcker sig fram till 2015-11-30. 
Förstudieavtalets längd varierar då mellan 4 - 18 månader med ett medelvärde på knappt 
11 månader vilket kan jämföras med att ett förstudieavtal ska vara 4–12 månader enligt 
Örebromodellen. (se figur 4) 
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Reservationsavtalen för Södra Bettorp varierar i längd, de flesta reservationsavtal är 
upprättade under 2015. Det kortaste avtalet som är upprättat 2015 sträcker sig fram till 
2016-11-01 och det längsta avtalet sträcker sig fram till 2018-08-31. Reservationsavtalen 
som upprättades under 2016 sträcker sig mellan 2017-01-30 och 2017-04-30. 
Reservationsavtalens längd varierar mellan 7 - 38 månader, snittlängden för 
reservationsavtalen var dock 19 månader. Detta kan jämföras mot att längden på 
reservationsavtalen ska vara 4–12 månader enligt Örebromodellen. (se figur 5) 

4.4.2 TIDSLINJE	DETALJPLAN	

Detaljplanearbetet för Södra Bettorp blev antagen 2011-06-16 och vann laga kraft 2011-07-
18. Arbetet att ta fram denna plan kan därför inte säkerställas då information om inledandet 
av arbetet att ta fram detaljplanen inte har varit möjlig att ta reda på.  
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4.5 ÖRNSRO	

Detta område skiljer sig från de andra områden vi har undersökt då valet av byggaktör för 
Örnsro har skett genom en markanvisningstävling och är därför inte helt i enlighet med 
Örebromodellen i denna aspekt. Örnsro har även en detaljplan som är väldigt mycket mer 
detaljerad än de andra områden som undersökts. Gällande markanvisning för Örnsro väljer 
kommunen ut det vinnande bidraget och sedan planlägger kommunen området utifrån det 
förslaget. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

Figur 9 

(Detaljplan Bn 401/2016) 

Utvecklingsområdet ligger längs med Svartån planeras ha cirka 200 bostäder och upptar en 
yta på cirka 18 000 kvm. 26 olika byggaktörer lämnade intresseanmälan om att få delta i 
markanvisningstävlingen, varav 5 valdes ut av kommunen vilka skulle få fortsätta tävla om 
markanvisningen. (Örebro kommun, 2, 2018.) 

Kommunen skickade ut inbjudan till att medverka i markanvisningstävlingen 2015-10-12, 
2015-11-12 var sista dagen för att ha lämnat in intresseanmälan. Tävlingen startade 2015-
12-18 och det vinnande förslaget presenterades 2016-05-18. Markanvisningen har då tagit 5 
månader för Örnsro, inklusive intresseanmälan. (Inbjudan till markanvisningstävling! 2015) 

Inför förslaget fick byggaktörerna bland annat tillgång till en översiktlig bullerutredning, en 
ledningskarta vart nätstation ska finnas på området, en geoteknisk undersökning samt 
dokument om hur Örebro kommun tänker sig att området ska utvecklas för att kunna arbeta 
fram ett rimligt och realistiskt förslag för Örnsro. (Inbjudan till markanvisningstävling! 2015) 
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Under samrådet för Örnsro framförde Länsstyrelsen bland annat att platsens lämplighet för 
bostadsbyggande var i behov av att utredas vidare. Då förekomsten av markföroreningar 
endast hade undersökts på 0–0,2 meters djup samt att det på angränsande fastigheter har 
bedrivits miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen lyfter fram att klorerande lösningsmedel 
har använts i området, vilket kan vandra motströms i grundvattnet och dessutom tränga upp 
genom husgrunder, länsstyrelsen anser att vidare utredning krävs. Kommunen har efter 
detta utfört kompletterande utredningar för mark och vattenföroreningar. Resultatet av 
dessa utredningar visar att halterna av klorerande lösningsmedel är under gränsvärden men 
att åtgärder behöver tas för att förhindra spridning från närliggande områden samt att 
husgrunder bör vara ventilerade. Vidare har kommunen infört att mark och startbesked inte 
ska ges förrän tätspont har uppförts, då detta förhindrar spridning av miljöfarliga ämnen. 
Länsstyrelsen framför även att ljudnivåer för uteplatser kommer att överskrida tillåtet värde. 
Kommunen svarade med att införa bestämmelser på plankartan om att uteplatser ska 
utformas så att bullerkravet uppfylls. Länsstyrelsen anser också att detaljplaneprocessen ska 
ske med utökat förfarande, kommunen ändrar till utökat förfarande. (Samrådredogörelse 
Detaljplan för Nikolai 3:41 m fl (Örnsro IP) Örebro kommun.) 

Vidare har både länsstyrelsen och miljökontoret ifrågasatt lämpligheten av att förbjuda 
markparkeringar i området med hänseende på höga grundvattennivåer som dessutom 
innehåller föroreningar. Kommunen ändrar därefter planen till att alla parkeringar ska 
anläggas ovan mark. Miljökontoret anser även att samrådshandlingarna har varit bristfälliga 
då kommunen inte har inväntat samtliga utredningar. (Samrådredogörelse Detaljplan för 
Nikolai 3:41 m fl (Örnsro IP) Örebro kommun.) 

Lantmäterimyndigheten påpekar att flexibla planer leder till att det inte går att bilda 
rättigheter tvångsvis då u- och g-områden inte är utsatta på plankartan. Enlig 
Lantmäterimyndigheten gör detta att förrättningen kan dra ut på tiden eftersom 
överenskommelser mellan parter måste ske. (Samrådredogörelse Detaljplan för Nikolai 3:41 
m fl (Örnsro IP) Örebro kommun.) 

E.ON påpekar att transformatorstationens maximala mått enligt plankartan måste öka då 
transformatorstationen redan idag är större än de tillåtna måtten enligt plankartan. E.ON 
påpekar även att kablar som behöver dras inom området borde bli ut markerade med u-
områden. Kommunen ändrar den tillåtna storleken på transformatorstationen till E.ON:s 
rekommendationer. Gällande u-områden meddelar kommunen att fortsatt dialog med 
E.ON, exploatören och stadsbyggnadskontoret kommer att ske för att säkerställa 
ledningsrätt. (Samrådredogörelse Detaljplan för Nikolai 3:41 m fl (Örnsro IP) Örebro 
kommun.) 
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Inför samrådet har kommunen gjort följande utredningar: 

-       Bullerutredning 

-       Riskutredning 

-       Skyfallsanalys och översvämningskartering 

-       Markteknisk undersökning 

-       Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

-       Checklista för konsekvens och behovsbedömning 

  

Efter samrådet har dessutom följande utredningar utförts: 

-       Riskbedömning, hantering av brandfarlig vara 

-       Riskbedömning, klorerande lösningsmedel 

-       Riskvärdering 

-       Åtgärdsutredning, angående klorerande lösningsmedel 

-       Luftutredning 

(Örebro kommun, 2, 2019) 

För Örnsro var reservationstiden 26 månader då området har genomgått en 
markanvisningstävling istället för de markanvisningar som vanligtvis utförs i enlighet med 
Örebromodellen. Detta leder till att detaljplanen tas fram efter att byggaktörerna har lämnat 
in intresseanmälan och på så sätt behöver reservationstiden vara lång för att hinna utveckla 
en detaljplan för området. (Riktlinjer för markanvisning. 2017.) 

Detaljplanen är i dagsläget överklagad av två närliggande fastigheter, den ena är en villa 
som ligger på andra sidan ån där fastighetsägaren menar att det kommer bli störningar för 
dem. I det andra fallet är det en kolonilottsförening som angränsar till området, de menar 
att känslan vid kolonilotterna kommer förändras samt att de är oroliga för att en trädallé 
måste plockas ner för att kunna genomföra byggprojektet. Dock så finns det 
planbestämmelser i detaljplanen att trädallén ska bevaras och om detta inte är möjligt ska 
en ny uppföras efter avlutat byggprojekt. (Exploateringschef 2019) 
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4.5.1 TIDSLINJE	MARKANVISNING	

Markanvisningstävlingen påbörjades 2015-12-18 och avslutades 2016-05-18. 
Tävlingsprocessen, vilket kan jämföras med förstudien, tog 5 månader vilket stämmer 
överens med tidsplanen för området. Reservationsavtalet sträcker sig från 2016-05-16 och 
fram till 2018-03-31, under den här tiden ska kommunen ta fram en detaljplan och 
byggaktören ska ha påbörjat byggnationen av området. Reservationsavtalet var 22 månader 
och om tiden för markanvisningstävlingen räknas med blir detta totalt 27 månader. För 
Örnsro tog det då 27 månader från “idé” till att byggnationen skulle ha påbörjats om 
detaljplanen inte hade blivit överklagad.  

4.5.2 TIDSLINJE	DETALJPLAN	

Detaljplanen för Örnsro påbörjades i november 2016. (Projektansvarig för Örnsro 2019) 
Detaljplanen för Örnsro blev överklagad och är därför ännu inte antagen. Planen skulle bli 
antagen 2018-11-23 och arbetet med att ta fram denna plan skulle då ha tagit 24 månader 
vilket stämmer överens med Örebros egen tidslinje för detaljplanearbetet. 
(Antagandehandling för Örnsro 2018) 
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4.6 ICKE	OMRÅDESSPECIFIKA	RESULTAT	

Tidsåtgången för markanvisningsprocessen skiljer sig mellan de olika områdena vi har 
undersökt. Det skiljer sig också mellan områdena om det klarar av att hålla sig inom det 
tidsspann som kommunen förmedlar att Örebromodellen ska ta. Enligt Örebro kommun ska 
respektive avtal (förstudie och reservationsavtal) ta 4–12 månader. Södra Ladugårdsängen 
håller sig inom tidsintervallet för samtliga antal var för sig. Dock håller inte kommunens 
specifika tidsplan för Södra Ladugårdsängen. Det har funnits svårigheter för tidslinjen i 
Södra Ladugårdsängen på grund av en vikande bostadsmarknad vilket ledde till att 7 
byggaktörer valde att inte gå vidare från förstudien in i reservationsavtal. I Södra Bettorp har 
reservationsavtalen blivit förlängda i omgångar, som mest har reservationsavtalet förlängts 5 
gånger. Även detta på grund av en vikande bostadsmarknad som har gjort att byggaktören 
inte har kunnat påbörja byggnationen. För de andra områdena har Örebromodellens 
tidsangivelser följts med en avvikelse på någon månad. (Exploateringschef 2019) 

Örebro kommun menar att det är i princip byggaktörerna själva som bestämmer hur lång tid 
det ska ta att genomföra markanvisningen. Kommunen förmedlar vad de är ute efter och 
sedan är det upp till byggaktörerna att presentera ett förslag som kommunen kan 
godkänna. (Exploateringschef 2019) 

Ett problem som har uppstått med gemensamma förstudier var ett fall när två byggherrar 
hade gemensam parkeringslösning med ett parkeringshus där den ena parten skulle bygga 
parkeringshuset och den andra skulle hyra parkeringsplatser ur detta parkeringshus. 
Byggaktören som skulle uppföra parkeringshuset drog sig sedan ur när den andra parten 
hade påbörjat byggnationen av sin fastighet. Här stod då ett flerbostadshus utan tillgång till 
parkering. Kommunen blev då tvungen att gå ut med en ny markanvisning med premissen 
att den nya byggaktören var tvungen att bygga det tänkta parkeringshuset för att lösa den 
uppstådda parkeringsbristen. (Exploateringschef 2019) 

Markpriserna i Örebro har kommunen satt till en nivå som ofta är lite lägre än 
marknadsmässiga markpriser vilket resulterar i att många nya byggaktörer lockas till att 
bygga i Örebro. På så sätt kan Örebro kommun få in många fler intresseanmälningar och 
har ett större urval när det kommer till att välja rätt byggaktör för ett område. Samtidigt 
ställer Örebro kommun högre krav på boendekvalitet och tekniska lösningar. Att ha högre 
kvalitetskrav leder till att det blir dyrare att utveckla. Örebro kommun säger själva att de har 
möjlighet att ställa dessa krav för att de har ett lägre markpris och på så sätt ryms det 
fortfarande i kalkylerna för byggaktörerna. (Exploateringschef 2019) 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har kommunen en egen genomförandetid av 
detaljplanen där kommunen bygger ut den tekniska infrastrukturen inom planområdet innan 
markanvisningen sker. Kommunen bygger ut VA. elnät, vägar mm. I de fallen “riktiga vägar” 
inte byggs ut direkt anlägger kommunen byggvägar och kompletterar området med “riktiga 
vägar” efteråt. Kommunen ser även till att lösa de fastighetsrättsliga frågorna innan marken 
säljs till byggaktörerna. När byggaktören sedan kommer för att börja bygga är 
infrastrukturen färdig och det enda byggaktören behöver göra är då att gräva en 
servisledning och koppla på det befintliga nätet. (Exploateringschef 2019) 
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5 ANALYS	&	DISKUSSION	
	

Nedan förs en diskussion och analys utifrån den information som har framkommit i resultatet 
och teorin. Värt att beakta för läsaren i detta kapitel är att det här arbetet har fokuserat på 
dokument och intervju från Örebro kommun. Då det inte har skett intervjuer med 
byggaktörer under detta arbetet finns det en risk att arbetet blir något vinklat och alla 
aspekter inte behandlas i detta arbete. Dock bör det tilläggas att den information som 
samlats in från Örebro kommun har behandlats aktsamt och på ett så objektivt och kritiskt 
sätt som möjligt. För att komplettera denna analys och slutsats bör byggaktörernas syn på 
modellen samlas in för att samla in fler aspekter vilket bidrar till en bättre helhetsbild. Vidare 
har detta arbete undersökt fyra områden i Örebro kommun, huruvida dessa områden är 
representativa för hela Örebromodellen är svårt att säga varpå flera områden bör 
undersökas under längre tid för att samla in mer tillförlitlig information. Se vidare i kapitlet 
“Förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet” samt “Avgränsningar” för mer utförliga 
resonemang gällande felkällor och fler aspekter som bör tas i beaktning för att fånga upp 
helhetsbilden angående Örebromodellen.  

Till en början bör det nämnas att markanvisningsmodellen som Örebro kommun använder 
sig av i Örebromodellen baserar sig på att utreda kvalitet i projekten som byggaktörerna 
presenterar. Denna metod kräver att kommunen upprättar dokument för varje specifikt 
projekt där de förklarar hur området önskas utformas. Detta leder till att kommunen måste 
lägga ner tid och resurser på att uppföra dessa dokument. Å andra sidan kan det anses att 
detta är en välfungerande modell då det är lättare att undvika bland annat nepotism 
samtidigt som transparensen i markanvisningen gör att projekten utsätts för konkurrens 
vilket kan bidra till en bättre ekonomisk och hållbar utveckling.   

De flesta områden som undersökts har haft tämligen generella detaljplaner. Dock har Södra 
Ladugårdsängen, som är ett av de största områden som Örebro kommun utvecklar, ett 
kvalitetsprogram som kompletterar detaljplanen med väldigt mycket detaljer. Här har 
kommunen gjort utredningar och planerat själva, utan byggaktörer, hur de vill att området 
ska utvecklas vilket har presenterats i kvalitetsprogrammet. Ett undantag från de generella 
detaljplanerna är Örnsro som har en mer detaljerad detaljplan istället. Detta på grund av att 
Örnsro är detaljplanelagt efter en markanvisningstävling. Detaljplanen är därför 
skräddarsydd för att möjliggöra just det förslaget som den vinnande byggaktören lämnat in. 

En SOU påpekade att det kan vara svårt för mindre byggaktörer att ta sig in på marknaden 
då det är en brist på färdig planlagt mark som är redo att exploateras. Då mindre aktörer 
kanske saknar kunskap eller inte är villiga att ta risken att genomgå planprocessen vilket kan 
sluta med att detaljplanen blir överklagad och projektet inte blir av. Örebro kommun 
markanvisar bara på redan planlagd mark och på så sätt försvinner planrisken vilket borde 
göra det lättare för mindre aktörer att driva byggprojekt i Örebro. En annan sak som tas upp 
som ett problem är att många stora byggaktörer lagerhåller mark antingen för att driva upp 
priserna genom att minska utbudet av byggbar mark eller för att få ett jämnare flöde på 
byggprojekt. I Örebro är det inte möjligt att lagerhålla mark då hela markanvisningen är 
tidsbegränsad och byggaktörerna måste påbörjat byggnationen på marken för att kunna 
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köpa den. Detta lär leda till Örebro får en annan prisutveckling än många andra delar av 
landet. Örebro lyckas på så sätt uppnå målen med Örebromodellen med “att säkerställa att 
marken bebyggs och inte läggs ”på lager” hos någon enskild intressent.” och “att undvika 
markspekulation samtidigt som markpriserna är marknadsneutrala.”. 

Lantmäteriet har vid samrådet för Örnsro påpekat att avsaknaden av u- och g-områden på 
en plankarta, som det har en tendens att bli på flexibla plankartor, kan leda till problem 
eftersom det inte går att utföra tvångsvis fastighetsreglering eller fastighetsrättsliga 
åtgärder. Detta lär då gälla för många detaljplaner i Örebro då generella och flexibla 
detaljplaner är en stor del av själva Örebromodellen. Eftersom det inte går att utföra 
fastighetsrättsliga åtgärder tvångsvis måste en överenskommelse komma till stånd, vilket 
lantmäteriet menar gör att det är stor risk för att det drar ut på tiden. Bristen på u- och g-
områden har varit återkommande i alla detaljplaner och i samtliga detaljplaner har 
kommunen under samrådet fått synpunkter på att u-områden måste upprättas och ibland 
flyttas för att kunna säkerställa ledningar i området. Dessa synpunkter har utöver 
Lantmäteriet också kommit från E.ON som ansvarar för utbyggnaden av el och fjärrvärme i 
Örebro samt Tekniska nämnden som också påpekat bristen av u-områden flertalet gånger. 
E.ON har även haft synpunkter i de flesta samråd som vi undersökt, att det saknas 
nätstationer på plankartan. Dessa måste finnas för att kunna bygga ut elnäten i 
planområdena. Kommunen har i det flesta fallen satt ut ett u-område eller flyttat u-området 
efter önskemål. När det gäller nätstationer har det ofta framkommit att kommunen vill ha 
fortsatt dialog med nätleverantören om placering av dessa, alltså har det lösts i ett senare 
skede än detaljplanearbetet. 

Huruvida detta är ett problem i praktiken kan ifrågasättas då det är kommunen som äger 
marken tills dess att reservationsavtalet har gått ut, och då har byggaktören redan påbörjat 
byggnationen och eventuella gemensamhetsanläggningar som fastigheten ska ingå i är 
reglerat redan i förstudieavtalet. Även eventuella ledningar är nedgrävda innan byggnader 
uppförs. Då alla fastighetsrättsliga åtgärder utförs när kommunen är ensam markägare bör 
det inte vara ett problem eftersom kommunen endast behöver komma överens med sig 
själv. Är det olika markägare i en generell detaljplan med flertalet fastighetsägare och 
sakägare som behöver komma överens kan det dra ut på tiden och bli problem med att få 
till rättigheter. Att det har funnits någon mer än kommunen som är fastighetsägare har dock 
inte förekommit i de områden som undersökts i detta arbete. Efter intervju med kommunen 
verkar detta inte heller varar något problem då kommunen själva har en genomförandetid 
av detaljplanen innan byggaktörerna bjuds in till markanvisning. Kommunen bygger alltså ut 
infrastrukturen i området med el, VA och vägar innan byggaktörerna kommer in i processen 

När det kommer till Örebromodellens generella detaljplaner finns det argument som talar 
både för och emot dessa. En stor fördel som kommunen påpekar och vilket även tas upp av 
länsstyrelsen, är att de håller över en längre tid då de kan tillåta olika användningar för 
samma områden och det dessutom är få planbestämmelser som reglerar utformning, 
gestaltning och användning. På så sätt kan kommuner slippa ändra detaljplanerna efter 
tidens gång då områdets funktion kan behöva ändras eller andra behov dyker upp. Örebro 
kommun sitter till exempel i dagsläget och ändrar gamla detaljplaner för att kunna uppföra 
sopsorteringshus i områden som saknar dessa och detaljplanen förbjuder byggnation utöver 
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det som redan är bebyggt. Som poängterats av en statlig utredning, kan en fördel med 
flexibla detaljplaner vara att dessa går fortare att ta fram vilket kan öka möjligheten till ökat 
bostadsbyggande då ledtiderna kortas ner. Utredningen framför även att detaljerade planer 
behövs när det finns anledning skydda en miljö, eller garantera att bullerkrav och liknande 
uppfylls, vilket länsstyrelsen även påpekat. Det går dock att ifrågasätta att generella 
detaljplaner ska hålla bättre över tid, ett exempel är Södra Ladugårdsängen. Kommunen 
tog fram en generell detaljplan för det området som blev antagen 2009 vilket passade in 
med kommunens ambitioner för den tiden. Redan 2014 konstaterade kommunen att de ville 
utveckla området på ett annat sätt gentemot vad detaljplanen tillät. Kommunen blev då 
tvungna att göra en ny detaljplan redan 5 år efter den första detaljplanen blev antagen. En 
nackdel är att en detaljplan som är generell med få planbestämmelser tillåter nästan vad 
som helst, hur är det då möjligt att reglera vad som byggs? Ett sätt att lösa detta problem är 
att göra precis som Örebro har gjort, genom förstudie och reservationsavtal. Dessa reglerar 
dock bara vad som händer i genomförandeskedet av planen. Hur stor kontroll kommunen 
har efter genomförandeskedet är något oklart i gällande rättsläge, vilket har tagits upp 
tidigare. PBL tillåter att prövning av byggnaders placering och utformning sker i 
bygglovsskedet samt att detta inte behöver vara reglerat i detaljplanen. Detta är något som 
kommer bli aktuellt i Örebros generella detaljplaner i framtiden. Problemet kan uppstå då 
kommuner ska klargöra i förväg hur utformningskrav kommer att tillämpas och att krav inte 
får komma som en överraskning. Även rättspraxis har i vissa fall klargjort att det saknas 
grund att ställa vissa krav i bygglovet och borde ha reglerats i detaljplanen istället. Hur 
lagen kommer att tillämpas i Örebros generella detaljplaner får framtiden utvisa, vilket kan 
leda till frågan om Örebro kommun är modiga eller naiva? 

Gällande Örebromodellens arbetssätt med förstudier, framförallt de gemensamma 
förstudierna, är det lätt att få uppfattningen att kommunen har flyttat en stor del av ansvaret 
till byggaktörerna för genomförandefasen av detaljplanen. Detta på grund av att varken 
detaljplanen eller genomförandebeskrivningen behandlar utbyggnaden av infrastrukturen i 
någon större utsträckning. Även sakägare har i flertalet samråd påpekar bristen av 
bestämmelser och beskrivningar för bland annat gemensamhetsanläggningar, infrastruktur 
och de tillhörande u- och g-områden. I själva fallet som även har nämnts tidigare, har 
kommunen en genomförandefas där kommunen själva bygger ut infrastrukturen i områden 
innan byggaktörerna blir inbjudna till markanvisning. Kommunen ser även till att alla 
fastighetsrättsliga åtgärder är lösta innan marken säljs till byggaktören. På så sätt har 
kommunen kontroll då de fortfarande är ensamma markägare och byggaktörerna berörs 
inte av detta. Det byggaktörerna ska göra under förstudien är att ta fram deras 
bostadsprojekt genom ett starkt, dialogbaserat, samarbete med kommunen där de 
tillsammans arbetar fram en lösning som båda aktörerna är överens om. I förstudieskedet 
ska byggaktörerna ta fram en situationsplan och illustrationsbilder på byggnader och 
gårdsutrymmen. I reservationsavtalet ska byggaktören sedan göra verklighet av de idéer 
som de har kommit fram till under förstudien. Eftersom projektets utseende kan bli förändrat 
på grund av byggtekniska anledningar har kommunen då en kontrollfunktion med att 
bygglovshandlingarna ska stämma överens med förstudien för att byggaktören ska kunna 
påbörja byggnationen och till slut köpa marken av kommunen. När det gäller de 
gemensamma förstudierna ska byggaktören förutom att ta fram förslag för sin egen 
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fastighet även gemensamt ta fram förslag med grannfastigheter om gemensamma 
gårdsutrymmen, parkeringar, soprumslösningar mm.  

Då kommunen ibland förlänger reservationsavtalen kan byggaktören avvakta med att 
påbörja byggnationen och fortfarande behålla markanvisningen. Detta kan vara fallet när en 
byggaktör inte har lyckats sälja tillräckligt många bostäder i sitt projekt för att det ska vara 
ekonomisk hållbart att genomföra. Eftersom byggaktören inte får köpa marken innan 
byggnationen har påbörjats slipper de ligga ute med en stor summa pengar. Detta kan 
betyda att byggaktören har en lägre initial risk jämfört med om det redan hade köpt 
marken. Dock så måste byggaktören betala en årlig reservationsavgift som motsvarar 10% 
av markpriset som sedan räknas av när byggaktören köper marken. Så länge byggaktören i 
slutändan köper marken så finns det inga pengar att förlora och byggaktören slipper ligga 
ute med pengar, men genomförs inte projektet går reservationsavgiften förlorad. Desto 
längre reservationsavtalet skjuts upp desto mer behöver betalas i reservationsavgift så desto 
längre tid som går har byggaktören mer att förlora på att avbryta projektet. 
Reservationsavgiften kan därför anses vara ett starkt styrmedel från kommunens sida då det 
blir dyrare att avbryta projektet desto längre byggaktören kommer i projektet. Å andra sidan 
om en byggaktör köper marken från början kan byggaktören avbryta ett projekt och invänta 
bättre tider utan att förlora byggrätten. I detta fall kan byggaktören även välja att sälja 
marken för att få tillbaka kapital. Detta kan dock leda till att byggaktörer innehar mark och 
inte utvecklar denna mark i väntan på ett mer lönsamt tillfälle att utveckla på. Vidare kan 
detta leda till att marknaden för utvecklingsbar mark rubbas då denna mark annars skulle ha 
möjlighet att utvecklas av en annan byggaktör som är villig att ta den risken.  

Som kan ses med pakeringshusfallet kan det uppstå stora problem med de gemensamma 
lösningarna om en byggaktör inte fullföljer sitt projekt. Andra byggaktörer kan bli väldigt 
beroende av att en specifik aktör måste fullfölja sitt projekt för att deras egna projekt ska 
kunna följa Örebros riktlinjer. Det kan bli väldigt kostsamt om flera aktörer har påbörjat sitt 
eget projekt och samtidigt är beroende av att en annan byggaktör ska fullfölja sitt projekt 
för att riktlinjerna om de gemensamma lösningarna ska upprätthållas. När då denna 
sistnämnda aktör inte upprätthåller sitt avtal eller inte fullföljer sitt projekt kan det då leda till 
att de kvarvarande aktörer måste ändra på sina projekt när de redan påbörjat byggnationen. 
Detta kanske inte ens går att göra med tanke på områdets utformning vilket kan leda till att 
kommunen snabbt måste hitta en byggaktör som går med på premisserna om att uppföra 
denna gemensamma lösning i sitt projekt. Fördelarna med gemensam förstudie är dock att 
flera byggaktörer kan dela på kostnader för parkeringar, gårdsutrymmen mm. 
Gårdsutrymmen kan även bli mer attraktiva då flera hus delar på ett och samma område och 
kan bli större jämfört med om alla ska egna gårdsutrymmen. 
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Eftersom Örebro kommun jobbar med markpriser som ligger något under marknadsvärde 
kan detta ses som ett slags lockpris då kommunen skyltar ett lågt pris som sedan blir högre 
då det finns andra faktorer som inte skyltas lika tydligt som påverkar det egentliga priset. 
Däremot skriver kommen i inbjudan till intresseanmälan att projekten ska utvecklas i linje 
med Örebro kommuns olika mål. Dessa dokument kan dock vara väldigt omfattande och 
svåra att sätta sig in i för en byggaktör. På grund av detta är kommunen med i förstudien 
och förmedlar alla dessa mål och är med som en hjälpande part så att byggaktörer 
tillsammans med kommunen kan komma fram till den bästa lösningen som följer alla 
uppsatta mål.  
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6 SLUTSATS	

Det kan till en början konstateras att Örebro kommuns tillvägagångssätt för 
markanvisningar, Örebromodellen, inte är en helt strikt modell för hur kommunen arbetar 
med markanvisningar. Detaljplanerna, förstudierna och reservationsavtalen visar istället på 
en stark riktlinje hos kommunen som är flexibel från projekt till projekt.  

Att markanvisa generella detaljplanen har stora fördelar i flexibilitet och det kan även anses 
vara ett bra sätt att säkerställa och tillgodose ändrade eller framtida behov för kommunen, 
boende eller fastighetsägare. Dessa planer kan dock också ses som naivt, från kommunens 
sida, att lita på att ingen i framtiden inte kommer utnyttja dessa generella detaljplaner. Det 
finns uppenbarligen en risk med att använda generella detaljplaner, däremot har det inte 
varit ett varit ett problem hittills i Örebro vilket tyder på en hittills välfungerande modell. 

Örebro kommuns sätt att arbeta med markanvisning minskar planrisken för byggaktörer och 
kan på så sätt få in fler aktörer. Utöver detta blir det en rimligare risk för mindre byggaktörer 
då de inte behöver köpa marken förrän de har påbörjat byggnation. Däremot kan det anses 
vara dyrt för mindre aktörer att vara med i förstudieprocessen då de måste lägga ner 
resurser på att inte bara planera deras egna område utan även de gemensamma områdena. 
Förstudien gör att Örebro kommun har stort inflytande i hur de olika markanvisade 
områdena ska utvecklas samtidigt som kommunen kan lämna över ett stort ansvar på 
byggaktören att presentera olika förslag som ska följa kommunens riktlinjer. Detta bidrar till 
att kommunen kan lägga sin tid, som annars skulle gå till att planera områdena i mycket 
högre detalj, på att istället planera och styra andra projekt eller väsentliga översiktliga 
lösningar för utvecklingsområdet. Reservationsavtalet ställer även krav på att byggaktörerna 
ska påbörja projekten i tid. Detta gör Örebro kommun genom att ta ut en reservationsavgift 
och sätta ett slutdatum för reservationen. Om byggaktörerna inte har fått bygglov och 
påbörjat byggnationen under denna reservationstid finns det en risk för byggaktören att 
reservationsavgiften går förlorad. Om byggaktören däremot fullföljer sitt avtal dras denna 
avgift av från försäljningspriset när kommunen överlåter marken till byggaktören. Det har 
visat sig att Örebro kommun är öppna för förlängningar av reservationsavtalen om det finns 
anledning till det, däremot måste byggaktören fortsätta betala reservationsavgift under 
denna förlängda tid för att inte projekten ska stagnera allt för länge. Detta är ett ytterligare 
sätt som kommunen kan se till att byggtiderna hålls korta och inte dra över tiden för 
markanvisning för mycket.  

Vidare gällande tidslinjen för projekten kan det konstateras att genomsnittet för hur lång tid 
det tar i verkligheten, för de områden som vi studerat, stämmer i stort sett överens med det 
som Örebro kommun presenterat. Där tidslinjen inte följts har det funnits förklarliga skäl till 
detta. Det har till stor del berott på att bostadsmarknaden stagnerade efter sommaren 2017 
vilket gjorde det svårt för byggaktörerna att sälja tillräckligt många bostäder innan de 
startade byggnationen. Detta ledde till att risken att fortsätta bygget blev för stor för 
byggaktörerna och de behövde då förlänga antingen förstudien eller reservationen.  
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7 FÖRSLAG	PÅ	FORTSATTA	STUDIER	INOM	ÄMNESOMRÅDET	

Det finns många fortsatta studier som vi rekommenderar inom detta ämnesområde. En stor 
del som skulle gynna denna uppsats är att göra komparativa studier med andra kommuner 
för att se hur Örebromodellen förhåller sig mot resten av Sveriges kommuner. Något vi vill 
understryka är även vikten av att undersöka byggaktörernas synsätt på denna typ av 
markanvisning för att få en mer opartisk undersökning. Dessa studier skulle även vara 
intressant att se hur de håller sig över en längre tid.  

Vidare kan vi rekommendera att undersöka hur mycket det lönar sig, ekonomiskt sett, att 
upprätta den här typen av detaljplanering baserat på områdets storlek. Kan det vara så att 
det är kostsamt att använda denna typ av modell för mindre områden? Här är det även 
intressant att se hur Örebromodellen förhåller sig samhällsekonomiskt gentemot andra 
modeller.  

Det skulle också behövas se hur Örebromodellen används för utvecklingen av kommersiella 
fastigheter och vad som kan skilja sig mot bostadsfastigheter.  

Utöver detta ser vi att det skulle vara intressant att undersöka konjunkturkänsligheten av 
Örebromodellen samt att hitta en bättre lösning på hur detta hanteras. Håller det verkligen 
att förlänga förstudien eller reservationstiden i en nedgång av konjunkturen?  
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9 BILAGOR	

9.1 BILAGA	1	
EXCEL-FIL	ÖVER	RESERVATIONSAVTAL,	FÖRSTUDIEAVTAL,	

DETALJPLAN	OCH	KVALITETSPROGRAM		
Södra Ladugårdsängen
Fastighet Reservation till Detaljplan Kvalitetsprogram fastställt Reservationsavtal upprättat Reservationstid (månader) Etapp Förstudie börjar Förstudie slutar Förstudie (månader)
Autogyron 1 2018-04-30 1880-P922 2014-12-02 2017-09-22 7 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Autogyron 3 2018-10-31 1880-P922 2014-12-02 2018-XX-XX 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Autogyron 4 2018-03-31 1880-P922 2014-12-02 2017-08-25 7 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Autogyron 5 2018-03-31 1880-P922 2014-12-02 2017-08-25 7 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Glidplanet 1 2017-01-31 1880-P578 & 1880-P721 2014-12-02 2016-06-16 7 1A 2015-10-27 2016-03-31 5
Glidplanet 2 2017-07-31 1880-P578 & 1880-P721 2014-12-02 2017-02-06 5 1A 2015-10-27 2016-03-31 5
Glidplanet 3 2017-07-31 1880-P578 & 1880-P721 2014-12-02 2017-02-06 5 1A 2015-10-27 2016-03-31 5
Glidplanet 4 2019-02-28 1880-P922 2014-12-02 2018-10-10 4 1A 2015-10-27 2016-03-31 5
Glidplanet 5 2017-01-31 1880-P578 & 1880-P721 2014-12-02 2016-05-13 8 1A 2015-10-27 2016-03-31 5
Helikoptern 1 2018-03-31 1880-P922 2014-12-02 2017-09-22 6 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Helikoptern 2 2018-03-31 1880-P922 2014-12-02 2017-08-16 7 2 2015-10-27 2016-03-31 5
Medel 6,3 5

Norra Ormesta
Fastighet Reservation till Detaljplan Kvalitetsprogram fastställt Reservationsavtal upprättat Reservationstid (månader) - Förstudie börjar Förstudie slutar Förstudie (månader)
Hägern 1 2019-09-30 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2019-XX-XX 7 2018-04-18 2018-11-30 7,5
Kärrhöken 1 2019-11-30 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2019-02-13 11 2018-04-18 2018-11-30 7,5
Fiskgjusen 3 2018-11-30 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-06-21 4 2017-05-04 2018-04-30 12
Beckasinen 1 2019-06-01 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-06-21 11,5 2017-05-31 2018-06-15 13,5
Rördromen 1 2019-11-30 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-12-19 11 2018-04-18 2018-11-30 7,5
Sothönan 2 2019-04-30 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2019-02-13 4 2017-05-31 2018-11-30 6
Fisktärnan 1 2019-08-31 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-12-14 9 2018-04-18 2018-11-30 7,5
Sothönan 1 2019-08-31 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-12-05 9 2018-04-18 2018-11-30 7,5
Fiskgjusen 2 2019-06-01 1880-P761 Inget kvalitetsprogram 2018-06-21 11,5 2017-05-31 2018-06-15 12,5
Medel 8,7 9,1

Södra Bettorp
Fastighet Reservation till Detaljplan Kvalitetsprogram fastställt Reservationsavtal upprättat Reservationstid (månader) Felfaktor Förstudie börjar Förstudie slutar Förstudie (månader)
Giffeln 1 (Byggfast) 2017-01-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2015-XX-XX 19 ± 6 mån 2015-05-28 2016-05-30 12
Giffeln 1 (LFE) Inget kvalitetsprogram 2018-11-13 2019-12-31 12,5
Giffeln 2 (Boverian) 2018-07-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2015-XX-XX 25 ± 6 mån 2014-04-11 2015-11-30 18,5
Giffeln 2 (Helix) 2019-12-31 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2018-01-17 23,5 2017-05-11 2017-09-15 4
Giffeln 3 2018-08-31 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2015-XX-XX 38 ± 6 mån 2015-05-28 2016-05-30 12
Vetelängden 1 2016-04-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2014-XX-XX 22 ± 6 mån 2014-03-10 2015-04-30 11,5
Vetelängden 2 2017-04-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2016-XX-XX 10 ± 6 mån 2015-05-28 2016-05-30 12
Vetelängden 3 2017-04-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2016-XX-XX 10 ± 6 mån 2015-05-28 2016-05-30 12
Mandelkubben 1 2015-11-31 1880-P726 Inget kvalitetsprogram XXXX-XX-XX 2014-09-19 2015-03-30 6
Mandelkubben 2 2016-11-01 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2015-XX-XX 17 ± 6 mån 2014-12-04 2015-11-11 12,5
Semlan 1 2015-05-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram XXXX-XX-XX 2014-06-23 2014-12-31 6
Wienerbrödet 1 2017-01-30 1880-P726 Inget kvalitetsprogram 2016-XX-XX 7 ± 6 mån 2015-05-28 2016-05-30 12
Medel 19,1 ± 6 mån 10,9

Örnsro
Fastighet Reservation till Detaljplan Kvalitetsprogram fastställt Reservationsavtal upprättat Reservationstid (månader) - Tävling börjar Tävling slutar Tävling (månader)
Nikolai 3:41 2018-03-31 prel ärndenr: BN 401/2016 Inget kvalitetsprogram 2016-01-18 26 2015-12-18 2016-05-18 5
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9.2 BILAGA	2	
INTERVJUFRÅGOR	

Vad är Örebromodellen egentligen, enligt dig?  

Vad var grundorsaken till att man skapade Örebromodellen från första början och när 
skedde det? 

Hur ser du att modellen har ändrats på under den senaste tiden? 

Hur har ni sett att befolkningsutvecklingen förändrats nu när ni har kunnat erbjuda så många 
bostäder? 

Hur lång tid anser du att ett typiskt bostadsprojekt tar från detaljplaneskedet till att det är 
redo att flytta in? 

Tror du att det är de gemensamma lösningarna som byggaktörerna måste jobba fram 
tillsammans som påverkar tidsåtgången mest? 

Hur stort inflytande har du på detaljplaneskedet? 

I och med att detaljplanerna är så flexibla, hur mycket har ni sett kommer upp som problem 
senare i markanvisningsprocessen istället? Är det något som ni ser som är ett 
återkommande problem? 

Vad tycker byggaktörerna om de flexibla detaljplanerna?  

Södra Ladugårdsängen har ett väldigt utförligt kvalitetsprogram men Örnsro har bara några 
få punkter, vad är anledningen till detta?  

Har ni använt er av kvalitetsprogram för något annat område än Södra Ladugårdsängen? 

Kan du beskriva lite om hur förstudien går till. 

Hur mycket är Örebro kommun involverad i förstudien? 

Varför skiljer det sig så mycket över hur lång tid reservationsavtalen sträcker sig? 

Varför är reservationstiden så lång i Södra Bettorp? 

Är det mycket nya byggaktörer som drar sig till Örebro 

Varför är detaljplanen överklagad i Örnsro? 

Vad var det som hände med alla u- och g-områden i detaljplaneringen? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 51	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TRITA-ABE-MBT-19384 

www.kth.se 
	


