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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett större
kvarter eller några fastigheter. Det är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska
användas. Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder,
industri eller parkmark. Men också vart gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får
vara och hur mycket av fastigheten som får byggas. Detaljplaneprocessen tar i regel ett
års tid.
En detaljplan kan initieras på olika sätt. Det kan vara fastighetsägare och exploatörer
som ansöker om att en detaljplan ska upprättas eller ändras för att de vill genomföra
en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till
stånd en förändring eller för att lösa frågor som till exempel byggnation av vägar, VAförsörjning, utbyggnad av skolor, bostäder, verksamheter m.m. En detaljplan kan
upprättas i tre olika förfaranden: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat
förfarande. Skillnaderna är att vid begränsat förfarande genomförs ingen granskning
och vid utökat förfarande tillkommer underrättelse och en längre granskningstid.
Underlag
Processen med en detaljplan utgår från de riktlinjer som finns
utpekade i den kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen
omfattar hela kommunens yta och är kommunens vision för
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen
kan även besluta om att ta fram ett planprogram eller
utvecklingsförslag som anger övergripande mål med ett större
geografiskt avgränsat område för att bredda kommunens
beslutsunderlag i ett tidigt skede. Översiktsplanen, program
och eventuella utredningar ligger sedan till grund för
kommande detaljplanering. Det finns även tillfällen när det
inte finns några riktlinjer utpekade i översiktsplanen, då
behöver detaljplanen genomföras med utökat förfarande.

Planarbete och samråd
Ett förslag till detaljplan upprättas genom framtagandet av
olika planhandlingar och ibland även olika utredningar. När
planhandlingar och utredningar finns utarbetade samråder
kommunen med sakägare och övriga intressenter såsom
kommunala förvaltningar, statliga myndigheter,
fastighetsägare, organisationer m.fl. Planhandlingarna skickas
ut till berörda sakägare, läggs upp på kommunens hemsida,
finns tillgängliga i Stadsbyggnadshuset och på Servicecenter.
Beroende på allmänintresset brukar även samrådet annonseras
i lokaltidningen. Syftet är att de som berörs av detaljplanen ska
ha insyn och möjlighet att påverka. De som har synpunkter
ska skriftligen yttra sig inom samrådstiden. Efter samrådet
sammanställs och besvaras alla synpunkter i en
samrådsredogörelse.
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Granskning
När planförslaget har justerats med eventuellt inkomna
synpunkter ska planhandlingarna ställas ut för granskning.
Planhandlingarna inklusive samrådsredogörelsen skickas
återigen ut till berörda sakägare, annonseras vid allmänintresse
i lokaltidningen, läggs upp på kommunens hemsida och finns
tillgängliga i Stadsbyggnadshuset och på Servicecenter. Den
som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningstiden
sammanställs och besvaras synpunkterna i ett
granskningsutlåtande.

Antagande och Laga kraft

Efter granskning kan mindre ändringar göras efter de

synpunkter som inkommit. Om förslaget ändras väsentligt
ställs planen ut på nytt. Byggnadsnämnden beslutar i normala
fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar
Kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar
beslutet om att anta detaljplanen vinner den laga kraft tre
veckor efter att beslut om antagande offentliggjorts.
Mer information om detaljplaneprocessen finns på
kommunens hemsida under: http://www.orebro.se/detaljplan
Detaljplanprocessen - Standardförfarande
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)
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PLANBESKRIVNING

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:306 m.fl. (Södra Station)
Den här detaljplanen genomförs med utökat planförfarande.
Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan är av allmänt
intresse, kan komma att medföra miljöpåverkan eller strider mot den
kommunala översiktsplanen. Denna detaljplan genomförs med utökat
planförfarande för att den bedöms vara av allmänt intresse.
HANDLINGAR

Planhandlingen omfattar:
• plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser
• denna planbeskrivning med illustrationer
• samrådsredogörelse (efter samråd)
• granskningsutlåtande (efter granskning)
• fastighetsförteckning*
• konsekvens- och behovsbedömning **
• bilagor**
o Bilaga 1 – illustrativ bilaga
o Bilaga 2 – solstudie
o Bilaga 3 – arkeologisk förundersökning
o Bilaga 4 – översiktlig miljöteknisk markundersökning
o Bilaga 5 – geoteknisk undersökning
o Bilaga 6 – riskanalys
o Bilaga 7 – trafikutredning
* Fastighetsförteckning utlämnas av kommunen vid begäran.
** Utredningar/bilagor skickas endast till remissinstanser via e-utskick, men går att
läsa och ladda hem från Örebro kommuns hemsida: http://www.orebro.se/byggabo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utveckling av Södra Station och
dess funktion som järnvägsstation samt att utveckla området runt stationen
med ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet i form av kontor och
verksamheter, nya infrastrukturkopplingar samt nya mötesplatser och
utvecklade grönytor.
Detaljplanen innebär en ny reglering av järnvägsområdets omfattning vid Södra
Station och en ny stationslösning som bygger på möjliggörandet av en GCtunnel under järnvägsområdet vid Södra Allén som utöver att erbjuda en ny
passage och minska barriäreffekterna från järnvägsområdet även är tänkt att
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tjäna som anknytning till tågstationens mittplattorm. Utveckling av platsen
kring Södra Station bygger på möjligörandet av nya byggrätter för kontor och
verksamheter på respektive sida järnvägsspåret. De nya byggnaderna är tänkta
att uppföras till en höjd på mellan 6 och 17 åningar och utföras med en hög
arkitektonisk kvalitet som motsvarar byggnaderas centrala och viktiga placering
i staden och deras funktion som markörer för platsen. Som en del i att
möjliggöra för utvecklingen av järnvägsfunktionen och de nya byggrätterna
sker en omvandling av omkringliggande gator i form av Östra Bangatan, Svartå
Bangata och Södra Allén. Ett nytt parkeringshus föreslås även placeras på
byggrätt väster om spårområdet i planområdets södra del.
LÄGE

Planområdet ligger vid Södra Station i centrala Örebro. Planområdet omfattar
stationsområdet, järnvägsområde söder om Hagatunneln, Eugenparken och
ytor för park och parkering på västra sidan järnvägen samt Svartå Bangatan
och Östra Bangatans sträckning förbi planområdet och del av Södra Allén.

Orienteringskarta över planområdets läge och närområde. Planområdet markerat med
streckad svart linje.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Riksintresse järnväg
Planområdet berörs av riksintresset för järnväg. Stambanan passerar genom
planområdet och trafikeras av gods samt persontåg. I Örebro kommuns
översiktsplan från 2018 görs följande ställningstaganden kring järnvägens
utveckling i Örebro kommun. Ställningstagandena syftar bland annat till att
tillgodose riksintresset för järnväg.
• Mark reserveras genom Örebro för framtida behov av utökad
spårkapacitet, för verksamheter kopplade till transporter, för nya
transportlösningar och för utvidgning av stationer och bytespunkter.
• Den befintliga persontågstrafiken genom Örebro behåller sin
spårdragning i marknivå enlig tidigare beslut.
• Kommunen vill möjliggöra en ny snabb järnvägsförbindelse mellan
Oslo och Stockholm, med stopp i Örebro. En möjlig sträckning
Kristinehamn–Arboga har utretts under namnet FASE 2. Sträckningen
pekas ut som reservat i översiktsplanen. Reservaten behöver ges högsta
tänkbara skyddsstatus i jämförelse med andra konkurrerande intressen.
• Det är oklart om FASE2-sträckningen är förenlig med ett tillräckligt
skydd av befintlig vattentäkt och andra starka allmänna intressen som
inte har utretts tillräckligt och ett alternativ till sträckningen ska därför
tas fram.
• Kommunen önskar minska störningar och barriäreffekter från
järnvägen genom centrala Örebro genom att leda godset utanför
stadskärnan. Det kommer att behöva utredas vidare om godstrafiken i
framtiden ska gå genom Örebro innerstad som idag, eller i det reservat
som lagts längs motorvägen, eller i en sträckning längre ut från staden.
Södra
station ska utvecklas som pendlarstation med stopp för tåg och
•
buss. Säkerheten för resande ska förbättras.
• För att ge möjlighet till godstransporter med järnväg är det viktigt att
spårreservat till järnväg som är i drift bevaras. Utrymme skapas för
spåranslutningar till nya verksamhetsområden där så är möjligt.
• Om befintliga industrispår i staden tas ur bruk ska sträckningen bevaras
obebyggd för framtida handlingsfrihet att skapa till exempel grönstråk,
gång- och cykelbanor eller för framtida kollektivtrafik.
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet ligger strax söder om Örebros historiska stadskärna och det
område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård för centrala
Örebro. Riksintresset motiveras utifrån centrala Örebros speglande av
utvecklingen från medeltida fäste vid mötet mellan viktiga
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kommunikationsleder till dagens stadsmiljö som präglats av utveckling under
1600-talet, 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet.
Länsstyrelsen Örebro län gör följande beskrivning av riksintresset: ”Den
dominerande slottsanläggning i mötet mellan Svartåns vattenled och den nord-sydliga åsvägen.
Stadsplan med enstaka medeltida drag och rätvinklig rutnätsstruktur som grundlades på
1650-talet och fullföljdes på 1850-talet samt utvidgades vid 1900-talets början. Den
medeltida Nikolaikyrkan, bebyggelse i den förindustriella tidens lägre skala, mer
storstadsmässig stenbebyggelse från tiden kring sekelskiftet 1900 och tiden före andra
världskriget. Residensstadens karaktärsbyggnader, parker och grönstråk.”
I Örebro kommuns översiktsplan från 2018 görs följande beskrivning av
riksintresset: ”Residensstad som speglar utvecklingen från medeltida fäste vid
mötet mellan viktiga kommunikationsleder till dagens av 1600-talet, 1800-talets
senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.”
I strategin för arkitektur och byggande från 2018 som utgör en konkretisering
av den kommunala översiktsplanens riktlinjer återfinns ett ställningstagande för
hur riksintressets värden ska tillvaratas. Strategin beskriver att riksintresset är
ett uttryck för Örebros kontinuerliga framväxt, en viktig del i utläsandet av
Örebros historia och en kvalitetsstämpel för de värden som finns i Örebros
centrala delar. Strategin beskriver att den grundläggande inriktningen för
utveckling i stadskärnan är att dess kvaliteter och karaktärsdrag ska bevaras och
förstärkas och att de kulturhistoriska värdena ska ses som en tillgång som
stärker stadens attraktivitet och avläsbara tidsdjup. Bebyggelse i en jämn skala
med byggnader ut till gatulinjen i slutna kvarter ska eftersträvas. Siktlinjer och
gatusträckningar ska inte störas av sammanbindande byggnader mellan kvarter
och de spår av medeltida gatunät som finns ska bevaras. Innerstadens jämna
siluett med enstaka accenter ska värnas.
Statliga beslut och ställningstaganden

Åtgärdsvalsstudie
En åtgårdsvalsstudie för järnvägsområdet genom centrala Örebro,
Järnvägsanläggningen i Örebro, färdigställdes av Trafikverket 2015.
Studien är kopplad till Örebro kommuns arbete med den fördjupade
översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Syftet
med åtgärdsvalsstudien var att säkerställa en väl fungerande och attraktiv
järnvägsanläggning genom Örebro för person och godstrafik med bäring på att
klara kapacitet för ett scenario år 2050.
Funktionsutredning
Trafikverket arbetar med en funktionsutredning som syftar till att visa på
lösningar och utformning för järnvägsanläggningen genom centrala Örebro
utifrån slutsatserna av den åtgärdsvalsstudie som färdigställdes 2015. Arbetet

11 (79)

ÖREBRO KOMMUN

2019-10-08

Bn 116/2015

med funktionsutredningen pågår paralellt med planprocessen och bedöms för
tillfället vara klar under våren 2020.
Översiktliga planer

Översiktsplan
I den kommunala översiktsplanen från 2018 återges kommunens övergripande
tankar och planering för utvecklingen av mark- och vattenanvändningen de
närmaste 25 åren. Översiktsplanen innefattar generella ställningstaganden kring
utvecklingen i hela kommunen såväl som målsättningar för olika tematiska
områden, geografiska delområden och områdestyper.
Översiktsplanen anger att Örebros innerstad ska vara en tät, sammanhållen och
sammanhängande stad som växer i alla väderstreck. Staden ska i huvudsak
utvecklas genom förtätning av befintliga områden, omvandling av centralt
belägna områden, exempelvis verksamhetsområden samt genom utveckling av
nya områden i nära anslutning till den befintliga staden. Utöver detta innehåller
översiktsplanen bland annat följande ställningstaganden för utvecklingen av
staden:
•

•
•
•

•

Staden kan förtätas genom kompletteringsbebyggelse som inte är
markerade i kartan som utvecklings- eller omvandlingsområde.
Möjligheten till kompletteringsbebyggelse bedöms från fall till fall.
Hänsyn till starka allmänna intressen som anges i översiktsplanen, som
tillgång till friytor och grönstruktur, utgör viktiga bedömningskriterier.
När staden kompletteras med ny bebyggelse ska det ske med hänsyn till
platsspecifika förutsättningar, kulturmiljövärden, befintliga
stadskaraktärer och stadskvaliteter.
Bebyggelsens täthet, höjdskala och gestaltning ska dels anpassas till
läget i staden och dess helhet, dels förhålla sig till bebyggelsemiljöer
och landskapselement som finns på eller intill platsen.
Enstaka högre hus kan uppföras för att tydliggöra strategiska platser
som stadsdelscentra och andra viktiga mål- och mötespunkter.
Ineffektivt nyttjade ytor exempelvis längs huvudgator och infarter kan
bebyggas för att förtäta staden, alternativt nyttjas som park eller andra
mötesplatser.
Stadens entréer ska utformas med omsorg. Oavsett färdsätt skapar
stadens entré det första intrycket. Bebyggelse som placeras invid
stadens entréer ska därför hålla god arkitektonisk kvalitet. Av samma
skäl kan vissa verksamheter till och med vara direkt olämpliga för dessa
lägen.

Området ingår i det tematiska området ”innerstaden”. För innerstaden anger
översiktsplanen bland annat följande ställningstaganden:
• I stadskärnan eftersträvas en bra balans mellan bostäder, handel och
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arbetsplatser, med publika lokaler i bottenvåningarna.
Stadskärnan ska ha en extra god gestaltning och utformas och
utvecklas med omsorg om dess unika historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. Tillägg, förändringar,
ombyggnader och tillkommande bebyggelse ska samspela med och
respektera, snarare än att reducera, kvaliteter och värden i den
befintliga bebyggelsen.
Nya tillägg ska spegla även 2000-talet och ge nya årsringar till
innerstadens bebyggelse och på så vis fortsätter stadens historiska
utvecklingsmönster.
Höga byggnader i den befintliga innerstaden måste utformas med
högsta arkitektoniska klass och med extra hög medvetenhet om
relationen till den befintliga bebyggelsen.
De huvudgator som passerar genom innerstaden ska omvandlas för att
bättre passa in i innerstadens karaktär och funktioner.
Innerstadens innergårdar är en viktig del i stadens grönstruktur och ska
endast bebyggas i undantagsfall.
I innerstadsnära lägen kan nya höjdskalor växa fram om det sker i
stråk, exempelvis längs med stora trafikrum eller där marken byter
användning, samt vid strategiska platser.
I Örebro finns det flera stora trafikleder som leder in och ut från
innerstaden. Dessa stråk är viktiga entréer in till innerstaden och
behöver utvecklas mot ett mer stadsmässigt uttryck och anpassas för
att rymma fler funktioner än idag.

Översiktsplanen pekar även ut specifika utvecklingsstrategier och
ställningstaganden kopplat till olika geografiska området. Södra Station utpekas
i översiktsplanen som en regional pendlarstation med tågstopp som ska
utvecklas i penlighet med den FÖP för järnvägsområdet som tagits fram (se
nedan). Översiktsplanen anger att Örebro Södra ska utvecklas med
personalintensiva arbetsplatser som tar hänsyn till det centrala läget och den
goda tillgången till kollektivtrafik som finns på platsen. Platsen kan utvecklas
med en hög täthet. Östra Bangatan och Rudbecksgatan med dess förlängning
mot Hertig Karls Allé är markerade som huvudnät för kollektivtrafik, vägtrafik
och cykeltrafik. Östra Bangatan ska anpassas för att kunna rymma mer
kapacitetsstark kollektivtrafik samt förses med cykelbana.
Järnvägsområde mellan Södra Alléns förlängning mot Östra Bangatan och
Svartå Bangata är markerad som en viktig framtida passage för gående och
cyklister.
Planområdet omfattar ett järnvägsområde som löper igenom centrala Örebro.
Översiktsplanen anger att mark ska reserveras genom Örebro för framtida
behov av utökat spårkapacitet, för verksamheter kopplade till transporter, för
nya transportlösningar och för utvidgning av stationer och bytespunkter. Ett
utredningsarbete om ett framtida snabbspår mellan Oslo och Stockholm via
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Örebro och möjliga spårvägar genom kommunen pågår. Översiktsplanen anger
att mark ska reserveras för att möjliggöra för en sådan koppling och ska ges
högsta tänkbara skyddsstatus mot andra konkurrerande intressen. En alternativ
sträckning för kopplingen ska även utredas med anledning av de osäkerheter
som finns kring det sträckningsalternativ som föreslås i översiktsplanen.
Översiktsplanen anger att Södra station ska utvecklas som pendlarstation med
stopp för tåg och buss. Säkerheten för resande ska förbättras.
Översiktsplanen anger en långsiktig målsättning om att leda om godstrafiken
till en sträckning utanför centrala Örebro för att minska de störningar, risker
och barriäreffekter som godstrafiken medför.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Utdrag ur den kommunala översiktsplanens digitala webbkarta (orebro.se/oversiktsplan).
Bruna ytor anger utveckling för kontorsändamål. Gröna ytor anger viktiga gröna stråk.
Planområdet är illustrerat schematiskt med röd linje.
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Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun
Strategin för arkitektur och byggande beskriver utvecklingen i staden Örebro
och i kommunens tätorter, byar och bebyggelse i det fria landskapet. Den utgör
tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och trafikprogram en
konkretisering av översiktsplanen. Strategin beskriver mer konkreta
resonemang och ställningstaganden kring frågor såsom skala, strukturer och
olika bebyggelsetyper och hur dessa ska utvecklas i det framtida Örebro.
Strategin innefattar en kategorisering av stadens olika delar i stadsdelstyper
med en beskrivning av värden och ställningstaganden rörande utveckling för
respektive del. Planområdet ingår i stadsdelstypen ”Stadskärnan och
innerstaden”. Strategin beskriver stadskärnans och innerstadens karaktär och
värden främst finns i dess kvartersstadsstruktur, i dess årsringar och blandning
av stil och ålder på bebyggelsen och i dess sammanhållna stadsbild och jämna
höjdskala som bryts av enstaka accent- och symbolbyggnader. Störst
förändring och utveckling bör ske intill stationsområden, längsmed större
trafikrum och i övergångszoner till omvandlingsområden och näraliggande
stadsdelar. Södra station listas specifikt som ett område där utrymme för
förändring och ny bebyggelse finns. Tillägg ska göras med stor respekt för de
befintliga värden som finns hos befintlig bebyggelse. Tilläggen ska samspela
med den befintliga bebyggelsen så att stadsmiljön som helhet blir attraktiv och
fungerande. Södra Station listas som en av platserna där yteffektiva och
moderna arbetsplatser kan skapas i stadskärnan, med en prioritering av
kunskapsintensiva företag som kan ta fördel av det centrala och
kollektivtrafiknära läget.
I strategin anges att större gator och genomfartsleder i staden på sikt bör
omvandlas till mer stadsmässiga gaturum för att bidra till en attraktivare
innerstad, minska gatornas barriäreffekter och skapa större möjligheter för
hållbara transportmedel i form av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Östra
Bangatan utgör ett exempel på en sådan central trafikled som föreslås
omvandlas.
Strategin för arkitektur och byggande innefattar ett antal generella
ställningstaganden om var i staden som en högre bebyggelseskala kan vara
lämplig. En högre höjdskala bedöms framförallt lämplig längs stadens större
stråk i form av exempelvis Rudbecksgatan och Östra Bangatan, samt i stadens
omvandlingsområden där det finns mindre befintliga intressen att förhålla sig
till. Strategin beskriver vidare att platser som fyller viktiga funktioner i staden
kan markeras med en högre skala som kan innefatta byggnader upp mot 15-20
våningar. Dessa byggnader ska fungera som landmärken och markörer för
viktiga platsen i staden och kraven på arkitektonisk kvalitet ska motsvara den
symbolverkan som så pass höga byggnader ofta får i staden. Södra Station
listas i strategin som ett exempel på ett område som kan vara aktuellt för denna
typ av höjdskala i den tillkommande bebyggelsen.
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Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik
Området runt Södra Station omfattas av en fördjupad översiktsplanen för
järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, antagen av
kommunfullmäktige 2015-03-25. I den fördjupade översiktsplanen framgår
bland annat följande om utvecklingen av Södra Station:
•

Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp.
Säkerheten för resande ska förbättras, samtidigt som stationen görs
attraktiv och effektiv. Södra station ska bindas ihop med övriga staden
på ett säkert sätt. De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra
station tas tillvara och fler stationsnära arbetsplatser skapas. Det finns
stor potential att omvandla platsen och skapa en stadsmiljö där man vill
vistas.

•

Den nuvarande stationsbyggnaden kan rivas för att ge plats för ny
bebyggelse. Området söder om Eugénparken kan då bebyggas med
kontor och resandeservice i bottenvåningen. Vid stationen ska
resenärerna kunna uträtta ärenden i vardagen. För att maximera parken
bör ytorna för taxi och bilangöring minimeras. I framtiden kan
Hagatunneln utvecklas som entré till Södra station.
Planskild passage byggs över eller under spåren.
Största delen av Eugénparken bevaras och utvecklas som park. Parkens
södra del kan bebyggas förutsatt att så mycket som möjligt av parken
och befintliga träd sparas.
Byggnaden ska ha service för resandet i bottenvåningen. Närmast
spåren läggs ett parkeringshus.
Området på västra sidan om stationen kan bebyggas. Närmast spåren
ett parkeringshus, kanske där godsmagasinet ligger idag.
Busskörfälts skapas på Östra Bangatan i norrgående riktning mot
centrum, vilket minskar fördröjningarna för busstrafiken på grund av
köbildning vid trafiksignalerna.
Hagatunneln byggs om med breda dubbelriktade gång- och cykelbanor
och stråk som pekar mot Södra station och Änggatan.
På längre sikt och i samband med en järnvägsutbyggnad (framtid 20-50
år) kan fler ytor bebyggas och även omfatta Hagatunneln med
entréfunktion, cykelhus och resandeservice.

•
•
•
•
•
•
•

FÖP:en beskriver utvecklingen av Östra Bangatan enligt följande:
Östra Bangatan ska behålla sin funktion som huvudgata och kunna hysa en
betydande trafikmängd, men trafikytorna runt om är överdimensionerade. En
del av ytan ska användas för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Gatan ska
utvecklas som en grönare och mer attraktiv stadsgata som bland annat minskar
barriäreffekter. Det innebär bland annat att den ska ha gång- och
cykelmöjligheter, grönska, flera korsningar och så små mått som möjligt. Ett
nytt cykelstråk längs Östra Bangatan kan bidra till att avlasta Drottninggatan
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som cykelstråk i nordsydlig riktning genom stadskärnan. Kollektivtrafikens
framkomlighet längs Östra Bangatan är mycket viktig.
FÖP:en anger följande ställningstaganden för Östra Bangatans utveckling:
• Östra Bangatan ska ha smalare körfält och mindre refugyta. Körfälten
kan minskas i bredd och gatan anpassas till innerstadens struktur och
utformning.
• Gång- och cykelbanor byggs, till att börja med på östra sidan.
• Förbi resecentrum bör även den västra sidan ha en gång- och
cykelbana.
• Gatan ska ha flera passager eller övergångsställen, till exempel vid
Fredsgatan och Ribbingsgatan, korsningarna med Rudbecksgatan och
Västra/Östra Nobelgatan.
• Vissa gator som idag är stängda kan öppnas, t.ex. Järntorgsgatan och
Järnvägsgatan.
• Gatan ska kantas med träd som bildar en allé.
• Två av gatans fyra körfält ska öronmärkas för kollektivtrafik, i först
hand norr om Nobeltunneln och söder om Rudbecksgatan. Resterande
sträckor behöver ingående detaljutredning så att inskränkningar i
kapaciteten inte får negativ inverkan på bussarnas framkomlighet.
• Busshållplatser ska vara av typen körbanehållplatser för att förbättra
bussarnas framkomlighet.
• Ljusen på fasader, belysning av gatan och skyltar bör utformas med
hänsyn till att Östra Bangatans ljus ska upplevas som ett kontinuerligt
ljusrum.
• När gatan byggs om som bör det kombineras med dagvattenrening, till
exempel att använda mittremsan eller sidoområdet som lokalt biofilter
eller ledning till lokal infiltration. Vid höga flöden kan Svartån vara
slutdestination för vattnet, och där renas via biofilter.
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Utdrag ur kartbild från FÖP med ställningstaganden för Södra Stations utveckling.
Planområdet är illustrerat med röd linje.
Trafikprogram

Örebro kommuns trafikprogram från 2014 innehåller mål och utgångspunkter
för trafiken i staden. Trafikprogrammet anger att kommunens trafikplanering
ska ha fokus på stadsplaneringen, sätta trafikanten och människor i fokus,
prioritera utrymmessnåla trafikslag, bidra till en attraktiv kommun och
stadskärna och utgå ifrån en hållbar utveckling. Trafikprogrammet anger att
kommunens trafikplanering ska vara viljestyrd istället för än att endast utgå
ifrån prognoser och bygga på ett tidsperspektiv om cirka 20 år.
Trafikprogrammet innefattar följande målsättningar för den framtida
utvecklingen av trafiken i Örebro kommun:
•

Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel
och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 44 procent
år 2011).
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Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta
tal fram till 2020.
Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid
att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla
jämfört med bil.

Grönstrategi

Grönstrategin innehåller mål, strategier och riktlinjer för utveckling av
grönstrukturen i Örebro stad och kommunens mindre tätorter.
Grönstrukturen består av många olika typer av ytor: bostadsgårdar, parker och
naturområden, liksom grönytor längs vägar, gröna tak med mera. Det här
gröna nätverket har många ekologiska, kulturella och sociala funktioner.
Grönstrategin har fyra vägledande mål som i korthet handlar om att skapa en
hållbar och attraktiv bebyggelse, med funktionella gröna mötesplatser och
rekreationsområden som främjar folkhälsa och social sammanhållning.
Grönstrategin beskriver även fem övergripande strategier:
•
•
•
•
•

Säkerställ en god tillgång till parker och naturområden
Öka parkers och naturområdens sociala värden
Utveckla de gröna stråken till ett sammanhängande nätverk
Utgå ifrån landskapet och utveckla Örebros karaktärsdrag och gröna
kulturvärden
Utveckla stadens ekosystemtjänster

Grönstrategin innehåller även riktvärden för tillgång till parker, naturområden
och lekmiljöer som ska användas i den fysiska planeringen. Riktvärdena anger
både kvantitativa och kvalitativa mått, där ett exempel är att invånare bör nå en
kvarterspark inom 200-300 meter från bostaden.
Miljömål

I Miljöprogram Örebro kommun – Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i
miljömålsarbetet finns bland annat fokusområdet God bebyggd miljö. Den nationella
målsättningen som även är det övergripande målet för Örebro kommun, anger
följande: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö. Natur-och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Minskade utsläpp från transporter utpekas i miljöprogrammet som ett
proriterat område. För att uppnå detta anger miljöprogrammet att fler resor i
kommunen ska ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och att åtgärder
som uppmuntrar till detta ska prioriteras.
Detaljplaner

Planområdet omfattas av följande gällande detaljplaner:
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1880-P406, Detaljplan för Södra Station m.m, laga kraft 22 september 2006.
Reglerar järnvägsområdet, parkeringsytor. Eugenparkens parkområde. Mindre
ytor vid Virginska tänkta att användas för parkering och angöring regleras som
S – Skola och J – Industri. Reglerar u-områden över järnvägsområde på de
delar som vid planens antagande omfattades av allmännyttiga ledningar.
1880-P419, Detaljplan för Stinsen 19, laga kraft 13 november 2006. Reglerar
C1 – Mässlokaler och P – Parkering. Reglerar Östra Bangatan och Änggatans
gatuområden som Huvudgata respektive Lokalgata på de delar som ligger vid
fastigheten. På kvartersmarksyta närmast Östra Bangatan regleras att
vattenspegel ska upprättas
1880-P728, Detaljplan för del av Tågmästaren 23 m.fl, laga kraft 8 september
2011. Reglerar byggrätt för bostäder, handel och kontor i 16 våningar på del
mot Östra Bangatan. Reglerar i övrigt gårds- och komplementytor tillhörande
bostäderna. Reglerar användning PARK på anslutande allmän plats mot Östra
Bangatan.
1880K-A620, Förslag till ändrad stadsplan för kv 59 Tågmästaren, laga kraft
den 8 maj 1979. Reglerar användning Bostadsändamål samt Handels och
bostadsändamål till en höjd av 4-5 våningar för fastighet inom kv Tågmästaren.
Ytor mot Östra Bangatan regleras som prickmark med in- och utfartsförbud.
1880K-A715, Förslag till ändrad stadsplan för Kv Baningenjören m.m, laga
kraft den 2 juni 1984. Reglerar användning Industri samt i vissa fall handel och
hantverk till en höjd på 4 våningar och 29 metersbyggnadshöjd över nollplanet
för fastighet med tidigare Skofabriksbyggnad på fastigheten Tågmästaren 24
(Virginska skolan). Ytor närmast Östra Bangatan regleras med prickmark och
omfattas av en bestämmelse om att mark ska vara tillgänglig för gemensam
förbindelseled samt ledningsområde.
1880K-A318, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen kv 124
Målaren m.m, laga kraft den 1 november 1966. Reglerar användning för
järnvägsändamål på delar som berörs av ny detaljplan. Reglerar GATA på delar
av Svartå Bangatan som berörs av den föreslagna detaljplanen
1880K-A254, Förslag till ändring av stadsplanen för Kv 118a Ritaren, 118B
muraren och 119 Snickaren, laga kraft 18 augusti 1961. Reglerar användning
för bostadsändamål i sammanbyggda hus till en höjd av 3 våningar och 10,5
meters byggnadshöjd på fastighet inom kv Snickaren. Reglerar användning
GATA på delar av Svartå Bangatan som berörs av den föreslagna detaljplanen.
1880K-A205, Förslag till ändring av stadsplanen för delar av Nikolai och Olaus
Petri församlingar i Örebro, laga kraft den 20 mars 1957. Reglerar användning
GATA på delar av Svartåbangata och Rudbecksgatan och Hagatunneln som
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omfattas av den föreslagna detaljplanen. Reglerar användning ALLMÄN
PLATS på ytor i korsningen Svartå – Bangata – Rudbecksgatan närmast
spårområdet samt på mindre del av Väståparken närmast Rudbecksgatan.

Karta över gällande detaljplaner. Planområdet är markerat med röd linje.
Kommunala beslut i övrigt

Avsiktsförklarning
I februari 2018 tecknade Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro
län gemensamt en avsiktsförklaring för utvecklingen av området runt Örebro
södra. Avsiktsförklaringen beskriver ansvar och kostnader för genomförandet
av åtgärder. Förklarningen innefattar byggande av uppställningsspår för att
säkra utökat regional tågtrafik, påbörjandet av en järnvägsplan för de
långsiktiga funktionerna vid Örebro södra samt ett arbete kring placering och
utformning av en ny permanent tunnel under järnvägsområdet samt spår och
perronger vid Örebro Södra.
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Projektet Södra station som denna detaljplan är en del av syftar till att:
• förbättra tillgängligheten och säkerheten vid Örebro södra
• förbättra spåren och anslutningen till perrongen med mera
• möjliggöra för mer bebyggelse i anslutning till Örebro södra
• skapa en anslutning till en tågdepå på Aspholmen.
Oslo – Stockholm 2.55
Örebro kommun arbetar gemensamt med Region Karlstad kommun, Västerås
stad, Region Örebro län, Region Värmland och Region Västmanland för att
påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på
delsträckor däremellan. Arbetet har samlingsnamnet Oslo – Stockholm 2.55
som syftar på målsättningen att skapa resetider med järnväg mellan de två
huvudstäderna på under tre timmar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Markägoförhållanden

Planområdet omfattar följande befintliga fastigheter:
Fastighet

Fastighetsägare

Nikolai 3:36
Nikolai 3:43
Nikolai 3:237
Nikolai 3:278
Nikolai 3:283
Nikolai 3:289
Nikolai 3:291
Nikolai 3:306
Nikolai 3:346
Stinsen 20
Tågmästaren 23
Tågmästaren 24

Örebro kommun
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Örebro kommun
Örebro kommun
Trafikverket
Örebro kommun
Örebro kommun
Örebroporten AB
Örebrobostäder AB
Örebroporten AB

Huvudsaklig
användning

Gata
Järnvägsområde
Järnvägsområde
Järnvägsområde
Gata
Gata
Järnvägsområde
Gata
Godsmagasin
Kontor (Conventum)
Bostäder
Skola (Virginska
gymn.)

Planområdet omfattar följande befintliga rättigheter:
Rättighet

Till förmån
för

Belastar

Beskrivning

Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut för fasad. Avser rätt
att använda område för att
underhålla, och förnya
fasad på byggnad
(godsmagasin).

Servitut 1880805.1

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36,
Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Servitut för järnvägstrafik.
Avser rätt att inom
styckningslotten för
järnvägsändamål behålla,
underhålla och förnya
befintliga teleanläggningar
med tillhörande kablar,
samt
kraftförsörjningsanläggning
ar med tillhörande
kontaktledningsstolpar och
kablar.

Servitut 1880805.2

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut för skyddsområde.
Rätt att nyttja ett 5 meter
brett område som
skyddsområde kring
kontaktledningsstolpe där
upplag inte för anordnas
och där lastbilar och högre

Servitut 18802044.1
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fordon inte får ställas. För
parkering av personbil
gäller skyddsavståndet 2
meter.
Servitut 1880805.3

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut för gång- och
cykelväg. Rätt att
bibehålla, underhålla och
nyttja gång- och cykelväg
för tågpassagerare mellan
gata och gångpassage
över spårområdet.

Servitut 1880805.4

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36,
Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Servitut för väg. Rätt att för
tillsyn och underhåll
använda tillfartsvägar över
fastighet.

Servitut 1880806.1

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för utrymme. Rätt till
utrymme för publika
utrymmen, för resande med
tåg som trafikerark linje
fastigheten. Innehållande
väntsal med allmänna
toaletter och yttre och inre
kommunikationsytor.

Servitut 1880806.2

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för järnvägstrafik.
Rätt att inom
styckningslotten för
järnvägstrafikändamål
behålla, underhålla och
förnya befintliga
teleanläggningar med
tillgörande kablar.
Kraftförsörjningsanläggning
ar med tillhörande
utrustning såsom kablar
samt trafik- och
informationsanläggning
inom allmänna utrymmen
med tillhörande kablar,
tavlor, sklytar,
högtalaranläggningar,
monitorer oc klockor.
Serviutet bestäms av
befintliga anläggningens
läge.

Servitut 1880806.3

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för skyddsområde.
Rätt att hävda ett 5 meter
brett skyddsområde runt
befintliga
kontaktledningstolpar, där
lastbilar och andra högre
fordon inte får ställas och
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upplag inte får anordnas.
Servitut 1880806.4

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Nikolai 3:237
(Trafikverket

Servitut för
byggnadsunderhåll.
Rätt att i samråd med
ägaren till belastad
fastighet underhålla
stationsbyggnaden
(fastighetsunderhåll). För
fastighetsunderhållet
disponeras ett område om
2 meter från fasadliv.

Servitut 1880806.5

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för väg. Rätt att för
besiktning och underhåll
använda område som
tillfartsväg.

Servitut 1880806.6

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för teknikutrymme.
Rätt till utrymme i
stationsbyggnaden för
teknisk utrustning
tillhörande järnvägen.

Servitut 1880IM10/8601.1

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Stinsen 20
(Örebroporte
n AB)

Servitut för utrymme för
trafiksignalsanläggningens
styrapparat

Servitut 1880IM10/889.1

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)

Längan 23
(Per Johan
Behrn)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren
25
(Aspholmen
Cityfastighete
r i Örebro AB)
Nikolai 3:287
(Örebro
kommun),
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)
Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren

Servitut för
parkeringsanläggning

Servitut 18-IM179/4525.1
Servitut 18-IM188/7433.1

Servitut 18-IM191/2557.1

Tågmästaren
25
(Aspholmen
Cityfastigheter
i Örebro AB)

Servitut 18-IM192/1607.1

Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Åbyverken 2
(Eon Värme
Sverige AB)
Hallsberg

Servitut 18-IM192/1616.1
Servitut
D201400478097:1.
1
Servitut

Servitut för ledning
Servitut för VA-ledningar,
väg

Servitut för väg

Servitut för VA-ledning.
Servitut för VA-ledning
Servitut för
fjärrvärmeledning
Servitut för kraftledning
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Ledningsrätt
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Ledningsrätt
1880K-90/535.2
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Hallsbergsbäc
k 3:4 (EON
värme Sverige
AB)
Åbyverken 2
(Eon Värme
Sverige AB)

Sydkraft Elnät
Mälardalen
AB
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24
(Örebroporte
n AB)
Nikolai 3:287
(Örebro
kommun),
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)
Tågmästaren
25
(Aspholmen
City
fastigheter i
Örebro AB)
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)

Ledningsrätt. Rätt att
bibehålla och underhålla
underjordiska
fjärrvärmledningar.

Ledningsrätt. Rätt att
upprätta och underhålla
transformatorstation.

Mark

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU består jordarten i planområdet av lera. Berggrunden består
huvudsakligen av granit. En geoteknisk utredning har utförts kopplat till
planarbetet. Den geotekniska utredningen visar att markytans inom undersökt
område är relativt plan med inmätta nivåer som varierar mellan +27,9 och
+29,1 meter över nollplanet. Grundvattennivån inom undersökningsområdet
bedöms ligga på omrking +25,9 meter över nollplanet. Marken består av
fyllningsmassor mer till ett djup av ca 1 meter, därefter lera ner till ett djup om
ca 4-6 meter där morän vidtar. Slagsondering har stoppat mot berg eller block
på nivåer mellan +21,6 och +18,3 meter över nollplanet, motsvarande 6,8 och
9,7 m under befintlig markyta. Leran inom området bedöms vara
sättningsbenägen vid ökade laster. Totalstabiliteten i relation till Svartåns
vattenområde bedöms vara god.
Förorenad mark
En översiktlig markundersökning har utförts kopplat till planarbetet.
Undersökningen konstaterar att större delen av planområdet består av
fyllningsmassor med låga föroreningshalter. Eftersom det rör sig om
fyllnadsmassor kan föroreningshalterna dock skifta stort inom planområdet. På
den västra sidan järnvägen finns ett område där undersökningen hittat högre
föroreningshalter bestående av framförallt kolväten (PAH).
Radon
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Planområdet ligger inte inom riskområde för radon.
Risk för skred
På delar av norra planområdet runt Hagatunneln samt på mindre delar längs
med järnväg kopplat till banvall finns en ökad ras- och skredrisk enligt data
från SGU från 2016.
Natur

Eugenparken
Planområdet innefattar Eugénparken som är en stadspark med lång historia
som sträcker sig från sekelskiftet och framåt. Parken är en av få stationsparker
kopplad till områdets järnvägsfunktion som finns kvar i Sverige idag och
besitter därmed kulturhistoriska värden. Parken var tidigare mindre och fick sin
nuvarande utbredning i samband med Östra Bangatans omdragning under 70talet. Parkens biologiska och ekologiska värden består i första del av den stora
mängden uppväxta träd av ett flertal olika arter som återfinns i parken. Bland
trädarterna återfinns lärk, avenbok (för Örebro unika exemplar), ask, rönn,
bergek, vingnöt, bärapel, hästkastanj, bok, björk, pil och olika typer av lönnar
och lindar. Parkens äldsta träd är daterad till 1901 då parken anlades. Enligt de
trädinventeringar som utförts i parken under planarbetet återfinns den högsta
koncentrationen av träd med höga ekologiska och biologiska värden i parkens
äldsta delar närmast spårområdet där det finns en större mängd stora träd av
olika arter. Parken innefattar även planteringen, bland annat i form av större
krokusplanteringar.
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Eugenparken sett söderifrån med dess nuvarande utbredning markerad med röd linje
Övriga grönytor
Planområdet innefattar ett antal grönytor av mindre värde på östra och västra
sidan järnvägen. I planområdets nordvästra del återfinns en grönyta med
uppväxta träd som idag inramar en parkeringsyta och skärmar av den från
korsningen Rudbecksgatan – Svartå Bangata. I planområdets sydvästra del
återfinns en större yta med sporadisk grönska bestående av träd, sly och
buskar. Dessa ytor bedöms sammantaget vara av ett lägre värde, både sett ur
ekologisk och biologisk synpunkt och ur ett socialt sammanhang där ytorna
idag är sparsamt använda.
Gatuträd
Planområdet innefattar Östra Bangatan och Svartå Bangata som båda är
gaturum med stora mängder befintliga gatuträd. Med gatuträd avses här både
träd som utgör en del av gatan och träd som står i direkt anslutning ill gatan på
angränsande fastigheter och därmed utläses som en del av gatans grönstruktur.
Längs Östra Bangatas östra sida finns en stor mängd befintliga träd på och i
anslutning till fastigheterna Tågmästaren 23 och 24 samt en mindre del i
anslutning till fastigheten Stinsen 18 i planområdets nordvästra del.
På Svartå Bangatans östra sida finns en längre sammanhängande rad av alléträd
från Ånstagatan söderut. Träden står till största del på kvartersmark innanför
gatan.
Södra Allén innefattar en trädrad som är en fortsättning på gatans trädallé som
sträcker sig österut förbi Drottningparken och Södra Kyrkogården. Träden går
därmed att utläsa som en del av alléns historiska utformning med alléträd och
besitter därmed även kulturhistoriska värden.
Träd som ingår i allérader kan omfattas av biotopskydd enligt förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Dispens krävs för
avverkning av biotopskyddade träd.
Vatten

Avrinningsområden, recipienter, vattenskyddsområden
Planområdet tillhör Svartåns avrinningsområde. Enligt VISS-registret som
samlar information om status för olika vattendrag i Sverige har Svartån
otillfredsställande ekologisk status och problem med övergödning.
Översvämningsrisk
Planområde ligger inom område för högsta beräknat flöde (BHF). Mindre delar
av planområdets norra del vid Hagatunneln ligger inom område som riskerar
att översvämmas vid ett 1000-års flöde.
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Utdrag ur översvämningskartering utifrån modellberäkning från Norconsult från 2018.
Planområdet är markerad med röd linje. Skrafferade ytor riskerat att översvämmas vid ett
högsta beräknat flöde (BHF), även kallat 10 000-års flöde. Blåmarkerade ytor riskerar att
översvämmas vid en 1000-årsflöde.
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Dagvatten
Enligt kommunens skyfallskartering från 2016 framgår att översvämningsrisk
vid skyfall framförallt finns på ytor i planområdets sydvästra del samt i de
lågpunkter som finns kopplat till Hagatunneln.

Utdrag ur skyfallskartering utifrån modellberäkning av DHI från 2016. Planområdet
markerad med röd linje.
Strandskydd
Planområdets nordvästra del omfattas av strandskydd kopplat till Svartåns
vattenområde. Strandskyddet föreslås upphävas i samband med den nya
detaljplanen (se avsnitt ”Planförslag & Förändringar”).
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Bebyggelse

Bebyggelse inom planområdet
Planområdet innefattar två befintliga byggnader i form av stationshuset och ett
godsmagasin på västra sidan järnvägen, samt mindre komplementbebyggelse
och tekniska anläggningar kopplat till järnvägsområdet.
Bebyggelse i anslutning till planområdet
Befintlig bebyggelse finns på både östra och västra sidan om planområdet. Till
väster återfinns flerbostadshus i området Hagabro hus från 1940-talet i Kv
Hyvlaren som består av sex punkthus i gult tegel i en arkitektur karakteristisk
för 1940-talets mjukare eav med höga kulturhistoriska och arkitektoniska
värden. I sydväst återfinns lamellhusbebyggelse från 1920-, 30- och 60-talen
inom kv Snickaren.
Bebyggelsen på östra sidan är mer präglat av verksamheter. På fastigheten
Tågmästaren 24 vid planområdets sydöstra hörn återfinns Oscarias tidigare
skofabrik från sekelskiftet som idag nyttjas som gymnasieskola för Virginska
skolans verksamhet. Under 1900-talets första hälft var Oscaria Sveriges största
skofabrik. Byggnaden utgör ett välbevarat exempel på industriarkitektur från
1900-talets början och fyller idag en viktig funktion som en av de främsta
exponenterna för Örebros industriella historia.
Direkt öster om planområdet återfinns ett kvarter med befintlig
bostadsbebyggelse från 80-talet. (Tågmästaren 23)
I planområdets nordöstra del ligger Kv Stinsen som innefattar en större
evenemangsbyggnad tillhörande Conventums konferensanläggning samt ett
befintligt kontorshus i 5 våningar. Detaljplanen för det norra huset medger en
utökning av hushöjden till 8 våningar med en högdel på 26 våningar mot
korsningen Östra Bangatan – Rudbecksgatan samt 16 våningar på del mot
Fabriksgatan.
Norr om planområdet återfinns nyare bostads- och verksamhetsbebyggelse
från 2000-talet inom Kv Längan samt ett antal välbevarade och kulturhistoriskt
värdefulla bostadsbyggnader om fem våningar plus vindsvåning från
sekelskiftet i kv Glasmästaren.
Sydväst om planområdet återfinns kv Målaren som innefattar
verksamhetsmark och tidigare huserat tryckeryverksamhet. Tryckeribyggnad på
fastigheten har nyligen rivits.
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Kulturmiljö

1897 anlades Södra station på platsen där den nya Svartåbanan anknöts till
Hallsbergsbanan. Stationen ersatte en tidigare hållplats som fanns nära
korsningen med Rudbecksgatan. Den hade i sin tur tillkommit tjugo år efter
invigningen av järnvägen, då man insett att avståndet från den södra delen av
staden till Centralstationen var för långt. Härifrån drogs också industrispår till
Skebäck och Pålsbodabanan.
Stationshuset
Planområdet omfattar en stationsbyggnad från sekelskiftet som nyttjas som
stationshus för Södra Stations funktion som järnvägsstopp. Stationsbyggnaden
uppfördes i trä efter SJ:s standardritningar i schweizerstil med två våningar,
fasader av träpanel och dekorerad med lövsågerier. Vid mitten av 1900-talet
moderniserades huset och övervåningen revs. Den ursprungliga karaktären
förändrades helt och fönsterformerna tillhör ett av få tecken på att det rör sig
om en byggnad från 1800-talets slut. I kommunens kulturmiljöinventering är
byggnaden klassificerad som grön (C), vilket innebär att den har ett visst
kulturhistoriskt värde och ett miljövärde.

Invigning av Södra station 1897, bildkälla Örebro stadsarkiv
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Stationshuset sett från Eugénparken

Godsmagasinet
Planområdet omfattar ett tidigare godsmagasin från 1897 som ingick i den
ursprunliga stationsanläggningen. I kommunens kulturmiljöinventering har
byggnaden klassificerats som blå (B), vilket innebär att den bedöms ha ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaden är i gällande detaljplan inhyst under
användning P – Parkering och har en skyddsbestämmelse som anger att
byggnaden inte får rivas eller förvanskas utvändigt vad gäller volym, material
och detaljer. Planen har fastslagit att byggnaden är en särskilt värdefull byggnad
och omfattas av Plan- och bygglagen kap. 8 § 13.

Godsmagasinet sett från Södra stations mittperrong.
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Magasinet är av en typ som var vanligt förekommande vid järnvägsstationer i
landet med rödfärgad träpanel och tegelklätt sadeltak. I Örebro har ett antal
godsmagasin funnit dels vid Centralstationen, dels i norra delen av bangården.
Detta godsmagasin är idag det enda som finns bevarat. Ursprungligen var
magasinet betydligt kortare och utvidgades till dagens längd någon gång före
1914.
Som en rest av den ursprungliga stationsmiljön och i egenskap av en äldre idag
ovanlig byggnadstyp har byggnaden ett högt kulturvärde. Den har även
kulturvärden genom sin betydelse för stadens utveckling som del av Södra
station samt dess närhet till bland annat skoindustrierna i södra Örebro.
Byggnaden har även ett betydande miljövärde för stadsdelen Örnsro. Fasadens
breda liggande träpanel, granitsockeln, lastbryggan, skjutportarna och sadeltak
liksom fönsterutformningen är de huvudsakliga karaktärsdragen
Den långa röda träbyggnaden vid bangårdens yttersta spår, nu dock borttaget,
är en markör för en svensk stationsmiljö från tiden runt 1900. En våning med
vind under sadeltak, krypgrund med granitsockel, liggande bred fasspontpanel
som strukits med falurödfärg, skjutportarna till längsgående lastbryggor i trä
och sparsamt med fönster som dock behövdes förr för dagsljusinsläpp. Det är
de karaktärsdrag som samtidigt är igenkänningstecken för hustypen. Detta
magasin har dessutom en tidigt tillbyggd expeditionsdel, vid den norra gaveln,
med utrymmen i två plan. Den södra gavelspetsen har fortfarande de
karakteristiska parställda höga och spetsiga fönstren som hör ihop med 1800talets nygotiska inspiration. Huset har genomgått en viss förändring genom
årens lopp, t ex modernisering av expeditionen. Vid det tillfället byttes fönstren
mot kopplade bågar och målades vita. Gamla bilder visar att de varit mörka.
Taket som tidigare var belagt med tegel har fått korrugerat plåttak.
Skjutportarna är sannolikt inte ursprungliga. Efter försäljning till kommunen av
en avstyckad fastighet runt godsmagasinet revs lastbryggan mot bangården.
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Stationshuset och Eugenparken foto 1910-tal.

Eugenparken
Redan i 1888 års stadsplan för Örebro fanns utbredning av den kommande
parken inplanerad som grönområde. 1897 invigdes Örebro Södra station, men
parken var då inte mer än en skyddsplantering. Ganska snart, troligen kring
1901, formades det gröna på både SJ:s och kommunens mark till en
representativ stationspark och attraktiv flanörpark. Parken namngavs efter
prins Eugén, den konstintresserade ”målarprinsen” som hade tjänstgjort vid
livregementet i Örebro och som också närvarade vid stationens invigning.
Parken begränsades av järnvägen i väster, Rudbecksgatan i norr och
Vestergatan (som senare byggdes om till Östra Bangatan) i öster.
Närmast järnvägen vände sig parken mot spåren, där välformade
blomsterrabatter gav ett prydligt första intryck för tågresenärerna. Den östra
parkdelen riktade sig mot den omgivande stadsmiljön, och bjöd in flanörer till
promenad i en omväxlande grön oas i stil med Engelsk landskapspark. Här
fanns en struktur av ett flertal mjukt böjda gångvägar, parksoffor, träd och
buskar. Under 1958 kapades delar av norra parkänden till förmån för den
nyanlagda Hagatunneln, och tillgängligheten norrifrån till parken begränsades
både visuellt och fysiskt. I övrigt gjorde små förändringar i parken. De
ursprungliga gångarnas läge fanns kvar och träden hade vuxit upp. 1975
byggdes den bredare Östra Bangatan som ersatte Vestergatan. Befintliga
bostadskvarter omformades och gatan fick en ny sträckning vilket fick till följd
att norra änden av parken fick en större utbredning österut.
Idag har partier av parken söder och öster om stationshuset fått dela med sig åt
trafikändamål. Parkens gamla blomsterplanteringar är borta, men på senare år
har en mängd krokuslökar satts som bjuder på anslående mattor av
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blomsterprakt under våren. De kan sägas vara dagens spegling av
järnvägsparkernas prunkande blomsterideal. De träd som planterades har vuxit
upp till kraftfulla volymer som ger pondus åt parken. Parken har även blivit
betydelsefull som infartspark till Örebros centrala delar. Parken tillsammans
med gatuträden på båda sidor om Östra Bangatan skapar ett sammanhållet
grönt stråk av storvuxna träd, och parkens blomsterprakt syns tydligt från
gatan.
Södra Allén
Planområdet innefattar delar av Södra Allén. Södra Allén är en del av stadens
historiska gatunät. Gatan finns bland annat återgiven i 1884 års stadsplan (då
kallad Södra Gatan). Gatans sträckning är idag uppbruten och läsbarheten av
gatan som historisk stadsgata är på delar begränsad. Gatans trädallémotiv finns
dock till största del bevarad längs sträckan.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet
Gator och trafik

Detaljplanen innefattar en särskild trafikutredning där förutsättningarna för
frågor rörande gator och trafik redogörs för mer utförligt (se bilaga 7).
Beskrivningen nedan är en sammanfattning av trafikutredningens redogörelse
över de rådande förutsättningarna.
Gatunät
Planområdet innefattar och tangerar ett antal större gator som sträcker sig
igenom centrala Örebro. Östra Bangatan som delvis ingår i planområdet är en
av centrala Örebros mest trafikerade gator med trafikmängder på runt 20 000
fordon ÅVDT (årsvardagsdyngsmedeltrafik) på dess sträckning förbi
planområdet enligt mätningar från 2016. Vid planområdet är Östra Bangatan
idag utformad med 4 till 6 körfält med dubbla vänstersvängfält vid
korsningspunkten mot Rudbecksgatan. Rudbecksgatan med dess förlängning
via Hagatunneln till Hertig Karls allé har en fordonsmängd på drygt 20 000
fordon ÅVDT på gatans sträckning i anslutning till planområdet. Vid
planområdet är Rudbecksgatan utformad med 4 till 7 körfält.Korsningen
Rudbecksgatan – Östra Bangatan är en av de mest trafikerade korsningarna i
staden. Rudbecksgatan passerar järnvägsområdet genom Hagatunneln som
utgör en av de viktigaste passagerna under järnvägen i centrala Örebro.
Hagatunneln innefattar fyra körfält och enkelriktade GC-vägar på vardera sida.
Den befintliga tunneln är i behov av underhåll och planeras på sikt att bytas ut.
Östra Bangatan och Rudbecksgatan är utpekade i översiktsplanen som
huvudnät för väg- kollektiv- och cykeltrafik. Östra Bangatan är utpekad som
ett stråk där kollektivtrafik ska kunna prioriteras genom kollektivtrafikfält.
Östra Bangatan är en primär väg utryckande fordon (brandkår, ambulans och
polis) samt primärväg för specialtransporter (Maskinringen). Gatan fungerar
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även som omledningsväg till motorvägen och klassas därför som en del av
europavägnätet.
På den västra sidan av planområdet återfinns Svartå Bangata som kopplar
Rudbecksgatan till bostads- och verksamhetsområdet Örnsro via Ånstagatan
och Idrottsvägen och ansluter till verksamhetsområdet Aspholmen längre
söderut. Gatan är utformad med ett körfält i varje riktning och med cykelfält.
Gatan breddas upp till 4 körfält i korsningen mot Rudbecksgatan Gatan hade
2016 en uppmätt trafikmängd på ca 6500 fordon ÅVDT
(årsvardagsdyngsmedeltrafik). Området Aspholmen som idag utgör ett
renodlat verksamhetsområde planeras i framtiden att omvandlas till
blandstadsbebyggelse med ett betydande inslag av bostäder varför gatans
användning och betydelse sannolikt kommer öka. Svartå Bangata är i
översiktsplanen utpekad som en del av huvudnät för väg- kollektiv- och
cykeltrafik.
Planområdet innefattar även en del av Södra Allén. Gatan utgjorde tidigare en
sammanhängande länk mellan Södermalmsallén i söder och Östra Bangatan i
norr men har genom åren kapats och delats av i flera etapper. Gatan utgör
dock fortfarande ett sammanhängande cykelstråk och är utpekad som en länk i
stadscykelnätet enligt kommunens cykelnätsplan och Översiktsplan. Södra
Alléns sträckning mot Östra Bangatan är idag till största del planlagd som
kvartersmark (bostadsändamål) och är inte öppen för allmän körtrafik på
denna del. Denna del av gatan nyttjas idag huvudsakligen för markparkering
kopplad till bostadsbebyggelse på fastigheten Tågmästaren 23. Gatans
utformning med trädalléer och hårdgjorda ytor för körfält är dock i stort intakt.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Rudbecksgatan är del av ett befintligt huvudcykelstråk i stadscykelnätet. Vid
Hagatunneln (sträckan mellan Östra Bangata och Svartå Bangata) är cykeltrafik
uppdelad i enkelriktade cykelbanor på vardera sida tunneln på grund av den
smala passagen som Hagatunneln utgör.
Östra Bangatan saknar en kontinuerlig gång- och cykelbana längs Östra
Bangatan och det råder dessutom cykelförbud på större delen av sträckan.
Östra Bangata är utpekad som ett framtida huvudcykelstråk i kommunens
cykelnätsplan och översiktsplan då det utgör en viktig koppling mellan stadens
olika områden och koppling till stationsområden.
Södra Allén och dess förlängning via Landbrotorpsallén ner mot stadens södra
stadsdelar är ett befintligt huvudstråk för cykel enligt kommunens
cykelnätsplan och översiktsplan. Stråket är dock inte fullständigt och separat
cykelbana saknas på delar av gatans sträckning, bland annat på de delar av
Södra Allén som ingår i planområdet.
En tillfällig gångbro från Södra Station över järnvägsområdet till Örnsro
upprättades av Trafikverket under våren 2019 i syfte att ersätta den tidigare
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planpassagen från mittplattform till västra sidan och åtgärda de
säkerhetsproblem som funnits där. Gångbron är tänkt att lösa behovet av
passage från västra sidan till stationsområdet till dess att en mer permanent
lösning finns. Den GC-tunnel med åtkomst till mittplattform som föreslås i
denna detaljplan är tänkt att ersätta den tillfälliga gångbron.
Cykelfälten på Svartå Bangata har i kommunens cykelnätsplan klassats som
otrygga då hastigheten på Svartå Bangata är reglerad 50km/h och då andelen
fordonstrafik är mycket större än mängden cykeltrafik
Järnväg
Planområdet korsas av ett järnvägsområde som sträcker sig igenom centrala
Örebro och trafikeras av gods- och persontrafik. Järnvägen trafikeras av ca 75
godståg och 110 persontåg per dygn. Spåret är utformad med två
genomgående spår som förgrenar sig till fyra spår vid Södra station med en
sidoplattform på stationens östra sida och en mittplattform som i nuläget nås
via en plankorsning vid stationshuset. Från den västra sidan av
järnvägsområdet nås stationsområdet och sidoplattformen via en tillfällig
gångbro som korsar järnvägsområdet. Järnvägsområdet utgör ett riksintresse
för järnväg. Vid Södra Station finns även ytterligare ett spår som idag är taget
ur bruk. Strax söder om stationsområdet finns även ett separat spår som går till
EON:s värmeverksanläggning i Örnsro.
Kollektivtrafik
Södra Station är en viktig knutpunkterna för kollektivtrafik ur ett regionalt,
kommunalt och lokalt perspektiv, då platsen möjliggör byte mellan tåg och
buss. Persontågstrafik som går via Örebro C stannar även vid Södra Station
och innefattar bland annat anknytningar Stockholm - Göteborg och Hallsberg
– Gävle via Bergslagen och Dalarna. Antalet resande vid Södra Station
uppskattas till ca 2000 - 2500 resenärer per dygn utifrån de räkningar som
utförts vid stationsområdet.
Hållplatsläget för bussar finns vid Östra Bangatan i nära anslutning till
stationsområdet och trafikeras av såväl regional som lokal busstrafik. För den
regionala busstrafiken är Södra station en av de största hållplatserna med drygt
900 påstigande resenärer per dag. Hållplatsen trafikeras av 7st regionbusslinjer
och 1 Stadsbusslinje.
Svartå Bangata har också hållplatslägen för lokaltrafik (linje 4), dessa är idag
utspridda på sträckan vilket skapar ett rörigt intryck för resenärerna.
Parkering och angöring
Planområdet innefattar idag större ytor för parkering och angöring kopplat till
dess stationsfunktion. På den västra sidan järnvägen vid planområdets
nordvästra del finns idag en långtidsparkering med ca 130 p-platser. På den
östra sidan järnvägen vid stationshuset återfinns stationens huvudsakliga
angöringsplats, parkering för taxibilar och ca 200 cykelparkeringsplatser.
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Åtkomstvägar till järnvägsområdet finns på båda sidor järnvägen söder om
stationsområdet.
Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar
I luftkvalitetsförordning (2010:477) finns miljökvalitetsnormer för luft som
syftar till att undvika negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas vid planläggning enligt PBL inklusive
detaljplaneläggning. Förordningen innefattar normer för koncentrationer av
partiklar med partikelstorlek PM2,5 och PM10 i utomhusluft. Utöver
maximalt tillåtna koncentrationer av partiklar i utomhusluft finns det också
normer för koncentrationer av hälsoskadliga ämnen. Utsläppskällorna är oftast
diffusa, dvs att utsläppen inte går att koppla till en specifik verksamhet eller
plats utan uppstår som ett resultat av många mindre utsläpp. I urbana miljöer
handlar frågor om luftkvalitet ofta om partiklar och gaser som uppkommer
från trafik och olika förbränningsprocesser. I husansamlingar på landsbygden
kan utsläpp från småskalig vedeldning utgöra hälsofara.
Eftersom planområdet ligger i centrala Örebro med närhet till ett antal större
vägar i form av Östra Bangatan och Rudbecksgatan bedöms den främsta
riskfaktorn gällande luftkvalitet vara utsläpp och biprodukter från vägtrafik.
Mätningar av partikelhalter har tidigare utförts längs vid Kv Stinsen i direkt
anslutning till planområdet och vid Kv Maskinisten längre österut längs
Rudbecksgatan. Utifrån tidigare mätningar och planläggningar i anslutning till
Östra Bangatan och Rudbecksgatan bedömer Stadsbyggnad att det kan antas
att riktvärden för MKN inte riskerar att överskridas som en följd av
detaljplanens genomförande.
Störningar

Risk
Planområdet omfattar och korsas av ett järnvägsområde som trafikeras med
farligt gods. En riskutredning har tagits fram kopplat till planarbetet som
underlag för hantering av risker kopplat till järnvägen i detaljplanen.
Detaljplanens hantering av de risker som järnvägsområdet innebär i relation till
planens föreslagna markanvändning beskrivs under avsnittet ”Planförslag och
förändringar”.
Buller
Planområdet är utsatt för höga bullernivåer på grund av dess närhet till järnväg
och till större vägar. Enligt kommunens bullerkartering från 2017 utsätts
planområdet för ekvivalenta ljudnivåer på upp till 75 dBA, där järnvägstrafiken
utgör den mest påtagliga bullerkällan.
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Utdrag ur kommunens bullerkartering från 2017. Ekvivalenta bullernivåer från
järnvägstrafik (t.v.) och vägtrafik (t.h.). Planområdet är illustrerat med svart linje.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Ledningar för vatten och avlopp finns under Änggatans förlängning in på
Eugénplatsen i planområdet och under delar av Svartå Bangata. En
dagvattenledning finns dragen längs Östra Bangatans östra sida. På fastigheten
Rustmästaren 24 där Virginska skolan ligger finns ledningar för vatten, avlopp
och spillvatten draget på kvartersmark mot Östra Bangatan. På Södra alléns
förlängning förbi Kv Rustmästaren finns VA-ledningar under befintliga
parkeringsytor.
Värme
Fjärrvärmeledningsnät finns vid anslutande gator. En fjärrvärmledning korsar
järnvägsområdet i öst-västlig led i den södra delen av planområdet där
detaljplanen möjliggör för en GC-tunnel.
El
Planområdet innefattar en stor andel ledningar för el under anslutande gator.
Ledningar finns även under Eugenparken. Ett antal ledningar korsar
järnvägsområdet i östvästlig riktning.
Elektronisk kommunikation
Ledningar för telekommunikation finns draget i Östra Bangatan samt till
stationshuset och Eugenparken via vändplan vid Eugenplatsén. Ledningar för
telekommunikation korsar även järnvägsområdet i östvästlig del i planområdets
södra del.
Avfall
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Stationsområdets avfallshantering försörjs idag via Eugenplatsén och dess
vändplan vid stationshuset.
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PLANFÖRSLAG & FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse

Detaljplanen föreslår ny bebyggelse i form av byggrätter för Kontor (K),
Centrum (C) och Parkeringsgarage (P1) placeras på ytor som idag i huvudsak
är planlagda som allmän plats och spårområde på båda sidor järnvägsspåret vid
Södra Station. Ytorna används idag i huvudsak för stationsområdets
funktioner, som grönytor, som parkerings/uppställningsplats och för
funktioner kopplade till järnvägsområdet.
De föreslagna byggrätterna höjd regleras med en bestämmelse om högsta
nockhöjd (
) till mellan 25 meter och 58 meter över marknivå, vilket
motsvarar ett spann på mellan 6 och 17 våningar. Höjdbestämmelserna är satta
så att de högre delarna av byggrätterna placeras i den södra delen på östra sidan
av spårområdet (motsvarande ca 17 våningar) för att markera stationsområdet
och den framtida tunnelpassagen till stationens mittplattform från Södra
infartens entré till staden i söder, samt för att minimera byggrätternas
skuggning av Eugénparken. På den västra byggrätten placeras en lägre
huskropp på 7 våningar mot korsningen Rudbecksgatan – Svartå Bangatan för
på grund av byggrättens närhet till Svartåns gångstråk och Väståparken samt
för att minska byggrättens skuggning av Väståparken. Bebyggelsens skala är
tänkt att markera en viktig plats i staden i form av Södra Station utifrån de de
ambitioner och riktlinjer anges i strategin för arkitektur och byggande. I
plankartans södra del möjliggörs även för ett parkeringsgarage till en nockhöjd
på 21 meter (motsvarande ca 5 våningar). Den föreslagna byggnadsvolymerna
finns illustrerad i det bildmaterial som ingår i den illustrativa bilagan (se bilaga
1).

(4) Illustration över ny bebyggelse sett från Hertig Karls Allé, med Hagabron i förgrunden.
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(6) Illustration över ny bebyggelse sett söderifrån från Östra Bangatan, i höjd med Virginska
(till höger i bild).

(7) Illustration över ny bebyggelse och nytt stationsläge sett från perrong på östra sidan
järnvägen.
På ett antal ställen föreslås byggrätterna ges rätt att kraga ut över allmän plats.
På dessa ytor föreslås en fastighetsreglering i höjdled (s.k. 3Dfastighetsbildning) ske. Gränsen mellan allmän plats och kvartersmark i höjdled
regleras genom användningsbestämmelse i plankartan, där användning för
allmän plats i marknivå anges inom parantes och gränsen i höjdled mellan
allmän plats och kvartersmark anges som plushöjd nedanför parentesen i
plankartan. Gränsen är satt med hänsyn till funktionskrav för bland annat
sophantering och utifrån lämplighet ur ett gestaltningsperspektiv.
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Illustration över princip för hur allmän plats och kvartersmark avgränsas i höjdled på ytor
som föreslås fastighetsregleras i höjdled.
En solstudie (se bilaga 2) har tagits fram under planarbetet för att undersöka
planförslagets påverkan på ljus- och skuggförhållanden inom och utanför
planområdet. Solstudien visar att delar av Eugénparken kommer att skuggas i
större utsträckning än idag. Eftersom Eugénparken föreslås omvandlas i
samband med planens genomförande bedöms det dock att dessa negativa
effekter kan hanteras genom att parken utformas med dem i åtanke. Detta kan
exempelvis ske genom att vistelseytor placeras på delar av parken som inte är
föremål för skuggning. Solstudien visar även att allmän plats och delar av
Väståparken norr om planområdet kommer att vara föremål för större
skuggning än idag. Skuggningen bedöms inte vara av sådan karaktär att den
medför en betydande olägenhet på dessa ytor, och detaljplanens genomförande
bedöms sammantaget innebära en positiv effekt på parkytornas kvalitéer och
användning sett till den ökning av aktivitet och service som detaljplanen
bedöms medföra.
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Utdrag från solstudie som visar skugg och ljusförhållanden vid fyra olika tider på året och
dygnet baserat på ett exempel på planens föreslagna byggrätter kan genomföras. Föreslagna
byggnader markerade med orange färg. Solstudien i sin helhet finns även som bilaga (se
bilaga 2).
Gestaltning, genomförandeambitioner
De föreslagna byggrätterna är i huvudsak placerad på kommunal mark, eller på
mark som föreslås förvärvas av kommunen i samband med detaljplanens
genomförande. Vid genomförande av detaljplanen är kommunens avsikt
därmed att markanvisa de byggrätter som föreslås i detaljplanen. Eftersom
Södra Station utgör ett viktigt utvecklingsområde i centrala Örebro kommer ett
särskilt dokument som redogör för de krav och ambitioner som kommunen
kommer ställa på gestaltning och utformning av bebyggelse och övriga ytor att
framarbetas paralellt med planprocessen och användas som prospekt och
kravställning vid anvisning av mark inom planområdet. Under
markanvisningsprocessen kommer kommunen ställa höga krav på gestaltning
utifrån Södra Stations centrala läge och viktiga funktion i staden, samt med
hänsyn till omfattningen och höjden på de byggnader som föreslås i
detaljplanen som kommer bli ett tydligt nytt inslag i Örebros stadsbild.
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Kvartersmark mellan byggrätterna är tänkt att fylla en viktig funktion i att
skapa finmaskighet i bebyggelsen och möjliggöra fri rörelse till och från
stationsområdet, detta gäller framförallt kvartersmarken på östra sidan.
Kvartersmarken är tänkt att utföras så att den hänger ihop med anslutande
allmän plats och stationsområde och innefatta grönska samt funktioner
kopplade till byggrätterna såsom cykelparkering. Ytor mellan spårområde och
byggrätt är tänkta tänkta att utföras som ett sammanhängande grön torgyta. På
den östra sidan är denna tänkt att hänga ihop utformningsmässigt med den
anslutande perrongen. Angörings och underhållstrafik är tänkt att trafikera ytan
på gåendes villkor. Kvartersmark mellan huskropparna är utöver dess funktion
som släpp till stationsläget i huvudsak tänkt att uppfylla behov såsom
cykelparkering för den nya bebyggelsen och är inte tänkt att användas för
motortrafik.
Detaljplanens genomförandeambitioner gällande utformningen och
gestaltningen av området finns schematiskt beskriva i en illustrativ bilaga (se
bilaga 1). Illustrationerna i bilagan utgör ett exempel på hur detaljplanen skulle
kunna genomföras. Vidare bearbetning av detaljplanens riktlinjer för
tillkommande bebyggelse och ytor är tänkt att ske efter samrådet.
Kulturmiljö

Värdefulla kulturmiljöer
Planområdet innefattar två byggnader med kulturvärden– ett f.d. godsmagasin
på västra sidan av järnvägen och ett stationshus på östra sidan av järnvägen.
Byggnadernas värde och möjligheten att bevara dem har utvärderats under
planprocessen. Planen föreslår att båda byggnader rivs eller flyttas från sina
nuvarande platser.
Stationshuset är placerat på mark som föreslås tas i anspråk för ytor kopplade
till stationsfunktionen i form av angöringsytor samt för en eventuell framtida
brokoppling över järnvägen. Stationshuset bedöms ha ett begränsat
kulturvärde sett till de förändringar som skett av byggnaden över tid som lett
till att byggnadens ursprungliga karaktär har förvanskats. Möjligheten av förstå
och avläsa byggnaden som en stationsbyggnad från sekelskiftet 1900 har
minskat. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset att bevara byggnaden
på dess befintliga plats och samhällsintresset att utveckla stationsområdet och
dess tillhörande funktioner bedömer Stadsbyggnad att det senare väger tyngre.
Byggnaden föreslås i första hand rivas.
Godsmagasinet är placerat på mark som enligt trafikverkets funktionsutredning
behöver tas i anspråk för en ny järnvägssträckning. Del av godsmagasinet
föreslås därför planläggas som järnvägsområde (T1) i detaljplanen vilket
medför att byggnaden behöver rivas eller flyttas. Godsmagasinet bedöms ha ett
stort kulturvärde sett till att byggnaden ingick i den ursprungliga stationsmiljön
och på så sätt illustrerar platsens järnvägsfunktion sedan sekelskiftet 1900 som
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en del av stadens utveckling. Stadsbyggnad bedömer dock att det stora
allmänna intresset som järnvägen genom centrala Örebro utgör och dess
behov av framtida expansionsutrymme väger tyngre än intresset av att bevara
byggnaden på dess befintliga plats. Byggnaden föreslås i första hand flyttas till
en alternativ placering med koppling till järnvägen. Möjligheten att placera
godsmagasinet på en alternativ plats inom planområdet har prövats men
bedöms inte vara genomförbart på grund av de ytmässiga begränsningar som
finns inom planen. En flytt av godsmagasinet till en alternativ plats bör ses
som en kompensationåtgärd för den påverkan på kulturmiljövärden som
godsmagasinet avlägsnas från platsen.
Riksintresse kulturmiljövård
Detaljplanen omfattar ett område strax söder om Örebros historiska
stadskärna i anslutning till det område som är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården. I motiveringen till riksintresset framgår att dess uttryck
bland annat är knutet till stadens succesiva utbyggnad med tydliga årsringar i
bebyggelsen, stadskärnans bebyggelse i en jämn skala med enstaka accenter och
byggnader ut till gatulinjen i slutna kvarter, det medeltida gatunätet och de
siktlinjer detta medför. Riksintressets värdebeskrivning redovisas mer ingående
under rubriken ”Tidigare ställningstaganden”.
Planområdet och den bebyggelse som föreslås i detaljplanens är avskild från
stadskärnan genom större trafikrum, järnvägsområdet liksom Eugénparken och
bedöms därmed inte utgöra en läsbar del av den historiska stadskärnan eller
dess förlängning. Den del av stadskärnan som planområdet ligger i anslutning
till är sedan tidigare föremål för en utveckling med ett antal högre hus i form
av ett 16-våningshus på fastigheten Längan 19 inom det område som är
utpekat som riksintresse och en ännu icke genomförd byggrätt på 26 våningar
på fastigheten Stinsen 20. Detaljplanens föreslagna höjdskala bedöms därmed
inte utgöra främmande inslag i området och bedöms inte bidra till ytterligare
skalförskjutning för ny bebyggelse inom riksintresset. Detaljplanen bedöms
sammantaget inte medföra en negativ påverkan på de fysiska uttryck som utgör
ett riksintresse för kulturmiljövården.

Den föreslagna bebyggelsens höjder i relation till övrig bebyggelse i närområdet. Se bilaga 1
för bild i full storlek.
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Gator och trafik

Detaljplanen innefattar en särskild trafikutredning där de föreslagna
förändringarna i trafiknät och de bakomliggande resonemangen redogörs för
mer utförligt (se bilaga 7, kap 5). Beskrivningen nedan är en sammanfattning av
trafikutredningens förslag till förändringar kopplat till plankartans föreslagna
markanvändning.
Gatunät
Planförslaget medför konsekvenser för anslutande gator i form av Östra
Bangatan, Svartå Bangata, Södra Allén och Eugenplatsen.

Illustration över föreslagen sektion för Östra Bangatan sett norrut i höjd med fastigheten
Tågmästaren 23. Snittet för sektionen finns markerat i illustrationsplanen i slutet på
planbeskrvningen (A-A).
Östra Bangatan breddas för att inhysa kollektivtrafikfält och nya hållplatslägen,
två körfält i varje riktning för bil och vänstersvängfiler. Därtill möjliggörs
utrymme för gång- och cykelvägar på båda sidor av gatan och trädplanteringar.
Breddningen sker genom att ytor för park och obebyggd kvartersmark på del
av fastigheterna Tågmästaren 23, 24 och Stinsen 20 som ligger i anslutning till
gaturummet planläggs som allmän gata. Dessa fastigheten inhyser idag
huvudsakligen ytor kopplade till anslutande byggnader. På fastigheten
Tågmästaren 23 upptas ytor mot Östra Bangatan av gräsytor och vegetation
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som skiljer bostadshuset som finns på fastigheten från gatan men som inte
nyttjas för uteplatser eller dylikt. I fastighetens södra del finns en outnyttjad
byggrätt för bostadsändamål på 16 våningar, denna byggrätt föreslås till stor del
planläggas som allmän gata och bedöms därför inte kunna genomföras om
planförslaget vinner laga kraft.
Även en mindre yta mot Östra Bangatan på fastigheten Tågmästaren 24 som
idag fungerar som ett höger ut svängfält ut på Östra Bangatan föreslås
planläggas som allmän gata då Södra Allén enligt planförslaget föreslås öppnas
upp mot Östra Bangatan och mer utrymme behövs för att få till en säker
korsningsutformning. Ett mindre stycke av fastigheten Stinsen 20 i anslutning
till gatan som idag inhyser en vattenspegel tas också i anspråk som allmän gata.
En breddning av Östra Bangatans behövs för att tillgodose gatans och Södra
Stations funktion för den framtida kommunala kollektivtrafiken och gång- och
cykelkopplingar bedöms breddningen vara av stort allmänt intresse och
motivera de ingrepp i befintlig kvartersmark som planförslaget föreslår.
Svartå Bangatan kommer enligt förslaget smalnas av och få en ny utformning
som anpassas efter de nya funktionerna som planförslaget medför. Gatan
kommer även i fortsättningen omfattas två körfält för bil, men körfälten
kommer smalnas av för att ge plats åt andra funktioner. Cykeltrafiken kommer
ske på en separerad gång- och cykelbana på västra sidan, en gångbana på östra
sidan, nya mer centrerade busshållplatser av typen körbanehållplatser föreslås,
gatan förses med trädplantering och stationsfunktioner som t.ex.
cykelparkering, angöring för bil och yta för ersättningsbussar. Därtill
möjliggörs även plats för den ramp, trapp och hiss som kommer leda gående
och cyklister till/från den nya tunneln.

Illustration över föreslagen sektion för Svartå Bangata sett norrut i höjd med Kv Hyvlaren.
Snittet för sektionen finns markerat i illustrationsplanen i slutet på planbeskrvningen (B-B

50 (79)

ÖREBRO KOMMUN

2019-10-08

Bn 116/2015

I korsningen Svartå Bangata/Hertig Karls Allé föreslås en minskning av
gaturummet för att ge plats åt en större byggrätt. Korsningen kommer enligt
förslaget få en mindre körfil in i korsnignen från Svartå Bangata, men istället
blir svängfälten längre.
Södra Allén föreslås planläggas som allmän plats och öppnas upp för allmän
trafik. Detta genom att enkelriktade körbanor ansluts till Östra Bangatans
norrgående körfält i väst och befintlig gatai öst. Den enkelriktade lösningen blir
tillsammans med befintlig utformning av Södra allén en naturlig förlängning av
gatan. En allmän GC-väg föreslås även anläggas på den norra sidan av gatan
och kommer fungera som en viktig förlängning av den nya tunneln under
järnvägen, i enighet med kommunens Översiktsplan och cykelnätsplan. På
södra sidan gatan kommer en gångbana längs fasad finnas. Anslutningen till
Tågmästaren 24 kommer finnas kvar men med den nya lösningen kommer
höger ut på Rudbecksgatan att ersättas med höger in. Planläggningen av
kvartersmark på Södra Allén som allmän plats medför att en befintlig yta för
markparkering behöver tas bort. Parkeringen nyttjas av befintliga bostadshus
på Tågmästaren 23, lösningar för att tillskapa ersättande parkeringsplatser
behöver därmed utredas.
Eugenplatsen kommer vara kvar som en återvändsgata med
angöringsmöjlighet till såväl nya byggrätter som stationsområdet. Vändslingan
kommer att fungera som en angöringsyta till stationen genom att utformas
med parkeringsfickor för bil.
Den föreslagna utformningen av berörda gator och dess konsekvenser finns
även beskrivna mer utförligt i en separat trafikutredning som utgör bilaga till
denna detaljplan (se bilaga 7).
Gång-, cykeltrafik
En tunnel för allmän gång- och cykeltrafik under järnvägsområdet föreslås i
höjd med Södra Allén och över till Svartå Bangata och Örnsro. Tunneln utgör
en viktig koppling i staden som hjälper till att minska avstånden i gång- och
cykelnätet. Tunneln är även tänkt att fungera som den huvudsakliga
angöringen till Södra Stations nya mittplattform och föreslås utformas med
ramper för cykeltrafik, samt med trappor och hissar som ansluter till mitt- och
sidoplattformer och till den nya bebyggelsen som föreslås på östra sidan.
Tunnelns ramp i öst kommer att ledas upp i gatunivå och ledas över Östra
Bangatan via en ny signalkorsning med passage för gående- och cyklister, för
att sedan fortsätta mot stadens södra stadsdelar via en ny GC-väg på norra
sidan av Södra Allén. På västra sidan järnvägen ansluts rampen till en passage
över till den nya gång- och cykelbanan på Svartå Bangatas västra sida, för
vidare färd mot Örnsro, Aspholmen och Väster.
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Illustration över tänkt utformning på GC-tunnel under järnvägsområde. Perspektiv från
östra sidan av järnvägen med Östra Bangatan i förgrunden.

(1) Inspirationsbild från arkitektförslag på utformning av tunneln. Bild: CF Möller
Östra Bangatan förses med nya gc-banor på båda sidorna från Södra Allén och
norrut, och på östra sidan söder om Södra Allén. GC-åtgärderna på Östra
Bangatan är en del av ett större projekt kring att omvandla Östra Bangatans
sträckning genom centrala Örebro till ett mer stadsmässigt gaturum med bland
annat kollektivtrafikkörfält och gc-banor. Två nya passager över Östra
Bangatan föreslås dessutom för att göra det enklare för gående och cykelister
att passera gatan. Utöver den som nämnts ovan kommer ytterligare en
passagen föreslås på södra sidan av korsningen med Eugenplatsen/Änggatan.
Båda passagerna kommer att fungera som angöring till de nya
busshållplatserna.
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Svartå Bangata förses med en ny GC-bana på dess västra sida, med täta
passager till stationssidan i korsnignspunkter, samt en ny passage över HertigKarls-Allé för bättre kopplingar till Väståparken Nya dragningar för GC-väg
sker även igenom Eugénparken för att koppla an till byggrätterna och
stationen.
En möjlig framtida gångkoppling över järnvägen med access till mittplattform
finns i norra delen av stationsområdet, i höjd med Eugenplatsen.
Kollektivtrafik
Dedikerade kollektivtrafikfält med hållplatser på plattformar föreslås anläggas
på Östra Bangatan och ersätter dagens hållplatslägen. Plattformarna nås via
signalreglerade passager i korsningarna Änggatan och Södra Allén.
Kollektivtrafikåtgärderna på Östra Bangatan är en del av ett större projekt
kring att omvandla Östra Bangatans sträckning genom centrala Örebro till ett
mer stadsmässigt gaturum med bland annat kollektivtrafikfält och GC-banor.
Nya hållplatslägen anläggs även på Svartå Bangata vid korsningen med
Ånstagatan.
Angöring
Stationsläget föreslås angöras med bil via en ny hämta-lämna slinga vid
Eugénplatsen samt vid en ny körslinga med längsgående parkeringsplatser vid
Svartå Bangata. Båda slingorna ligger i direkt anslutning till sidoplattformarna.
Den östra byggrätten föreslås i huvudsak angöras via Eugénplatsen och till viss
del via torgytan. Den västra byggrätten angörs via den infart som föreslås strax
söder om byggrätten och den anslutande yta som är planlagd som GATA östra
om byggrätten men som i huvudsak är tänkt att fungera som förbindelse för
gång- och cykeltrafikanter.. Vidare anslutningspunkter mot gatorna bedöms
vara olämpliga sett till deras påverkan på trafikflöden och säkerhet på gatorna
varför kvartersmarken har försetts med ett förbud mot att upprätta körbar
förbindelse mot gatan på dessa delar.
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Illustration över tänkta angöringsvägar. Blå linjer visar angöringsvägar till station. Röda
linjer visar angöring till byggrätter.
Parkering
Byggrätternas parkeringsbehov är uppskattat utifrån de utgångspunkter som
finns i Örebro kommuns flexibla parkeringsnorm. Södra station ligger i zon 1
vilken möjliggör bilparkeringstal mellan 0-4 bpl/1000 BTA för
kontor/arbetsplatser, men förutsätter då bra angöringsmöjligheter och att
alternativa mobilitetsåtgärder vidtas. Cykelparkeringstalet ligger för kontor på
0-20 cpl/1000 BTA. Parkeringsbehov bestämts slutgiltigt i beslut om bygglov.
Byggrätternas parkeringsbehov är huvudsakligen tänkt att lösas genom
underjordiska parkeringsgarage under den nya bebyggelsen. Cykelparkering kan
placeras på obebyggda kvartersmarksytor mellan och runt bebyggelse men
behöver då samordnas väl med den funktion som stråk och grönytor som
dessa ytor är tänkta att fylla. Cykelparkering föreslås i övrigt placeras inbyggt i
bottenvåningar och i underjordiskt garage. Parkeringsnormen anger att minst
hälften av cykelparkeringsplatserna ska utformas väderskyddad.
Eftersom detaljplanen innefattar ett tågstationsläge och föreslår byggrätter på
delar av befintlig allmän parkering kopplad till stationen uppstår även ett behov
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av att tillskapa allmän parkering vid planens genomförande. Ett
parkeringsgarage som ska tillgodose behovet av allmän parkering vid
stationsläget föreslås byggas på yta planlagd för parkeringsgarage (P1) i den
södra delen av planområdet. Parkeringsgaraget bedöms kunna inrymma ca 180
p-platser om det uppförs i fyra våningar. Ytor för allmän markparkering
föreslås även anläggas strax norr om p-garaget, samt vid den västra byggrätten
på ytor mot järnvägsområdet som inte kan bebyggas på grund av närheten till
järnvägen. Markparkering bedöms inte utgöra en sådan utformning som
uppmuntrar till stadigvarande vistelse ur ett riskhänseende.
Allmän cykelparkering föreslås placeras på ett flertal platser inom planområdet
i anslutning till stationsfunktionen, för att fånga upp cyklister i samtliga
väderstreck Ett underjordiskt cykelparkeringsgarade föreslås i anslutning till
den nya gång- och cykeltunneln.
Den föreslagna hanteringen av parkering i detaljplanen finns även beskriven i
en separat trafikutredning som utgör bilaga till denna detaljplan (se bilaga 7)
Beräkning av parkeringsbehov
Bilparkering

Cykelparkering

Kvartersmark

Allmän parkering

Ca 820 – 960 cpl (varav
40 % väderskyddade)

Ca 800 – 1000 cpl

Ca 148-173 bpl

Ca 195 bpl (varav ca 115
platser för
pendlingsparkering)

Mark

Geotekniska förhållanden
Byggnader ska utföras i enlighet med slutsatser från den geotekniska
utredningen (se bilaga 5). Grundläggning av större flervåningshus grundläggs
på pålar slagna till fast botten eller berg. Mindre byggnader kan grundläggas
ytligt på platta om vissa sättningar kan accepteras. Möjligen kan åtgärder för att
minska sättningarnas storlek vidtas, t.ex. kompensationsgrundläggning.
Utförande av källarvåning innebär en viss lastkompensation då last
motsvarande jorden som grävs bort kan påföras utan ge en ökad last i leran.
Inom vissa delar av området är den lösa lerans mäktighet mycket liten, vilket
kan innebära att ytlig grundläggning inte är uteslutet även för byggnader i flera
våningar. Att lermäktigheten varierar kan dock även ge upphov till ojämna
sättningar. Ytterligare bedömning av sättningar ska göras i senare skede då
planerad byggnation är känd.
Materialtypen inom undersökningsområdet varierar generellt mellan siltig
torrskorpelera och siltig lera vilket motsvarar materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4, Tabell CE/1 AMA Anläggning 10. Jorden är mycket
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tjälfarlig och åtgärder krävs, som tex isolering alt frostfri grundläggning.
Grundvattennivåerna inom undersökt område bedöms vara omkring +25,9,
motsvarande 2,5 m under markytan. Nivåerna bör tas i beaktning vid val av
grundläggningsnivå. Grundläggning under grundvattennivå medför vattentät
konstruktion.
Förorenad mark
Markundersökning har inte konstaterat någon anledning att anta föroreningar
på de ytor som föreslås att bebyggas. Den yta som föreslås planläggas för
parkeringshus i södra delen av planområdet har dock inte undersökts hittills i
planarbetet, vidare markundersökning på denna yta är tänkt att ske efter
samrådet.
Höga vattenstånd
Den byggrätt för ett parkeringshus som föreslås i planområdets södra del ligger
på ett område som enligt kommunens skyfallskartering är känsligt för
översvämning vid större nederbördsmängder. En närmare utredning av hur
frågor om hantering av dagvatten och översvämning ska behandlas i planen är
tänkt att utföras efter detaljplanens samråd.
Natur

Mark och vegetation
Nya gatuträd planteras längs Östra Bangatan och Svartå Bangata.
Ett antal befintliga träd i Eugénparken mot Östra Bangatan behöver tas ned
för att möjliggöra en breddning av gatan. Träden värden har inventerats och
träden föreslås ersättas på placering längre in i parken och som gatuträd på
annan plats i Östra Bangatans nya sektion. Träd som ligger på allmän plats eller
på mark tillhörande kommunala bolag ska ersättas eller kompenseras för i
enlighet med kommunens trädpolicy. Eftersom detaljplanen föreslår en större
mängd nyplantering av träd och satsningar i Eugénparken har detaljplanen
bedömts innefatta tillräckliga kompensationsåtgärder för ett ersätta värden för
de träd som behöver tas ned.
Träd som ingår i allérader kan omfattas av biotopskydd enligt förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Dispens krävs för
avverkning av biotopskyddade träd.
Eugénparken
Planförslaget medför att delar av Eugénparkens grönytor söder om
stationshuset bebyggs med ny kontors- och verksamhetsbebyggelse. Ytorna
bedöms dock inte utgöra de mest värdefulla eller utnyttjade delarna av parken.
I samband med planens genomförande föreslås upprustning och omvandling
av Eugénparken som syftar till att höja parkens kvalitet, värden och
användning för att kompensera för de negativa effekter som byggandet på
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befintliga grönytor medför. När parken utvecklas ska de kulturvärden och de
strukturer liksom träd som kvarstår från parkens tillkomstperiod vid
sekelskiftet 1900 utgöra utgångspunkt och tillvaratas som en tillgång. Att stärka
parken utifrån ursprunget som en järnvägspark är ett sätt att kompensera för
de kulturvärden som försvinner när den ursprungliga bebyggelsen i
stationsmiljön rivs. Genom de planerade insatserna kan nya värden tillföras
och utvecklas i parken som saknats tidigare. Det skissförslag som tagits fram
för parken bygger på att utveckla vistelevärden med uppelvelser, rekreation och
aktiviteter för både resenärer och nya målgrupper. Förslaget lägger också fokus
på rörelseflöden med förtydligade stråk genom parken och mer annonserade
entréer. Parkens ytor delas in i ett antal olika zoner med en central ”aktiv” yta i
parkens mitt och mer skyddade och lugna ytor längre in mot spårområdet. En
mindre del av Eugénparkens sträckning mot Östra Bangatan behöver även tas i
anspråk för gatans ändamål, på denna sträckning kan befintliga träd i parken
behöva tas ned. Befintliga träd i parken föreslås i övrigt i största möjliga
utsträckning bevaras. Mot Östra Bangatan föreslås parken förses med
bullerskydd i form av en låg mur som bidrar till en bättre ljudmiljö. Mot
järnvägsområdet föreslås parken förses med ett högre bullerskydd i form av en
mur eller ett plank som minskar de höga bullernivåer som genereras av
spårtrafiken.
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Skiss på principåtgärder för ny utformning av Eugénparken
Torg

Ett antal mindre torgytor föreslås genomföras kopplat till stationen och den
nya bebyggelsen. Vid trappa och ramp ned till tunneln på östra sidan järnvägen
skapsa en sammanhängande torgyta som förses med grönska och sittytor, en
mindre torgyta skapas på liknande sätt vid trappan på västra sidan tunneln.
Kopplad till den östra perrongen skapas torgytor där funktioner kopplade till
stationsområdet kan placeras. Mindre torgytor / platsbildningar föreslås även
skapas i det nordöstra hörnet på den östra byggrätten och i den nordvästra
hörnet på den västra byggrätten. Möjligheten att tillskapa funktioner som
innebär stadigvarande vistelse såsom uteserveringar på dessa ytor är beroende
av de resonemang och åtgärder som anges under avsnittet ”Störningar”.
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Vatten

Strandskydd
Strandskydd gäller vid hav, insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Svartån
omfattas av det generella strandskyddet på 100 meter vilket innebär att delar av
allmän plats som föreslås planläggas som kvartersmark i detaljplanen omfattas
av strandskyddet. Strandskyddet behöver därmed upphävas för dessa ytor för
att detaljplanen ska kunna genomföras Som särskilda skäl vid prövning av en
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet (MB 7 kap. 18 c §)
beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Strandskyddet föreslås genom föreslagen detaljplan på de delar av planen som
omfattas av strandskydd och föreslås planläggas som kvartersmark genom en
administrativ bestämmelse (a1). Strandskyddets upphävande motiveras utifrån
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Att detaljplanens innehåll utgör ett angeläget allmänt intresse motiveras utifrån
följande skäl:
• Södra Station utgör en av de viktigaste knytpunkterna för
kollektivtrafiken i kommunen och länet. Stationens funktion och
framtida utveckling är utpekad i översiktsplanen och utgör en viktig del
i kommunens arbete med att förbättra kommunikationerna ur både ett
kommunalt och regionalt perspektiv och gynna ett hållbart resande.
• Den kollektivtrafiknära placering av en betydande andel arbetsplatser
och centrumnära funktioner som detaljplanen föreslår genom att
möjliggöra för byggnation av kontor och centrumanvändning bedöms
inte kunna uppnås på annan plats i centrala Örebro. Utvecklingen av
en större andel arbetsplatser och centrumfunktioner kopplat till
stationsområdet bedöms även vara en del viktig del i stationens
utveckling enligt punkten ovan.
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Detaljplanen föreslår användning för centrumändamål som behöver
lokaliseras till centrala lägen. De ytor som föreslås planläggas i
detaljplanen utgör en av få placeringar i centrala Örebro där detta anses
vara möjligt.

Allmänhetens åtkomst till Svartån bedöms vidare inte påverkas negativt av
detaljplanens föreslagna markanvändning då det finns en betydande andel
allmän platsmark med iordningställda gång- och cykelstråk i anslutning till
vattendraget. Svartån är även avskild från den föreslagna kvartersmarken av en
betydande allmän väg i form av Svartå Bangata och Rudbecksgatan.
Översvämningsrisk
Planområdet ligger inom område för högsta beräknat flöde (BHF) och föreslår
användning för en viktig samhällsfunktion i form av järnvägsstation. Den
kommunala översiktsplanen anger att viktiga samhällsfunktioner endast ska
placeras inom områden med risk för översvämning om de innebär en
komplettering eller en expansion av redan befintliga strukturer. Eftersom
detaljplanen föreslår en utveckling av en redan befintlig järnvägsstation och
placeringsmöjligheterna för stationen begränsas av järnvägens placering anses
planförslaget vara förenlig med översiktsplanens ställningstaganden om
översvämningsrisk.
Störningar

Risk
Detaljplanen föreslår användning för ändamålen kontor, centrum,
parkeringshus, transformatorstation samt för allmän plats i form av park, torg
och gata i närheten av ett befintligt järnvägsområde som trafikeras av
persontåg och godståg inkl. frakt av farligt gods. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall
utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor.
I Sverige finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur risker med farligt
gods ska värderas inom samhällsplanering. Flera länsstyrelser har tagit fram
riktlinjer och vägledningar för riskhänsyn i samhällsplaneringen och
planläggning intill transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen Örebro län har
inte upprättat några egna riktlinjer utan använder sig av den riskpolicy för
markanvändning intill transportleder för farligt gods som upprättats
gemensamt av länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne länsamt
rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) som har
upprättats av Länsstyrelsen i Skåne län.
Länsstyrelsen anser i dessa riktlinjer att möjliga risker ska studeras vid
exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I RIKTSAM presenteras
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riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter. Dessa rekommendationer
redovisas i nedanstående figur. Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant
respektive närmaste spårmitt.

Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning från Länstyrelsernas
riktlinjer RIKTSAM.
Aktuella detaljplan föreslår användning för ändamålen kontor, centrum,
parkeringshus samt för allmän plats i form av park, torg och gata på ett avstånd
närmare än 150 meter från järnvägsområde där farligt gods fraktas. En särskild
riskanalys har därför tagits fram av Brandskyddslaget AB som syftar till att
undersöka riskerna kopplat till järnvägsområdet, på vilket avstånd ny
bebyggelse för de föreslagna ändamålen kan placeras och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att minska riskerna (se bilaga 6). Riskanalysen utgår ifrån ny
spårgeometri som behandlas i trafikverkets pågående funktionsutredning för
järnvägsområdet vid tillfället för framtagandet av denna samrådshandling
(oktober 2019).
Med anledning av risknivån inom området samt aktuella avsteg från
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd föreslår riskanalysen att
byggnadstekniska säkerhetshöjande åtgärder vidtas i syfte att sänka risknivån så
att planerad markanvändning blir acceptabel ur risksynpunkt. Ett antal
säkerhetshöjande åtgärder har studerats. De åtgärder som föreslås nedan är de
som bedömts rimliga att genomföra med hänsyn till den riskreducerande
effekten och begränsning av planerade verksamheter avseende bland annat
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syfte, funktion och kostnad.
Vid bebyggelse och förändrad markanvändning inom planområdet
rekommenderar riskanalysen att följande restriktioner och byggnadstekniska
åtgärder vidtas. Avstånden som anges nedan utgår ifrån den nya spårgeometrin
som återfinns i pågående funktionsutredning.
•
•
•

•

Nya parkeringshus placeras så att avståndet till närmaste genomgående
spår är minst 15 meter. Skyddsavståndet avser även parkeringsgarage
under mark.
Nya kontorsbyggnader placeras så att avståndet till närmaste
genomgående spår är minst 20 meter.
Ytor mellan bebyggelse och järnvägen ska utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på lämplig
markanvändning inom ytor som inte ska uppmuntra till stadigvarande
vistelse är gång- och cykelväg, lokalgata, markparkering, naturområden,
park samt områden som skyddar mot störning, exempelvis bullervall
och plantering. Exempel på markanvändning som inte bör placeras
närmast riskkällorna är lekplatser, uteserveringar, torgytor och utegym
m.m.
Avståndet till obebyggda ytor som uppmuntrar till stadigvarande
vistelse (t.ex. lekplatser eller uteserveringar) bör ej understiga 30 meter
till närmaste genomgående spår.

För byggnader som vetter direkt mot järnvägen utan framförliggande
bebyggelse ska följande åtgärder vidtas För parkeringshus gäller kravet endast
för byggnader inom 30 meter från järnvägen:
•
•

•

•

Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats vid
olycka på järnvägen.
I parkeringshus inom 30 meter från järnvägen ska väggar som vetter
mot järnvägen utföras i obrännbara material eller med konstruktioner
som uppfyller brandteknisk avskiljning i lägst klass EI 30. Fönster bör
undvikas alternativt ska de utföras i lägst brandteknisk klass EW 30.
I kontorsbyggnader ska väggar som vetter mot järnvägen utföras i
obrännbara material eller med konstruktioner som uppfyller
brandteknisk avskiljning i lägst klass EI 30. Fönster och glaspartier ska
utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande stor
gasmolnsexplosion 20 m från fasaden. Fönster ska utföras i lägst härdat
och/eller laminerat glas som klarar uppvärmning till 300°C under 30
minuter.
Friskluftsintag för lokaler där personer vistas stadigvarande ska placeras
mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkälla alternativt på byggnadernas tak.
För parkeringshus gäller kravet för byggnader inom 30 meter från
järnvägen.
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Mekaniska ventilationssystem ska utföras med central
nödavstängningsfunktion (manuell). För parkeringshus gäller kravet för
byggnader inom 30 meter från järnvägen.

För obebyggda ytor som uppmuntrar till stadigvarande vistelse inom 30 meter
från järnvägen och som inte är avskärmade av framförliggande bebyggelse ska
följande åtgärder vidtas:
•
•
•

Utrymning ska vara möjlig bort från järnvägen utan att t.ex.
bakomliggande bebyggelse innebär långa gångavstånd utmed järnvägen.
Avskärmande barriär ska utföras mellan järnväg och aktuella ytor för
att skydda mot brandpåverkan. Barriären ska vara minst 3 meter hög
och utföras i obrännbart material (tät i underkant).
Urspårningsskydd ska utredas om avstånd till närmaste genomgående
spår understiger 15 meter.

Hantering av risk i detaljplan
Riskutredningens rekommendationer föreslås översättas i detaljplanen genom
nedanstående planbestämmelser. Planbestämmelserna utgår ifrån den nya
spårgeometri som finns föreslagen i trafikverkets pågående funktionsutredning
och finns illustrerade i plankartan.
•

Byggrätt för kontor (K) och centrumanvändning (C) placeras på ett
minsta avstånd av 20 meter från spårmitt på nytt föreslaget spårläge.

•

Byggrätt för parkeringshus (P1) placeras på ett minsta avstånd av 15
meter från spårmitt på nytt föreslaget spårläge.

Byggrätt för kontor (K) och centrum (C) förses med utformningsbestämmelse
f1:
• f1 Utrymningsvägar ska placeras vända bort från järnväg. väggar som
vetter mot järnvägen utföras i obrännbara material eller med
konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning i lägst klass EI
30. Fönster och glaspartier ska utformas för att förhindra splitterverkan
vid explosion med karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande
stor gasmolnsexplosion 20 m från fasaden. Fönster ska utföras i lägst
härdat och/eller laminerat glas som klarar uppvärmning till 300°C
under 30 minuter. Friskluftsintag ska placeras på sida vänd bort från
järnväg alternativt på tak. Mekaniska ventilationssystem ska utföras
med central nodavstängningsfunktion.
Byggrätt för parkeringsgarage (P1) förses med utformningsbestämmelse f2:
•

f2 Utrymningsvägar ska placeras vända bort från järnväg. Väggar som
vetter mot järnvägen ska utföras i obrännbara material eller med
konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning i lägst klass EI
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30. Fönster bör undvikas alternativt ska de utföras i lägst brandteknisk
klass EW 30. Friskluftsintag ska placeras på sida vänd bort från järnväg
alternativt på tak. Mekaniska ventilationssystem ska utföras med central
nödavstängningsfunktion.
Ytor för användning kontor (K) och centrum (C) förses med
utformningsbestämmelse f3 för att reglera förekomsten av utformning som
uppmuntrar till stadigvarande vistelse på de ytor av kvartersmarken som förblir
obebyggd:
•

f3 Utformning av obebyggda ytor som uppmuntrar till stadigvarande
vistelse såsom lekplats, uteservering eller dylikt får endast uppföras om
de avskärmas från järnvägsområdet med bebyggelse eller med
avskärmande barriär mellan järnväg och ytan för att skydda mot
brandpåverkan. Barriären ska vara minst 3 meter hög och utföras i
obrännbart material (tät i underkant).

Byggrätt för användning kontor (K) och centrum (C) på västra sidan järnvägen
där spårområdet idag inte är försett med urspårningsskydd förses med en
administrativ bestämmelse om villkor för lov. Bestämmelsen reglerar att
startbesked inte får ges förrän urspårningsskydd upprättats på närmaste spår
inom järnvägsområdet. Bestämmelsen syftar till att reglera att ny bebyggelse på
ytan inte tillkommer innan markens lämplgihet har säkerställts genom en åtgärd
som ligger utanför den berörda användningsytan.
•

a2 Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän
urspråningsskydd för spår på angränsande järnvägsområde upprättats
mot yta.

Delar av allmän plats som är planlagd som PARK eller TORG och som ligger
inom 30 meter från spårmitt förses med utformningsbestämmelse m1 för att
reglera förekomsten av utformning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse:
•

m1 Utformning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse såsom
lekplats, uteservering eller dylikt får endast uppföras om följande
riskreducerande åtgärder vidtas:
- Avskärmande barriär utförs mellan järnväg och yta för att skydda
mot brandpåverkan. Barriären ska vara minst 3 meter hög och utföras i
obrännbart material (tät i underkant).

Delar av allmän plats som är planlagd som PARK eller TORG och som ligger
inom 15 meter från spårmitt förses med utformningsbestämmelse m2 för att
reglera förekomsten av utformning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse:
•

m2 - Utformning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse såsom
lekplats, uteservering eller dylikt får endast uppföras om följande
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riskreducerande åtgärder vidtas:
- Avskärmande barriär utförs mellan järnväg och yta för att skydda
mot brandpåverkan. Barriären ska vara minst 3 meter hög och utföras i
obrännbart material (tät i underkant).
- Urspårningsskydd uppförs på närmaste genomgående spår.

Illustration över riskutredningens skyddsavstånd i relation till del av plankartans
bestämmelser. Svarta linjer markerar spårmitt för nya spår. Avstånd från spårmitt: röd linje
– 15 m, orange linje – 20 m, gul linje – 25 m, grön linje – 30 m.
Buller
En lägre mur/skärm föreslås byggas längs med Eugénparkens sträckning mot
järnvägen och mot Östra Bangatan i samband med parkens omvandling för att
minska bullernivåerna i parken och skapa en bättre vistelsemiljö för parkens
besökare. Muren/skärmen mot järnvägen bör om möjligt samordnas med de
riskreducerande åtgärder i Eugénparken som regleras under föregående
rubrik ”Hantering av risk i detaljplan”.
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Luftföroreningar
I luftkvalitetsförordning (2010:477) finns miljökvalitetsnormer för luft som
syftar till att undvika negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas vid planläggning enligt PBL inklusive
detaljplaneläggning. Förordningen innefattar normer för koncentrationer av
partiklar med partikelstorlek PM2,5 och PM10 i utomhusluft. Utöver
maximalt tillåtna koncentrationer av partiklar i utomhusluft finns det också
normer för koncentrationer av hälsoskadliga ämnen. Eftersom planområdet
ligger i centrala Örebro med närhet till ett antal större vägar i form av Östra
Bangatan och Rudbecksgatan bedöms den främsta riskfaktorn gällande
luftkvalitet vara utsläpp och biprodukter från vägtrafik.
Eftersom planområdet ligger i centrala Örebro med närhet till ett antal större
vägar i form av Östra Bangatan och Rudbecksgatan bedöms den främsta
riskfaktorn gällande luftkvalitet vara utsläpp och biprodukter från vägtrafik.
Mätningar av partikelhalter har tidigare utförts längs vid Kv Stinsen i direkt
anslutning till planområdet och vid Kv Maskinisten längre österut längs
Rudbecksgatan. Planförslaget innefattar att ny bebyggelse uppförs i anslutning
till Östra Bangatan och Rudbecksgatan. Utifrån tidigare utförda mätningar vid
gatorna gör Stadsbyggnad bedömningen att förändring inte bör medföra en
sådan ökning av koncentrationen av partiklar och ämnen att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Planförslaget bedöms medföra en
marginell ökning av trafikmängderna på omkringliggande gator. Stadsbyggnad
bedömer att denna ökning av trafikmängderna och de utsläpp den medför inte
bör innebära en sådan ökning av koncentrationen av partiklar och ämnen att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till befintligt ledningsnät för VA vid Eugénplatsen på
östra sidan och från Svartå Bangata på västra sidan.
I planområdets södra del där detaljplanen föreslår en ny byggrätt för ett
parkeringshus finns befintliga VA-ledningar i Svartå Bangata på nära avstånd
till den föreslagna byggrätten. VA-ledningarna bedöms behöva flyttas till ett
alternativt läge längre ut i gatan för att tillgodose avstånd mellan ledningar och
byggrätt.
Dagvatten
På ytor som avses användas för markparkering och angöring till
stationsområdet behöver rening av dagvatten ske innan vattnet kan anslutas till
VA-nätet. Hantering av dagvatten ska studeras närmare i en särskild utredning
efter detaljplanens samråd.
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Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska
fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med
erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer.
Värme
Planförslaget medför att en befintlig ledning för fjärrvärme behöver flyttas.
Ledningen korsar järnvägsområdet på den plats där en ny gång- och
cykeltunnel planeras byggas och föreslås flyttas till en alternativ placering i
samband med tunnelns genomförande.
Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenät som finns i anslutande gator.
El
Nya transformatorstationer behöver upprättas på båda sidor spåren i samband
med detaljplanens genomförande för att säkra elförsörjningen.
Transformatorstationen föreslås utföras inbyggda i de nya byggnaderna på
ytorn betecknade med E1 i norra delen av planområdet (se bild). Parkeringshus
i södra delen av planområdet föreslås i första hand försörjas av ny
transformatorstation vid framtida bebyggelse på fastigheten Målaren 17, vid
behov kan en transformatorstation dock även placeras på denna byggrätt.
Stationerna i norra delen av planområdet ska utföras inbyggda, placeras så att
de inte påverkar möjlighet till stadsliv och verksamheter negativt och till
utseendet anpassas till den bebyggelse de ska inhysas i.
Planförslaget medför att två befintliga ledningar för ström som korsar
järnvägsområdet behöver flyttas.
Befintliga allmännnyttiga ledningar på kvartersmark som avses ligga kvar förses
i plankartan med u-område (u1) för att säkerställa ledningsrätt för
ledningsägaren.
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Illustration över föreslagna placeringar för transformarstationer (markerad i rött) på östra
och västra byggrätten. Transformatorstationerna föreslås utföras inbyggda i ny
kontorsbebyggelse.
Elektronisk kommunikation
Ny bebyggelse kan anslutas till fibernät som finns i anslutande gator.
Avfall
Hämtvägar för de föreslagna byggrätterna är tänkta att ske via parkeringsyta för
den västra byggrätten och via vändplan alernativt i underjordiskt garage för den
östra byggrätten. Avfallshantering och placering av avfallsutrymmen bör i
största möjliga utsträckning samordnas mellan de föreslagna
byggnaderna/fastigheterna. Lösningar med exempelvis sopsug som samlar
avfall vid en hämtpunkt för respektive byggrätt är också en möjlig lösning.
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Illustration över hämtvägar för sopbil till ny föreslagen bebyggelse. Huvudsakliga hämtvägar
markerad med röd linje, alternativ hämtväg markerad med streckad linje.
Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för
sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för
avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och
placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och
placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska
förvaltningen.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Organisation
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar
genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten prövar och beslutar om
förändringar i fastighetsindelningen och bildande av gemensamhetsanläggning
efter ansökan från ägare till berörda fastigheter. Det tekniska genomförandet
av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska
förvaltningen.
Exploatören/fastighetsägaren/byggherren svarar för och bekostar
iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar,
undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m., se nedan.
Tidplan
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under 2020
Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen
vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheter och rättigheter
Planområdet omfattar följande befintliga fastigheter:
Fastighet

Fastighetsägare

Nikolai 3:36
Nikolai 3:43
Nikolai 3:237
Nikolai 3:278
Nikolai 3:283
Nikolai 3:289
Nikolai 3:291
Nikolai 3:306
Nikolai 3:346
Stinsen 20
Tågmästaren 23
Tågmästaren 24

Örebro kommun
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Örebro kommun
Örebro kommun
Trafikverket
Örebro kommun
Örebro kommun
Örebroporten AB
Örebrobostäder AB
Örebroporten AB

Huvudsaklig
användning

Gata
Järnvägsområde
Järnvägsområde
Järnvägsområde
Gata
Gata
Järnvägsområde
Gata
Godsmagasin
Kontor (Conventum)
Bostäder
Skola (Virginska gymn.)
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Planområdet omfattar följande befintliga rättigheter:
Rättighet

Till förmån
för

Belastar

Beskrivning

Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut för fasad. Avser rätt
att använda område för att
underhålla, och förnya
fasad på byggnad
(godsmagasin).

Servitut 1880805.1

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36,
Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Servitut för järnvägstrafik.
Avser rätt att inom
styckningslotten för
järnvägsändamål behålla,
underhålla och förnya
befintliga teleanläggningar
med tillhörande kablar,
samt
kraftförsörjningsanläggning
ar med tillhörande
kontaktledningsstolpar och
kablar.

Servitut 1880805.2

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut för skyddsområde.
Rätt att nyttja ett 5 meter
brett område som
skyddsområde kring
kontaktledningsstolpe där
upplag inte för anordnas
och där lastbilar och högre
fordon inte får ställas. För
parkering av personbil
gäller skyddsavståndet 2
meter.

Servitut 1880805.3

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36
(Örebro
kommun)

Servitut 1880805.4

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:36,
Nikolai 3:346
(Örebro
kommun)

Servitut för gång- och
cykelväg. Rätt att
bibehålla, underhålla och
nyttja gång- och cykelväg
för tågpassagerare mellan
gata och gångpassage
över spårområdet.
Servitut för väg. Rätt att för
tillsyn och underhåll
använda tillfartsvägar över
fastighet.

Servitut 1880806.1

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut 18802044.1

Servitut för utrymme. Rätt till
utrymme för publika
utrymmen, för resande med
tåg som trafikerark linje
fastigheten. Innehållande
väntsal med allmänna
toaletter och yttre och inre
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kommunikationsytor.
Servitut 1880806.2

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för järnvägstrafik.
Rätt att inom
styckningslotten för
järnvägstrafikändamål
behålla, underhålla och
förnya befintliga
teleanläggningar med
tillgörande kablar.
Kraftförsörjningsanläggning
ar med tillhörande
utrustning såsom kablar
samt trafik- och
informationsanläggning
inom allmänna utrymmen
med tillhörande kablar,
tavlor, sklytar,
högtalaranläggningar,
monitorer oc klockor.
Serviutet bestäms av
befintliga anläggningens
läge.

Servitut 1880806.3

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för skyddsområde.
Rätt att hävda ett 5 meter
brett skyddsområde runt
befintliga
kontaktledningstolpar, där
lastbilar och andra högre
fordon inte får ställas och
upplag inte får anordnas.

Servitut 1880806.4

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Nikolai 3:237
(Trafikverket

Servitut för
byggnadsunderhåll.
Rätt att i samråd med
ägaren till belastad
fastighet underhålla
stationsbyggnaden
(fastighetsunderhåll). För
fastighetsunderhållet
disponeras ett område om
2 meter från fasadliv.

Servitut 1880806.5

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för väg. Rätt att för
besiktning och underhåll
använda område som
tillfartsväg.

Servitut 1880806.6

Nikolai 3:237
(Trafikverket)

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)

Servitut för teknikutrymme.
Rätt till utrymme i
stationsbyggnaden för
teknisk utrustning
tillhörande järnvägen.

Servitut 1880IM-

Nikolai 3:306

Stinsen 20

Servitut för utrymme för
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10/8601.1

(Örebro
kommun)

(Örebroporte
n AB)

trafiksignalsanläggningens
styrapparat

Servitut 1880IM10/889.1

Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)

Längan 23
(Per Johan
Behrn)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren
25
(Aspholmen
Cityfastighete
r i Örebro AB)
Nikolai 3:287
(Örebro
kommun),
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)
Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:306
(Örebro
kommun)
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)

Servitut för
parkeringsanläggning

Nikolai 3:287
(Örebro
kommun),
Nikolai 3:289
(Örebro
kommun)
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)
Tågmästaren
25
(Aspholmen
City
fastigheter i
Örebro AB)
Tågmästaren
24
(Örebroporte
n AB)

Ledningsrätt. Rätt att
bibehålla och underhålla
underjordiska
fjärrvärmledningar.

Servitut 18-IM179/4525.1
Servitut 18-IM188/7433.1

Servitut 18-IM191/2557.1

Tågmästaren
25
(Aspholmen
Cityfastigheter
i Örebro AB)

Servitut 18-IM192/1607.1

Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Ånsta 20:234
(Örebro
kommun)
Åbyverken 2
(Eon Värme
Sverige AB)
Hallsberg
Hallsbergsbäc
k 3:4 (EON
värme Sverige
AB)
Åbyverken 2
(Eon Värme
Sverige AB)

Servitut 18-IM192/1616.1
Servitut
D201400478097:1.
1
Servitut
D201500340022:1.
1
Ledningsrätt
1880K-87/524.1

Ledningsrätt
1880K-90/535.2

Sydkraft Elnät
Mälardalen
AB

Servitut för ledning
Servitut för VA-ledningar,
väg

Servitut för väg

Servitut för VA-ledning.
Servitut för VA-ledning
Servitut för
fjärrvärmeledning
Servitut för kraftledning

Ledningsrätt. Rätt att
upprätta och underhålla
transformatorstation.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen innebär att befintlig kvartersmark på fastigheterna Nikolai 3:237,
Nikolai 3:346, Tågmästaren 23, Tågmästaren 24 och Stinsen 20 planläggs som
allmän gata. Marken föreslås regleras till lämpliga befintliga gatufastigheter.
Detaljplanen medför att befintlig allmän plats på gatufastigheterna Nikolai
3:306 och Nikolai 3:36 planläggs som kvartersmark med användning som
kontor, centrum, parkering och teknisk anläggning. Marken är tänkt att
fastighetsbildas till ändamålsenliga fastigheter och markanvisas. Detaljplanen
innebär att befintlig allmän plats på fastigheterna Nikolai 3:36 planläggs som
kvartersmark (spårområde). Marken föreslås regleras in i befintlig
järnvägsfastighet Nikolai 3:237.
Befintliga ledningar med ledningsrätt som föreslås ligga kvar ges ny
ledningsrätt genom bestämmelse i plankarta (u). Ledningar med ledningsrätt
som behöver flyttas får ny nyttjanderätt att stadigvarande få ligga kvar i det nya
läget.
På ett antal ställen föreslås byggrätter för kontor och centrumanvändning ges
rätt att kraga ut över allmän plats. På dessa ytor föreslås en fastighetsreglering i
höjdled (s.k. tredimensionell fastighetsbildning). Gränsen mellan allmän plats
och kvartersmark i höjdled regleras genom användningsbestämmelse i
plankartan, där användning för allmän plats i marknivå anges inom parantes
och gränsen i höjdled mellan allmän plats och kvartersmark anges som
plushöjd nedanför parentesen i plankartan. Gränsen är satt med hänsyn till
funktionskrav för bland annat sophantering och utifrån lämplighet ur ett
gestaltningsperspektiv.

Tekniska frågor

Tekniska anläggningar
Transformatorstationer anläggs på ytor markerade med användning E1 i norra
delen av planområdet samt vid behov på yta markerad med E1 i sydöstra delen
av planområdet. Stationerna i norra delen av planområdet ska utföras inbyggda,
placeras så att de inte påverkar möjlighet till stadsliv och verksamheter negativt
och till utseendet anpassas till den bebyggelse de ska inhysas i.

Ekonomiska frågor

Kommunens kostnader har beräknats till ca 255 400 000 kr och fördelar sig
enligt tabellen.
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UTGIFTER
Marklösen
Förberedande arbeten - Fjärrvärme, flytt
Förberedamde arbetem - El, flytt
Förberedande arbeten - VA, flytt
Planläggning
Fastighetsbildning
Gata, ny angöring Ö Bangatan
Gata, ny angöring Svartå Bangata
Gata, Svartå Bangatan
Gata, Ö Bangatan
Gata, S Allén
GC-tunnel, S Allén
Gångbro
Cykelparkering, markplan
Cykelparkering, garage
Belysning
Park, komplettering i befintlig
Park, torg
Park, ramper, murar
Trädkompensation
LOD
Övrigt/oförutsett
Administration
Summa utgifter
INKOMSTER
Investeringsmedel, S Station
Investeringsmedel, Ö Bangatan
Markförsäljning
Bidrag / Ytterligare investeringsmedel
Summa inkomster

m kr
19,0
3,2
7,3
1,1
0,1
1,5
2,0
22,0
60,0
2,0
70,0
0,0
4,3
6,4
12,4
14,0
6,9
0,0
0,0
23,2
0,0
255,4
m kr
60,0
24,0
120,0
51,4
255,4

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planavtal
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Örebro kommun. Ingen
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planavgift tas ut vid bygglov.
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen enligt
miljöbalken ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Detta görs i en särskild undersökning av
betydande miljöpåverkan som återfinns som bilaga i denna detaljplan. Om
planen konstateras medföra betydande miljöpåverkan ska en s.k. strategisk
miljöbedömning av planen utföras för att vidare undersöka planens
miljöpåverkan, integrera miljöaspekter i planprocessen och minimera negativ
påverkan.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i miljöbalken.
Detaljplanen bedöms medföra negativ påverkan på aspekter rörande
naturmiljö eftersom den föreslår exploatering av befintliga park- och grönytor.
Dessa ytor bedöms dock vara mindre känsliga och detaljplanen föreslår
kompensationsåtgärder som bidrar till att förmildra den negativa påverkan.
Detaljplanen bedöms medföra en rad positiva effekter på sociala värden.
Planen medför satsningar på Eugénparken vilket bedöms förstärka parkens
användning och funktioner. Detaljplanen föreslår även en rad nya ytor som
kan nyttjas som mötesplatser och bidrar starkt till att minska barriäreffekter i
området och förbättra möjligheten att röra sig mellan olika stadsdelar.
Detaljplanens genomförande medför att två byggnader av kulturhistoriskt
värde tas bort från platsen vilket är negativt ur kulturmiljösynpunkt. Planen
möjliggör dock att områdets historiska användning som järnvägsstation kan
fortsätta och utvecklas vilket bidrar till en fortsatt läsbarhet av platsens
historiska användning.
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra sådana negativa miljöeffekter
att den innebär en betydande miljöpåverkan.
Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på delegation för
Byggnadsnämnden 2019-10-08
KONSEKVENSER

Detaljplanen medför att mark som idag huvudsakligen nyttjas som allmän
plats, gata och för järnvägsändamål planläggs för användning som kontor och
centrumanvändning och underjordisk parkering. Planens genomförande
medför att delar av Eugénparkens södra del som idag är planlagd som allmän
parkmark omvandlas till kvartersmark samt att en mindre remsa av
Eugénparken mot Östra Bangatan planläggs som gata. Eugénparken förslås i
övrigt att kvalitetshöjas genom satsningar i parken som kompensationsåtgärd
för de ytor som tas i anspråk. Detaljplanen innebär att det befintliga
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järnvägsområdet smalnas av i vissa delar och utvidgas i andra delar utifrån de
ytbehov som framgått av trafikverkets pågående funktionsutredning. En ny
gång- och cykeltunnel under järnvägen genomförs och skapar en ny planskild
koppling mellan stadsdelarna Söder och Örnsro samt till järnvägstationens
mittplattform. Detaljplanen innebär en utvidgning och omvandling av Östra
Bangatans gaturum inom planområdet för att tillgodose kollektivtrafikens
framtida behov och utveckla ett mer stadsmässigt gaturum med större
betoning på gång- och cykeltrafikanter, samt en avsmalning av Svartå Bangatan
för att inhysa nya gång- och cykelbana samt stationsfunktioner längs gatan.
Planens genomförande bedöms sammanfattat innebära en utveckling av
kollektivtrafikmöjligheterna ur såväl ett kommunalt, regionalt och nationellt
perspektiv. Detaljplanen innebär att befintlig bebyggelse med
kulturmiljövärden rivs eller flyttas från platsen vilket kommer att få negativ
påverkan på platsens läsbarhet som järnvägsmiljö från 1900-talet.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförslaget har tagits fram av planarkitekterna Niklas Gustafsson och Anders
Pernefalk i samarbete med projektledare Henrik Emilsson, projektkoordinator
Johan Nord, exploateringsingenjör Bo Davidsson, trafikplanerare Ingela
Berndt och Jenny Källmén, landskapsarkitekt Tina Andersson, parkingenjör
Karin Andersson och stadsantikvarie Erica Ek.

Ulf Nykvist
Tf enhetschef detaljplan

Niklas Gustafsson
Planarkitekt

Anders Pernefalk
Planarkitekt
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PLANKARTA (ej skalenlig)
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ILLUSTRATIONSPLAN (ej skalenlig)
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