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Introduktion

Vad är ett planprogram?

Bakgrund

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete
kan ett planprogram tas fram för att översiktligt
utreda utgångspunkter och mål för ett område.
Det är upp till kommunen att avgöra om ett
planprogram behöver tas fram eller inte. I det här
fallet så har det bedömts vara ett lämpligt steg
eftersom området är omfattande och ett intresse
har visats av allmänheten i närområdet.

Örebro är idag en av Sveriges mest
snabbväxande städer. Kommunen har under
de senaste åren vuxit med cirka 2 000 personer
per år. Befolkningstillväxten förväntas fortgå
under kommande decennium, både genom
höga födelseöverskott och att fler flyttar in
till kommunen från närliggande kommuner,
övriga delar av Sverige och utlandet. Om dagens
befolkningsökning fortsätter på samma sätt
kommer det finnas närmare 200 000 invånare i
kommunen år 2040.

Planprogrammet anger en struktur för bebyggelse,
vägnät och grönytor, men är inte juridiskt
bindande. Kommunen vill med detta planprogram
förtydliga den övergripande visionen för den
fortsatta planeringen.
Planprogrammet skickas på samråd till
myndigheter, allmänhet och olika intressenter för
att få in synpunkter på förslaget inför den fortsatta
planeringen.
Efter beslut om godkännande av planprogrammet
följer framtagandet av detaljplaner. I samband med
detaljplaneläggningen ges ytterligare möjlighet att
lämna synpunkter på respektive detaljplaneförslag.

1. PLANPROGRAM
Programsamråd
Möjlighet
a
att lämn
er
synpunkt

Godkännande
2. DETALJPLANER
Plansamråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Här ä
r
vi nu

I takt med befolkningstillväxten behöver
nya bostäder byggas, enligt den senaste
befolkningsprognosen med omkring 900
bostäder per år. Nya bostäder kan byggas som
komplement i befintliga stadsdelar, men behöver
också uppföras i nytillkommande stadsdelar
över hela staden samt i kommunens mindre
orter och på landsbygden. Fler människor
och bostäder innebär även att nya förskolor,
grundskolor, gator, idrottsplatser, parker
och annan service och infrastruktur behöver
förstärkas eller byggas ut. Det är av överordnad
betydelse att helheten mellan nya stadsdelar och
kompletteringar samt befintliga stadsdelar blir
så bra som möjligt, samt att staden som helhet
hänger samman.
En utbyggnad inom den geografiska
avgränsningen för planprogrammet har varit
aktuell under många år. Redan i Kommunplan
1974, pekas delar av området ut för
byggnation. I Översiktsplanen för Örebro
kommun, antagen 1991, pekas hela området
ut som utredningsområde. Detta bekräftades i
Översiktsplan för Örebro kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2010-03-24, där området
utpekas som utbyggnadsområde för bostäder
och verksamheter.
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INTRODUK TION

INTRODUK TION

Uppdrag

Läge

Programnämnd samhällsbyggnad har gett
Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram ett
planprogram för aktuellt område, med
motiveringen att Översiktsplan för Örebro
pekar ut området som ett utbyggnadsområde
för blandad bebyggelse. Uppdraget innebär
att ett planprogram ska tas fram för att
utreda gatusträckningar, bevarande av gröna
stråk etc. Uppdrag gavs 2016-02-03 på
programberedningen.

Planområdet ligger cirka 4 kilometer söder
om Örebros stadskärna. Området omfattar ett
cirka 155 hektar stort område som sträcker sig
söder och öster om Adolfsberg. Planområdet
gränsar i norr mot befintlig bostadsbebyggelse
i Adolfsberg. I söder avgränsas området av
befintliga gårdar längs Storsättravägen och
Glomman utgör avgränsning i nordost. Befintlig
bebyggelse utmed Lundagårdsvägen i öster samt
längs Bondsättersvägens i söder ingår.

Syfte
Syftet med planprogrammet är att utreda
förutsättningarna för en utveckling av
bostadsbebyggelse, plats för verksamheter,
bevarande av grönområden och tillskapande
av andra funktioner i Södra Ladugårdsskogen.
Planprogrammet ska visa på en möjlig
vidareutveckling av områdena kring stadsdelen
Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska identifieras
och säkras samt utgöra bärande element i den
tillkommande utvecklingen.
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Tidigare
ställningstaganden

Översiktsplanen
I gällande kommunala översiktsplan finns hela
planområdet utpekat som utbyggnadsområde
för bostäder med blandade byggnadstyper.
Hyresrätter är önskvärt för att komplettera
bostadsbeståndet i Adolfsberg. Icke-störande
verksamheter bör kunna lokaliseras till vägnära
lägen.
I översiktsplanen finns en gatusträckning
i öst-västlig riktning genom det tänkta
utvecklingsområdet, med koppling till
Lindhultsrondellen väster om järnvägen angiven.
Gatan omnämns som ”Planerad gata mellan
Lindhult och Bondsättersvägen. Aktuell som
lokal huvudlänk vid större exploatering av nya
bostäder söder och öster om Adolfsberg”.

I översiktsplanen slås förtätning och blandning fast
som två strategier för stadens utveckling. Det
finns flera anledningar till detta, men det handlar
framförallt om att skapa en mer hållbar och
attraktivare stad.
Detta planprogram är ett resultat av dessa
ställningstaganden, och ligger därmed helt i linje
med gällande översiktsplan.

Handlingsplan för
stadens byggande
Handlingsplan för stadens byggande antogs av
Programnämnd samhällsbyggnad 2014-08-12
har som syfte att konkretisera den kommunala
översiktsplanen i ett tioårsperspektiv med fokus
på blandning och förtätning i befintliga och
nytillkommande stadsdelar.

Grön värdekärna
Sommarro

Grön värdekärna
Utbyggnadsområde för Utbyggnadsi huvudsak område för
bostäder bostäder och
verksamheter
Grön värdekärna
Sörbyskogen
Planerat
grönt stråk

Utbyggnadsområde för
bostäder och
verksamheter

Planerad ny
huvudlänk
Utbyggnadsområde för
i huvudsak
bostäder

Varsamhet kring
rullstensås

Urklipp från markanvändningskarta i gällande
översiktsplan. Svart streckad linje visar nu aktuell
planområdesgräns.

Utbyggnadsområde för
verksamheter

T I D I GA R E S TÄ L L N I N G S TAGA N D E N

I handlingsplanen tas frågor kopplade till
aktuellt planområde upp. Ett antal stadsdelar,
och däribland Adolfsberg, nämns som exempel
kopplat till frågan om en socioekonomiskt,
demografiskt och etniskt skiktad stad. Detta
anges i handlingsplanen inte vara en fråga
som endast omfattar de delar av staden där
exempelvis den socioekonomiska utsattheten
är som störst. De stadsdelar som rymmer stora
delar av befolkningen med bland annat högst
inkomst, utbildningsnivå och etnisk ensidighet
är ofta starkt dominerade av småhus, mestadels i
äganderätt men också i form av bostadsrätter.

dessa kompletteringar skapas förutsättning
för kvarboende och på sikt en mer blandad
befolkningssammansättning.

För en sammanhållen stad är det viktigt att
åstadkomma kompletteringar som på sikt
möjliggör ett mer varierat bostadsutbud, högre
grad av rumslig integration i staden och ruckade
strukturer i befolkningssammansättningen på
stadsdelsnivå.

Detaljplan för den nya högvattenreservoaren,
vilken ska ersätta Svampen, i planområdets
norra del antogs av byggnadsnämnden 2016-1028.

I Adolfsberg, som har en stor dominans
av småhus och radhus, en homogen
befolkningssammansättning och en
geografiskt isolerad lokalisering i staden, har
det nyligen byggts flerbostadshus med både
hyres- och bostadsrätter i Brunnsparken,
vilket utgör stadsdelens centrum. Genom

Järnvägen väster om planområdet är utpekat
som riksintresse. Riksintresset bedöms inte
påverkas negativt av ett genomförande av
planprogrammet.

Detaljplaner
Planområdet är i huvudsak inte detaljplanelagt.
Endast mindre delar av området är planlagt – till
dessa hör vägområdena kring Bergavägen samt
del av Elof Ljunggrens väg.

Övriga ställningstaganden

Naturreservat
Kulturreservat

Riksintresse jä

rnväg

Pågående
programarbete
Brunnsparken

Genom nu aktuellt planprogram kan denna
variation i upplåtelseformer och boendemiljöer
vidareutvecklas i Södra Ladugårdsskogen.

Bergtäkt

Pågående
planarbete
Törsjö/Moholm
Atleverket
Karta som visar detaljplanelagd mark kring
planområdet.

Blå - område med detaljplan.
Röd - område med bestämmelser.
Gul - pågående planarbeten.
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Övergripande mål
med planprogrammet
Det övergripande målet är att skapa plats för fler
bostäder och att vidareutveckla den attraktiva
stadsdel som Adolfsberg redan är. Här finns
möjlighet att skapa en blandning av funktioner
med plats för bostäder, verksamheter, förskola
och skola samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Social hållbarhet genom att
•

skapa en blandning i upplåtelseformer och
boendemiljöer (gula ytor)

•

skapa möjlighet för nya målpunkter
och mötesplatser för de som bor inom
stadsdelen samt övriga örebroare (lila cirklar
och gröna ytor)

•

skapa och föreslå utveckling av platser för
fritidsaktiviteter (lila cirklar och gröna ytor)

Ekologisk hållbarhet genom att
skapa gena, effektiva och attraktiva gångoch cykelstråk som ansluter mot befintliga
stråk i staden (röda pilar i kartan nedan)

Ekonomisk hållbarhet genom att
•

tillvarata och nyttja befintlig infrastruktur,
såsom vägar

•

förbättra förutsättningarna för ett hållbart
resande med kollektivtrafik (grå pil)

•

•

bevara värdefulla skogsområden som en
integrerad del i utbyggnadsområdet (gröna
pilar och gröna ytor)

tillvarata värdefulla grönområden som
grund för naturupplevelser, nya parker och
gröna stråk (gröna ytor)

•

fler bor i området vilket ger ökat underlag
för service och kollektivtrafik

•

•

beakta möjligheten till offentlig service på
nära avstånd till bostäderna (lila cirklar)

Schematisk bild som illustrerar de övergripande
målen med planprogrammet.

Programförslag

Det framtida
Södra Ladugårdsskogen
Programförslaget innebär en utbyggnad inom
ett omfattande område och byggnationen
kommer därför att ske över lång tid.
När området är helt utbyggt så kommer
uppskattningsvis 4500-5500 människor att bo i
de nya delarna.
För att skapa en varierad bebyggelse i
Adolfsbergsområdet så ska nya bostäder
i planområdet i huvudsak bestå av
bebyggelsetyper som kompletterar de
befintliga villorna och småhusen i närområdet.
Här föreslås det byggas flerfamiljshus med
lägenheter i såväl hyres- som bostadsrättsform.
Radhus, kedjehus och parhus är också aktuellt
i delområden med något glesare exploatering.
Några enstaka villor kan tillkomma intill
befintliga villor i området.
Utöver bostäder så föreslås byggnation av en
grundskola, F-6, samt fyra förskolor inom
området. Gemensamt för dom är att de har
en god koppling till gång- och cykelvägar
samt grönområden som återfinns i området.
Förskolorna lokaliseras alla med närhet till
större gator för att förenkla transporter och
leveranser.
Tre delar av området bedöms kunna lämpa
sig för etablering av småskaliga verksamheter
och service som kan vara till för de boende
i närområdet. Centralt i området ligger
Bondsättersvägen vilken redan idag har en
del verksamheter, såsom en plantskola med
handelsträdgård samt en smed. Området
föreslås utvecklas i sin unika karaktär och
blandning av bostäder och verksamheter. Övriga
två områden för verksamheter och service

föreslås vid områdets entré i nordost intill
Glomman/Södra vägen samt i området längst
i väster, vilket med en närhet till ny bebyggelse
som planeras väster om järnvägen och eventuell
framtida pendeltågsstation kan bli ett bra läge
för service på längre sikt. Med den föreslagna
utbyggnaden och det stora antal boende som
kommer att flytta till området så kommer det
att finnas ett bra underlag för verksamheter och
service i dessa områden, vilket även kommer att
gynna de som bor här redan idag.
I norr kommer Svampens efterträdare, en ny
högvattenreservoar, att byggas inom kort.
Byggnadens utformning har varit föremål för
en arkitekttävling och gestaltningsambitionen
är hög för stadens nya landmärke och
karaktärsbyggnad av hög arkitektonisk klass.
Planområdet ska i ett fullt utbyggt läge kunna
angöras såväl norrifrån som från väster via en
framtida planskild korsning med järnvägen. En
tillgänglig, gen och attraktiv huvudgata utgör
ryggraden genom området. Längs denna löper
en gång- och cykelväg.
Inom planområdet föreslås en övergripande
grönstruktur med natur- och parkområden
som kopplas samman med gröna stråk. Här ska
finnas platser för såväl rekreation och lek som
naturupplevelser. Förbättrade gångvägar mellan
kultur- och naturreservaten i norr planeras förbi
den nya vattenreservoaren som ska byggas för
att ersätta Svampen.
I kommande avsnitt beskrivs
fyra delområden samt Bondsättersvägen. Genom angivelsen
i symbolen kan områdena
geografiskt kopplas till kartan
på nästa uppslag.

1
3

1 2
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Utbyggnadsområden
Delområde 1 nordöstra delområdet samt ny skola
Den första planering- och utbyggnadsetappen
utgörs av områdets nordöstra del. Två
befintliga gator, Elof Ljunggrens väg och
Lundagårdsvägen, sträcker sig i nordsydlig
riktning och kan utgöra tillfarter till de nya
kvarteren. Dagens tillfart till Kalle Posts
väg föreslås tas bort och ersättas av två nya
gator som förbinder i östvästlig riktning. Den
tillfart som ersätts i väster kan nu istället ge
plats för bostadsbebyggelse. Österut kan en
ny vägkoppling bli aktuell i framtiden. Exakt
läge för denna behöver studeras vidare. Den
föreslagna bostadsbebyggelsen ska inte hindra
en sådan framtida vägutbyggnad.
I och med sin närhet till Örebro centrum är det
här ett lämpligt läge för en tätare bebyggelse
jämfört med andra delar inom planområdet. Här
är det aktuellt med i huvudsak flerbostadshus
Även radhus kan förekomma i mindre delar.
Totalt kan det röra sig om uppemot 700 nya
bostäder i delområdet.
I områdets norra del ska det göras plats
för lokaler för service och verksamheter
för de boende i Adolfsberg och Södra
Ladugårdsskogen. Dessa bör utgöras av lokaler
i bostadshusens bottenvåningar för att nyttja
marken effektivt och även skapa en attraktiv
mötesplats för de boende i området. Här kan
även en förskola byggas, vilken får tillgång
till ett nära naturområde. Förskolegården bör
utformas med stora naturinslag för att knyta an
till platsen och utnyttja platsens fina kvalitéer.

Exempelfoto på bebyggelse integrerad i terrängen
från Norra Hallsås i Lerum. Foto: Förbo AB.

Ett antal småhustomter finns inom området
– tre i norra delen och resterande ligger på
Lundagårdsvägens östra sida. Ett fåtal nya
småhustomter bedöms kunna komplettera
villabebyggelsen i öster. Tomterna i norr
kommer däremot att möta en tätare bebyggelse
i sin närhet. Markanvändning, gestaltning och
mötet mellan de olika bebyggelsetyperna blir
viktigt att studera vidare i kommande planering.
Inom detta delområde finns naturområden
bevarade i områdets norra och södra del på
grund av sina stora naturvärden. Dessa kommer
att utgöra värdefulla grönområden för de
boende och bör studeras vidare så att även
aktivitetsvärden tillförs utöver de rekreativa
värden som ett naturområde har.
Området i nordost har en varierad topografi
med höjder och sänkor vilket med fördel kan
tas fasta på vid utbyggnaden för att ge området
en unik karaktär där naturen kommer att utgöra
ett mervärde och blir identitetsskapande för
området. Nedan visas referensbilder som utgör
exempel på bebyggelsetyper och en tänkbar
karaktär i området.
I en första planeringsetapp ingår även den
centralt placerade skolan, då behovet av denna
bedöms finnas relativt snart. Skolan föreslås
bli en F-6-skola baserat på nu känt behov i
närområdet. Angöring kan ske från Bergavägen
och om behov finns, med en kompletterande
tillfart via Bondsättersvägen. Gång- och
cykelvägar ansluts från omgivande kvarter.

Exempel på centrumblidning i områdets norra del.
Projekt Vintergatan i Sundbyberg. Illustration av
Semrén + Månsson/Tobin Properties.
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Delområde 2 söder om Bergavägen
En andra planeringsetapp är mindre och
omfattar området direkt söder om Bergavägen.
Denna del kan i ett tidigt skede angöras från
Bergavägen för att framöver få ytterligare en
tillfart via den föreslagna huvudgatan genom
planområdet. Programkartans vägsträckning
inom området kan studeras vidare i den fortsatta
planeringen för att hitta lämpligt läge i relation
till byggnationen.
Här föreslås flerfamiljshus samt rad- och
kedjehus. Det totala antalet bostäder är
avhängigt framtida fördelning av olika
boendeformer men bedöms kunna röra sig om
ca 250 stycken.

Söder om bebyggelseområdet föreslås en park
som kan innehålla aktivitetsytor för såväl barn
som vuxna, såsom bollplaner och utegym. I
områdets västra del förlängs parkstråket från
Adolfsberg vilket kopplar samman områdena
och de boende kan röra sig mellan de äldre och
nyare delarna.
Här finns förutsättningar att bygga vidare på
karaktären i Adolfsberg där spår av naturen
sparas i de nya kvarteren genom att träd,
stengärdesgårdar eller andra naturelement
bevaras. Nedan visas referensbilder som utgör
exempel på bebyggelsetyper och en tänkbar
karaktär i området.

Exempel på radhus i såväl stadsmässig som
naturnära omgivning. Tre Gudor, Helsingborg.
Foto: Flemming Ibsen, Vandkunsten.

Tre Gudor, Helsingborg.
Foto från bloggen The things I Enjoy.

Exempel på bebyggelse inpassad i naturen från
Norra Hallsås i Lerum.

Exempel på tvåvånings kedjehus från Tullinge Skog i
Tullinge. Foto: Småa AB.
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Delområde 3 västra delområdet
Den tredje etappen bör byggas först när en
planskild korsning över eller under järnvägen
är löst. Med en koppling västerut kommer
området att kunna angöras i huvudsak därifrån.
Sekundära kopplingar utgörs av Motorps- och
Smedtopsvägens förlängningar. Dessa kommer
utformas som alternativvägar till området.
Ett mer framkomligt och gent alternativ blir
huvudgatan i östvästlig riktning vilket utformas
för att bli förstahandsval för bilisterna.
När den planskilda korsningen byggs så
kan detta delområde lämpa sig för en tätare
bebyggelse med inslag av lokaler för service
och verksamheter. Flerbostadshus med
inslag av radhus kan lämpa sig i området.
I området närmast Bondsättersvägen kan
verksamhetslokaler lokaliseras mot huvudgatan.
I övrigt föreslås en nedtrappad täthet mot
småhusen längs Bondsättersvägen, i form
av par- och kedjehus. I delområdet bedöms i
dagsläget uppemot 900 nya bostäder inrymmas.

En stor del av marken inom denna etapp är
privatägd. I områdets västra del finns tecken
på ridverksamhet som bedrivs på närliggande
gårdar, i form av ridvägar.
Området kan innehålla upp till två förskolor
beroende på det framtida behovet. Plats
finns reserverat längs huvudgatan och i nära
anslutning till grönområden.
Området utgörs idag i stort av plan
jordbruksmark i väster. Karaktären som
jordbruksområde skulle gärna kunna återspeglas
vid utformningen av byggnaderna. I östra
delen av området är det mer skogsmark, vilket
även det bör utspela sig som en karaktär
vid byggandet av det området. Nedan
visas referensbilder som utgör exempel på
bebyggelsetyper och en tänkbar karaktär i
området.

Platser för rekreation och aktivitet kommer
att finnas såväl i som kring området. Stråket
från Vänneboparken i norr förlängs söderut.
I området finns även fornlämningar som kan
sparas och stengärdesgårdar som kan finnas
kvar som intressanta inslag i naturområdena.
Även i östvästlig riktning blir det möjligt att röra
sig i gröna stråk och ta sig genom området och
vidare ut i större naturområden.
Exempel på naturnära bebyggelse i kuperad terräng
från Stadsskogen i Alingsås.

Exempel på radhus byggt som passivhus i Öjersjö i
Partille kommun. Foto: Hans Nerstu.

Exempel på flerbostadshus i form av skiss för Öjersjö
Glänta i Partille kommun. Illustration: Veidekke/
Fredblad Arkitekter.
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Delområde 4 sydöstra delområdet
En sista utbyggnadsetapp föreslås utgöras av
delarna i planområdets sydöstra del. Detta
område ligger närmast bergtäktsverksamheten
längre österut och kan påverkas av störningar
i form av buller och vibrationer från denna
verksamhet som har tillstånd fram till och med
år 2039. Dessa frågor ska studeras vidare i
samband med det kommande detaljplanearbetet.
Området angörs från huvudgatan i dess
nordvästra del. En sekundär tillfart utgörs av
Lundagårdsvägens förlängning, vilken kan
koppla området direkt ut till Södra vägen i norr.
Gatunätet inom området bör studeras vidare i
detalj beroende på framtida kvartersindelning.
I området kan bebyggelse i form av radoch kedjehus, parhus och mindre inslag av
flerfamiljshus bli aktuellt. Längs huvudgatan
i nordväst bör den tätare bebyggelsen
placeras för att ha nära till kollektivtrafiken.
I och med delområdets läge så föreslås det
bli en senare utbyggnadsetapp jämfört med
övriga delområden (se vidare under rubriken
Genomförande, sid 19). Totalt bedöms
ca 650 bostäder inrymmas i delområdet.
Eftersom den fortsatta planeringen och
utbyggnaden kommer att ske först om många år
så denna siffra högst ungefärlig.

Delar av befintliga gårdar och privat mark
berörs. En bebyggd fastighet ligger helt
inom området och hur denna fastighet ska
utvecklas ska studeras vidare i kommande
detaljplanearbete.
Ett bevarat naturområde med fina kvalitéer
ligger direkt norr om utbyggnadsområdet.
Som komplement till naturupplevelserna
där skapas mindre parken som kan innehålla
mer aktivitetsytor och plats för lek. Läget för
de två mindre parkerna kan studeras vidare.
Utbyggnadsområdet ansluter till naturmark i
öster.
I området finns förutsättningar att spara
grönska inom de nya kvarteren vilket kan minna
om platsen idag och göra en god övergång till
kringliggande jordbruks- och skogsområden.
Nedan visas referensbilder som utgör exempel
på bebyggelsetyper och en tänkbar karaktär i
området.

Exempel på trevånings radhus från Kärrtorp,
Stockholm av Småa AB. Foto: Tresson.

Exempel på rad- och kedjehus från Västra
Balingsnäs, Huddinge kommun. Foto: Småa AB.

Exempel på parhus från Västra Balingsnäs, Huddinge
kommun. Foto: Småa AB.
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Området kring Bondsättersvägen
Bondsättersvägen har en unik karaktär i området
med småhus och inslag av verksamheter.
Denna karaktär ska bevaras och utvecklas med
kompletterande småhus och gärna med flera
mindre verksamheter som ur störningssynpunkt
är förenliga med bostäderna. Området kan
kompletteras med ett antal villor. Totalt bedöms
ca 15-25 ytterligare småhus kunna inrymmas
utöver de befintliga ca 20.
En större verksamhet, i form av en plantskola
med handelsträdgård, finns idag inom området.
Med ett stråk över fastigheten där boende får
passera i en grön omgivning så kan en positiv
växelspel uppstå vilket kan gynna verksamheten
och bidra till stora sociala värden för området.
Bondsättersvägen kommer även fortsatt att
utgöra tillfart till fastigheterna längs vägen samt
fungera som genomfart till områdena längre
söderut. Vid en utbyggnad inom planområdet
kan en viss ökning av trafiken ske då gatans
norra del kan komma att utgöra extra tillfart

till skolan. Även viss spridningstrafik kan
tillkomma. Gatan kommer att korsas av den
föreslagna huvudgatan med buss och cykelväg.
Utformning av korsningen ska i möjligaste mån
anpassas till karaktären på Bondsättersvägen så
att mötet mellan gatorna sker på lika villkor och
med respekt för karaktären på den befintliga
vägen.
Ett grönstråk föreslås korsa Bondsättersvägen
i östvästlig riktning. Via detta kan de boende
nå park- och naturområden. Även fortsatt har
man tillgång till skogsområden längre söderut
som komplement till de mer bostadsnära och
ordnade grönytorna.
Vid byggande av nya småhus bör befintlig
karaktär vad gäller gleshet och att byggnaderna
är placerade långt in på tomterna utgöra
utgångspunkt i lämplighetsbedömningen. Nya
byggnader ska förhålla sig till kulturmiljövärdet
som miljön i sin helhet utgör. Nedan
visas referensbilder som utgör exempel på
bebyggelsetyper och en tänkbar karaktär i
området.

Handelsträdgård med försäljning samt café som
utgör besöksmål vid Rosendals Trädgård i Stockholm.
Foto: Barbro Andersson.

Exempel på kompletteringsbebyggelse längs
Bondsättersvägen. Referens från Segersäng,
Nynäshamns kommun. Foto från Wikipedia.
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Genomförande

Etapper

Marken inom planområdet är till största delen
i kommunal ägo men även privata fastigheter
förekommer. Vid ett genomförande av det
som planprogrammet föreslår kommer
samverkan mellan olika fastighetsägare att
bli aktuellt. Det är också relevant att i det här
skedet, då programförslaget är ute på samråd,
få en återkoppling från fastighetsägarna
inom området på hur de ser på den framtida
utvecklingen för deras fastigheter.

Planområdet föreslås planeras i minst fyra etapper
och börja genomföras i femårsperioder. I kartan
nedan anges etappordningen. Etapp 1 bedöms
kunna detaljplaneras så snart planprogrammet är
godkänt i och med sitt läge med god koppling in
mot stadens centrala delar och dess placering intill
befintlig infrastruktur. En byggstart skulle kunna
ske cirka fem år efter start av detaljplanearbetet.
Etapp 2 kan börja planeras fem år senare osv. När
i tid och vilken omfattning byggnationen får kan
sedan komma att påverkas något av marknadsläget,
intresse, behov etc.

Inom programområdet finns ett tiotal
arrendestugor i nordost, vilka ligger i lägen
som bedöms som strategiska för framtida
bostadsutbyggnad. Ingen av stugorna har något
uppenbart kulturhistoriskt värde. Stugornas
placering gör det svårt att integrera dem i den
kommande strukturen och deras sinsemellan
glesa placering går inte heller i linje med den
önskvärda tätheten i området. Kommunen har
för avsikt att inte längre förlänga de arrendeavtal
som stugägarna har utan istället erbjuda inköp
av stugorna.

Utbyggnad

min (ca)

max (ca)

Antal nya
bostäder

2 000

2 500

Antal nya
invånare

4 500

5 500

Ekonomi
De olika detaljplanernas ekonomi föreslås
bidra till programområdets totala ekonomi där
detaljplanerna bidrar gemensamt till övergripande
infrastruktur och övriga gemensamma behov som
programområdet får gemensam nytta av, samt till
den föreslagna framtida järnvägspassagen i väster.

Etapp 1a

Etapp 1b
Skola F-6

Etapp 3

Föreslagen etappindelning där planering och
utbyggnad bedöms kunna ske i femårsintervall med

Etapp 2

Etapp 4

start av detaljplanering så snart planprogrammet har
godkänts.
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Fritid, service och socialt liv

Natur och grönstruktur

Inom planområdet kommer det finnas god
tillgång till grönområden och stråk som
förbinder dessa. För de som redan idag
bor i Adolfsberg så är kopplingen mot
kulturreservatet Sommarro oförändrad och
vägen mot naturreservatet Reträtten kan få
en förbättrad koppling i och med omvandling
av grönområdet kring den planerade
vattenreservoaren.

Som boende i Örebro ska man ha tillgång
till en varierad typ av grönområden. Allt
ifrån det bostadsnära grönområdet i form
av villaträdgårdar, bostadsgårdar i slutna
kvarter och andra grönytor i anslutning till
flerbostadshus, till kvarters- och stadsdelsparker,
utflyktsparker och större strövområden där man
har möjligt att uppleva natur i en relativt lugn
och ostörd miljö i eller nära staden.

Platser för service och verksamheter ska
utvecklas och studeras vidare i tre delområden;
i norr, väster samt längs Bondsättersvägen
som ligger centralt i området. Där kan en park
intill handelsträdgården och gröna stråk via
dessa komma att utgöra ett utflyktsmål och
samlingsplats för de boende.

Bostadsnära grönområden tillskapas i samband
med utbyggnaden. Hur dessa utformas och
storleken i relation till antal boende kommer
att variera i olika delar av planområdet då både
tätare och glesare bebyggelse föreslås. Frågan
studeras vidare i kommande detaljplanering.

I Hälleboparken, vilken ligger centralt i
Adolfsberg finns bollplaner och plats som
nyttjas vid skolidrott. Här kommer även den
tillkommande skolverksamheten kunna ha sin
idrottsverksamhet.
Föreningslokaler efterfrågas redan idag
i Adolfsberg och föreslagna skol- och
förskolelokaler kan bli ett tillskott i antalet
lokaler att hyra av föreningslivet eller andra
tillställningar.
Ett visst behov av stadsdelsbibliotek kan
finnas i området. Idag finns bibliotek i
Adolfsbergsskolan. Eventuell samverkan
eller om det finns underlag för två separata
bibliotek bör studeras vidare i samband med
planeringen av en ny skola. Föreslagen skoltomt
kan inrymma en fullstor idrottshall, något som
skulle vara positivt för föreningsverksamhet
som vill hyra lokal. Även idrottshallen kommer
att utredas vidare i ett senare skede.
Med fler boende i Södra Ladugårdsskogen
så kommer underlaget för service och
verksamheter inom planområdet att öka och nya
verksamheter kan lokaliseras även hit.

Möjligheten att skapa kvartersparker inom 200300 meter från föreslagna bostäder är goda då
flera park- och naturområden föreslås. Det är
av stor vikt att skapa ett varierat innehåll i dessa
parker så att de innehåller både naturvärden och
mer traditionella ”parkvärden” som öppna ytor
för bollspel mm, planteringar av blommor etc
samt olika aktivitets- och lekmiljöer.
Visst behov kan finnas av att befintlig
stadsdelspark i Adolfsberg, Hälleboparken,
rustas upp för att kunna fungera för fler
boende. En ny stadsdelspark kan också behövas.
I en stadsdelspark ska man upplevelsemässigt
kunna känna att man kommer ifrån bebyggelsen
något, så större sammanhängande områden
är eftersträvansvärt. Även kvalitén på en
stadsdelspark och dess utbud av olika
upplevelsevärden är viktig att se över och
tillskapa. Kring vattenreservoaren i norr finns
goda förutsättningar att tillskapa sociala värden,
såsom en mötesplats, utöver de naturvärden
som platsen hyser redan idag.
De boende kommer att ha god tillgång till såväl
utflykts- som strövområden i och med närheten
till Sommarro och Reträtten.
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Gator och trafik
Området ska i ett fullt utbyggt läge kunna
angöras såväl norrifrån från Glomman, som från
väster via en planskild korsning över eller under
järnvägen. Redan idag finns en tillfart i norr
via Adolfsbergsrondellen och Glomman in på
Elof Ljunggrens väg. Denna kompletteras med
ytterligare en tillfart med direkt koppling mellan
Södra vägen och Lundagårdsvägen.
Av de befintliga gatorna i området så är det
främst Elof Ljunggrens väg och till viss del
Lundagårdsvägen som kommer få betydlig
större trafikmängder. Motorpsvägen och
Smedstorpsvägen kommer anpassas så att de inte
upplevs som attraktiva för genomfart.
Cykelstråk genom området anläggs i lägen som
kopplar området till befintliga stråk in mot staden
och till andra delar. Längs huvudgatan genom
området ska en separat gång- och cykelbana
finnas med god standard för både gående och
cyklister. Denna kan med fördel kompletteras
utanför planområdet på Smedstorpsvägen för att
göra en gen koppling upp mot befintlig cykelbana

Trafikprincip inom planområdet
Huvudsakliga cykelstråk

väster om Sommarro. Även Elof Ljunggrens
väg och Bergavägen som är bredare gator idag
bör kompletteras med cykelstråk för att förbättra
möjligheterna att ta sig fram trafiksäkert med
cykel. Detta blir särskilt viktigt för att skapa en
säker skolväg till den föreslagna skolan söder om
Bergavägen.
Parkering för utbyggnadsområdena ska anordnas
på privat mark inom respektive kvarter. Inom de
tätare bebyggda delområdena, såsom i nordost
och sydväst bör gemensamma parkeringslösningar
övervägas. Detta för ett effektivt nyttjande av
bilparkeringsplatserna och för att bidra till vissa
gångavstånd för de boende till bilparkeringarna
vilket ökar sannolikheten att mer hållbara
färdmedel kommer väljas i området. Samtidigt kan
ytorna maximeras för grönytor och friytor istället
för att utgöra enskild parkeringsplats.
Huvudgata med möjlighet till
god kollektivtrafikförsörjning
En tillgänglig och gen huvudgata utgör ryggraden
genom området. Denna utgörs av Elof
Ljunggrens väg vilken förlängs söderut för att

Huvudgata med god kollektivtrafikförsörjning
Lokalgator med begränsad genomfartstrafik
Lokalgator med trafik på oskyddade trafikanters
villkor
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sedan vika av genom framtida bebyggelseområdet
mot järnvägen i väster. Gatan kommer med sitt
centrala läge och sin gena utformning bli en
lämplig angöringsväg för området samt en lämplig
väg för kollektivtrafik att serva de boende och
besökare i området. Gatan kan i norr kompletteras
med gång- och cykelväg längs befintlig gata. I dess
nya dragning söderut kan gång- och cykelbana
anordnas parallellt med gatan. Denna huvudgata
genom området bör innehålla två körbanor
och möjligheten till separat kollektivtrafikfält
bör hållas öppen om framtida behov uppstår.
Gatan kan utgöra ett komplement till befintlig
busslinjesträckning runt och i Adolfsberg.
Avståndet mellan hållplatserna längs sträckan bör
vara mellan 400-800 meter. I första hand ska inga
direktutfarter koppla till gatan.
Lokalgator med begränsad
genomfartstrafik
Denna kategori av gator i området innefattar gator
som kopplar till huvudgatan och utgör vägar för
lokaltrafik med viss genomfartstrafik. Dessa är
jämfört med huvudgatan mindre framkomliga
alternativ som ger möjlighet att koppla samman
områden, utgöra alternativvägar när behov
av framkomlighet uppstår i samband med
oförutsedda händelser eller en genare koppling om
man ska röra sig inom närområdet. Direktutfarter
kan förekomma till dessa gator.
Lokalgator med trafik på oskyddade
trafikanters villkor
Gatorna inom utbyggnadskvarteren är i
huvudsak till för lokaltrafik och utgörs av så
kallade mjuktrafikrum där fordon ska framföras
i låg hastighet på oskyddade trafikanters villkor.
Cykling sker i blandtrafik och i vissa fall sker även
gångtrafik i blandtrafik beroende på gatulängd,
bebyggelsetyp och gatans lokalisering i området.
Planskild korsning vid järnvägen
Den framtida planskilda korsningen vid järnvägen
kommer fungera som en länk med områdena
väster om järnvägen och vidare ut till motorvägen.
Korsningen ses som en förutsättning för att
bebygga de västra delarna av programområdet
på det sätt som planprogrammet föreslår.
Finansiering av korsningen behöver lösas kopplad
till exploateringen och den fortsatta planeringen
kommer att ske i samverkan med Trafikverket som
ansvarar för järnvägen.

Teknisk försörjning
Bebyggelseområdena kommer att anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. I ett första skede
kan områdena längs Elof Ljunggrens väg och
Bergavägen anslutas då dessa ligger i anslutning
till befintliga ledningar i planområdets norra del.
Övriga etapper ska studeras vidare i samband
med detaljplanearbetet för att se över lämplig
ledningsdragning och dimensionering. Inom
kort kommer även den nya vattenreservoaren i
planområdets norra del vara byggd och i drift,
vilket avsevärt förbättrar områdets möjlighet att
anslutas.
I samband med detaljplaneringen av planområdets
norra del så ska det även tas med att en akut
tömning av den planerade reservoaren kan bli
aktuellt. Med tanke på lutningen i planområdets
norra del så kommer tömningen ske naturligt in i
det föreslagna naturområdet och vid behov vidare
i grönstråket söderut mellan föreslagna bostäder.
Detta behöver detaljstuderas för att försäkra sig
om att skada inte sker på föreslagen bebyggelse
eller befintliga bostäder. Det ska dock noteras att
det handlar om så kallad akut tömning och att
detta inte bedöms behöva inträffa.
Plantskolan som finns längs Bondsättersvägen har
idag egen brunn för bevattning och påkoppling
till kommunala nätet för detta ändamål bedöms
i nuläget inte kunna genomföras på grund
av verksamhetens relativt stora förbrukning
av vatten för sin verksamhet. Befintliga
bostäder inom planområdet, vilka alla har
egen brunn idag, kommer att kopplas på det
kommunala ledningsnätet i samband med att
planområdet kommer att ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten.
Dagvatten ska fördröjas såväl inom natur- och
parkområden som inom kvartersmark. Området
behöver också utformas för att kunna ta emot
större vattenmängder vid tillfälliga skyfall för att
inte ytterligare belasta åkermarken söderut (se
skyfallskartan sid 28). I kommande detaljplanering
ska frågan fördjupas och bestämmelser för
hantering av dagvatten anges.
Om möjligt så bör bredband samförläggas med
annan infrastruktur såsom vägar, vatten, avlopp
och el.

Utgångspunkter

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet består såväl
av kommunal som privatägd mark. Längs
Lundagårdsvägen finns ett tiotal privatägda
fastigheter idag. Ytterligare 20 fastigheter längs
Bondsättersvägen är i privat ägo. Här ligger
byggnaderna, likt längs Lundagårdsvägen, intill
gatan men flera fastigheter består även av skogseller jordbruksmarker som sträcker sig bort från
Bondsättersvägen.
I området mellan Elof Ljunggrens väg och
Lundagårdsvägen finns nio arrendestugor
på kommunal mark. Längre söderut finns
ytterligare två arrendestugor. Dessa stugägare
har arrendekontrakt med kommunen.

Mellangrön ytmarkering - kommunägd mark
Blå ytmarkering - båtnadsområden

Kontrakten förnyas med automatik med
femårsintervall tills kommunen väljer att
säga upp avtalet. En uppsägning kan ske om
marken ska användas för annat ändamål.
Genom hembud har kommunen i egenskap
av markägare förköpsrätt gentemot andra
spekulanter vid försäljning av en stuga. Priset
vid en försäljning via hembud ska sättas utifrån
aktuellt marknadsvärde.
Inom området finns tre markavvattningsföretag
som redovisas i kartan i form av
båtnadsområden. Dessa har bildats vid
förrättningar enligt Dikningslagen (1879) eller
äldre lagstiftning och behöver utredas och
avvecklas i samband med detaljplaneringen.

Röda och göna punkter huvudsakligen i områdets
östra del - arrenden
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Bebyggelse
Marken inom planområdet består till största
delen av skogsmark och öppen åkermark med
inslag av friliggande hus i form av gårdar och
småhus samt mindre arrendestugor.
Planområdet gränsar i norr och väster till
Adolfsberg och Södra Ladugårdsskogen,
vilka utgörs av småhusområde med mestadels
bebyggelse från 1960- och 70-talet, men med
inslag av äldre tidig 1900-talsbebyggelse.
I områdets östra del, väster om
Lundagårdsvägen finns ett område med små
enkla sportstugor och sommarstugor från
1900-talets börja. Väster om Lundagårdsvägen
finns spridda torp, småhusbebyggelse från
1900-talet samt den äldre gårdsmiljön Nya
Karlberg och torpet Lillebo från 1800-talets slut.

Historik
Ladugårdsskogen har en historia som sträcker
sig ända till 1600-talet då området sägs ha utgjort
betesmark för konungens boskap. Senare blev
området så kallad donationsjord vilket innebar
att borgare hade rätt att inneha och bruka jorden.

Kända fornminnen inom planområdet.

På slutet av 1700-talet delades marken och delar
av Södra ladugårdsskogen som låg söder om
nuvarande Glomman blev ett nybyggarområde
för torpare.
Karaktär
Området närmast söder om Glomman
planlades under 1920-talet efter ett förslag till
stadsplan togs fram av Albert Lilienberg, förste
stadsingenjör i Göteborg. Planen innebar att en
trädgårdsstad växte fram med plats för minst 400
nya egnahem. En bärande idé i planförslaget var
att det skulle finnas gott om utrymme mellan
husen och att bebyggelsen skulle anpassas efter
vegetationen. Om avverkning skulle ske måste
det föregås av en sakkunnig prövning. Det fanns
även råd kring hur nybyggare kunde tänka för
att på bästa sätt plantera och försköna på de
olika tomterna. Området präglas ännu idag av
trädgårdsstadens struktur med bebyggelsen i
harmoni med naturen och höga tallar som ett
dominerande inslag mellan husen.
Det aktuella planområdet har behållit sin karaktär
från 1800-talet och det tidiga 1900-talet med glest
bebyggd skogsmark och småskalig åkermark.

U TGÅ N G S P U N K T E R

Området kring Bondsättersvägen har idag en
lantlig karaktär och även om de flesta äldre husen
är till- eller ombyggda så har bebyggelsen en
sammanhållen karaktär. Längs Bondsättersvägen
finns en del mindre fritt liggande torp och gårdar
med struktur av småbruk kvar. Dominerar gör
falurödfärgade fasader och sadeltak med tegel
och flera av husen har uthusbyggnader som är
karaktärsskapande för området. En del riktigt
gamla fastigheter i området som var bebodda
redan på 1700-talet finns kvar än idag.

finns en vårdcentral, kyrka, ytterligare skolor
samt en livsmedelsbutik.

Arkitekturen i området har generellt sett hög
kvalitet och flera villor utmärker sig genom
individuell utformning. Karakteristiskt är
områdets skogskaraktär. Stora höga tallar, träd
i grupper, ridåer och en något kuperad terräng
är ett genomgående inslag mellan husen och är
något som har varit utmärkande i planeringen
av stadsdelen. Områdets bakgrund, utformning
och olika årsringar ger ett kulturhistoriskt värde.

Det finns fastigheter med hästverksamhet i
planområdets närhet. Större hästgårdar finns
söder om planområdet, bland annat längs
Storsättravägen och på gårdarna Guttersboda
och Vittvång. Inom planområdet finns ridstigar
i skogen och en ridbana längs en grusväg.
Hästhållning inom själva planområdet har
inte identifierats. Hästverksamheten ses som
en stor kvalité för området inte minst med
sina sociala fördelar och popularitet som
fritidsaktivitet. I kommande detaljplanearbeten
bör lämpliga lägen för ridstigar i naturområdena
studeras vidare. Även eventuell påverkan på
bostadsutbyggnaden från hästverksamheter
ska utredas vidare. Bland annat kan skyddande
vegetation, förhärskande vindriktning och
storlek på djurgårdarna påverka hur nära man
kan bygga nya bostäder.

Kulturmiljö

Natur och grönstruktur

Inom planområdet finns ett antal fornminnen
identifierade i sydväst. Dessa består bland
annat av bebyggelselämningar, röjningsrösen
och stensättningar. En övergripande
fornlämningsutredning planeras att genomföras
innan planprogrammet antas. Eventuella
ytterligare fynd kan komma att påverka förslagets
utformning.

Fritid, service och socialt liv
I Adolfsberg öster om järnvägen och söder om
Glomman bor idag cirka 3 400 invånare. Jämfört
med snittet i kommunen i övrigt så bor här fler
små barn och unga under 18 år samtidigt som
gruppen unga vuxna, kring 19-44 år är lägre
än snittet i kommunen som helhet. Bostäderna
är övervägande småhus med 4 rum eller fler. I
närområdet råder det stor brist på hyresrätter.
I Adolfsberg finns en F-9-skola,
Adolfsbergsskolan, centralt i området. Här
finns även en förskola med åtta avdelningar. I
närområdet finns inte mycket service förutom
ett fåtal verksamheter längs Glomman i norr.
Där finns verksamheter kopplade till bygg i olika
former samt bilförsäljning. Även Region Örebro
Län har verksamhetslokal i området i en före
detta livsmedelsbutik. I det större närområdet

Planområdet ligger i anslutning till
kulturreservatet Sommarro vilket utgör ett
viktigt strövområde för stadens invånare.
Området är skyddat för att bevara och utveckla
det kulturpräglade landskapet och dess
byggnader, samtidigt som områdets natur- och
rekreationsvärden förstärks. I kulturreservatet
finns en stor variation av naturmiljöer i och
med sitt läge vid förkastningsbranten. Öster
om kulturreservatet ligger naturreservatet
Reträtten. Reservatet har kommit till för skydda
och utveckla ett tätortsnära grönområde med
höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Planområdets norra del har en viktig roll i att
länka samman dessa grönområden. Även söder
och öster om planområdet finns skogsområden
som kan nyttjas för rekreation.
Marken inom planområdet utgörs, utöver
bebyggda fastigheter, i huvudsak av skogsoch jordbruksmark. En del av marken är i
bruk medan andra delar består av igenvuxen
jordbruksmark.
Marker öster om Lundagårdsvägen samt
områden kopplade mot Bondsättersvägen
arrenderas i dagsläget ut av kommunen för
jordbruksändamål och bete. Hur stor del av
marken totalt inom planområdet som består av
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jordbruksmark som är i bruk finns inte kartlagt.

Gator och trafik

I ett antal delområden finns det mark med höga
naturvärden. Bland annat finns skogsområden
med grova tallar samt enstaka solitära och
gamla träd med höga värden. Delar av dessa
naturområden sparas för att bli platser för
rekreation och naturupplevelser för de boende.

Förutsättningarna att gå, cykla och åka
kollektivt samt avstånden till dagliga målpunkter
påverkar transportvalet. Här är sannolikheten
relativt stor att många väljer bilen. Befintliga
stadsdelar intill planområdet är också relativt
funktionsuppdelade vilket innebär större
avstånd till dagliga målpunkter, vilket minskar
sannolikheten för hållbart resande.

Observationer av skyddsvärda växt- och
djurarter har gjorts i området; kornknarr,
gröngöling och klätt. Kornknarr är en fågel som
lever i odlingslandskapet och är för sin häckning
beroende av att det finns områden som slås
sent. Fågeln gröngöling föredrar områden där
betesmarker och åkrar växlar med lövdungar,
alléer eller trädklädda naturbetesmarker. Boet
hackas ut i grova lövträd. Klätt är ett 1-årigt
åkerogräs som kan påträffas i åkrar och
vägkanter. Klätt ingår i olika fröblandningar som
använts i offentliga miljöer, samt för att beså
vägkanter, därför har den på senare år påträffats
förvildad på flera håll, vilket förmodligen är
fallet på denna plats.

Infrastruktur i form av gång- och cykelvägar,
vägar och kollektivtrafiklinje finns i direkt
anslutning till planområdet. Tillfart till
stadsdelen och planområdet med bil sker via
vägen Glomman som löper i öst-västlig riktning
genom Adolfsberg och som kopplar samman
Adolfsberg med Mosåsvägen i väster och Södra
vägen i öster. Flera befintliga gator, exempelvis
Bergavägen, Elof Ljunggrens väg och
Lundagårdsvägen, är överdimensionerade för
dagens fordonsmängder och försörjer i flera fall
endast bebyggelse på en sida av vägen. Därför
finns potential att nyttja befintlig infrastruktur
betydligt effektivare än idag.

SOMMARRO

Område med
höga natur- och
rekreationsvärden

Naturvärden inom planområdet. I norr redovisas
kulturreservatet Sommarro och naturreservatet
Reträtten.

Viktig plats
att skapa
ett rekreativt
stråk mellan
Sommarro och
Reträtten

Område med
kvalitéer som bör
sparas och utgöra
fläckar eller stråk i
bebyggelsen

Område med
naturvärden

Spara grön länk
mellan grönområden

RETRÄTTEN

Rekreationsstråk
som kopplar
samman
grönområden

Område med
höga naturvärden
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Även Bondsättersvägen är en befintlig väg
(statlig) men som har en annan karaktär och typ
av bebyggelse intill vägen än de ovan nämnda
gatorna. Väghållarskapet för Bondsättersvägen
kommer diskuteras med Trafikverket för den del
av vägen som ligger inom planområdet.
Utöver ovan nämnda befintliga gator finns
gator utanför planprogramsområdet som
delvis kommer kunna försörja det område som
planeras. Dessa är kanske främst Motorpsvägen
och Smedstorpsvägen. Men för att öppna
dessa för trafik från planområdet bör dessa
alternativ vara mindre attraktiva än andra
för genomfartstrafik. Till exempel bör en
avsmalning av gatorna studeras och då skapa
mer utrymme för oskyddade trafikanter utan att
standarden blir låg för personbilstrafik. Med en
sådan åtgärd blir gatorna ändå mindre attraktiva
för just genomfartstrafik.
Trafikmängderna på befintliga gator är
relativt små. De största biltrafikflödena i
närheten finns på Glomman samt norr om
Adolfsbergsrondellen mot Södra vägen. Ett
fullt utbyggt planområde kommer generera
ökningar av resor med alla trafikslag i området,
men inte med sådana mängder att befintliga
gator behöver dimensioneras upp. Södra vägen
är en prioriterad väg för genomfartstrafik
och utryckningstrafik varför viss fördröjning
förekommer och kommer fortsätta förekomma
för fordonstrafik som ansluter från Glomman
eller den nya kopplingen mot Södra vägen.
Befintliga cykelstråk i Adolfsberg är ofta
separerade från biltrafiken vilket har både
fördelar och nackdelar. Genheten är i vissa
fall bristfällig och det kan upplevas som
otryggt att cykla på stråk separerade från gator
och bebyggelse. Men cykelnätet är relativt
omfattande och flera mer eller mindre gena
alternativ in mot de centrala delarna av staden
finns.

Risk och störningar
I det fortsatta detaljplanearbetet ska ett antal
frågor utredas vidare. Dessa berör bland annat
risker kopplat till järnvägen, buller från trafik
och verksamheter, höga vattennivåer i samband
med skyfall samt närhet till täktverksamheten.
Farligt gods
Avståndet till järnvägen från föreslagen
bebyggelse i väster varierar mellan ca 100-130
meter. På järnvägen transporteras farligt gods
så behov av eventuella skyddsåtgärder kopplade
till den nya bebyggelsen behöver klarläggas i
samband med detaljplaneringen av området.
Buller
Såväl järnvägen som större gator kring och
inom området utgör källor för buller. Enligt
kommunens bullerkartläggning från 2012 är
det höga bullernivåer så långt som 300 meter
från järnvägen. Hänsyn behöver tas för att
klara riktvärdena vid planeringen av den nya
bebyggelsen.
De mest trafikerade gatorna i området är i
dagsläget Glomman, Södra vägen och Elof
Ljunggrens väg. Den nya huvudgatan kommer
att ha en stor mängd trafik då denna kommer att
utformas för att vara en gen och framkomlig väg
genom området. Den föreslagna bebyggelsen
längs huvudgatan kan behöva särskild hänsyn
till detta, såsom placering av byggnaden och
tillskapande av skyddade, tysta gårdar.
Höga bullernivåer kan även förekomma i
perioder från täktverksamheten inom Atle
bergtäkt. I täktens tillstånd från 2014 anges hur
hänsyn ska tas till kringliggande bebyggelse.
Bland annat har verksamheten skyldighet att
före varje sprängning meddela boende inom en
radie på 1 kilometer från täkten om tidpunkt för
sprängning. Delar av planområdet ligger inom
denna radie och kan eventuellt ha en påverkan
från verksamheten. Frågan ska belysas vidare i
det kommande detaljplanearbetet.
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Skyfall
I juli 2016 togs en skyfallsberäkning fram
för Örebro kommun för att kartlägga
konsekvenserna av ett 100-årsregn över
Örebro tätort. Beräkningen visar på områden
där vatten riskerar att bli stående och orsaka
en översvämning på ytan i samband med ett
skyfall. I programförslaget har hänsyn tagits
till dessa låglänta stråk genom att i huvudsak
undvika bebyggelse i de områdena och istället
spara marken som natur- och parkmark. Där
kan till och med vattnet i vissa fall bli ett
gestaltningselement och utgöra ett positivt
inslag i området. I vissa fall blir det dock aktuellt
med kulvertering av diken för att möjliggöra
utbyggnad av gator och bebyggelse.
Lukt
Även frågan om eventuell störning på grund av
lukt från avfallsdeponin och biogasanläggningen
i Atle bör studeras vidare i samband med
detaljplanering.

Skyfallsberäkning. Blåmarkering visar maxdjup vid
100-årsregn. Mörkast blå visar djup > 0,5 meter.

Svart streckad linje visar planområdesgräns.

Konsekvenser

Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning
enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 kap. 34 §
och miljöbalken, MB, 6 kap. 11 § för aktuellt
planprogram.
Slutsatsen av behovsbedömningen är att
planprogrammets genomförande inte bedöms
innebära en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ MB. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har
därför inte upprättats enligt kraven i 4 kap. 34§
PBL.
Med hänvisning till ovanstående
bedöms kommande detaljplaner
som baseras på programmet inte
kräva miljökonsekvensbeskrivningar.
Behovsbedömningar kommer dock formellt att
göras inom ramen för respektive detaljplan.

Konsekvenser

inget vis är konstant, utan en övergångsfas från
ett brukat landskap till skog. Ett nollalternativ
där man inte planlägger marken är därmed inte
en garanti för att arten kommer att finnas kvar.
Sannolikt finns områden i jordbrukslandskapet
söder om programområdet där arten kommer
att hitta lämpliga livsmiljöer. För gröngölingen
kommer häcknings- och födosöksmiljöer för
arten finnas kvar i området i de naturområden
som bevaras i området. Vid planläggning
kring korsningen mellan Lundagårdsvägen
och Glomman bör man vara aktsam på var
växten klätt förekommer och om det behövs
transplantera plantor eller jord för att kunna
bevara arten i vägkantsfloran.
Den mark som ianspråktas kommer att nyttjas
effektivt i och med den höga exploateringen och
att endast ett fåtal småhus föreslås. Området
ger ökat underlag till kollektivtrafik och service
och innebär ett effektivare nyttjande av befintlig
infrastruktur.

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Natur-, skogs- och jordbruksmark tas i anspråk,
men konsekvenserna av detta mildras genom att
sammanhängande stråk bevaras och värdefulla
områden sparas. Större delarna av de ekologiskt
mest värdefulla naturområdena sparas och
inpassas i bebyggelsestrukturen. Naturområden
i naturliga lågpunkter sparas i stor utsträckning.
Åkerholmar, stenrösen och stengärdesgårdar
finns i området, delvis inom föreslagna
naturområden. Hänsyn ska tas där de omfattas av
generella biotopskyddet. Skyddsvärda träd finns
inom bevarade naturområden.

En blandad bebyggelse föreslås som
komplement till småhusen i de intilliggande
områdena. I området är det möjligt att skapa
varierade boende- och upplåtelseformer samt
olika lägenhetsstorlekar. Detta ger ett brett
bostadsutbud vilket är positivt i och med
möjligheten till omflyttning i området över tid
samt ett mixat bostadsutbud som kan attrahera
en bredd av människor i olika skeden av livet.

Observationer av skyddsvärda växt- eller
djurarter har gjorts; fåglarna kornknarr och
gröngöling samt växten klätt. Kornknarr kan
kopplas samman med att detta är ett område med
igenväxande odlingsmark. En naturtyp som på

Nybyggnad leder sannolikt till höga
boendekostnader om inte särskilda åtgärder
görs och om inte särskilt fokus läggs på frågan.
Detta kan komma att innebära att området
blir segregerat med höga socioekonomiska
förhållanden.
Möjlighet finns till goda bussförbindelser och
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förbättrade cykelvägar mot centrum. Här blir
det möjligt att skapa en god boendemiljö för
barn med såväl förskola som skola på gång- och
cykelavstånd samt närhet till naturområden. Trots
närheten finns viss risk för ökat bilanvändande
i området för exempelvis skjutsande av barn till
fritidsaktiviteter utanför området vilket kan leda
till färre spontana möten inom området.
Det bedöms som särskilt viktigt att jobba vidare
med sammanlänkning av de tillkommande
områdena och det befintliga Adolfsberg, bland
annat genom att skapa attraktiva mötesplatser
och platser för utevistelse.
Platser för service och småskalig verksamhet
tillförs området. Möjligheten att hyra lokaler för
föreningslivet eller i andra sammanhang ökar i
och med ytterligare skollokaler.
En planskild korsning vid järnvägen kan
sammanlänka Södra Ladugårdsskogen och
Adolfsberg med Törsjö/Moholm. Detta kan
innebära ett bättre och enklare samnyttjande av
exempelvis kommunal service.
För de boende i Adolfsberg kan den nya
bebyggelsen i och med förlängning av befintliga
gator och ytterligare nyttjande av befintliga gator
innebära något ökad trafik och störningar.
Planen möjliggör kopplingar till naturområden,
natur- och kulturreservat. Naturområden sparas
nära bebyggelseområdena för rekreation och
barns lek. En variation av gröna platser föreslås:
naturområden, parker och sammanlänkande
stråk. Platsen runt reservoaren kan utvecklas för
allmänheten att vistas där.
Möjlighet till en aktiv fritid kommer att finnas.
Inom den föreslagna skoltomten finns utrymme
för en fullstor idrottshall.
Utbyggnaden innebär en påverkan på
landskapet och berör såväl skog, jordbruksmark
och gårdar. Miljön kring Bondsättersvägen
påverkas men utvecklas på ett sätt så att den
befintliga karaktären tas tillvara. I de nya
bebyggelseområdena som föreslås bör man
ta fasta på träd och gröna inslag som bärande
gestaltningsidé likt utbyggnaden i Adolfsberg.

Ekonomiska konsekvenser
Programförslaget innebär ett effektivare nyttjande
av befintlig infrastruktur samt ett tillskapande
av ny infrastruktur in i de nya delområdena/
kvarteren. Exploateringen skapar också behov av
planskild korsning vid järnvägen, så kostnaden av
denna kommer att bekostas av exploateringen.
Ett antal frågor ska utredas vidare i kommande
detaljplanearbeten. Resultaten kopplade till buller,
säkerhetsrisk kopplad till järnväg, förorenad
mark etc kan innebära fördyrande lösningar och
åtgärder i samband med byggnation.
Inför ett genomförande av planprogrammet
så kommer kommunen få intäkter genom
försäljning av byggrätter i de delar som är
kommunägt. Kommunen kommer även få
utgifter i samband med utbyggnad av allmän
plats såsom gata, parker, skola och förskola. Även
kommunens driftkostnader för gata, park och
social service kommer att öka.
Till följd av den tillkommande bebyggelsen så
ökar kommunens skatteintäkter. Ökad befolkning
ger också ökat underlag för service och
kollektivtrafik vilket också bedöms ge positiva
ekonomiska konsekvenser.
Nollalternativet
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ
till programförslaget. Det beskriver vilka
konsekvenser som kan vara att räkna med om
ingen planering genomförs och utvecklingen
fortgår på det sätt som den gör idag. I ett
nollalternativ så kommer alltså inte bebyggelsen
till stånd, någon planskild korsning vid järnvägen
genomförs inte och inte heller områden för
service och verksamheter tillkommer.
•

Behovet av nya bostäder behöver då lösas
och lokaliseras till andra platser i Örebro.

•

Endast en mycket begränsad byggnation
kan ske i området utan planläggning.

•

Området kvarstår som skogs- och
jordbruksmark.

•

Närområdet kommer fortsatt ha behov av
ny skola och förskolor.

•

Underlag i form av fler boende att nyttja
service och verksamheter tillkommer inte.

Fortsatt planarbete

Planeringsprocess
Planprogrammet har tagits fram under 2016
och samråd kring förslaget sker under våren
2017. Ett färdigt planprogram bedöms kunna
läggas fram för antagande i programnämnd
samhällsbyggnad under hösten 2017.
Planprogrammet kommer att ligga till grund
för kommande detaljplanearbeten som normalt
tar cirka ett år, men tidsåtgången kan variera
beroende på behovet av eventuella utredningar,
marköverlåtelser och oförutsägbara händelser.
Processen för en detaljplan är reglerat i planoch bygglagen.

Planprogrammet visar kommunens intention
med området och kommunen kommer att
initiera detaljplanering på kommunal mark. I
de fall privata fastigheter berörs så involveras
dessa i processen. Initiativ till fortsatt planering
av privatägd mark kan tas av den enskilde
fastighetsägaren och möjlig fastighetsutveckling
hänger då samman med den föreslagna
schematiska etappindelningen i denna handling.
Utvecklingen längs Bondsättersvägen kommer
i huvudsak ske på de privata fastighetsägarnas
initiativ.

Stadsdelsutvecklingsprocessen
- kopplat till planprogram

Översiktsplan
Örebro kommun
(gällande)

Handlingsplan
för stadens
byggande 1.0

Handlingsplan
för stadens
byggande 2.0

Översiktsplan
Örebro kommun
(revidering)

Planprogram

Detaljplan

Detaljplan

Detaljplan

Utbyggnad av bostäder, verksamhetslokaler, skola/förskola,
gator, cykelvägar, parker mm

Illustration av processtänk kring genomförande av
planprogram Södra Ladugårdsskogen.
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