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Markanvisning Södra
Ladugårdsängen
Inbjudan till gemensam förstudie
för Södra Ladugårdsängen
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Markanvisning Södra
Ladugårdsängen
Bara två kilometer från galleriorna i city
och Örebros södra station ska 230 000 kvm
förvandlas till omkring 2 000 nya hem där de
boende både får fördelarna av närhet till city,
naturen och idrottsanläggningar.
Örebro släpper nu den andra etappen i sitt
mest attraktiva nybyggnadsområde. I denna
etapp ska ca 22 000 kvm fördelat på fyra tomter
förvandlas till omkring 350 bostäder. Fyra
byggaktörer kommer att väljas ut och måste
samarbeta i en gemensam förstudie som ska
vara färdig i mars 2017.
Den första etappen markanvisades under
vintern 2014/2015 och omfattar ca 800
bostäder. 12 byggaktörer har under 2015 arbetat
i två gemensamma förstudier där de delat på
erfarenhet, kompetens och idéer. Byggstart för
dessa bostäder beräknas till hösten 2016.

Omgivningens rika utbud av natur- och
rekreationsområden, golfbana, racketcentrum,
bad och gym, motionsspår och naturreservat ger
området en grön och aktiv prägel. Utmärkande
för området blir sammanhängande gröna
innergårdar, högklassig vardagsarkitektur,
insprängda aktivitetsytor och en mångfald av
boendealternativ.
Örebro är en av de snabbast växande
kommunerna i Sverige. Idag är vi omkring
143 000 invånare och ökar med cirka 2 000
personer per år. Det betyder att bostadsbehovet
växer och att vi har många spännande
byggprojekt framför oss.
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Bakgrund

Platsen där Södra Ladugårdsängen finns idag
rymde Örebros första flygplats. Flygplatsen är
nedlagd sedan lång tid tillbaka men platsens
historia lever vidare genom gatunamn som
Termikgatan och Kabingatan. Den befintliga
delen av Ladugårdsängen byggdes till bomässan
1992 (Bo92) och var då i framkant i fråga om
kretsloppsanpassat byggande.
Södra Ladugårdsängen är till ytan en spegling
av det befintliga Ladugårdsängen. Mellan
Södra Ladugårdsängen och det befintliga
Ladugårdsängen finns parken Hagen som en
grön länk mellan områdena. Markområdet
gränsar i söder mot en golfbana. Österut
finns fotbollsplaner och i väster finns gröna
rekreationsområden och nyetablerade
verksamheter i form av livsmedelsbutik och
gym.

Syfte
Byggandet i Södra Ladugårdsängen styrs
utifrån ett kvalitetsprogram som säkerställer
att ambitionerna kring social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet blir verklighet.
Byggherrarnas samarbete fungerar som ett
praktiskt forum genom gemensamma förstudier
som ger samordningsvinster för alla inblandade
och bäddar för en mer holistisk stadsplanering.
I Södra Ladugårdsängen lyfts de sociala
och kulturella frågorna fram på ett mer
framträdande sätt än i många jämförbara
stadsbyggnadsprojekt. Utgångspunkt i den
gemensamma förstudien är att kunna visa på
lösningar hur man bygger billigare bostäder där
hållbarhet och god arkitektur skapar en del av
områdets identitet.

Framtidsbild

Södra Ladugårdsängen utformas som en grön
och aktiv stadsdel. Ett ekonomiskt, ekologiskt
och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv
styr utvecklingen. Grönska och aktivitetsytor
präglar områdets gator, parker och innergårdar.
Omgivningens många möjligheter till rekreation,
idrott och lek stärker områdets profil som
grön och aktiv. Platsens tidigare användning
som flygfält lever vidare som inspirationskälla
vid val av till exempel belysning, konst och
lekmiljöer. Södra Ladugårdsängen utformas
som en stadsdel för promenader och cykelturer.
I områdets inre blandas gångfartsområden
med bilfria stråk, vindlande stigar och
motionsslingor. Flödet av förbipasserande
cyklister, gående och bilister på de omgivande
huvudgatorna utnyttjas för att skapa underlag
för handel och andra verksamheter längs
gatorna.
Parken Hagen är den gröna lunga som
sammanbinder det befintliga Ladugårdsängen
med Södra Ladugårdsängen. Längs parken
byggs förskolor, fritidsverksamheter, vård
och omsorgsboenden. Det ger möjlighet till
generationsmöten, samnyttjande av lokaler
och aktivt nyttjande av parkområdet. De
två parkgatorna som skär genom området i
nordsydlig riktning utvecklas till ett mellanting
av park och torg och rymmer olika typer av
mötesplatser och aktivitetsytor inbäddade i
grönska.
De bilfria innergårdarna kopplas samman
med gång och cykelstråk som sträcker sig
över fastighetsgränserna genom hela Södra
Ladugårdsängen. Det ökar utbudet av ytor
för lek och social samvaro och kan ge barn

Platsen där Södra Ladugårdsängen finns idag rymde Örebros första flygplats. Bilden är tagen från Gustavsviksfältet
1978. Foto: Stadsarkivet.
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och vuxna möjligheter till ett aktivt uteliv.
Dagvattnet utnyttjas för att berika upplevelsen
av miljön längs gator och på innergårdar.
Områdets kombination av hög täthet och gröna
bilfria innergårdar förutsätter att bilarna samlas
i gemensamma parkeringsanläggningar helt eller
delvis under mark, under upphöjda innergårdar
och i parkeringshus. Parkeringshusen utformas
med innovativ arkitektur och kläs med
fasadvegetation eller med enkelsidiga lägenheter
eller lokaler på en eller flera sidor.
Handelsplatsen i den västra delen finns på
gångavstånd för de boende och verksamma
i området. Övrig handel och verksamheter
är främst samlade kring Stenbackevägen och
Kabingatan (som är den östra parkgatan).
Det kommer även att finnas verksamheter
utspridda i områdets bottenvåningar. Södra
Ladugårdsängen byggs för invånare med olika
livsmönster och ekonomiska förutsättningar.
För att möta den socioekonomiska likriktning
som generellt kännetecknar nyproduktion
rymmer området boendetyper som ger andra
ekonomiska möjligheter än ”konventionella”
bostäder, t.ex. lägenheter med uthyrningsrum,
kompisboenden, studentbostäder kollektivt
byggande (t.ex. byggemenskaper). Utbudet
av bostäder anpassade för funktionshindrade
och äldre med olika grader av behov av
trygghet och vård är ett viktigt och tongivande
inslag i stadsdelen. Lika viktig är närvaron av
förskolor, skolor och fritids som får en tydlig
roll redan tidigt i utvecklingen av området.
Mångfalden av boendealternativ gynnas av
mångfalden av av byggaktörer. Blandningen
av byggaktörer med olika inriktning ger en
variation i skala, arkitektur och boendeformer.
Kravet på samordning mellan projektens olika
byggaktörer och arkitekter ger ett ett maximerat
markutnyttjande och samtidigt arkitektoniskt
intressanta och trivsamma boendemiljöer.
Vardagsarkitektur av hög klass är ett
kännetecken för Södra Ladugårdsängen.
Utformningen av byggnader och utemiljöer
är hanterade med samma omsorg även
om materialstandard, byggnadsstorlek och
arkitektonisk svårighetsgrad skiljer sig.
Arkitekturen befinner sig i framkant oavsett
prisklass. Byggnaderna är utformade utifrån
ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där ett

livscykel- och kretsloppsperspektiv varit
styrande vid valet av material, byggteknik
och byggprocess. De tekniska lösningarna är
integrerade i arkitekturen och infrastrukturen
på ett sätt som gör att de berikar upplevelsen av
boendemiljön.

Detaljplan

Detaljplanen för Södra Ladugårdsängen antogs
2009. Framtagandet av planen initierades av
att Örebro under 2010 arrangerade O-ringen
och därför byggdes en tillfällig ”O-ringenstad”
på platsen. Samtidigt anlades ett grovmaskigt
gatu- och vatten- och avloppsledningsnät som
finns kvar idag. Detaljplanen, som är generell
och flexibel, baserades på ett gemensamt
planprogram för nya Sörbyängen och Södra
Ladugårdsängen som togs fram 2005.
Detaljplanens indelning av gator och kvarter
är emellertid alltför storskalig för att kunna
resultera i en attraktiv stadsmiljö.
Sedan planprogrammet formades och
detaljplanen antogs har många förutsättningar
för Örebros utveckling förändrats och
kraven på hållbart byggande har höjts. För att
komplettera och anpassa kraven på bebyggelsen
till dagens behov, beslutades att ta fram ett
kvalitetsprogram. Ett detaljplanearbete har
även påbörjas för att bryta ner den storskaliga
kvartersstrukturen och ändra vissa gatubredder.
Den nya detaljplanen beräknas vara klart
hösten/vintern 2016. De krav som ställs i
gällande detaljplan som berör etapp 2, såsom
användning, våningsantal, friyta etc. kommer
kvarstå. Berörda ändringarna innefattas av
utökad gatubredd på Termikgatan samt ändrad
markanvändning för att möjliggöra den västra
parkgatan, se kvalitetsprogrammet.

Kvalitetsprogram

Ett kvalitetsprogram för Södra Ladugårdängen
är framtaget och fastställt av Programnämnd
Samhällsbyggnad. Kvalitetsprogrammet syftar
till att beskriva utvecklingen av området och
ge en bild av hur det kommer att upplevas och
fungera i framtiden. Programmet riktar sig till
de byggaktörer och arkitekter som förverkligar
byggandet för dem som senare bor och
verkar på platsen. Kvalitetsprogrammet ger en
fördjupad beskrivning av områdets utveckling
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utöver den information som finns i detaljplanen.
Frågor som endast kortfattat beskrivs i
detaljplanen, t.ex. social och ekologisk hållbarhet
ges större utrymme i kvalitetsprogrammet.
Med kvalitetsprogrammet har kommunen för
avsikt att höja kvalitén på det som byggs och att
maximera utnyttjandet av den centralt belägna
marken. Kvalitetsprogrammet tillsammans med
detaljplanen ligger till grund för de krav som
ställs vid försäljning av marken.

Krav

Byggaktörer som kommer att ingå i den
gemensamma förstudien ska förhålla sig till den
kravlista som kommunen tagit fram och som
fastställts av Programnämnd samhällsbyggnad.
Se bilaga.

Socialt ansvarstagande

Om kommunen så önskar ska byggaktörerna ge
kommunen möjlighet att hyra/köpa en mindre
andel lägenheter för socialt boende.
Kommunen ser positivt på och vill uppmuntra
nyttjande av Investeringsstöd för av hyresbostäder och
bostäder för studerande, vilket Riksdagen beslutade
om i december 2015.
Då behovet av förskolor i Södra
Ladugårdsängen är stort bör det i etapp två
byggas minst en förskola med två till fyra
avdelningar. Förskolan skall vara integrerad med
övrig bebyggelse.

Tidplan

Södra Ladugårdsängen är ett stort område
och utbyggnad och utveckling kommer att
pågå under en längre tidsperiod. Planering och
genomförande kommer för de olika etapperna
att överlappa varandra och pågå parallellt.
Arbetet kommer att ske i processer som ger ett
kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets
olika skeden.
Etapp 2
•

15 januari 2016: Inbjudan till gemensam
förstudie kommer ut.

•

18 mars 2016: Sista datum för att lämna in
intresseanmälan till Örebro kommun

•

20 maj 2016: Stadsbyggnad klar med urval
av byggföretag till Etapp 2.

•

20 juni 2016: Arbetet med gemensam
förstudie påbörjas.

•

17 mars 2017: Gemensam förstudie klar.

•

24 mars 2017: Godkännande av förstudie
av Örebro kommun, Stadsbyggnad och
reservationsavtal tecknas.

•

25 september 2017: Byggstart, ska ske
under tiden för reservationsavtal.
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Etapp 1

Markområdet i etapp 1A och 1B (som är
tidigare markanvisat och gemensam förstudie
pågår) omfattar ca 46 000 kvm och är sedan
tidigare anvisat till tolv stycken byggaktörer.
Detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder
i 2 till 5 våningar samt uppförandet av handel,
kontor och skola. Tidplanen för etapp 1A
och 1B anger en bedömd byggstart under
senhösten 2016, med första inflyttning vid
årsskiftet 2017/2018. Totalt planeras etapp 1A
och 1B innehålla ca 800 bostäder med blandad
upplåtelseform. Mer information om etapp 1A
och 1B finns på kommunens hemsida,
www.orebro.se/sodraladugardsangen.

Etapp 2

Markområdet i etapp 2 omfattar ca 22 000 kvm
och avses delas i fyra delar. Fyra byggaktörer
kommer att väljas ut och måste samarbeta i
en gemensam förstudie som ska vara färdig i
mars 2017. Detaljplanen ger möjlighet att bygga
bostäder, handel och kontor i 2 till 5 våningar.

Geografiskt läge av Etapp 1 och 2 i Södra Ladugårdsängen.
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Marktilldelning

Som byggaktör har du möjlighet att i
intresseanmälan rangordna vilken tomt som
önskas. I rangordningen är skalan 1 till 4, där
nummer 1 är förstahandsvalet. Observera
att tomtindelningen endast är ett förslag och
kan komma att ändras i den gemensamma
förstudien.
Du som byggaktör kan välja att samarbeta i
olika konstellationer inom den egna tomten –
dock kommer varje byggaktör/konstellation
endast tilldelas en tomt. Tomtindelningen är
preliminär och kan komma att ändras i den
gemensamma förstudien.

Upplåtelseform

Upplåtelseformen inom etapp 2 ska
fördelas på följande sätt:
BRF/Äganderätt:
40-60%
Hyresrätt:		
40-60%

Tomt		

Tomtarea

A		

ca 5480 kvm

B		

ca 7020 kvm

C		

ca 4940 kvm

D		

ca 4770 kvm

Geografiskt läge och storlek av tomt A, B, C, och D inom etapp 2.
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Pris

Varje tomt kommer att tilldelas ett fast
pris enligt Örebro kommuns riktlinjer för
prissättning av mark. Denna typ av tomter, med
en flexibel byggrätt utan tydlig begränsning, har
prissatts från underlag av interna samt externa
oberoende värderingar.
Baserat på dessa värderingar kommer
tomtmarken inom etapp 2 att prissättas på
följande sätt:
•

Exploateringsgraden 1,5 nyttjas som
värdegrundande e-tal

•

Örebro kommuns zonpriser anger gällande
pris i kr/kvm BTA. Dessa zonpriser justeras
årligen enligt faktorprisindex och för år
2016 är gällande pris 2 079 kr/kvm BTA
(BRF/ ÄR) respektive 1 188 kr/kvm BTA
(HR). Priset beräknas per zonpriset det år
som köpeskillingen erläggs.

•

Detta innebär att tomtpriset i etapp 2 blir
en produkt av tomtstorleken, e-talet och
gällande zonpris. Exempel: 1000 kvm
tomtmark med HR som upplåtelseform
genererar ett tomtpris om 1 782 000 kr (1
000 x 1,5 x 1 188).

Baserat på ovanstående tomtpriser och förlaget
på tomtindelning blir tomtpriset följande för
bostadsrätter/äganderätter och för hyresrätter i
2016 års prisnivå enligt tabellen nedan.

Parkering

Parkering i Södra Ladugårdsängen ska
anordnas i gemensamma anläggningar
upprättade av de byggaktörer som ingår i
etappen. På så vis skall gårdarna hållas fria
från markparkering. Markparkering kommer
endast tillåtas i undantagsfall, bland annat för
funktionshindrade.
Vid beräkning av bil- och cykelplatsbehoven i
Södra Ladugårdsängen gäller tills vidare befintlig
parkeringsnorm ”Parkeringsnorm för Örebro
kommun”. Enligt parkeringsnormen ingår
Södra Ladugårdsängen i zonen ”mellanområde”
vilket ger ett parkeringstal för flerbostadshus
på 8,68 bilplatser och 28 cykelplatser
per 1000 kvm BTA, inkluderat bilplatser
respektive cykelplatser för besökande. Mer om
parkeringstalen finns att läsa om i normen.
En ny parkeringsnorm ”Flexibla parkeringstal
- parkeringsnorm för Örebro kommun” väntas
antas under våren 2016. Den nya normen
skiljer sig från den gamla i olika avseenden,
bl.a. genom en ny zonindelning, införande
av markmax, möjlighet till samnyttjande
och flexibilitet av parkeringstalen i form av
hållbart resande- och mobilitetsåtgärder. Enligt
den nya parkeringsnormen kommer Södra
Ladugårdsängen tillhöra zon 2 ”innerstaden
och stadsdelscentra” vilket ger ett parkeringstal
(utgångspunktstal) för flerbostadshus på
7 bilplatser samt 28 cykelplatser per 1000
kvm BTA, inkluderat bilplatser respektive
cykelplatser för besökande.

Tomt		Tomtarea		Bostadsrätt/Äganderätt

Hyresrätt

A		

ca 5480 kvm		

ca 17 089 000 kr		

ca 9 765 000 kr

B		

ca 7020 kvm		

ca 21 892 000 kr		

ca 12 510 000 kr

C		

ca 4940 kvm		

ca 15 405 000 kr		

ca 8 803 000 kr

D		

ca 4770 kvm		

ca 14 875 000 kr		

ca 8 500 000 kr

Observera att priserna är baserade på den preliminära tomtindelningen och kommer att ändras
om tomtindelningen justeras.
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Utöver den nya zonindelningen och möjligheten
till samnyttjade finns en flexibilitet för
parkeringstalen i form av ett antal hållbart
resande- och mobilitetsåtgärder, vilka kan
ersätta eller komplettera bilinnehav och/
eller efterfrågan på bilparkering. Talet 7 är
en utgångspunkt för bilparkeringstalen för
flerbostadshus där möjligheten finns att sänka
parkeringstalet ner till minst 4, genom införande
av en eller flera av följande åtgärder: bilpool,
bilparkering i garage under mark, bilparkering
i gemensamhetsanläggning för flera fastigheter
och grön res-/transportplan (sista åtgärden
gäller endast verksamheter).

Urval, bedömning av
marktilldelning

Urval av intresseanmälningar görs av en
tjänstemannagrupp och beslut fattas av
ansvariga politiker från Örebro kommun.
Urvalet kommer att baseras utifrån en
bedömning av följande:
•

Arkitektur (beskriv ex. projektet utifrån
platsanpassad arkitektur, levande
bottenvåningar, uttryck, fasadmaterial mm)

•

Hållbart byggande genom miljöprofilering
(beskriv ex. miljöcertifiering, lokalt
producerad el, byggnadsmaterial,
plusenergihus, grön resväg m.m.)

•

Innovativa parkeringslösningar (beskriv
ex. cykelparkering, samnyttjande av
parkeringslösningar, bilpool, effektiv
markanvändning m.m.)

•

Utemiljö (beskriv ex. utemiljön, dess
utformning och funktioner för social
samvaro m.m.)

•

Social hållbarhet (beskriv ex.
gemensamhetsytor, samvaro, trygghet,
tillgänglighet m.m.)

•

Mångfald av boendealternativ

Örebro kommun har fri prövningsrätt av
inkomna intresseanmälningar. Ansökan som
inte följer givna förväntningar kan komma att
lämnas utan vidare bedömning.

Gemensam förstudie

Inför den gemensamma förstudien hålls
ett startmöte med de utvalda aktörerna.
Representanter från Örebro kommun kommer
vara personal från Stadsbyggnad.
Byggaktörerna ska gemensamt utse en
projektledare som ska ha rollen att vara
samordnande för byggaktörerna i kontakten
med kommunen. Projektledarens roll blir att
samordna byggaktörernas och arkitekternas
gemensamma intressen såsom lekplatser,
gårdsmiljöer, gårdsstråk, sophantering,
körytor etc. Den gemensamma förstudien är
tidsbegränsad till nio månader.
Vad förväntas av byggaktörerna under
förstudietiden?
•

Presentera ett förslag på vad och hur man
avser bebygga området.

•

Förslaget måste rymmas inom gällande
detaljplan.

•

Arbeta fram en gemensam lösning av
området.

•

Hålla tidplanen.

•

Presentera följande handlingar och material:
Kvartersövergripande situationsplan och
beskrivning över gemensamma funktioner.
Kvartersövergripande fysisk modell samt
digital motsvarighet.
Individuella handlingar i form av
situationsplan, fasadritningar, vy-/
perspektivbilder.

Vad förväntas av Stadsbyggnad?
•

Tydlig feedback på förslagen som
kommer in.

•

Tydlig rådgivning.

•

Snabba återkopplingar och besked

•

Tillgängliga handläggare.

Under den gemensamma förstudien kommer
det vara ett antal avstämningar. Detta för
att se så att tidplanen hålls och också för att
ge möjlighet till feedback och diskussion på
förslagen. Datum för avstämningar bestäms vid
startmötet.
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Reservationsavtal

•

•

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

På www.orebro.se/sodraladugardsangen finns
en blankett för intresseanmälan.
Intresseanmälan ska vara inkommen
tillsammans med bilagor sparat på USB-minne
senast den 18 mars 2016. Märk bifogat material
med Dnr: Sam 926/2015.

•

Att det faktiska bygget har påbörjats.

Reservationsavtalet är tidsbegränsat till sex till
tolv månader. I avtalet förbinder sig Örebro
kommun att sälja marken till aktörerna, under
förutsättning att de uppfyller krav under
reservationstiden.

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

Köpekontrakt/Köpebrev

Det är först när det slutliga köpekontraktet
skrivits, som resterande köpeskilling erläggs.
Efter det kan fastighetsöverlåtelsen lagfaras och
det är möjligt att inteckna fastigheten

Intresseanmälan

Av intresseanmälan ska framgå följande:
•

Bekräftelse att byggaktören läst
Kvalitetsprogrammet.

•

Byggaktörens beskrivning, vilken ska utgå
ifrån punkterna under ”Urval, bedömning
av marktilldelning” ska även innehålla tänkt
situationsplan och tänkt antal lägenheter.

•

Referensobjekt som är relevanta för
den tänkta bebyggelsen (3-5 st. som
byggaktören och vald arkitekt genomfört
var för sig eller tillsammans).

•

En beskrivning av hur byggaktören ser på
sin roll i den gemensamma förstudien.

•

Uppdragsorganisation hos byggaktören
inklusive konsulter. Namngiven konsult i
intresseanmälan får sedan inte bytas utan
kommunens skriftliga godkännande.

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

Programnämnd Samhällsbyggnad
Örebro kommun
Box 30 000
701 35 Örebro kommun

Frågor skickas via epost till:
Erik Skagerlund
Mark- och exploateringsstrateg
019-21 13 70
erik.skagerlund@orebro.se
Emma Gren
Planarkitekt
019-21 14 92
emma.gren@orebro.se
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Hållbarhet

GESTALTNINGSPRINCIPER

2
1

Bilaga

Kravspecifikation
Från kvalitetsprogrammet

							 B I L AGA - K R AV S P E C I F I K AT I O N

Krav, rekommendation och ansvar för grön identitet
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Den gröna kopplingen ska stärkas
mellan den befintliga parken Hagen
i norr och golfbanan i söder. Detta
uppnås genom anläggandet av två
parkgator som ska präglas av grönska
och mötesplatser.

Landskapsarkitekt anlitas för utformning
av parkgator.

Kommunen

Kvartersgårdar är bilfria och präglas
av grönska.

Landskapsarkitekt anlitas för utformning
av kvartersgårdarna.

Byggherre

Växter som ger ätliga bär och frukter
väljs där så är möjligt.
Gavlar bör förses med klätterväxter
eller spaljerade träd.
Tak bör förses med vegetation som tar
upp och fördröjer dagvatten samt
skapar ett visuellt värde.
Växtbedd för gatuträd utformas med
skelettjord inklusive luftnings- och
bevattningsanordning.

Etableringsutrymme och avstånd till
byggnader beaktas vid växtval.

Kommunen/
Byggherre

Krav, rekommendation och ansvar för dagvatten
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Dagvatten från gator ska renas och
fördröjas innan anslutning till allmän
dagvattenledning.

Dagvatten utnyttjas som en resurs i den
offentliga miljön.

Kommunen

Dagvatten ska renas och fördröjas
inom kvartersmark innan anslutning
till allmän dagvattenledning.

Dagvatten utnyttjas med fördel som en
resurs inom kvartersmark.

Byggherre

Krav, rekommendation och ansvar
för mångfald av boendealternativ
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Området ska erbjuda alternativa
boendeformer för familjer, kollektiv,
enboende och äldre.

Kommunen/
Byggherre

Förskolor integrerad med bostäder
kommer att byggas i området.

Kommunen/
Byggherre
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Krav, rekommendation och ansvar för gatutyper
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Gatorna utformas för att underlätta för
gående och cyklister.

Kommunen/
Byggherre

Ett finmaskigt gång- och cykelvägsnät
byggs ut i området.

Kommunen/
Byggherre

Gårdsstråk inom kvarteren skapar
en öst-västlig koppling för gång- och
cykeltrafikanter. Stråken ska mellan
kvarteren kopplas samman på ett
naturligt sätt och präglas av en grön
miljö där markbeläggning samt
belysning är av stor betydelse.

Byggherre

Gång och cykelnätet i området ska
kopplas samman med angränsande
områden och bilda ett sammankopplat
stråk.

Kommunen

Kvartersgator utformas med hjälp av
anlitad landskapsarkitekt.

Byggherre

Kollektivtrafiken ska få ny central linjedragning i området.

Kommunen

Gator samt gång- och cykelvägar
utformas med stor hänsyn till trygghet
och tillgänglighet. Val och utformning
av belysning och markbeläggning är
därför av stor betydelse.

Kommunen/
Byggherre

Krav, rekommendation och ansvar för parkering
KRAV

REKOMMENDATION

Parkeringstal för bil och cykel följer
kommunens parkeringsnorm.
Parkering för bostäder ska anordnas i
parkeringshus/garage inom kvarteren.

ANSVAR
Byggherre

Handikapparkering får anordnas som
markparkering.

Byggherre

Samordning av parkeringshus görs
genom den gemensamma förstudien.
Parkeringsgarage som uppförs med
delvis upphöjd innergård får inte vara
så pass upphöjt att kontakt med den
gröna innergården försvinner från
gatunivån. Undantag får göras vid de
kvarter som angränsar till täta kluster för
verksamheter.

Byggherre

Gatuparkeringen regleras så att parkeringshus/ garage nyttjas.

Kommunen

Lättillgängliga och trygga cykelparkeringar finns i nära anslutning till bostadsentréer, vistelseintensiva verksamheter
och kollektivtrafikplatser.

Cykelparkeringarna är välbelysta, har
låsbarhet mot ram och placeras där
de är överblickbara från intilliggande
byggnader.

Kommunen/
Byggherre

Byggherrarna verkar för att boende i
området ska ges möjlighet till bilpool.

Byggherre

Kommunen verkar för att p-normen ger
incitament för bilpoollösning.

Kommunen
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Krav, rekommendation och ansvar
för kvartersstruktur och arkitektur
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Variation i skala och typ av bebyggelse.

Byggherre

I varje etapp finns det en variation av
upplåtelseformer.

Byggherre/
Kommunen

Varje flerbostadshus med fler än tre
lägenheter innehåller olika lägenhetsstorlekar.

Kommunen ser gärna att lägenheter i
allt från 1 rok till 7 rok byggs inom flerbostadshusbeståndet.

Byggherre

Byggnaderna ska ha en hög arkitektonisk kvalité som speglar kommunens
ambitioner för stadsdelen.

Variation i fasaduttryck som färgsättning, fasadmaterial, utskjutande delar
och fönstersättning är viktiga element
för att skapa variation.

Byggherre

Inom den gemensamma förstudien
ansvarar samma arkitektkontor för
maximalt två fastigheter.

Byggherre

Byggnader ska placeras nära gatan
vilket ger tydligt gaturum och stora
friytor i kvarterens centrala delar.

Byggherre

Eventuella ramper och trappor
till entréer får endast placeras på
kvartersmark.

Byggherre

Entrédörrar får inte ha dörruppslag över
gångbana eller allmän platsmark.

Byggherre

Genomgående entréer från gata till
gård ska finnas.

Entréerna utformas ljusa med tillgång
till dagsljus.

Kvarteren som angränsar till parken
Hagen och golfbanan ska öppna upp
sig för att skapa en naturlig övergång
mellan bebyggelse och grönska.

Byggherre
Byggherre

Krav, rekommendation och ansvar för handel och verksamhet
KRAV

REKOMMENDATION

ANSVAR

Efter Stenbackevägen och nuvarande
Kabingatan (som är den östra park
gatan) ska bottenvåningarna ha minsta
rumshöjd på 3 000 mm och inrymma
lokaler.

Byggherre

Efter Termikgatan och parkgatorna ska
bottenvåningarna ha minsta rumshöjd
på 2 700 mm.

Byggherre

I varje hörnbyggnad som angränsar till
lokalgata ska lokal upprättas i bottenplan.

Byggherre
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