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Sammanfattning
Örebrobostäder (ÖBO) behöver rusta upp många hus i Vivalla och har idéer om
hur Vivalla kan förbättras. Boglundsängens handelsområde växer. I framtiden
kommer en ny stadsdel (Vallby) att växa fram öster om Lundby och norr om
Boglundsängen. Därför har kommunen tagit fram en helhetsbild av Vivalla och
Boglundsängen på lång sikt. Planen handlar om den fysiska miljöns utformning,
dvs. marken, naturen, bebyggelsen och gatorna.
Samhällsplanering kan också påverka sociala förhållanden. Vivalla skiljer sig i
många avseenden från kringliggande stadsdelar och från Örebro kommun som
helhet när det gäller befolkningsstruktur och bostadssammansättning.
Kommunen arbetar på flera sätt för att motverka denna typ av obalans mellan
stadsdelar för att de mer ska likna kommunens genomsnitt. Utifrån politiska mål
och ställningstaganden har tre frågeställningar formulerats som planen behöver
svara på:
• Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna
Boglundsängen, Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra,
samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?
•

Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras för
att få en mer blandad stadsdel i såväl befolkningssammansättning som
bostadsstruktur, samtidigt som hänsyn tas till viktiga kulturmiljövärden?

•

Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?

Planen besvarar frågorna genom ett antal olika ställningstaganden för
markanvändningen. För grönytor och fritid, se s. 61-69, finns följande exempel
på ställningstaganden:
• Vivallaparken och det centrala parkstråket behålls och även de ”fingrar”
av parken som går in mellan husen.
•

Hjärstaskogen utvecklas med nya stigar, grillplatser och mötesplatser, som
gör att skogen upplevs trevligare och tryggare.

•

Vivallakullen utvecklas som en mötesplats för hela staden. Platsen
utvecklas för skid- och pulkaåkning vintertid, och cykling och motion
sommartid, med inslag av grillplatser, klätterställningar, utkiksplats med
mera. En raststuga, tydliga entréer och parkeringsplatser tillkommer.

För skolor och förskolor, se s. 69-72, är ställningstagandena bland annat att:
• Nya förskolor tillkommer och vissa nuvarande tas bort eller kan användas
för annat, till exempel föreningsliv.
•

Nya förskolor och skolor bör placeras så att de kan ha
upptagningsområden som sträcker sig över flera stadsdelar och på så sätt
ha en integrerande funktion.

För kommersiell och offentlig service, se s. 72-75, är ställningstagandena bland
annat att:
• Boglundsängen fortsätter att vara ett handels- och verksamhetsområde,
men rymmer också bostäder, parker, idrotts- och fritidsområden.
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Blandningen av funktioner medför att människor rör sig i stadsdelen en
stor del av dygnet vilket bidrar till ökad känsla av trygghet.
För bebyggelse och gatustrukturen, se s. 75-86, är några ställningstaganden att:
• Delar av Vivallaringen kantas av ny bebyggelse för att stärka sambanden
mellan Vivalla och omkringliggande stadsdelar. Olika typer av bebyggelse
föreslås på olika platser.
•

Bebyggelsen i Vivalla kan förändras, med varsamhet som utgångspunkt.
Olika bostadstyper, -storlekar och upplåtelseformer kan tillkomma i
Vivalla på ytor som idag består av parkeringsplatser och gröna restzoner
längs med gator.

•

Det centrala parkstråket i Vivalla bör även fortsättningsvis vara bilfritt,
men lokala gator i nord-sydlig riktning kan förekomma.

•

Boglundsängens stora kvarter delas in i mindre enheter med hjälp av ett
mer finmaskigt nät av gator och gång- och cykelvägar.

För trafik och kommunikationer, se s. 87-97, är några av ställningstagandena
följande:
• Det ska byggas fler cykelbanor som gör det lättare att röra sig inom
området samt till andra stadsdelar.
•

Busskörfält ska kunna byggas på Hedgatan.

•

Möjligheten att i framtiden kunna överbygga E18/E20 mellan dels
Hjärstaskogen och Baronbackarna, dels södra Boglundsängen och
Holmen, ska bevaras.

I slutet av dokumentet, s. 102, i kapitel 4 kan man se alla ställningstaganden
tillsammans i en samlingskarta. I samma kapitel, s. 101-106, besvaras planens
huvudfrågor. Där beskrivs också hur arbetet med planens miljökonsekvenser har
hanterats.
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1 Inledning
1.1 Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en kommunomfattande
översiktsplan. Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av
kommunen och är en beredskap för den långsiktiga fysiska utvecklingen av
kommunen och staden.
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Beslut om
lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna
intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motstridiga. Dessa beslut
får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom
översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang, så att god
hushållning med naturresurser kan säkerställas, samt förankras bland
medborgarna under processens gång. Översiktsplanen ska leda mot ett hållbart
samhälle, vilket innebär att behoven hos människor som lever idag ska tillgodoses
utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.
En översiktsplan kan (enligt PBL 6 kap. § 23) ändras för en viss del av
kommunen och får då redovisas med annan detaljeringsgrad än för
översiktsplanen i övrigt. Detta sker här genom en fördjupning av översiktsplanen
(FÖP). En FÖP är både en ändring av och ett förtydligande för det specifika
området och är oftast lite mer detaljerad än den kommunomfattande
översiktsplanen. FÖP:en ska redovisa hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras för den specifika
delen av kommunen. I detta fall handlar det om stadsdelarna Vivalla och
Boglundsängen, belägna i norra delarna av Örebro tätort.
FÖP:en ska vara vägledande för politiska beslut i plan- och bygglovsfrågor, men
den är inte juridiskt bindande. För att säkerställa dess intentioner kan
markanvändning och byggande regleras i områdesbestämmelser eller detaljplaner.
FÖP:en utgör beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på
kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.
En fördjupning av översiktsplanen är en ändring av den kommunövergripande
översiktsplanen genom ett förtydligande för området. Både den
kommunövergripande översiktsplanen och fördjupningen gäller fortsättningsvis
för området. Skulle de motsäga varandra så gäller fördjupningen av
översiktsplanen framför den kommunövergripande. Vår bedömning är dock att
de båda planerna inte är motsägelsefulla, utan att denna fördjupning tolkar och
förtydligar den kommunomfattande översiktsplanens intentioner. I vissa
avseenden kan ställningstagandena i den kommunövergripande översiktsplanen i
sig framstå motsägelsefulla och FÖP:en har då i uppgift att ta tydligare ställning i
dessa frågor.
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1.2 Varför en fördjupning av översiktsplanen för Vivalla
och Boglundsängen?
Det finns idag många idéer om hur både Vivalla och Boglundsängen kan
utvecklas som stadsdelar. I Boglundsängen har ett köpcentra vuxit fram under
senare år och planer för ytterligare utbyggnad av handel finns. Det kommer
dessutom kontinuerligt in etableringsförfrågningar på annan verksamhet i
området. I Vivalla har det kommunägda bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO)
satt upp mål för hur de vill att Vivalla ska utvecklas och underhållas. En viktig
anledning är att det finns ett stort behov av renovering av bostadsbeståndet,
precis som för flertalet miljonprogramområden runt om i Sverige. En annan
anledning är att delvis förändra stadsdelens fysiska karaktärsdrag, med ny
bebyggelse och gatustruktur.
Även om stadsdelarna Vivalla och Boglundsängen är belägna i norra delarna av
Örebro ingår de tillsammans med en rad andra stadsdelar i ett område i staden
som kallas Väster. I de västra stadsdelarna bor en stor del av stadens befolkning,
drygt 30 000 personer, många av dem i stadsdelar tillkomna under 1950-, 60- och
70-talen med en enhetlig inriktning på hustyp, bostadsbestånd och utformning.
När det segregerade och delade Örebro diskuteras talas det ofta om en skillnad,
eller obalans, mellan Väster och den övriga staden. Även om segregation inte bara
handlar om den enskilda stadsdelen, utan finns i ett sammanhang som är hela
staden eller regionen, har många av de västra stadsdelarna svaga socioekonomiska
förhållanden. Statistik över bland annat arbetstagande, förvärvsinkomst,
utbildningsnivå och etnisk bakgrund, skiljer de västra stadsdelarna från
genomsnittet i Örebro. På samma sätt finns andra områden i staden där samma
statistikmätningar pekar på starka socioekonomiska förhållanden och låg andel
utlandsfödda. Parallellt finns ofta ett nedvärderande utpekande och
stigmatiseringar av dessa områden, även om många människor från andra delar av
staden aldrig har satt sin fot i dem. Som ett svar på dessa fysiska och sociala
förutsättningar finns ett antal politiska mål och ställningstaganden som berör
både Boglundsängen och Vivalla.
1.2.1

Planens förhållande till översiktsplanen, detaljplaner, program och
övergripande politiska mål

I Örebro kommuns översiktsplan Vårt framtida Örebro, Översiktsplan för Örebro
kommun (2010) finns ett antal ställningstaganden som direkt eller indirekt berör
Vivalla och Boglundsängen. Följande konkreta ställningstaganden finns i
översiktsplanen. Se karta nedan för vidare förståelse av punkterna.
•

Kompletteringsbebyggelse ska göras så att en bättre blandning av olika
byggnadstyper och bostadsstorlekar uppnås. Det gäller särskilt i och vid
stadsdelar och tätorter med ensidigt bostadsbestånd, som till exempel
Adolfsberg, Hjärsta, Ekeby-Almby, Lillån, Oxhagen, Varberga och
Vivalla.

•

Utbyggnadsområde för bostäder är utmarkerat runt större delen av
Vivallaringen.
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•

Utbyggnadsområde blandat (bostäder och verksamheter) finns idag
utmarkerat öster om Vivallaringen.

•

Örebro ska ha tre regionala handelsområden City, Marieberg och
Boglundsängen.

•

Större delen av Boglundsängen är utpekat som utbyggnadsområde för i
huvudsak handel. Området bör utvecklas till ett regionalt handelsområde
med dagligvaruhandel och sällanköpsvaror som inte är av
cityshoppingkaraktär.

•

Öknaskogen ”Lundbyskogen”, Hjärstaskogen och Boglundsängens
naturreservat är gröna värdekärnor som bör bevaras.

•

Öknaskogen och Boglundsängen är utpekat som naturreservat.

•

Gröna stråk binder samman omgivande grönområden. Detta bör bevaras.

•

Utvecklingsområde för fritid, idrott och rekreation pekas ut på Lundby IP
och Vivalla Sportcenter ”Vivalla IP”.

•

Fysiska möjligheter för framtida tvärförbindelse för kollektivtrafik bör
bevaras.

•

Längs de gator som trafikeras av stombusslinjer ska möjligheten att göra
busskörfält bevaras och bussarna ska ges prioritet vid trafiksignalerna.

•

Visioner finns att överbygga motorvägen på sikt. Detta ska inte
omöjliggöras. På kartan nedan visas ungefärliga lägen.
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Karta 1. Kartan visar ställningstaganden från den kommunomfattande översiktsplanen i och runt planområdet.

Några övriga ställningstaganden från översiktsplanen som mer indirekt berör
Vivalla och Boglundsängen är:
• Sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör motsvara
sammansättningen i hela kommunen (socioekonomiskt, åldersmässigt och
etniskt). Detta kan åstadkommas på lång sikt genom att man verkar för en
blandning av byggnadstyper och upplåtelseformer samt skapar
arbetsplatser.
•

Det är kommunens ambition att blanda arbetsplatser och bostäder där det
är lämpligt, s.k. funktionsblandning.

•

Bostadsområden som är isolerade ska byggas ihop med resten av staden
med hjälp av byggnader, gator och urbana parker.

•

Stadsdelar som ligger nära varandra kan förbindas med hjälp av aktiviteter
och mötesplatser, byggnader, gator, parker etc. så att människor får
tillfälle att mötas.

•

I stadslandskapet ska de ekologiska värdena behållas och förstärkas
genom ett nätverk av parker och andra grönområden inklusive ytvatten,
friytor samt sammanbindande gröna stråk. Genom nätverket värnas den
biologiska mångfalden.

•

Örebro tätort ska präglas av en struktur där lättillgängliga
rekreationsskogar, ekoparker och naturreservat bevaras långsiktigt. Dessa
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större sammanhängande områden har stor betydelse för rekreation och
biologisk mångfald och ska, när det är möjligt, bindas samman av
korridorer, så att stadens invånare lätt kan ta sig ut i naturen via gröna
gång- och cykelstråk.
•

Bebyggelsens täthet, höjdskala och gestaltning ska anpassas till läget i
staden och till befintliga bebyggelsemiljöer.

•

Dåligt utnyttjade ytor till exempel längs gator och infarter kan bebyggas
för att förtäta staden.

•

Kulturmiljöer ger värden som berikar den moderna kommunen. Därför
ska man ha omtanke om den befintliga kulturmiljön i alla förändringar
som görs.

Vissa av den kommunövergripande översiktsplanens ställningstaganden kan
uppfattas som motsägelsefulla. Det är viktigt att FÖP:en behandlar dem. Det
gäller exempelvis hur barriärer inom och mellan stadsdelar, sammanhängande
grönstråk, en blandning i befolkningssammansättning, bostadsstruktur och i
funktioner samt bevarandehänsyn tas om hand i ett sammanhang.
Örebro kommun har tagit fram ett dokument med namnet Handlingsplan för
stadens byggande vars huvudsyfte är att konkretisera strategierna i den kommunala
översiktsplanen i ett tioårigt perspektiv. Handlingsplanen behandlar specifikt den
kommunomfattande översiktsplanens strategier för blandning och förtätning i
befintliga såsom nya stadsdelar samt utbyggnadsordning och karaktär för nya
stadsdelar och större kompletteringar.
Ett av kapitlen i handlingsplanen ägnas åt de stadsdelar i Örebro som helt eller till
stor del är bebyggda med flerbostadshus och de principer för blandning och
förtätning som är viktiga för dem sett i ett perspektiv som rör både den enskilda
stadsdelen specifikt, som för staden som helhet. Handlingsplanen föreslår här
varsamma förändringar i den bebyggda miljön som bidrar till en rumsligt mer
sammanhållen och blandad stad. De platser i och intill dessa stadsdelar som i
första hand bör förtätas är ineffektiva och/eller obebyggda ytor (ex. parkeringar,
trafikleder). Dessutom är det tänkbart att, när så är lämpligt, bygga på fler
våningar på befintliga bostadshus eller att bebygga innergårdar och outnyttjade
grönytor. I vissa fall kan det finnas möjlighet att riva och bygga nytt.
Handlingsplanen ger dock inte stöd åt att låta en ny, dominerande höjdskala växa
fram, ej heller för riktigt höga hus eller att ny bebyggelse uppförs i park- eller
vattennära lägen. Som konkretiseringar av översiktsplanen är dessa strategier
viktiga att ta hänsyn till när det gäller komplettering och förändringar av
bebyggelsestrukturen i Vivalla.
Boglundsängen beskrivs bl.a. utifrån ett handelsperspektiv, som ett av Örebros
tre köpcentra, och några principer för dess fortsatta utveckling presenteras.
Principerna handlar till exempel om att stadsdelen bör förtätas snarare än att växa
i omfång. Om fastighetsägarna kompletterar en förtätning med satsningar på den
offentliga miljön skulle handelsområdets attraktivitet öka för kunder som rör sig
genom det till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. När det gäller de norra
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delarna av Boglundsängen ger handlingsplanen stöd för en blandning av kontor
och lättare industri. Transportintensiva verksamheter bör inte placeras här pga.
belastningar på trafikplatsen i korsningen Hedgatan-E18/20. För utformningen
av fastigheterna i stadsdelen är det viktigt att tänka på att det här är en stadsdel
som många kommer att röra sig igenom på väg till Vivalla, Lundby och en
framtida stadsdel norr om Boglundsängen (Vallby), eller från dessa stadsdelar in
till centrala Örebro. Oavsett riktning är det viktigt att stadsdelen upplevs som
trygg och orienterbar.
Vivallaringen och Hedgatan beskrivs tillsammans med en rad andra
gatusträckningar i Örebro som storskaliga trafikrum. Utifrån ett
förtätningsperspektiv ges stöd i handlingsplanen för att det i samband med att
dessa trafikrum minskas ned i skala också skapas förutsättningar för
kompletteringsmöjligheter med ny bebyggelse som kan ha en hög höjdskala
och/eller med riktigt höga hus samtidigt som längsgående grön- och parkytor
hålls intakta. Jämfört med ställningstaganden för stadsdelar med dominans av
flerbostadshus kan handlingsplanens ställningstaganden uppfattas som
motstridiga och den fördjupade översiktsplanen har då att klargöra
förutsättningarna för Vivallaringen respektive Hedgatan.
Handlingsplanen avslutas med en checklista som kan användas för att värdera
kompletteringsbebyggelse. Aspekter som lyfts i detta kapitel, som bör tas i
beaktande vid varje enskilt förtätningsprojekt, är platsen betydelse för stadsdelen,
platsens funktionsblandningspotential, bostadsstruktur och
befolkningssammansättning i närområdet, stadsbild och kulturmiljö, påverkan på
befintliga boendekvalitéer, tillgång till friytor på gården eller grönytor nära
hemmet, tillgång till grönområden, trafik, parkering, buller, skyddsavstånd och
genomförbarhet.
I den utbyggnadskarta för nya stadsdelar och större kompletteringar som
redovisas i handlingsplanen som gäller konkret för planområdet eller i dess
omedelbara närhet framgår att förtätningar längs med Vivallaringen troligen
kommer att ske kontinuerligt under en tioårsperiod. Norra delen av
Boglundsängen kommer troligtvis att bebyggas med bostäder inom 2-5 år och
Vallby kommer troligen att växa fram etappvis med en inledande mindre del om
5-10 år medan den största delen kommer att färdigställas först om 10 år. Vallby
föreslås få en karaktär av modern, tätare variant av den klassiska trädgårdsstaden
med bebyggelse i huvudsak bestående av parhus, radhus och stadsvillor i 2-4
våningar (jfr Rynningeåsen). Bebyggelsen kan också inrymma sammanbundna
enfamiljshus och inslag av högre byggnader i anslutning till områdets centrala del,
entré eller andra platser där högre hus skulle uppfattas som ett attraktivt inslag.
Friliggande enfamiljshus kan finnas i ringa omfattning, men maximalt med 10-20
% av det totala beståndet, i kvarter, mindre grupper eller stråk.
År 2014 antogs Trafikprogram för Örebro kommun som innehåller mål och
utgångspunkter för hur stadens trafik ska utvecklas. Målen och utgångspunkterna
sammanfattas i punkterna nedan.
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•

Stadsplanering istället för att trafik- och bebyggelseplanering. Den täta
staden är en förebild som ger god tillgänglighet till arbetsplatser, butiker,
skolor och fritidsaktiviteter. I en tät blandstad är det lätt att nå ”allt” till
fots eller med cykel. Behovet av att använda bilen som transportmedel
minskar, samtidigt som en tät stad kan ge underlag till en frekvent och
kapacitetsstark kollektivtrafik. I en tät och sammanhållen stad måste en
stor del av den värdefulla marken användas till mötesplatser, bostäder,
kontor och grönområden, istället för till vägar och parkeringar.

•

Gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik. När Örebro
växer behöver utrymmessnåla trafikslag prioriteras för att trafiksystemet
ska fungera effektivt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer fler
människor till nytta utan att en större yta behöver tas i anspråk.

•

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande när förbättringar i
transportsystemet behövs. Fyrstegsprincipen innebär att förbättringar i
transportsystemet sker stegvis i fyra steg:
1. förbättra infrastrukturen genom resandepåverkansåtgärder.
2. genomföra åtgärder i den befintliga infrastrukturen.
3. begränsade ombyggnationer.
4. nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

I Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar, vars huvudmål är att stärka
attraktiviteten hos de västra stadsdelarna, finns ett antal utvecklingspunkter som
både understryker och förtydligar vissa av den kommunövergripande
översiktsplanens ställningstaganden. Några av utvecklingsmålen som är viktiga
för FÖP:en är:
• attraktiva stads- och boendemiljöer
•

hel stad – bygga bort fysiska och mentala barriärer

•

stadsdelar med varierande upplåtelseformer och olika bostadsalternativ

•

starka attraktioner – fler besöksmagneter

•

nya arbetsplatser och verksamheter

•

trygga miljöer

I programmet står att med attraktiva stads- och boendemiljöer avses vackra,
trygga och välfungerande fräscha bostäder och en trevlig närmiljö. Det ska vara
variation, estetiskt vackert och funktionellt med bra grönytor och
friluftsområden, liksom goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt god
service. Vidare står att varierande upplåtelseformer och ägaralternativ är en viktig
förutsättning för integration och mångfald. Att bygga bort fysiska och mentala
barriärer handlar enligt programmet om att minska de stora trafikstråken på
Väster och att ytor för förtätning då kan frigöras. Med en hel stad avses även att
en kvartersstadsstruktur ska vara en utgångspunkt, men att den ska beakta en
stark grönstruktur. När gröna stråk påverkas ska de alltid ersättas med nya som
skapar livskraftiga ekologiska korridorer.
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Med målet att skapa starka attraktioner och fler besöksmagneter avses att en stor
del av Västers och de enskilda stadsdelarnas problem grundar sig på fördomar
och dåligt rykte. Många örebroare saknar reell erfarenhet av dessa platser och det
är därför viktigt att skapa naturliga mötesplatser som gör att människor från hela
Örebro besöker Väster. Dessa mötesplatser kan vara kulturella, offentliga eller
kommersiella. Det är även viktigt att skapa nya arbetsplatser och verksamheter i
området för att öka inflödet av människor till området, vilket skulle bidra till
ökade rörelser i stadsdelen under fler av dygnets timmar.
Trygga miljöer kan handla om utformning av den fysiska miljön som
förbättringar av belysning, uppsikt över parkeringar, förbättringar av cykelstråk i
de fall de upplevs mörka eller på annat sätt otrygga, öppnande av trånga passager
och portaler, samt trafikförändringar. Men det kan även handla om mjuka
trygghetsaspekter (för individen kan det handla om att ha ett jobb, kontaktnät
och att känna tillit till myndigheter och människor i sitt bostadsområde) som
tillsammans med fysiska aspekter bidrar till ett gott socialt klimat.
I hela planområdet, sånär som på några obebyggda ytor i Boglundsängens östra
delar, finns juridiskt bindande detaljplaner. Boglundsängens naturreservat
omfattas av områdesbestämmelser. Gällande huvudsakliga markanvändning
redovisas i kartan nedan. I de fall FÖP:en föreslår annan markanvändning
behöver berörda detaljplaner eller områdesbestämmelser ändras.

Karta 2. Huvudsaklig markanvändning enligt gällande detaljplaner.
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Karta 3. I kartan redovisas beteckningen på respektive detaljplan eller planbestämmelse.

1.3 Syfte och avgränsning
Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att den ska ge en helhetsbild av den
planerade markanvändningen i området och mot angränsande stadsdelar. Den ska
peka ut platser som kommunen värnar om, klargöra framtida
planeringsförutsättningar samt tydliggöra stadsdelarnas förhållande till varandra
och den omgivande staden. De viktigaste frågeställningar som planen behöver
svara på är:
• Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna
Boglundsängen, Nya Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra,
samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?
•

Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras för
att få en mer blandad stadsdel i såväl befolkningssammansättning som
bostadsstruktur, samtidigt som hänsyn tas till viktiga kulturmiljövärden?

•

Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?

Fördjupningen av översiktsplanen används sedan som underlag i kommunens
detaljplaneläggning och som ett verktyg för att förmedla en framtida helhetsbild
för området till kommunen, andra myndigheter, fastighetsägare och allmänheten.
Det innebär att förändringar kommer att ske i området på både kort och lång
sikt. Exempel på förändringar i området på kort sikt är Mitt Gröna Kvarter i Vivalla
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och nya handelsetableringar i kvarteret Kardanen i sydvästra Boglundsängen. På
längre sikt kommer andra delar av Vivalla att behöva renoveras och ytterligare
handel och arbetsplatser kommer att växa fram i Boglundsängen.
Planen avgränsas geografisk i söder av motorvägen, i väster av bebyggelsen i Nya
Hjärsta, i norr av bebyggelsen i Lundby och åkerlandskapet norr om
Boglundsängen, samt i öster av järnvägen (se karta över planområdet).

Karta 4. Planområdet för fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen.

1.4 Läsanvisningar
FÖP:en är uppdelad i fem kapitel. I kapitel 1 presenteras motiven till att ta fram
en fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen, samt vilka
politiska mål och ställningstaganden som är viktiga för området. Kapitlet klargör
även vad en fördjupning av översiktsplanen är.
I kapitel 2 beskrivs ett antal fysiska och juridiska förutsättningar för planen.
Kapitlet innehåller nulägesbeskrivningar inom ett flertal ämnesområden, som
utgör viktiga utgångspunkter för hur området kan och bör förändras på lång sikt.
Ett flertal kartor illustrerar dessa förutsättningar.
Kapitel 3 handlar om planområdet som livsmiljö och belyser aspekter av hur
människor känner, upplever och agerar utifrån sin fysiska miljö. Det handlar om
samspelet mellan det rumsliga och det sociala, och hur de ömsesidigt påverkar
varandra. Kapitlet redovisar en sammanställning över områdets förutsättningar,
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kvaliteter och möjligheter. Det ger en uppfattning om kommande åtgärder,
utveckling och behövda resurser. Kapitel 3 belyser även områdets sociala värden
och fungerar som en länk mellan planens inledande kapitel, som redovisar
utgångslägen och fysiska förutsättningar, och planens senare kapitel som
presenterar förslag för områdets framtid.
I kapitel 4 redovisas planförslaget i form av ett antal ställningstaganden för
planområdets framtida mark-och vattenanvändning. Som läsarstöd finns ett antal
kartor, bilder och illustrationer som förtydligar de platser och idéer som beskrivs
under rubriker för olika teman. Planens sammantagna ställningstaganden
redovisas i en samlingskarta över hela området. I kapitlet finns även en
återkoppling till centrala politiska mål och planens huvudfrågor besvaras. Kapitel
avslutas med en redogörelse för hur arbetet med miljöbedömningen har gått till
och vilka ämnesområden vi har valt att fokusera på som bedöms ha betydande
miljöpåverkan.
Det avslutande kapitlet 5 redogör för hur planen har tagits fram och
arbetsorganisationen bakom planen.
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2 Beskrivning av planområdet
Historisk tillbakablick
Det som idag utgör Vivalla och Boglundsängen har varit befolkat under en
mycket lång tid. Det vittnar flera fornlämningar om. I skogspartiet i nordost finns
ett gravfält med en hög och sex stensättningar. Något som troligen är ytterligare
stensättningar finns strax norr om nuvarande Vivalla centrum.
Fram till 1960-talet fanns här de gamla bondbyarna Vivalla och Ökna. Vivalla by
var då mest känd som födelseplats för poeten och äventyraren Lars Wivallius på
1600-talet. En stor del av marken var jordbruksmark och resten skog. I den norra
delen av Vivalla finns ett av de gamla bostadshusen kvar. Resten revs eller
flyttades när bostadsområdet Vivalla byggdes.
Tanken att bebygga Vivalla kom ganska sent, i förslaget till generalplan 1955
fanns det inte med. Men redan kring tiden då Varberga planerades runt 1960 kom
idéerna. De privata byggmästarna, som egentligen hade velat bygga i Varberga
men hade fått stå tillbaka för Stiftelsen (nuvarande ÖBO), blev hänvisade till
Vivalla. De var dock inte intresserade på grund av sämre läge och sämre
grundläggningsförhållanden. Närmsta grannar till Vivallaområdet var Hjärsta
egnahemsområde som började bebyggas 1910, och Baronbackarna, ett
flerbostadshusområde från 1950-talet.

Karta 5. Ökna, Vivalla och Hjärsta på häradskartan 1864.
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Bebyggelse- och gatustruktur
2.2.1 Vivalla

Vivalla planerades under 1960-talet och bär därför många spår av det
modernistiska planeringstänkandet, exempelvis i hur området är utformat, med
grannskapsenheten och trafiksepareringen som två centrala inslag. Den
bakomliggande planeringsidén med Vivalla var att med en strikt
produktionsmetod åstadkomma ett ekonomiskt låghusbyggande. Med strikt och
ekonomiskt avsågs exempelvis stordrift, standardiseringar, elementbyggeri och
byggkranar för sammansättning, något som ofta resulterade i långa raka
huskroppar utlagda över en helt utjämnad markyta.
Med strikt och ekonomiskt avsågs även att hyrorna skulle vara låga. Tanken
bakom låghusprofilen var att komma bort från storskaliga bostadshus för att
istället placera de boende mindre tätt och med större tillgång till naturen. Vivalla
planerades även enligt principerna för trafikseparering, med säckgator från en
omslutande ringväg, utan genomfartsgator. Initialt innebar det att
parkeringsplatserna placerades invid ringvägen (Vivallaringen), men kom slutligen
på grund av områdets storlek också att placeras vid säckgatornas slut.
Kollektivtrafiken skulle, liksom övrig motortrafik, passera runt stadsdelen.1
Centrumanläggningen med butiker, samhällsservice, skolor, förskola och
bostadskomplement var tillsammans med omgivande natur viktiga delar i den
grannskapstanke som präglade planeringen av området.

Bild 2. Bostadshus i Vivalla

När området var klart 1970 fanns cirka 7000 boende fördelade på 2546
lägenheter. Det kommunala bostadsbolaget ÖBO stod som ägare och förvaltare.
1

För en fördjupad bild av Vivallas framväxt och planering, se Egerö, Bertil (1979) En mönsterstad
granskas, s. 173ff.
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Bebyggelsen bestod av flerfamiljshus i två våningar huvudsakligen begränsat till
tre typer; loftgångshus, radhus och lamellhus, alla uppförda med samma
fasadbeklädnad i rödbrunt tegel och vit träpanel. Under åren har många av
Vivallas lägenheter ändrats genom sammanslagningar av små lägenheter till större
lägenheter, eller genom tillbyggnader för att skapa ytterligare ett rum, endera som
”holk” över entrén (se bild 3), eller i form av en utbyggnad på baksidan ut mot
uteplatsen.

Bild 3. Tillbyggt rum ovanför entrén.

Tvärs genom området i nordsydlig riktning löper ett grönstråk. Invid grönstråket,
centralt i Vivalla, finns stadsdelens centrum, som ursprungligen bestod av fem
huskroppar kring ett T-format torg. Centrumet har förändrats något sedan 1970talet, främst under tidigt 1990-tal då det ursprungliga torget byggdes över och ett
14 våningar högt punkthus uppfördes. Vid samma tid byggdes två 3 till 4
våningar höga bostadshus på var sin sida om centrumet. När stadsdelen
uppfördes fanns två skolor centralt invid det nord-sydliga grönstråket, på vardera
sidan om centrum. Idag finns bara den södra skolan kvar, Vivallaskolan, efter att
Öknaskolan som var placerat norr om centrum revs 2011.
Förändringarna som har skett genom åren i det ursprungliga bostadsbeståndet,
tillsammans med 90-talets tillskott av lägenheter, har förändrat lägenhetsantalet
till att omfatta 2501 stycken idag, d.v.s. 45 lägenheter färre än ursprungligt, men i
stället har lägenheterna blivit större.
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Bild 4. Höghuset i Vivalla centrum.

Idag består huvuddelen av husen av hyreslägenheter i ÖBO:s regi. Av totalt 2 501
lägenheter är 96 procent hyresrätter och övriga bostadsrätter. Bostadshusen i
centrum från 1990-talet består av bostadsrätter. 44 procent av Vivallas lägenheter
är tvårumslägenheter.
Ett begränsat område i nordöstra Vivalla, som omfattar Versgatan och
Prosagatan, har ett kulturhistoriskt värde som tydligast exemplifierar 1960-talets
planering och stadsbyggnadsambitioner med enhetlig och regelbunden struktur
och utformning. Denna del av Vivalla har därför ett högt bevarandevärde.
2.2.2. Boglundsängen

Boglundsängen kan ses som både ett arbetsplatsområde och en handelsplats.
Handelsplatsen började växa fram genom Eurostops etablering under tidigt 1990tal, och har under senare år kompletterats med fler handelsytor. Dessa är främst
lokaliserade i södra delen av Boglundsängen, närmast motorvägen. Övriga
verksamheter i form av kontor, småskalig industri mm är främst lokaliserade
längre norrut.
Boglundsängen upplevs idag som ett brokigt område under utveckling. Det består
av spretig bebyggelse, med ”handelslådor” och andra byggnader utan inbördes
ordning eller sammanhang. Den södra delen av området kan uppfattas som
mer ”iordningsställd” och ”färdigt” medan det intrycket avtar ju längre norrut i
stadsdelen man färdas, men med vissa undantag. Mellan byggnaderna finns stora,
ibland obebyggda ytor. Det förekommer uppställningsytor som omgärdas av
stängsel. Gatunätet är ett glest rutnät under utveckling och mötet mellan gata och
hus kan upplevas som otydligt.

21

22

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR VIVALLA OCH BOGLUNDSÄNGEN

Bild 5. Brokig bebyggelse och tomma, oexploaterade ytor i Boglundsängen. Vy norrut från parkeringen på Ica
Maxi.

Grönytor och fritid
Stadsnära naturområden är en del av Örebro karaktärsdrag som gör staden unik
och som särskiljer Örebro från andra städer. Stadsnära naturområden är därför
viktiga att bevara och utveckla. I Vivalla och Boglundsängen är grönskan och
närheten till stora naturområden en av de riktigt stora ekologiska och rekreativa
kvaliteterna. Hjärstaskogen i söder och väster samt Öknaskogen (i folkmun kallad
Lundbyskogen) i norr finns i direkt anslutning till Vivalla. Norr om
Boglundsängen vidtar ett öppet åkerlandskap och i öster återfinns naturreservatet
med naturstigar och vattenspeglar.

Bild 6. Boglundsängens naturreservat
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De angränsande naturområdena ger stora möjligheter till rekreation och
friluftsliv. Parker och stadsnära naturområden utgör en viktig del av det offentliga
rummet där många örebroare tillbringar en stor del av sin fritid. Grönområden
används för avkoppling och återhämtning – platser där man kan uppleva lugn
och ro, men också för en lång rad aktiviteter och sporter, från promenader och
löpning till orientering, cykelsporter och vintersporter. De är viktiga områden för
barns lek och attraktiva grönområden fungerar som mötesplatser där människor i
olika åldrar, från olika stadsdelar och med olika bakgrund kan träffas och se
varandra. Grönstrukturen har också en stor betydelse för folkhälsan. Det finns
tydliga samband mellan tillgång till attraktiva natur- och grönområden och
psykisk och fysisk hälsa.
Stadens gröna miljöer bidrar även med ett flertal ekosystemtjänster. Nätverket av
såväl stora som små grönytor – parker, trädgårdar, vägrenar, gröna tak och träd
på gator och torg – skapar ett bättre lokalklimat, och en tåligare bebyggelse
genom att de renar luften från trafikens luftföroreningar, utjämnar
temperatursvängningar, renar dagvatten samt dämpar vattenflöden vid kraftiga
regn, vilket är exempel på ekosystemtjänster. Nätverket av grönområden fungerar
även som gröna korridorer för djur och växter och gör att dessa kan förflytta sig
mellan olika områden.
Under 2012-2013 har Örebro kommun genomfört en GIS2- analys där tillgången
till olika typer av grönområden (skogsmiljöer, parker mm) och upplevelsevärden
har kartlagts i Örebro tätort. Underlaget för analysen omfattar endast ytor som
kommunen har rådighet över och som är offentligt tillgängliga. Med andra ord
behandlas inte lekplatser, parker och bollplaner på exempelvis ÖBOs mark i
underlaget. Analysen har varit inriktad på att mäta och värdera kvaliteten på
grönstrukturen och utifrån jämförelser mellan olika stadsdelar presentera hur
tillgången till olika typer av grönområden ser ut på stadsdelsnivå. Generellt kan
konsternas att grönområden används på olika sätt och för olika ändamål. Därför
är det viktigt att det finns en variation i park- och grönområden.
Utifrån kartläggningen kan vi konstatera att avståndet till naturmark i
Hjärstaskogen, Öknaskogen och Boglundsängens naturreservat är
tillfredsställande, men att naturmarken behöver göras mer tillgänglig.
Tillgänglighet inbegriper utöver det faktiska avståndet i meter, även aspekter som
att vägen dit är lätt att hitta och trevlig att gå, att området har en välkomnande
entré, att det är lätt att ta sig runt i området eller att man känner sig trygg i
området. För att öka tillgängligheten kan det handla om att öka nåbarheten till
området för alla trafikantgrupper, att förbättra skyltning till och inom området,
att tillgänglighetsanpassa för olika funktionsnedsättningar, att upprätthålla god
nivå på skötsel och underhåll samt att belysning av stråk och platser är
tillgodosedd.
I analysen av parkområdena sticker Vivallaparken ut i många avseenden. Vivalla
är Örebros befolkningsrikaste stadsdel, inte minst beträffande andelen barn och
2

GIS står för geografiska informationssystem och är ett datorbaserat system för att
samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.
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unga (upp till 18 år), vilket också blir tydligt i analysen av hur många människor
det går per ytenhet park i bostadens närhet. Enligt analysen har så många som
omkring 15 000 personer Vivallaparken, (3,2 hektar stor) som sin närmsta stora
park, vilket kan jämföras med stadsparken, (9.8 hektar stor) med ca 5000
personer, eller Varbergaparken, (10,7 hektar stor) med ca 6000 personer. Här blir
det tydligt att trycket per ytenhet park är mycket stort i Vivalla. I en jämförelse av
skötselinsatserna för dessa parker blir det tydligt att Vivallaparken har brister i
innehåll och attraktiv gestaltning. Parkytan består mest av träd och gräsytor.
Detta gör att parken till stora delar saknar funktion som stadsdelspark.
Stadsparken och Varbergaparken å andra sidan har mycket högre skötselintensitet
och betydande utbud av aktiviteter och funktioner.
Vivalla är den stadsdel i analysen som sticker ut mest, där antalet barn (upp till 12
år) som delar på de olika aktivitetsytorna är betydligt större än i de flesta andra
stadsdelar. Vivalla har nära tio ggr så många barn per aktivitetsyta (plaskdamm,
pulkabackar, ytor för spontanidrott, lekplatser etc.) än övriga stadsdelar. Mer än
2000 barn har bollplanen vid Vivallaskolan som sin närmsta bollplan. I Vivalla är
det genomsnittliga avståndet till vinteraktivitet (tillgång till pulkabacke, spolad
isbana och skidspår) längre än 600 meter, jämfört med stadens genomsnitt som är
500 m. Utifrån denna sammanfattning är det lätt att konstatera att Vivallaparken
har ett stort behov av utveckling. 3
Jämte natur- och parkområden är fritidsanläggningar viktiga mötesplatser. I
planområdet finns idag en bred variation av rekreations- och fritidsmiljöer som
erbjuder bland annat utomhusbad, bibliotek, fritidsgård, golfhall, miniracebana
och odlingslotter.
Vivalla har ett mycket starkt föreningsliv med cirka 80 registrerade föreningar.
Tillgången till föreningslokaler är liten och efterfrågan stor. De flesta
föreningslokalerna finns i Vivallas centrumbyggnad. Det är också vanligt att
föreningar hyr in sig i Vivallaskolans matsal eller kulturarena vid sammankomster
och aktiviteter. I Boglundsängen finns ett mindre antal föreningar med
verksamheter utspridda i stadsdelen.

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande vatten från regn och smältvatten. Idag
samlas dagvattnet upp i ledningssystem som leds till vattendraget Lillån.
Dagvatten från framför allt vägar och parkeringsplatser kan innehålla oönskade
ämnen som tungmetaller, petroleumprodukter, näringsämnen och bakterier. Ju
närmare källan man kan ha reningen desto mindre anläggningar behövs, eftersom
mindre mängd vatten behöver renas.
Lillån och Svartån som är mottagare för dagvatten i Örebro är hårt belastade.
Örebro kommun har krav på sig att dessa två vattendrag ska ha god ekologisk
och kemisk status senast år 2021.
3

GIS-analys av grönstrukturen i Örebro stad, tillgång till park- och naturområden
och till olika upplevelsevärden och aktiviteter.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR VIVALLA OCH BOGLUNDSÄNGEN

Planområdet är relativt flackt vilket gör det svårt att leda dagvattnet till en stor
gemensam anläggning. Dagvattenledningar finns redan i marken och är dyra att
flytta. När väl vattnet har tagit sig till ledningen är det svårt att få upp vattnet till
ytan igen om man inte pumpar.

Vattendrag, översvämningsrisk och skyfall
Planområdet korsas av vattendraget Lillån som är utpekat som ett grönt stråk
intressant för naturmiljön i kommunens översiktsplan. Lillån omfattas inte av
strandskydd, det gör däremot en konstgjord damm i anslutning till ån i
Boglundsängen. Vattendraget omfattas av miljökvalitetsnormer som anger att
vattendragen har dålig status.
På vissa markpartier i anslutning till Lillån finns risk för översvämning vid
långvariga regn, omfattande snösmältning samt vid ostlig vind, vilket gör att
Hjälmarens vattenstånd är högt, och ger höga flöden i Svartån och Lillån.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny
kartering av översvämningsrisker för 50-, 100- respektive 200-årsnivån, se karta 6
nedan.

Karta 6, Översvämningsområden

Enligt de beräkningar som gjorts skulle Lillån vara fylld till bredden vid ett 50årsflöde, dvs. ett flöde som med stor sannolikhet inträffar 1 gång på 50 år. Vid ett
100- eller 200-årsflöde breder vattenytan ut sig över delar av vattenparken och
gör gångbanan tillfälligt obrukbar. Vid ett 100- och framför allt 200-årsflöde kan
också en sträcka av motorvägen översvämmas.
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MSB har också räknat ut ett högsta beräknat flöde för staden som motsvarar ett
flöde som inträffar i storleksordningen 1 gång på 10 000 år. Ett sådant teoretiskt
flöde omfattar största delen av Boglundsängens nuvarande verksamhetsområde,
motorvägen och sträckor av järnvägen.
Modellberäkning har också utförts för skyfall, det vill säga stora
nederbördsmängder på kort tid. Kartläggningen är framtaget av MSB och
beräkningarna har utgått från skyfall av storleken 100-årsregn. Denna grova
modell är baserad på ett antagande att ledningsnätets kapacitet eller
infiltrationskapaciteten i marken motsvarar ett 10-årsregn. Resultatet visar att
bland annat cykelvägen väster om Vivalla centrum, ett område vid Lyrikgatans
slut samt området runt Boglundsrondellen i Boglundsängen kan drabbas av
tillfälliga översvämningar vid skyfall.

Karta 7, Områden som kan drabbas av tillfällig översvämning vid skyfall.

Miljö- och riskfaktorer
Inom planområdet finns ett antal markområden som antingen har konstaterats
vara förorenade eller misstänkts vara förorenade. Enligt kommunens register över
förorenade områden finns cirka 20 objekt klassade (enligt metodik för
inventerade förorenade områden, MIFO) inom området. I huvudsak är dessa
lokaliserade i Boglundsängen där de består av pågående verksamheter som
drivmedelsstationer, bilverkstäder, snötipp, miniracebana etc. som kan ha orsakat
föroreningar i mark och grundvatten. Dessutom finns ett äldre avfallsupplag där
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rivningsavfall har dumpats. Idag används platsen som snötipp. Det är troligt att
det inom Boglundsängen förekommer fyllnadsmassor med föroreningar. I södra
delen av Boglundsängen finns ett område med höga radonvärden.
Även i Vivalla bostadsområde finns förorenad mark. Där har förhöjda halter av
PCB påträffas i marken. Uppkomsten är inte klarlagd men antas komma ifrån
byggnadsmaterial från tiden då området byggdes, eller i samband med
renoveringar. I Vivalla finns även markföroreningar från bekämpningsmedel som
använts på odlingsplatser, samt en gammal bensinstation. På äldre idrottsplatser
finns lämningar av rödfyr innehållande förhöjda halter av bland annat arsenik.
I planområdet finns också ett antal mindre verksamheter som kan medföra ett
visst skyddsavstånd som kan ha betydelse för placering av känslig
markanvändning till exempel bostäder. Bensinstationer kan medföra ett
skyddsavstånd till bostäder på mellan 75-100 meter.
Befintliga verksamheter i Boglundsängens norra delar är idag småskaliga och
bedöms medföra relativt korta skyddsavstånd på ca 50 m. Enligt miljöbalken
bedöms verksamheterna ha låg påverkan på omgivande miljö och människors
hälsa. Inte heller den miniracingbana som finns i planområdets nordöstra delar
bedöms medföra något större skyddsavstånd.

Karta 8, Karta över miljö- och riskfaktorer.
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Trafik och kommunikationer
Stora delar av trafiksystemet i planområdet härrör från slutet av 60-talet då delar
av planområdet byggdes. På den tiden rådde andra planeringsideal för trafiken
som i högre grad än idag prioriterade biltrafik. Dessa strukturer, med bland annat
breda gator, separering av trafikantgrupper och säckgator, lever kvar i
planområdet. Det nyligen antagna dokumentet Trafikprogram för Örebro kommun
anger vilka mål och riktlinjer som gäller för kommunens trafik- och
samhällsplanering idag. Dessa ger gång- cykel och kollektivtrafiken en betydligt
mer framtonad roll jämfört med bilen.
2.7.1 Gång- och cykeltrafik

Örebro kommun har som mål att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor
ska öka från dagens 45 procent till 60 procent år 2020. Det innebär att dessa
trafikslag ska prioriteras i trafikplaneringen. Vid en analys av gång- och
cykelvägnätet i Vivalla och Boglundsängen kan man konstatera att nätet är av
varierande kvalitet, i synnerhet då det gäller omgivningskvaliteter som rekreation
och social trygghet. Exempelvis är kopplingarna till, från och genom natur- och
rekreationsområdena begränsade, vilket är en kvalitet i gång- och cykelvägnätet
som efterfrågas av örebroarna4. Det finns tydliga barriärer i gatunätet som
förhindrar ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät. Barriärerna utgörs
främst av större vägar som Vivallaringen, Hedgatan och motorvägen E18/E20,
men också av grönområden som ligger skilda från bebyggelse och platser med
naturliga flöden av människor. Bristen på övervakning bidrar till otrygghet, vilket
kan utgöra en mental barriär.

4

Örebro - En cykelstad för alla, Spacescape 2013
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Karta 9. Gång- och cykelstråk i planområdet.

Det finns idag få sammanhängande socialt trygga gång- och cykelstråk i
planområdet, d.v.s. stråk där det finns ett naturligt flöde av människor eller en
indirekt social övervakning, till exempel att stråket är placerat längs välbesökta
målpunkter, att entréer vänder sig ut mot stråket, eller att gång- och cykelvägar
löper parallellt med bilvägar. Anmärkningsvärt är att de få gång- och cykelvägar
som ansluter till andra stadsdelar/övriga staden passerar genom grönområden
eller handels-/industriområden och därför uppfattas som otrygga av många.
Trafiksäkra gång- och cykelvägar, samt gena vägar, det vill säga stråk som medger
en kort färdväg, är en viktig förutsättning för att locka fler att gå och cykla. Gångoch cykelvägnätet i Vivalla är relativt trafiksäkert, mycket beroende på
separeringen från biltrafiken, men det finns en stor potential för att skapa kortare
färdvägar för gående och cyklister. I Boglundsängen är gång- och cykelvägnätet
samordnat med bilgatorna men det finns brister i nätet i Boglundsängen eftersom
det är glest och det saknas kopplingar mellan viktiga målpunkter och stråk i
angränsande stadsdelar.
2.7.2 Kollektivtrafik

Vivalla och Boglundsängen trafikeras idag av tre stombusslinjer, varav en för
expressbuss. Belastningen på linjenätet är stor och det finns efterfrågan på
förstärkningar i kapaciteten på sträckan. Alla linjer trafikerar Vivalla via
Poesigatan vilket innebär att befolkningen i de sydvästra delarna av Vivalla har
längre än 500 meter till en busshållplats. Även arbetsplatser i norra delen av
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Boglundsängen ligger mer än 500 meter från en busshållplats. 400 meter eller
kortare till hållplats räknas som god tillgänglighet.
Det är inte möjligt idag att resa kollektiv från Vivalla/Boglundsängen till
närliggande stadsdelar öster och västerut.

Karta 10. Dagens linjesträckning och hållplatslägen
2.7.3 Biltrafik

Boglundsängen, Vivalla och Lundby utgör trafikmässigt en helhet – en slags
halvö i det omgivande trafikhavet. Den absolut dominerande tillfartsvägen till
området för bil är Hedgatan. Det är endast marginella biltrafikströmmar som
kommer från andra håll, som västerifrån via Vivallaringen och Blåbärsvägen, eller
norrifrån via Mandelstensvägen och Tjusebovägen.
De senaste årens utbyggnad av handel i södra Boglundsängen har påverkat
trafikflödena. Det innebär att det vid enstaka tillfällen uppstår köbildningar på
Hedgatan, men även på avfartsramperna från E18/E20. För kollektivtrafiken
innebär belastningen på Hedgatan marginella fördröjningar. I nuläget är
trafiksituationen hanterbar och med relativt enkla åtgärder, som reglering med
trafiksignaler, kan störningarna åtgärdas.
Bilden nedan visar uppmätta trafikflöden i planområdet. De röda siffrorna anger
mätår och de svarta visar uppmätt flöde i tusental fordon per dygn. Under de
senaste åren har trafikflödet på E18/E20 ökat medan trafiken till/från
planområdet inte förändrats nämnvärt. En villagata i Örebro kan ha flöden
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upptill 2000 fordon/dygn vilket kan jämföras med E18/E20 som på vissa
sträckor har flöden som närmar sig 40 000 fordon/dygn. Trafikprogrammet för
Örebro kommun anger att den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska
minska i absoluta tal fram till 2020.

Karta 11, Fordonsflöden 2014.

Inom Vivalla, i de delar som är avsedda att vara bilfria, förekommer det idag
biltrafik trots trafikseparering. En del är trafik till förskolor eller andra
verksamheter i Vivalla dit det saknas anslutande bilvägar, till exempel
varutransporter. Det förekommer även att boende kör olovligt på gång- och
cykelvägar.
För att skapa oss en uppfattning om hur omfattande den otillåtna biltrafiken
inom Vivalla är, har vi utfört manuella trafikräkningar under en veckas tid under
perioden från den 18-23 oktober 2014. Räkningen utfördes dagligen mellan ca kl.
16-17, som är den generella maxtimmen för trafikrörelser och som är bruklig att
använda som tidpunkt för trafikräkning. Platsen som observerades var
cykelbanorna mellan Vivallaskolan och HSBs bostäder på Poesigatan 21. Det
totala antalet uppmätta bilar som passerade på gång- och cykelvägnätet som gick
att överblicka från den aktuella platsen under mätperioden var 5-7 bilar. Av dem
kan vi med säkerhet säga att en av bilarna körde lovligt (polisbil) samt att
ytterligare 2-3 bilar med stor sannolikhet framfördes lovligt (skåpbilar av olika
slag, exempelvis inom bygg-, skötsel- och underhållsbranschen). Antalet olovliga
bilkörningar var således marginellt under mätperioden.
2.7.4 Trafikbuller

Örebro kommun gjorde 2011 en bullerkartläggning över hela staden. Karta 10
nedan visar platser i planområdet som påverkas av buller från järnvägen och
motorvägen. Tågtrafiken har en negativ inverkan på ljudnivån i Boglundsängens
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naturreservat som ligger i planområdets östra del. Även biltrafiken på
motorvägen har en negativ inverkan på ljudnivån i detta grönområde liksom i
Hjärstaskogen södra delar.
För boende i planområdet är det främst Vivallaringen och biltrafiken på den som
påverkar ljudnivån negativt men de flesta bostäderna finns på ett avstånd från
Vivallaringen som gör att ljudnivåerna inte överskrider rekommenderade
gränsvärden.
Kartan nedan visar ljudsituationen i planområdet, grönt anger riktvärdet 55 dBA
som inte ska överskridas vid bostadsbebyggelse. Bild 7 på nästa sida visar
decibelskalan och ger en uppfattning av hur högt 55 dBA låter. 55 dBA utgör
riktvärdet för ny bostadsbebyggelse.

Karta 12, Bullerkartläggning. Kartan visar buller från väg och järnväg.
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Bild 7. Decibelskala med inplacering av olika ljudkällor.

Övrig infrastruktur
Planområdet har ett väl utbyggt fjärrvärmenät med god kapacitet. De flesta
fastigheter i området är idag anslutna till nätet. Det finns goda möjligheter att i
framtiden bygga ut nätet och ansluta ny bebyggelse.
Ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt i hela planområdet och har en
övergripande kapacitet att klara tillkommande bebyggelse utan större utbyggnad.
Infrastruktur för exempelvis el och tele är väl utbyggt i planområdet och det finns
goda möjligheter till fortsatt utbyggnad av dessa ledningsnät.

Riksintressen
Planområdet avgränsas i öster av Trafikverkets riksintresse för befintlig järnväg.
Riksintresset utgörs dels av Godsstråket genom Bergslagen, dels av Mälarbanan.
Den förstnämnda ingår i TEN-T-nätet och är av internationell betydelse, den
ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till Mjölby.
Mälarbanan går från Stockholm via Västerås till Örebro. Banan är av nationell
betydelse och trafikeras av både person- och godstrafik.
I söder avgränsas planområdet dessutom av Trafikverkets riksintresse för
befintlig motorväg, Europaväg 18/20 Kapellskär/Stockholm-Oslo respektive
Stockholm-Öresundsbron. Båda vägarna ingår i det nationella stamvägnätet som
riksdagen fastställt och som är av särskild nationell betydelse.
Söder om motorvägen ligger bostadsområdet Baronbackarna, utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården. Baronbackarna uppfördes 1953–57 och är ett
tydligt exempel som berättar om 1950-talets bostadsbyggande och den expansiva
utveckling som det svenska samhället genomgick under efterkrigstiden. I området
förverkligades flera av de rådande planeringsidéerna som grannskapstanken,
trafikseparering och trygg miljö. De bostadssociala ambitioner som beställaren
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och arkitekterna hade med Baronbackarna berättar om den tidens vilja att skapa
bättre bostadsförhållanden. Det gör att Baronbackarna är samhällshistoriskt
intressant sett ur såväl socialhistoriskt som ett genusperspektiv.
Arkitekturhistoriskt är området mycket betydelsefullt såsom ett av landets mest
kända och främsta exempel från den folkhemsepok som grundlades på 1930-talet
och verkställdes under 1940- och 50-talen. Drygt femtio år efter uppförandet är
området ett välbevarat och levande bostadsområde med mycket stora
bevarandevärden i såväl arkitektur som yttre miljö.

Karta 13, Riksintressen i anslutning till planområdet.

Skola och förskola
I Vivalla finns idag cirka 1 000 barn i förskoleåldern (1-5 år) och 34 avdelningar
fördelade på cirka 13 förskolor. Flera av förskolorna har en eller två avdelningar.
Det gör det dyrt att driva förskolan eftersom det går åt mer personal per barn för
öppning och stängning, än på en förskola med fler avdelningar. Vissa förskolor är
placerade inne i Vivalla där det saknas anslutande bilvägar. Det innebär att
varutransporter till förskolor olovligt tvingas köra på gång- och cykelvägar inom
bostadsområdet. Några av förskolebyggnaderna i Vivalla är också i dåligt skick
och skulle behöva renoveras eller bytas ut. På den fristående förskolan Al Azhar i
Boglundsängen finns tre avdelningar med ca 70 barn.
Vivallaskolan är den största grundskolan i planområdet med plats för ca 880
elever. Lokalerna är i gott skick och förvaltas av det kommunala bolaget
Västerporten. Cirka 1 400 elever har Vivallaskolan som sin närmsta skola, så
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kallad anvisningsskola. Av dem går ca 750 elever på Vivallaskolan medan övriga
har valt andra kommunala skolor eller friskolor. Friskolan Al Azhar i
Boglundsängen bedriver skola för åldersgruppen F-3 med ca 150 elever inskrivna.
Av dem bor ca 80 % i Vivalla.
Det finns drygt 400 barn i gymnasieåldern i Vivalla som går på gymnasieskolorna
i Örebro. I Vivalla centrum bedriver Örebro folkhögskola utbildningsverksamhet.
Befolkningsprognoserna för området tyder på att det i framtiden kommer att
behövas ytterligare utbildningslokaler motsvarande en mindre grundskola samt
nya förskoleavdelningar. Örebro folkhögskola är i behov av större lokaler.

Karta 14, Lokalisering av förskolor, skolor och folkhögskola i planområdet idag.
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Mötesplatser, kommersiell och offentlig service
Tillgänglig samhällsservice har betydelse för medborgarnas upplevelse av en trygg
och attraktiv livsmiljö och ger förutsättningar för mötesplatser och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Tillgången till samhällsservice är god i planområdet. I
Vivalla finns de flesta servicefunktioner i eller i anslutning till centrumbyggnaden.
Där finns bland annat bibliotek, vårdcentral, familjecentral, folktandvård,
barnavårdscentral, folkhögskola, mataffär, restaurang etc.
Fritidsgård, skola, och förskolor finns utspridda i stadsdelen, liksom en mängd
olika föreningslokaler samt ytor för idrotts- och fritidsverksamhet. Det rika
föreningslivet efterfrågar idag fler lokaler för en bred variation av
föreningsverksamhet. I stadsdelen finns ett flertal trossamfund. Precis på gränsen
mellan Vivalla och Boglundsängen finns Örebro Moské som är en betydelsefull
mötesplats för människor från flera stadsdelar i Örebro, men också regionalt och
nationellt.
I Boglundsängen finns mataffärer, caféer, apotek, blomsterbutik, systembolag,
restauranger, drivmedelsstation, småskalig industriverksamhet, bilorienterad
serviceverksamhet, idrott- och fritidsverksamheter etc. Inom de närmsta åren
väntas fler etableringar av butiker och servicefunktioner i Boglundsängen.
I den kommunomfattande översiktsplanen är Boglundsängen utpekat som ett
regionalt handelsområde med dagligvaruhandel och sällanköpsvaror som inte är
av cityshoppingkaraktär. I handlingsplanen för stadens byggande pekas
Boglundsängen ut som köpcentra. Området är även detaljplanelagt till största del
som handel, kontor och småindustri.

Markägande
Som man kan se på kartan nedan är Örebrobostäder den helt dominerande
fastighetsägaren i stadsdelen Vivalla, där bara ett fåtal byggnader ägs av privata
fastighetsägare. Boglundsängen däremot är mer diversifierat. Kommunen och
Örebroporten äger det mesta av marken i norra och östra delarna, medan privata
fastighetsägare dominerar i söder. De största gatorna och natur- och
parkområdena i planområdet ägs av kommunen.
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Karta 15, Markägoförhållandena inom planområdet.

I plansammanhang skiljer man på ”allmän plats” och ”kvartersmark”. Allmän
plats är avsedd för gemensamma behov som exempelvis parker, gator och torg,
dvs. vanligtvis platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten. Kvartersmark
är oftast tomter med byggnader och tillhörande parkeringar, gröna gårdar etc.
Kvartersmarken är ofta privatägd och kan vara stängd för allmänheten. Förenklat
kan man säga att alla har rätt att röra sig på allmänna platser, medan man kan bli
avvisad från kvartersmark.
I Vivalla är naturområdena runt Vivalla, bilgatorna samt parkstråket som går rakt
igenom Vivalla allmän platsmark (se kartan nedan). Parkerna mellan kvarteren,
gårdarna mellan husen, de flesta gångvägarna och parkeringsplatserna är däremot
kvartersmark, även om dessa platser är utformade så att de upplevs och används
som allmänt tillgängliga.
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Karta 16, Fördelningen mellan allmän plats kontra kvartersmark inom planområdet

Det är värt att notera att det inte går att ta sig från torget framför Vivalla centrum
till parken på allmän platsmark utan att gå en lång omväg via Vivallaringen. Det
finns inte heller några öst-västliga förbindelser genom Vivalla för gående och
cyklister på allmän platsmark.
I Boglundsängen ligger de befintliga gatorna i huvudsak på allmän platsmark.
Dock inte Boglundsgatan, vilket innebär att det är fastighetsägarens ansvar att
utföra erforderliga åtgärder i den delen av trafiksystemet.
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3 Människor och den upplevda miljön
I föregående kapitel beskrevs planområdets fysiska miljö, de fysiska strukturer
som människorna lever och verkar i och det område som stora delar av deras
vardagsliv utspelas i. Syftet med detta kapitel är dels att lyfta fram aspekter av hur
människor känner, upplever och agerar utifrån sin fysiska miljö, dels att koppla
dessa aspekter av det upplevda rummet till frågan om social hållbarhet.
Upplevelsen av en plats blir till i ett samspel mellan det rumsliga och det sociala.
Aspekter som kommer att behandlas i kapitlet är allt från olika former av
blandning och hur människor bor, till specifika frågor som trygghet och
identitetsskapande.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är långsiktigt stabilt och dynamiskt med jämlika och
goda levnadsförhållanden. Jämställdhet mellan könen, integration och mångfald
samt tillvaratagande av barns rättigheter stärker förutsättningarna till hälsa på lika
villkor. Genom att vara lyhörd för och beakta människors olika behov kan den
fysiska planeringen bidra till att utjämna skillnader och skapa lika förutsättningar
för hela befolkningen.
I ett rumsligt perspektiv handlar social hållbarhet om en socialt sammanhållen
stad, där människor från olika sociala grupper ser varandra i det dagliga livet.
Deras tider och rum i vardagen överlappar varandra, så att samspel uppstår, och
polariseringen mellan olika grupper minskar. När det gäller skillnader i demografi
(ålder, kön, hushållstyper), socioekonomi (klass och resursskillnader) och
etnicitet, ska det finnas en närhet och en inblick i andras villkor. Genom de
överlappande sociala och rumsliga sammanhangen har människor med olika
bakgrund anledning att dela varandras vardagsliv och de får en större förståelse
för varandra. Dessutom finns det i den sammanhållna staden en närhet och en
variation mellan livets olika delar. Det är inte en stad med zoner utan en stad med
täta samband mellan boende, arbete, kultur och rekreation.

Områdesbeskrivning
Planområdet består av tre områden med olika karaktär. Boglundsängen kan delas
upp i dels naturreservatet Boglundsängen, dels handels- och arbetsplatsområdet
Boglundängen. Det senare inrymmer omkring 1 500 arbetstillfällen och många
besökare lockas dagligen till handelsområdet. Vivalla är främst ett bostadsområde,
och en av Örebros till ytan största stadsdelar, ca 1 km2 stort. Med sina ca 7050
folkbokförda invånare är Vivalla även en av Örebros befolkningsmässigt största
stadsdelar. Utöver de 7050 folkbokförda invånarna i Vivalla vet vi att det finns
människor som bor i Vivalla utan att vara folkbokförda. Det kan handla om
familjer som bor inneboende hos släktingar, eller har olovliga
andrahandskontrakt. ÖBO uppskattar att det rör sig om så mycket som 10001500 personer. Detta medför trångboddhet, social oro, sanitära problem, ökat
slitage och underhållsbehov. I Vivalla är kostnaderna för skötsel/kvm bostadsyta
drygt det dubbla jämfört med genomsnittet av ÖBOs bostadsbestånd. För att
jämföra befolkningstätheten i Vivalla kan nämnas Lekebergs kommun, där det
bodde ungefär lika många människor i dec 2013 (7289 st) men på en yta av 484,2
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km2 vilket ger en befolkningstäthet på 15,7 invånare per km2.
Befolkningstätheten i Vivalla är med andra ord hög.
Ett antal år efter att Vivalla stod färdigt skedde en utflyttning från området, men
sedan mitten av 80-talet har befolkningen ökat. De sista 15 åren har
befolkningsökningen skett med ca 1 400 folkbokförda personer, trots att inga,
eller marginellt få nya bostäder har uppförts under perioden. Enligt
befolkningsprognoser förväntas befolkningsökningen fortgå både på grund av
höga födelsetal och inflyttning. Enligt prognoserna kommer det att bo mellan
700-800 personer fler i stadsdelen år 2020, vilket kommer att öka
befolkningstätheten. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att prognosen bygger
på antaganden om att fler bostäder kommer byggas i Vivallas närområde, vilket
innebär att befolkningsökningen troligtvis har sin tyngdpunkt utanför det
befintliga bostadsbeståndet.
Idag utgör barn 0-18 år så mycket som 40 procent av befolkningen, medan
andelen 65 år eller äldre endast utgör cirka 7 procent. Andelen unga förväntas öka
något under kommande år, medan andelen äldre förblir konstant. I Vivalla har 96
procent av bostäderna upplåtelseformen hyresrätt vilket är en mycket hög andel
jämfört med kommunen som helhet, där andelen är 61 procent. Av det totala
antalet bostäder i Vivalla är 44 procent tvårumslägenheter. Av diagrammen nedan
framgår dels antalet familjer per hushållstyp, dels hur lägenhetsstorlekar inom
bostadsbeståndet är fördelade efter lägenhetstyp.
Antal familjer per hushållstyp

5- pers; 428; 15%

4 pers ; 250; 9%

1 pers; 1530; 53%
3 pers ; 302; 10%

2 pers; 386; 13%

Tabell 1. Antal och andel familjer per hushållstyp. Källa: SCB/Kommunens statistikdatabas, 2013.
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Antal/Andel lägenheter per lägenhetstyp

5- rok; 234; 9%

1 rok; 130; 5%

4 rok; 320; 13%

2 rok; 1098; 44%

3 rok; 719; 29%

Tabell 2. Antal och andel lägenheter per lägenhetstyp. Källa: SCB/Kommunens statistikdatabas, 2012.

Vid en analys av diagrammen ovan kan konstateras att drygt hälften av alla
hushåll i Vivalla är ensamhushåll, 1 530 st. (53 procent). Samtidigt är de små
lägenheterna, 1-2 rum och kök, färre till antalet, 1228 st. (49 procent), vilket kan
tyda på ett behov av små lägenheter. När det gäller förhållandet mellan stora
lägenheter (5 rum och kök och större) och familjer med 5 personer eller fler per
hushåll, tyder statistiken på trångboddhet5 för många familjer. Statistiken pekar på
att utbudet av lägenhetstyper inte motsvarar behoven. Det är viktigt att notera att
statistiken bygger på de officiella siffrorna för antalet folkbokförda människor i
stadsdelen. ÖBO uppskattar att det bor så mycket som 1000-1500 fler människor
i stadsdelen, utan att vara folkbokförda. Trångboddheten är således med stor
sannolikhet betydligt mer omfattande.
I stadsdelar över hela Örebro kommun kan rumsliga åtskillnader urskiljas mellan
människor avseende demografisk-, socioekonomisk- och etnisk sammansättning.
För att belysa hur tillståndet ser ut i Vivalla behöver stadsdelen jämföras med
andra. Genom att jämföra exempelvis hur stor andel av befolkningen som är
arbetslös i en stadsdel, i förhållande till andra stadsdelar och i kommunen som
helhet, kan man få en indikation på stadsdelens sociala och ekonomiska situation.
Vid en jämförelse mellan Vivalla, intilliggande stadsdelarna Lundby, Nya Hjärsta
och Baronbackarna och kommunen som helhet framträder ett mönster av
olikheter, något som i den geografiska helheten illustrerar boendesegregationen i
Örebro. Några variabler som illustrerar detta visas i tabellen nedan (tabell 3).

5

Trångboddhet är ett sätt att mäta hur många personer som bor på en viss yta, eller i ett visst antal rum.
Genom åren har det funnits olika definitioner på trångboddhet. Trångboddhetsnorm 2 (tillämpades
under perioden 1967-1974, dvs. när Vivalla var nybyggt): Fler än två boende per rum, kök och
vardagsrum oräknat. (Bostadsdepartementet, 1983:7). Trångboddhetsnorm 3 (Infördes 1974 och
tillämpas än idag): Fler än en boende per rumsenhet, köket oräknat. Samt enpersonshushåll i ett rum
och kök eller mindre. Två sammanboende vuxna förväntas kunna bo i samma rum.
(Bostadsdepartementet, 1983). I genomsnitt bor det idag 2,8 personer per lägenhet i Vivalla. När
området var nybyggt var motsvarande siffra 2,7.
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Befolkning, antal
Andel Utländsk
bakgrund, %
Andel småhus, %
Andel boende i
brf, %
Ohälsotal, %
Andel inkomst
>360 000 kr, %
Arbetslöshet, %

VIVALLA LUNDBY NYA
BARONÖREBRO
HJÄRSTA BACKARNA KOMMUN
6 937
2 708
2 354
2 085
140 599
76,6
24,4
22,8
54,5
21,3
0
4

60
40

100
24

0
0

32,9
14,5

37,1
1,2

22,5
9,2

23,5
15,7

36,8
-

24,9
10,0

25,5

6,4

5,2

17,8

7,7

Tabell 3. Beskrivning av Vivalla och angränsande stadsdelar samt Örebro kommun. Källa: SCB/Örebro
kommuns statistikdatabas, 2012 och 2013.

Av tabellen framgår som sagt att stadsdelarna i många avseenden är olika.
Andelen människor med utländsk bakgrund varierar och är som högst i Vivalla.
Alla stadsdelar i jämförelsen har dock högre andel människor med utländsk
bakgrund än Örebro kommun som helhet.
Det finns stora skillnader mellan typen av bostäder i de olika stadsdelarna. Även
om Lundby helt saknar hyresrätter är det den av stadsdelarna som har störst
blandning av upplåtelseformer och hustyper, medan Baronbackarna och Vivalla
har väldigt ensidig sammansättning av upplåtelseformer. Nya Hjärsta har en viss
blandning av upplåtelseformer men den enda hustypen som förekommer är
småhus.
Ohälsotalen för Baronbackarna och Vivalla ligger högt medan Nya Hjärsta och
Lundby har ohälsotal som ligger under kommungenomsnittet. Ohälsotal speglar
till exempel sjukskrivning och rehabilitering.
Andelen arbetslösa människor i arbetsför ålder (18-64 år) i ett område påverkar i
hög grad utfallet på ett områdes inkomststorlek. Lundby och Nya Hjärsta har
lägre andel arbetslösa än Örebro som helhet, medan ca en fjärdedel av
befolkningen i Vivalla är arbetslös. Även Baronbackarna har en hög andel
arbetslösa. Orsakerna till hög arbetslöshet kan vara flera, men en faktor som kan
vara relevant är samband som kan föreligga mellan hög andel ”utländsk
bakgrund” och ”arbetslöshet”. Relativt många människor med utländsk bakgrund
som har levt kort tid i Sverige har inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetslöshet i gruppen ”utländsk bakgrund” kan också orsakas av mer
strukturella orsaker, som diskriminering på arbetsmarknaden.
I Örebro kommun som helhet har 10 procent av befolkningen en årsinkomst på
360 000 kr eller mer (den högsta inkomstgruppen som redovisas i statistiken). I
Lundby är andelen ungefär lika hög som kommungenomsnittet medan Nya
Hjärsta visar en tydligt högre andel. I Vivalla är det endast 1,2 procent av
befolkningen som har en motsvarande årsinkomst. Uppgift saknas för
Baronbackarna.
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Utifrån ovanstående resonemang bedöms Vivalla behöva kompletteras med fler
mindre lägenheter som kan möta behovet från det stora antalet ensamhushåll,
men även stora lägenheter för familjer med 5 personer eller fler per hushåll. För
att balansera hyresrätten som dominerande upplåtelseform, och lägenheten som
dominerande hustyp, behövs fler äganderätter, bostadsrätter samt villor och
radhus. Med dessa komplement, dels i befintliga bostäder, dels i nytillkommande
bostäder i Vivalla och des närhet, kan en befolkningssammansättning som mer
liknar genomsnittet i Örebro på lång sikt möjliggöras i stadsdelen.
För att utjämna sociala och ekonomiska skillnader mellan stadsdelar behövs
insatser från många håll. Den fysiska planeringen kan inte eliminera obalansen
men kan i viss mån skapa förutsättningar till förändring. Till exempel att
stadsdelar som har sociala och ekonomiska värden som ligger långt ifrån
kommungenomsnittet prioriteras i arbetet med att skapa en sammanhängande
stad med trygga och gestaltningsmässigt goda yttre miljöer, god kommunal
service, hög standard på kollektivtrafiken, goda möjligheter för bostadsnära
rekreation och idrott, samt möjliggöra möten mellan olika grupper av människor.
Här har vi kunna se att det gäller såväl Vivalla som Hjärsta, Baronbackarna och
Lundby i olika utsträckning.

Olika uppfattningar om miljonprogramsområden
Stadsdelar tillkomna under påverkan av den modernistiska, funktionalistiska
stadsplaneringen har ofta fått utstå kritik för sin fysiska miljö. Kritiken har ofta
varit inriktad mot storskaligheten och utformningens ensidighet, men även mot
funktionsuppdelningen av bostäder, gator, service, grönområden och
mötesplatser. En del av kritiken vänder sig också mot att en betydande del av
utomhusmiljön består av stora offentliga ytor som ”har blivit över” eller
fragmenterats, till exempel restzoner utefter bilvägar som är svåra att använda.
Tillsammans med trafikleder och stora parkeringsytor hävdas att de kan skapa
gränser inom stadsdelen, men även ut mot det övriga stadslandskapet. Förutom
att vara materiella, förs de inte sällan fram som sociala gränser. En ofta anförd
invändning mot denna form av planering och byggande är vidare att bebyggelsens
betydelse för människors meningsskapande har försummats. Kritikerna menar att
många miljöer lider en påtaglig brist på mening för dem som bor eller vistas där,
vilket skapar känslor av osäkerhet och utsatthet hos individer. I kritiken ligger
också ofta resonemang om att likformigheten, den stora skalan och bristen på
individuella uttryck i den fysiska miljön ofta gör det svårt för människor att känna
identitet med sin gård och sitt hus. I områden där känslor av identitet, tillhörighet
och anknytning är stark till platsen blir närmiljön ofta omhändertagen av de
boende. Det blir inte heller så mycket skadegörelse på en plats som man känner
är ”sin” egen. I områden där tillhörigheten till platsen är svag finns på motsatt
sätt en risk för det omvända.
Parallellt med den kritik som finns kring 1950-, 60- och 70-talens
bostadsområden, finns samtidigt många som menar att de aspekter som
kritikerna lyfter fram som misslyckad planering, exempelvis trafiksepareringen
och områdesstrukturen i stort, är resurser och boendekvalitéer som bör bevaras
alternativt förädlas. Det gäller både sett ur kulturmiljöhistorisk synvinkel som i
bostadshusens inre och yttre utformning och placering, tillgången till grön- och
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naturområden eller placering av skolor, centrumanläggning och den trafiksäkra
gatustrukturen. Samtidigt är det även så att en stor del av befolkningen i dessa
områden har en stark känsla för sin stadsdel och har en stor del av sin identitet
kopplad till stadsdelen och sitt bostadskvarter. De utgör de platser inom vilka en
stor del av deras vardagsliv och deras sociala nätverk finns. För dessa personer är
inte utformningen och strukturen något som primärt upplevs som något negativt
och därmed i behov av större förändring. Synen på miljonprogramsområden som
enbart problematiska i sin fysiska utformning kommer alltså ofta från aktörer och
personer som tittar på den enskilda stadsdelen utifrån, ofta från ett
ovanifrånperspektiv, men bilden av det ”problematiska” är komplicerad och har
inte sällan starka drag av stigmatisering över sig.
Med utgångspunkt i frågor kring segregation och integration, med rumslig
åtskillnad av grupper av människor med olika socioekonomisk och etnisk
bakgrund och möjlighet till integration i samhällslivet, är det samtidigt så att
många av dessa typer av bostadsområden är de mest utsatta. Tillsammans med
stadsdelar med en homogent sammansatt befolkning, det vill säga med i det
närmaste uteslutande svensk bakgrund, och med stark socioekonomisk status, är
de stadsdelar som behöver förändras allra mest. Ställningstagandet i Örebro
kommuns översiktsplan är att båda dessa stadsdelstyper är i behov av förändring
vad gäller bostadsstruktur och befolkningssammansättning. En viktig aspekt i
arbetet med att minska segregationen i boendet är att i perspektivet och analysen
inkludera hela staden och dess pendlingsomland (som rinner ut i angränsande
kommuner). Sett ur detta perspektiv är satsningar i exempelvis Örebros
miljonprogramsområden endast en liten del i ett större pussel för att staden
(kommunen, regionen) ska sitta samman och vara tillgänglig för alla, och därmed
bidra till en större integration på samhällsnivå.
Mot bakgrund av dessa delvis skilda sätt att betrakta miljonprogramsperiodens
stadsdelar och dess föregångare blir det viktigt att balansera förändrings- och
förädlingsbenägenheten av den fysiska miljön, som exempelvis uttrycks i
kommunens politiska mål och planer samt är motiverad av det renoveringsbehov
som idag föreligger, mot de behov och önskemål som de boende själva ger
uttryck för och de kvalitéer som redan finns där. I exemplet nedan, som rör
stadsdelen Vivalla, tas ett antal aspekter upp som är särskilt viktiga för
kommunen när det gäller planeringsarbetet i Örebros flerbostadshusdominerade
stadsdelar och större bostadskvarter.6

Stadsmiljöer ur ett trygghetsperspektiv
Otrygghet är en subjektiv upplevelse som beror på en mängd faktorer och som
uppfattas olika, exempelvis beroende på en individs kön, ålder, sociala-och/eller
kulturella bakgrund. En plats eller omgivning kan uppfattas trygg eller otrygg för
individen beroende på hur den används, om individen känner till
platsen/omgivningen eller inte, om platsen/omgivningen går att överblicka och
om det finns vägvalsalternativ till och från platsen, samt hur upplevelsen av
skötsel och underhåll är. Tillgänglig samhällsservice har betydelse för
6

Andersson et al (2009)
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medborgarnas upplevelse av en trygg och attraktiv livsmiljö och ger
förutsättningar för mötesplatser och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Flera fysiska egenskaper som bidrar till känsla av otrygghet är vanliga i
miljonprogramområden. Den monotona arkitekturen bidrar till att det ofta är
svårt att orientera sig i områdena.7 Skalan och strukturen gör att områdena
dessutom ofta är svåra att överblicka. I Vivalla är det är vanligt med fönsterlösa
husgavlar och de parallellt byggda husen har sällan entréerna vänta mot en
gemensam gårdssida, vilket försvårar överblickbarhet. Trafikseparering,
funktionsuppdelning och få mötesplatser begränsar rörelserna i och genom
området. Avsaknaden av mänsklig närvaro leder till minskad social kontroll och
otrygghetskänslor.
För att förbättra tryggheten på en plats kan man med olika medel göra den mer
”aktiv”, öka tillgängligheten och få folk att använda den alla tider på dygnet, och
på så sätt öka den sociala kontrollen. Ljus och belysning ökar upplevelsen av
trygghet och närheten till andra människor, bidrar även till förbättrad kontroll
över platsen och gör alternativa vägar samt in- och utgångar till platsen tydligare.
Både själva placeringen och valet av armatur påverkar hur en plats upplevs.
Belysning kan också inverka på rörelsemönster. Genom att belysa vissa vägar och
stråk, medan andra lämnas mörka, går det att påverka människors vägval.
I Vivalla finns möjligheter att förändra bebyggelse- och gatustrukturen, till
exempel genom att ta bort gång- och cykeltunnlar, minska skalan på Vivallaringen
och bebygga tomma och ineffektivt utnyttjade ytor. Det kan medföra ökad
upplevd trygghet samtidigt som skadegörelse/hot/våld kan minska när flödet av
människor ökar. Platser som upplevs som obevakade kan på så sätt få fler
”ögon”.
Tryggheten och upplevelsen för gående och cyklister i Boglundsängen hänger
starkt samman med områdets karaktär och att det är tomt och ödsligt under
kvälls- och nattetid. Andra element som är vanligt förekommande i
verksamhetsområden som Boglundsägnen är bristfällig belysning, stängsel och
eftersatt skötsel. Detta är exempel på markörer som bidrar till otrygghet.
Boglundsängen och andra liknande verksamhetsområden kan förbättras på flera
sätt, exempelvis genom en allmän uppfräschning av byggnader och fastigheter,
men även av att en större mix av bebyggelse och funktioner som bostäder,
idrotts-, fritids- och rekreationsmöjligheter, blandat med dagens industrier,
kontor och handelsbyggnader, som kan bidra till ökade rörelser i stadsdelen
under fler av dygnets timmar. Industrifastigheter kan utformas mer
trygghetsfrämjande genom att byggnader placeras i tomtgräns som insynsskydd,
samtidigt som en sluten innergård kan användas som uppställningsyta. Ett mer
finmaskigt gatunät och fler alternativa gång- och cykelstråk är andra exempel på
hur upplevelsen av trygghet kan förbättras i Boglundsängen.

7

Reppen, Laila, Vidén, Sonja. Att underhålla bostadsdrömmen. Kvaliteter och möjligheter i
flerbostadshus från 1961-1975. Formas 2006.
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En blandad stad
I den kommunövergripande översiktsplanen är blandning en viktig målsättning.
Utgångspunkten är att ensidiga stadsdelar oavsett om de kan räknas som
bestående av en resursstark eller -svag befolkning ska vara mer blandade.
Detsamma gäller för nytillkommande bostadsområden. I målet om blandning
ligger också att försöka åstadkomma en blandning av funktioner, exempelvis i
vissa av stadens mest centrala verksamhetsområden.
Med blandning avses oftast två typer, blandat boende och funktionell blandning.
Blandat boende består i sin tur av två delar, dels blandad bostadsstruktur som
främst rör bostadsområdets fysiska struktur, dels blandad
befolkningssammansättning som är inriktad på den sociala miljön. Blandad
bostadsstruktur handlar om att blanda:
•

upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt (ibland uppdelat på
kommunal- och privatägda))

•

lägenhetsstorlekar (antal rum eller yta)

•

hustyp (småhus och flerfamiljshus eller höga och låga hus)

•

arkitektonisk utformning (ex. färgsättning, placering)

•

varierad storlek på tomtstorlekar

Blandad befolkningssammansättning handlar om:
• socioekonomisk blandning (exempelvis inkomst, utbildning,
klasstillhörighet)
•

demografisk blandning (exempelvis ålder, kön, hushållstyp)

•

etnisk blandning (ofta svensk eller utländsk bakgrund)

Funktionell blandning, eller funktionsblandning, har fokus på stadens utformning
utifrån dess olika funktioner, och handlar om följande typer av blandning:
• Blandning av bostäder och verksamheter
•

Blandning av olika slags verksamheter med olika målgrupper, exempelvis
privatkonsumtion (handel, restaurang, nöje), privata fritidsaktiviteter
(kyrka, motion, bibliotek, samlingslokaler, föreningsliv), utbildning (skola,
förskola), företag (verkstad, tillverkning, industri eller kontor), offentlig
förvaltning (myndigheter), vård och omsorg (offentlig och privat utförare
och målgrupp)

Blandning ses som viktigt i stadsplanering för att exempelvis bidra till att:
• Motverka segregation och social exkludering
•

Skapa integration, socialt kapital och social sammanhållning

•

Öka tolerans och förståelse
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•

Förbättra socioekonomiska förutsättningar för individer och hushåll

•

Utjämna fördelning av resurser (social rättvisa)

•

Främja stabilitet i bostadsområden

•

Öka valfriheten på bostadsmarknaden (ex. valfrihet att kunna byta
bostad)

•

Motverka negativa beteenden och kriminalitet

•

Skapa en närhet mellan stadens olika funktioner (som ex. minskar
transportbehov)

För Vivalla, som till största del är ett bostadsområde, är det framför allt frågan
om blandad bostadsstruktur och befolkningssammansättning som är en viktig
fråga. I Boglundsängen, som är ett verksamhetsområde, är det snarare frågan om
funktionell blandning som är av vikt. Det är däremot så att funktionell blandning
kommer in i diskussionen kring Vivallas utveckling och frågan om blandad
boende och bostadsstruktur är en del av övervägandena för Boglundsängens
utveckling. Hur och på vilka sätt kommer att illustreras i ställningstagandena i
kapitel 4.

Barns egen kartläggning av området
Goda utomhusmiljöer är viktiga för människor, inte minst för barn, som är den
grupp som utnyttjar närmiljön mest. Barns och ungdomars närmiljö ska vara
säker, trygg och hälsosam, men det är också viktigt att den erbjuder stimulans och
goda möjligheter för lek, umgänge, avkoppling och sociala möten.
Vi har i tidigare avsnitt 2.3 Grönytor och fritid, samt 2.12 Markägande,
konstaterat att det finns god tillgång på naturmark i omgivningen, sämre tillgång
till allmän parkmark i planområdet, samt att god tillgång till yta inte per automatik
betyder god tillgång till kvaliteter eller efterfrågade funktioner. Olika målgrupper
har olika behov och önskemål på "innehållet" i grönområden. I naturområdena
och på den allmänna parkmarken i Vivalla är det ont om anläggningar som
attraherar barn och ungdomar (det finns dock lekplatser på ÖBO:s mark). Detta
är anmärkningsvärt eftersom det bor väldigt många barn och ungdomar i Vivalla,
många av dem i trångboddhet. Trångboddheten gör att barnen, självmant eller
påtvingat av familjemedlemmar, ofta söker sig utanför hemmet för att få en lugn
stund, för att kunna umgås med vänner eller för bostadsytan inte möjliggör att
alla boende vistas i lägenheten samtidigt. I Vivalla finns även socioekonomiska
faktorer att ta hänsyn till som ytterligare förstärker vikten av att utemiljön är god.
Inte i någon annan stadsdel i Örebro lever så många barn i ekonomiskt utsatta
hushåll, 60 % år 2013. Dessa barn tillbringar en stor del av sin lediga tid i
stadsdelen, till exempel är dessa barn ofta hemma hela sommaren. Det ger ett
extra stort behov av ytor som attraherar barn och ungdomar, attraktiva
mötesplatser, platser för lugn och ro, platser att hänga på och anläggningar för
olika typer av aktiviteter. Andra viktiga faktorer att hantera är att pojkar använder
det offentliga rummet i större utsträckning än flickor, och i Vivalla är detta
mönster extra tydligt.
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Barn upplever generellt den offentliga miljön mer intensivt och nära än vuxna.
Leken innebär att barn använder den offentliga miljön på ett helt annat sätt. Barn
och ungdomar kan ha andra referensramar än vuxna för vad de vill med sin
närmiljö eller på vilket sätt de vill ta del i samhället. Enligt FNs Barnkonvention
artikel 12 om barns inflytande, har barn8 rätt att göra sin röst hörd i alla frågor
som rör dem. Myndigheter och kommuner m.fl. har också skyldigheter att fråga
barn om deras synpunkt i frågor som rör dem. Detta är viktiga demokratiaspekter
som ska beaktas. Därför är det viktigt att barn får vara delaktiga i fysisk
planeringen.9
Under hösten 2012 gavs elever i årskurs 6 och 9 på Vivallaskolan möjlighet att
berätta hur de upplever och använder sin utemiljö, samt bidra med idéer till
förbättringar i närområdet, som ett underlag för det fortsatta planarbetet.
Metoden som användes kallas Barnkartor i GIS (geografiska informationssystem).
Det gick till så att barnen fick markera platser och vägar som de använder sig av i
en digital karta, samt i text beskriva dessa och besvara frågor i en databaserad
enkät. Barnen markerade sina skolvägar och vägar de använder på fritiden, samt
beskrev om de brukar gå, cykla eller ta sig fram på andra sätt. De fick markera
olika platser de brukar vara på och vad de brukar göra där. De kunde också
markera favoritplatser och farliga/otäcka platser.
Totalt deltog 110 elever (52 flickor och 58 pojkar) i uppgiftsinsamlingen. Vi är
medvetna om att det är en relativt liten andel av alla barn som bor eller vistas i
planområdet som har kommit till tals i denna undersökning, varför vi heller inte
kan dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Men med det insamlade
underlaget som hjälp har vi ändå kunnat få en djupare kännedom om hur de
deltagande barnen nyttjar området, något som har varit viktigt för det fortsatta
planarbetet. På kartorna nedan redovisas de platser i Vivalla som de medverkande
barnen själva har markerat och angett att de vistas på. Ett urval av barnens
kommentarer redovisas i kartorna.
3.6.1 Analys av barnens information

Med informationen som barnen lämnat går det att få en ganska bra inblick i hur
barnen uppfattar sin närmiljö och vad de saknar eller ogillar. Nedan ges en
djupare inblick av den information som barnen lämnat i enkätsvaren.
3.6.2 Favoritplatser

Området kring skolan är en favoritplats för många, både pojkar och flickor.
Pojkarna uppger i högre grad att de ”spelar fotboll”, ”spelar basket” eller
”skejtar” än flickorna, som använder platsen mer för att ”träffa kompisar” och
”chilla med vänner”. Flickors favoritplatser är i högre utsträckning än pojkars
lokaliserade på bostadsgårdarna eller hemmets direkta närmiljö. Barnens svar ger
utryck för ett behov av att utveckla såväl bostadsnära gårdar som stora allmänna
parkområden, för att tillgodose olika behov och användande utifrån kön och
ålder hos barnen.
8
9

Enligt FNs barnkonvention räknas alla som barn upp till det att man fyller 18 år.

Van der Burgt D(2006) Där man bor tycker man det är bra- Barns geografier i en segregerad
stadsmiljö, Geografiska regionstudier nr 71, Uppsala universitet 2006
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De platser som barnen beskriver att de använder utomhus sammanfaller i mångt
och mycket med de favoritplatser som har markerats ut. Pojkar använder i högre
utsträckning än flickor den till träning. Flickor och pojkar umgås i ungefär lika
hög utsträckning med kompisar på de angivna platserna. Pojkar använder sig i
högre utsträckning än flickor av det offentliga rummet och rör sig över större
ytor.

Karta 17. Barnens favoritplatser med ett urval av kommentarer.
3.6.3 Otäcka platser

De platser som barnen pekar ut som otäcka är spridda över hela Vivalla, med viss
koncentration till parkstråket, tunnlar, centrum och skogsremsan intill
Vivallaringen i söder och väster. Många pekar ut den egna gården eller den
direkta närmiljön intill bostaden. Det som flickorna i första hand anger som orsak
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till att en plats uppfattas som otrygg är att den saknar belysning, är folktom eller
obebyggd.
Pojkarna ser också bristen på belysning som en orsak till att en plats uppfattas
som otäck, men en annan faktor de ofta nämner är att andra människor bidrar till
att göra en plats otäck.
Det tycks finnas en åldershierarki på exempelvis skolgården och Vivalla IP. Drygt
en handfull barn, både pojkar och flickor uppger att de känner sig bortkörda av
äldre barn och ungdomar. Detta kan tyda på att det råder konkurrens om ytorna
för lek och umgänge, och att det finns behov av mer åldersinriktade aktiviteter.
Centrum uppfattas av både flickor och pojkar som en otäck plats på grund av att
den upplevs som bråkig.

Karta 18. Otrevliga platser enligt barnen med ett urval av kommentarer.
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3.6.4 Förbättringsförslag

Den plats som får överlägset flest förbättringsförslag är Vivalla IP. Där vill
framförallt pojkar, men även flickor, att fotbollsplanen ska förbättras och förses
med konstgräs (vilket skett under 2014). Det finns också ett flertal förslag om nya
fotbollsplaner (vid Vivallakullen eller på gräsytan söder om Vivalla centrum) samt
förbättring av befintliga fotbollsplaner på innergårdarna, till exempel nya mål eller
annat underlag. Ett flertal flickor och pojkar efterfrågar också fler och bättre
basketplaner vid skolan eller på innergårdarna.

Karta 19. Förbättringsförslag enligt barnen med ett urval av kommentarer.

Om man analyserar innehållet i barnens önskemål och förslag utan att fokusera
på den specifika platsen tyder det på att befintliga ytor för lek och spel är
välanvända och att fler sådana ytor efterfrågas. Både pojkar och flickor påpekar
brister i skötseln på flera ställen i Vivalla, vilket kan tyda på flitigt använda ytor

51

52

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR VIVALLA OCH BOGLUNDSÄNGEN

och behov av ökat underhåll. Önskemål framförs från både flickor och pojkar
om att lekplatser ska förbättras och nya ska tillkomma, både på gårdarna och i
den centrala parken. Andra önskemål som framförs är gym och simhall. En
handfull flickor har önskemål om specifika platser eller aktiviteter för flickor, till
exempel café, danslokaler eller olika idrottsaktiviteter.
3.6.5 Barnens vägar

Barnen går eller cyklar i stort sett uteslutande till och från skolan. De vägar de
använder till och från skolan är starkt koncentrerade till de bilfria delarna av
Vivalla, framförallt gång- och cykelvägarna i och igenom parkstråket. Många barn
rör sig mellan skolan och Författargatan, Diktargatan eller Poesigatan.
På fritiden är barnens val av transportsätt och vägnät mer diversifierat, vilket är
naturligt eftersom målpunkterna är många fler. Det går dock att urskilja vissa
stråk som är mer frekvent använda än andra, nämligen det nord-sydliga gång- och
cykelstråken genom parken liksom det nord-sydliga gång- och cykelstråken öster
om centrum. Många barn går och cyklar även längs Diktargatan och
Författargatan. Även Poesigatan används flitigt men då oftast för busstransport.
Se karta 20 på nästa sida.
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Karta 20, Vägar barnen använder till och från skolan samt på fritiden.

Äldres egen kartläggning av området
För att få kännedom om hur äldre ser på sin stadsdel har Örebro kommun tagit
del av en studie som redogör för äldres uppfattning om sin närmiljö. Bjørn Næsje
har i sin C-uppsats ”Eldres bruk av utomhusmiljön i Vivalla i et trygghetsperspektiv”
(2012) gjort tio stycken djupintervjuer samt en gruppintervju med 13 deltagare.10 I
studien tillfrågades de boende om var de rör sig, hur de upplever sin utemiljö
samt vilken deras favoritplats är.
10

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån ett så litet urval men underlaget ger ändå en bild
av hur äldre rör sig i området och vilka problem och förutsättningar den specifika gruppen upplever.
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I studien framkommer att de äldre gärna besöker de omgivande naturområdena.
Särskilt populärt är Boglundsängens naturreservat, men även Hjärstaskogen och
Öknaskogen.
De tillfrågade väljer promenadstråk utifrån kortast, tryggast och renast väg, samt
bäst framkomlighet/komfort (till exempel tillräckligt antal sittplatser längst
vägen). Kartan på nästa sida visar hur de tillfrågade helst rör sig när de
promenerar samt vilka vägar de tar för att nå de funktioner de behöver.
Helst undviker de att passera de otrygga tunnlarna under Vivallaringen och
centrum. Kvällstid är det få som vill vistas ute. Flera av de tillfrågade uppger att
de känner rädsla inför att träffa på ”ett gäng ungdomar”. Många upplever också
trafikmiljöer vid bland annat Hedgatan som otrygga eftersom det saknas
övergångsställen. Dessa platser hindrar sällan de tillfrågade att gå till sina
favoritplatser, men de är ändå platser som behöver förbättras.
Den äldre befolkningen utgör en grupp som, enligt studien, tycker om att
promenera och röra på sig, varför det är viktigt att de trivs i sin utemiljö.
Förbättringsförslag från de äldre är fler bänkar att sitta på längs promenadstråken
och vid parkeringarna där de äldre väntar på färdtjänst. Andra förslag är att
förändra karaktären av Hedgatan och Vivallaringen så att de får lokalgatukaraktär
och blir enklare att passera. Flera upplever Vivalla som skräpigt och efterfrågar
bättre sophantering och fler sopkorgar. Däremot upplevs Boglundsängens
verksamhetsområde som öppet och rent. Andra förslag är bättre belysning av
tunnlarna, att satsa på ungdomsgårdar för att undvika att ungdomsgäng
uppehåller sig i närheten av seniorbostäderna, att vägen till Boglundsängens
naturreservat blir tydligare, att buskage röjs och sköts för bättre sikt och ökad
trygghet. Ett fåtal av de tillfrågade vill inte se några förändringar alls, då de
resonerar om att det troligtvis skulle innebära högre bostadskostnad.
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Karta 21. Äldres karta med kommentarer över platser (otrygga platser och populära områden) och vägar de
använder i planområdet.
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3.8 Sammanfattande områdesanalys
Planhandlingen har fram till nu fokuserat på att presentera planområdets
förutsättningar som utgör grunden för hur området kan och bör utvecklas i
framtiden. Här följer en sammanfattande områdesanalys av dagsläget där
områdets förutsättningar belyses utifrån starka och svaga sidor, men även utifrån
dess möjligheter och tänkbara hot. Områdesanalysens syfte är att försöka ringa in
några huvudsakliga karaktärsdrag som finns i stadsdelarna, som sedan kan vara en
hjälp i fortsatt planering och användas för att belysa sådant som bör bevaras eller
vidareutvecklas.
Samma karaktärsdrag kan återfinnas under flera rubriker, beroende på
sammanhang och utgångspunkt. Ett exempel är trafiksepareringen i Vivalla som
lyfts fram både som en stark och en svag sida. Styrkan ligger i att
trafiksepareringen uppfattas som trafiksäker då oskyddade trafikanter kan röra sig
utan att störas av biltrafiken. Svagheten ligger i att trafikseparering skiljer
människor åt beroende på transportmedel, vilket innebär att bilister och gående
sällan möts. Att gå ensam längs en gång- och cykelväg kvällstid kan uppfattas mer
otryggt än att gå intill en bilväg där chansen är större att fler människor rör sig.
Starka sidor

Vivalla är byggt enligt ett modernistiskt planeringsideal. Några typiska inslag i den
tidens områdesplanering var standardiserade bostäder uppförda kring ett lokalt
centrum, stora omgivande grönområden, funktionsuppdelning där trafik,
bostäder och verksamheter skiljs åt. Ett begränsat område i nordöstra Vivalla,
som omfattar Versgatan och Prosagatan, har ett kulturhistoriskt värde som tydligt
exemplifierar tidsperiodens planering och stadsbyggnadsambitioner med enhetlig
och regelbunden struktur och utformning, och har därför ett högt
bevarandevärde.
I dag uppfattas den modernistiska planeringen både som positiv och negativ.
Några positiva aspekter med funktionsuppdelningen är att området saknar
genomfartstrafik vilket medför att gårdar och parkrum är trafiksäkra och trygga
för gående och cyklister. Det ger barn möjlighet till trygg och säker utomhuslek i
området. De omgivande naturområdena, men även grönskan mellan husen och
den centrala parken har många positiva inslag som ger de boende god tillgång till
rekreation, fritidsaktiviteter och friluftsliv. I stadsdelen finns lokal service, såväl
offentlig som kommersiell. Sett till hela planområdet är tillgången till
samhällsservice mycket god. Ett brett utbud finns att tillgå, exempelvis bibliotek,
grundskolor, förskolor, mataffärer, vårdcentral, utomhusbad, föreningsliv,
familjecentral, BVC och folktandvård men även ett rikt föreningsliv som bidrar
till social gemenskap. Moskén är en av områdets viktiga mötesplatser och bidrar
till att människor från flera av stadens stadsdelar besöker planområdet.
Vivallaskolan upplevs som den tryggaste skolan av eleverna i Örebro enligt en
elevundersökning från Örebro universitet 2010. Vivallaskolans betygsresultat har
förbättrats de senaste åren, vilket är ett av flera goda resultat som Partnerskap
Vivalla har bidragit till. Partnerskap Vivalla har funnits i några år och är ett
samarbete mellan Socialtjänsten, Vivallaskolan, Polisen och Vuxam. Uppgiften de
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har är att samarbeta i gemensamma frågor för områdets bästa utifrån ett
helhetsperspektiv.
Planområdet är i många avseende ett fokusområde för såväl kommunala som
privata aktörer. Förutom Partnerskap Vivalla, pågår flera politiska satsningar med
fokus på Vivalla (och de övriga västra stadsdelarna), det kommunalägda
bostadsföretaget ÖBO arbetar aktivt med förbättringsåtgärder av Vivalla som
bostadsområde genom exempelvis renoveringar, ombyggnationer och
boendedialog. Det kommunala bolaget Västerporten arbetar aktivt och
målinriktat för att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser i
stadens västra stadsdelar. Kommunen får allt oftare in förfrågningar om
etableringsmöjligheter i området, framförallt i Boglundsängen. I södra delen av
Boglundsängen planeras för nya butiker och utökad handel och service och i
nordvästra delen är ett nytt vård- och omsorgsboende under uppbyggnad.
Stadsdelen är beläget endast 5 km från Örebro centrum och med närhet till
omkringliggande stadsdelar. Området har relativt goda kommunikationer till
övriga delar av staden via kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt bilvägar. I
och med närheten till motorvägen är transporttillgängligheten god för området.
Svaga sidor

I stycket ovan nämndes några positiva sidor av den modernistiska planeringen
och funktionsuppdelning som finns i stadsdelen Vivalla. Några negativa aspekter
av funktionsuppdelningen är att trafiksepareringen kan bidra till känslor av
otrygghet, då olika transportmedel skiljs åt. Samlokalisering av exempelvis bil-,
gång- och cykelvägar ökar flödet av människor på samma plats, vilket kan
uppfattas som trygghetsskapande. Andra negativa effekter av den modernistiska
planeringen är att bebyggelsen i Vivalla är enformig, regelbunden och storskalig
vilket gör att området blir svår att överblicka och orientera sig i. Det är svårt att
avläsa den fysiska miljön då planområdet upplevs ha otydliga gränser mellan
kvarter, privata och offentliga platser. Ett exempel är parken i Vivalla som med
åren naggats i kanten och upplåtits för diverse byggnader och verksamheter med
resultatet att parkens gränser är otydliga och det saknas större ytor för socialt
utbyte. Otydligheten i gränsdragningar kan delvis förklaras av ett fragmenterat
markägande i Vivalla som också lett till bristande koordinering av markskötsel av
belysning, grönytor, häckar, träd, papperskorgar, belysning etc. Det påverkar
helhetsintrycket av området och tryggheten negativt. Parkmiljöerna i planområdet
har också bristande innehåll av funktioner och kvaliteter.
En effekt av den stora skalan och trafiksepareringen i Vivalla är att området är
svårt att kollektivtrafikförsörja på ett optimalt sätt. Idag kör bussen in på
Poesigatan och vänder (s.k. säckkörning) vilket är ineffektivt och kostsamt.
Tillgängligheten till hållplatslägen är varierande i planområdet. I södra och västra
Vivalla är det långt till hållplatser, liksom i norra, östra och sydöstra
Boglundsängen.
Bebyggelse- och gatustrukturen i Vivalla gör att det finns platser som fungerar
som tillhåll för ungdomar under kvällar och nätter, vilket ytterligare spär på
otryggheten. Det förekommer att platser och gator i planområdet uppfattas
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otrygga på grund av att byggnader vänder sina baksidor mot gatan. Exempelvis är
detta påtagligt på östra delen av Vivallaringen där det på ena sidan finns garage
och parkeringsplatser och på andra sidan gatan finns varuintag och
uppställningsytor.
Även i Boglundsängen finns exempel på stråk och platser som uppfattas otrygga.
Boglundsängen har en brokig bebyggelsestruktur med byggnader utan inbördes
ordning eller sammanhang. Kvarteren i Boglundsängen är stora och svåra att
överblicka. Det saknas tydliga vägar, stigar och stråk mellan Vivalla och
Boglundsängen samt till omgivande naturlandskap och stadsdelar. Stråket från
Holmen och vidare in i Boglundsängen upplevs otryggt för gående och cyklister,
särskilt kvällar och nätter, då verksamheterna är stängda. För besökare kan det
vara svårt att orientera sig i området. Vissa grupper kan uppleva strukturen som
otrevlig och otrygg.
Det finns en hel del mentala och fysiska barriärer i planområdet som delvis
hänger ihop med bebyggelse- och gatustrukturen. Motorvägen och Vivallaringen
skapar barriärer inom området och till kringliggande områden. Hjärstaskogen är
en annan barriär som ofta upplevs som otrygg för cyklister och gående som rör
sig längs stråket Baronbackarna-Hjärsta-Vivalla-Lundby. Boglundsängens
naturreservat omgärdas av fysiska och mentala barriärer som järnvägen i öster,
motorvägen i söder och verksamhets- och handelsområdet i väster. Det gör att
området känns svårt att hitta till. En konsekvens av barriärerna är att Vivalla och
Boglundsängen har svaga kopplingar till omgivande stadsdelar och den övriga
staden, och blir på så sätt relativt isolerade öar i stadslandskapet.
Bebyggelsen i Vivalla är indelad i stora enheter med 96 procent hyresrätter, en
mycket hög andel jämfört med 61 procent i Örebro kommun som helhet.
Möjligheter

Planområdet är i många avseenden ett fokusområde för exempelvis privata och
kommunala aktörer vilket skapar förutsättning för en positiv utveckling. Det
finns många politiska mål och ställningstagandet för hur området kan omvandlas
på sikt samtidigt som det finns starka lokala krafter och en vilja att förbättra.
Genom att förändra gatu- och bebyggelsestrukturen i såväl Vivalla som
Boglundsängen kan området förändras på flera sätt, till exempel öka tryggheten
och minska skadegörelse, hot och våld genom ökat flöde av människor. Platser
som nu upplevs som obevakade kan få fler ”ögon” vilket bidrar till en social
kontroll. Genom om- eller nybyggnation av bostäder kan fler boendeformer och
upplåtelseformer möjliggöras. Ökad funktionsblandning och nya mötesplatser
kan göra stadsdelen mer attraktiv, trygg och levande större delar av dygnet.
Förskolor i planområdet som inte är ändamålsenliga skulle kunna användas för
föreningsaktiviteter eller rivas för att skapa mer parkyta. I bottenvåning på
bostadshus kan lokaler för förskola eller föreningslivet inrymmas. Mer service,
handel och verksamheter i Vivalla och Boglundsängen ökar antalet arbetsplatser i
området samt den bostadsnära servicen. Det bidrar i sin tur till förbättrad
trygghet och upplevelse för gående och cyklister längs nya viktiga stråk. Fler
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gång- och cykelvägar till och från Boglundsängen gör området mer tillgängligt för
icke bilburna trafikanter och främjar hållbara transporter.
Öppnande av gator och nya gator genom området ökar tillgängligheten för alla
färdmedel till, från och inom området, vilket möjliggör utvecklad attraktiv
kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk, samt ett hållbart resande som betjänar
hela området. Tryggheten och upplevelsen för gående och cyklister i
Boglundsängen och Holmen kan förbättras exempelvis genom en större mix av
bebyggelse och funktioner så som bostäder och fritids- och
rekreationsmöjligheter. Det skulle förbättra möjligheter att gå eller cykla mellan
planområdet och till Örebro centrum. Avståndet är endast ca 5 km, men det
mentala avståndet kan idag uppfattas längre på grund av att stråken till centrum
inte är tydliga och attraktiva. Med ny bebyggelse, nya gator och mötesplatser samt
utveckling av befintliga grönområden kan idag svaga kopplingar till angränsande
stadsdelar stärkas.
Planområdet ligger nära naturen och det finns goda möjligheter att utveckla den
lokala naturen och grönområdena, exempelvis Vivalla centrumpark, Vivallakullen,
Villervallaparken och Boglundsängens naturreservat. Dessutom kan stråk till, från
och emellan dessa utvecklas.
Hot

Ett alltför stort bevarandeintresse av Vivalla kan medföra att nutidens önskemål
på bostäders utformning, standard och gestaltning inte går att realisera. Samtidigt
kan en alltför omfattande och drastisk renovering förändra dess befintliga värden
eller skapa ett splittrat och brokigt intryck där grundkvaliteter i arkitektur,
planeringsidéer och identitet försämras eller går förlorade.
Delar av planområdet har lågt anseende, vilket bland annat kan medföra att det
blir svårt att sälja nyproducerade villor, radhus eller bostadsrätter inom
planområdet. Omfattande och drastisk renovering kan även göra att hyrorna höjs,
vilket kan få till följd att delar av befolkningen inte kan bo kvar. Om områdets
status inte förändras och det i kommunen uppstår ett överskott på bostäder finns
en överhängande risk att befolkningen flyttar från stadsdelen vilket avsevärt
skulle försämra möjligheten att tillhandahålla en tillräckligt hög servicenivå i form
av skötsel, investeringar etc.
Befolkningstätheten i Vivalla är väldigt hög med följden att slitaget på byggnader
och offentliga ytor är högt. Befolkningen förväntas öka under de kommande
åren. Om ännu fler bostäder byggs inom Vivalla finns risk för att offentliga ytor
tas i anspråk för bostadsbebyggelse och att fler människor ska dela på redan små
(eller ännu mindre) offentliga ytor. Kraftig exploatering inom planområdet
riskerar medföra att grönytor försvinner eller överbelastas. Exploatering riskerar
även att nuvarande trafiksystem blir överbelastat om inga åtgärder i gatunätet
görs. Ökad trafik i planområdet ökar bullernivån.
Vivalla och Boglundsängen är omgivna av stora grönområden. För att de ska
utvecklas som en resurs för befolkningen i området och i övriga kommunen är
det viktigt att de sociala och ekologiska naturvärden som finns tas till vara och
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utvecklas. Det innebär konkret trygghetshöjande åtgärder till exempel i form av
ökad skötsel, gallring av skogen eller att den idag fragmenterade parkskötseln
samordnas. Hjärstaskogen uppfattas av många som en otrygg plats.
Hjärstaskogen och Öknaskogen fyller förutom sina funktioner som
naturområden, även en funktion som barriär mellan Vivalla och Nya Hjärsta,
respektive Lundby. Om barriärfunktionen inte luckras upp genom satsningar på
sociala mötesplatser och ökad tillgänglighet, finns en risk att stadsdelarnas fysiska
och sociala åtskillnad består och/eller förstärks ytterligare.
Det rika föreningslivet i Vivalla behöver aktivitetslokaler/-ytor för att fortsätta
utvecklas. Idag är tillgången allt för liten.
Det finns risk att Boglundsängens verksamhetsområde fortsätter att upplevas
otryggt kvälls- och nattetid om funktions- och verksamhetsblandning uteblir. Det
är viktigt att området uppfattas som levande även kvälls- och nattetid samt satt
den storskaliga och brokiga bebyggelse- och gatustrukturen ändras. Samtidigt kan
fler serviceetableringar i Boglundsängen riskera utarma viss service i Vivalla
centrum.
Lillån är mottagare av planområdets dagvatten och är hårt belastat. Örebro
kommun har krav på sig att vattendraget ska ha god ekologisk och kemisk status
senast år 2021.
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4. Området i framtiden
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen är
att den ska ge en helhetsbild av den planerade markanvändningen i området och
mot angränsande stadsdelar. Den ska peka ut platser som kommunen värnar om,
klargöra framtida planeringsförutsättningar samt tydliggöra stadsdelarnas
förhållande till varandra och den omgivande staden. FÖP:en ska även främja de
politiska mål som finns formulerade i bland annat kommunens övergripande
strategier och budget, handlingsplan för stadens byggande, Trafikprogram för Örebro kommun
samt dokumentet Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar. FÖP:en har sin
grund i Örebro kommuns översiktsplan Vårt framtida Örebro, Översiktsplan för
Örebro kommun (2010). I kapitel 1 formulerades tre frågeställningar som särskilt
viktiga att besvara:
• Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna
Boglundsängen, Nya Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra,
samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?
•

Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras för
att få en mer blandad stadsdel i såväl befolkningssammansättning som
bostadsstruktur, samtidigt som hänsyn tas till viktiga kulturmiljövärden?

•

Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar kommer ställningstaganden för
planområdet att presenteras. De ställningstaganden från översiktsplanen som är
aktuella för denna FÖP och som presenteras i kap 1, har granskats. De flesta av
dem fortsätter att gälla, men vissa av dem har ändrats eller tagits bort. I slutet av
varje tematisk avsnitt i detta kapitel tydliggörs vilka ställningstaganden som gäller,
oavsett om de är nya, redan gällande eller ändringar.
Mycket av de förslag som står i planen är beroende av att ÖBO eller andra
markägare och aktörer samtycker och tar initiativ till att genomföra
förändringarna som föreslås. I vissa fall krävs detaljplaneändringar för att realisera
FÖP:ens intentioner.

4.1

Grönytor och fritid

Placering av och riklig förekomst av grönytor är ett typiskt drag av det
planeringstänkande som ligger bakom Vivallas tillkomst. Centralt i stadsdelen
finns ett vidsträckt parkområde med gröna ”fingrar” in mellan bostadskvarteren.
Även placeringen av stadsdelen i staden, omgiven av skog, var en viktig tanke i
planeringen av Vivalla, vilket gör stadsdelen till en av Örebros grönaste. En
konsekvens av planeringen som kan ses som en brist idag är att en betydande del
av utomhusmiljön består av stora offentliga ytor som ”har blivit över” eller
fragmenterats, till exempel restzoner utefter bilvägar som är svåra att använda.
Trafikleder och parkeringsytor är exempel på gränser i stadslandskapet som också
är sociala gränser mellan bostäderna och stadsdelens omgivande grönstruktur
samt mellan närbelägna stadsdelar. De privata rummen är begränsade till den
egna balkongen och i vissa fall den ”egna” gården.
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Vivalla är samtidigt kommunens mest tätbefolkade stadsdel vilket innebär att
många människor delar gemensamma ytor. Vivalla är den stadsdelen i Örebro
med minst antal kvadratmeter intensivt skött parkmark per person. Detta har
framkommit i den GIS-analys av grönstrukturen i Örebro tätort som redogörs
för i kapitel 2.3 Grönytor och fritid. Bristerna som framkommer i analysen bekräftas
också av svaren från barnens kartläggning som redovisas i kap 3, som visar på
behov av utökade parkytor, mer diversifierat innehåll i parkområdet samt fler
platser för lek och spel. Det tycks också finnas behov och efterfrågan på
ytterligare en fritidsgård. Barnen ser även brister i skötsel av de offentliga ytorna,
samt eftersatt underhåll av ytorna för lek och spel, vilket också styrks i ett flertal
inkomna samrådssvar. En naturlig förklaring är att det höga antalet personer per
ytenhet park bidrar till högt slitage, men även att skötselinsatserna idag inte är
anpassade utifrån behovet.
Boglundsängen kan delas upp i två delar, dels naturreservatet med promenadstråk
och ett öppet vatten- och beteslandskap, dels verksamhetsområdet med en stor
andel handel, arbetsplatser och tomma oexploaterade ytor. Tillgången på grönoch parkytor är bristfällig i de centrala delarna av verksamhetsområdet, och de få
ytor som finns behöver tillgängliggöras för att nå sin fulla potential. Kopplingarna
mellan Boglundsängens naturreservat och omgivande grönstruktur är svaga,
vilket delvis hänger samman med att gång- och cykelnätet är bristfälligt och att
kvarteren i handels- och verksamhetsområdet är stora och svåra att röra sig över.
Dessa brister lyfts även i kapitel 3.7 Äldres egen kartläggning av området.
För att ge boende, besökare och de som arbetar i Vivalla och Boglundsängen
goda förutsättningar för rekreation är det positivt att natur- och parkområdena
bevaras och delvis utvecklas, samtidigt som nya ytor och funktioner tillförs. Det
betyder att utomhusmiljöerna behöver ha varierad karaktär och funktion för att
passa så många som möjligt. På så sätt är det möjligt att främja goda vanor när
det gäller utomhusaktiviteter, något som skiljer sig åt mellan flickor och pojkar,
mellan kvinnor och män och beroende på kulturell- och socioekonomisk
bakgrund, fysik och ålder. Nedan följer att antal insatser som skulle kunna
innebära positiva inslag för fritid, rekreation och grönytor. Fler förslag och mer
detaljerade beskrivningar av naturvärden finns att läsa i
Miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 2).
Omgivande naturlandskap

Naturområdena Boglundsängens naturreservat, Öknaskogen och Hjärstaskogen
är alla i och med sina lägen i anslutning till befolkningsrika stadsdelar viktiga för
väldigt många människor som har dessa som sina närmsta naturområden.
Områdena innehåller höga värden, såväl ekologiska som sociala. För att
naturområdena ska kunna användas och nå sin fulla potential är det viktigt att de
tillgängliggörs och utvecklas. För att öka tillgängligheten handlar det om att öka
nåbarheten till områdena för alla trafikantgrupper, till exempel genom att bygga
ut och knyta samman gång- och cykelvägar, anlägga hållplatslägen för
kollektivtrafik och att anlägga parkeringsplatser invid naturområdenas entréer. Att
förbättra skyltning till och inom naturområdena är andra exempel på
förbättringar, liksom att tillgänglighetsanpassa för olika funktionsnedsättningar.
För att öka tryggheten är det viktigt att upprätthålla god nivå på skötsel och
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underhåll samt att belysning av stråk och platser är god. För att de omgivande
naturlandskapen enklare ska kunna användas av de boende, besökare och de som
arbetar i planområdet behövs förbättrade stigar och promenadstråk till och
emellan dessa grön- och fritidsytor.
Boglundsängens naturreservat används av många motionärer som
promenerar, cyklar eller springer i området, men området är även populärt för
fågelskådning. Området föreslås bevaras och utvecklas, exempelvis med
utsiktsplats och fler sittmöjligheter. Nya stråk till reservatet och mer attraktiva
entréer gör att det blir enklare och tryggare att ta sig hit från närområdet,
samtidigt som kopplingen från reservatet och till kringliggande grön- och
parkområden förstärks.
Området intill Boglundsängens naturreservat som idag används som snötipp bör
utvecklas till ett område för fritid, idrott och rekreation. En snötipp på platsen är
olämpligt eftersom snön ”läcker” föroreningar till de närliggande vattendragen.
Ytan ligger inom strandskydd och på mark där skred och sättningar skulle kunna
uppstå om marken belastas. Dessutom riskerar ytan att drabbas av
översvämningar. Av dessa anledningar är de olämpligt att bebygga ytan. Platsen,
med sitt skyltläge intill motorvägen, är inte heller ur estetisk synvinkel lämplig
som snötipp. Innan snötippen kan tas ur bruk ska en ny plats för snötipp i norra
delen av staden iordningsställas.
Öknaskogen med dess höga artrikedom och rekreativa värden bevaras som det
populära bostadsnära naturreservat det är, men tillgängliggörs ytterligare med
gång- och cykelvägar och promenadstråk från Vivalla och föreslagen
tillkommande bebyggelse i reservatets kant mellan Vivalla och Lundby.
Öknaskogen tillsammans med Hjärstaskogen utgör en grön värdekärna som
tillsammans fungerar som ett grönt stråk. För att det gröna stråket ska förstärkas
föreslås att Blåbärsvägen smalnas av för att mildra barriäreffekten mellan
naturområdena. Samtidigt flyttas Öknaskogens entré västerut på Blåbärsvägen där
stigar mellan de båda naturområdena kan sammanvävas.
Hjärstaskogen har potential att utvecklas som ett attraktivt bostadsnära
naturområde, med sina höga ekologiska naturvärden såväl som sociala värden.
Men detta kräver stora insatser som gör skogen mer tillgänglig och trygg, till
exempel genom anläggning av nya entréer från Vivalla och upprustning av
entréerna från Hjärsta, utbyggda stigar som länkar stadsdelarna samman, gallring
och belysta promenadslingor.
För att stärka kopplingen mellan Vivalla och Baronbackarna finns en vision att
bygga över E18/E20 mellan Hjärstaskogen och Baronbackarna med exempelvis
parkstråk, aktiviteter eller kontor, men också för att skapa nya gator och gångoch cykelvägar. En sådan överbyggnad skulle även möjliggöra att det gröna
stråket från Öknaskogen och Hjärstaskogen kan förlängas söderut och kopplas
samman med Hjärstaparken och Baronbackarna.
De riktigt höga ekologiska värdena består av omkring 135 år gammal skog som
återfinns i norra delen av Hjärstaskogen och i närheten av Vivallas sydvästra
delar. För att den gamla skogen ska skyddas och bevaras är det viktigt att en
skyddszon av omkringliggande träd bevaras intakt. Den omkringliggande
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trädzonen skyddar för exempelvis stormar. I södra delen av Hjärstaskogen finns
fornlämningar efter bland annat ett par torp. Platsen har en stor artrikedom av
växter och kan göras om till fin variationsrik ”vild park” genom röjning som ger
bättre sikt. Värdena är både ekologiska och sociala. Tillsammans med
informationstavlor som tydliggör fornlämningarna kan parken göras till ett
trivsamt strövområde. I kartmaterialet är Hjärstaskogens ekologiska värden
markerade som särskilt höga. Erforderlig skyddszon för respektive område
innefattas i markeringen. En mer utförlig beskrivning om höga sociala och
ekologiska värden finns i Miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 2, under rubriken
Naturmiljö.
Vivallakullen, som är en del av Hjärstaskogens stora sociala kvaliteter, föreslås
utvecklas till en blandning av park och naturmark med tydliga entréer, där stigar
och rekreativa stråk har sin utgångspunkt. Invid Vivallaringen föreslås
parkeringsplatser och en raststuga/motionscentral. Platsen kan utvecklas för skidoch pulkaåkning vintertid, och cykling och motion sommartid. Andra inslag kan
vara grillplatser, klätterställningar, utkiksplats, evenemangsplats med mera. Vid
foten av kullens södra del föreslås en förskola. För att förskolan inte ska göra för
stort intrång i naturen kan den eventuellt placeras på platsen för den befintliga
tunneln, som enligt planförslaget ska läggas igen och ersättas med en trafiksäker
överfart. I kommande planeringsskeden behöver förskolans exakta placering
utredas vidare. Tillsammans med en avsmalning och smärre riktningsförändring
av Vivallaringen några meter österut, kan ytterligare markytor för en framtida
förskola frigöras. På så sätt behöver minimalt med naturmark tas i anspråk.
Angöring till förskolan sker från Vivallaringen, där även parkeringsplatser skapas.
Kullen med dess omgivningar blir viktiga mötespunkter som sammanlänkar
Vivalla med Nya Hjärsta, men även med Örebro i sin helhet, om kullen blir ett
intressant besöksmål för människor från andra stadsdelar. Sammanlänkningen
mellan Vivalla och Hjärsta sker dels genom möjlighet till fysiska möten och
upplevelser på platsen, dels genom att kullen med sin höjd erbjuder siktlinjer över
respektive stadsdel som tydliggör stadsdelarnas geografiska närhet.
Parker

Tillgången till anlagda parker med hög skötselintensitet är liten i planområdet.
För att människor ska känns sig trygga och vilja vistas ute är det viktigt att miljön
är välskött. Överlag behöver skötseln av grönytorna i planområdet ses över för
att höja attraktiviteten. Skötseln av grönytor på allmän platsmark respektive
kvartersmark skulle behöva koordineras för att förbättra helhetsintrycket av
grönytorna. För att skapa bra förbindelser mellan grönytorna är det viktigt med
synliga entréer och attraktiva stråk mellan de olika ytorna.
När Vivalla byggdes fanns en långsträckt central parkyta som sträckte sig mellan
områdets norra och södra del, med gröna ”fingrar” som bildar gårdar mellan
husen. Genom åren har denna parkyta naggats i kanten och krympt för att
ersättas av bland annat bostäder, förskolor och ett utomhusbad. Idag kan Vivalla
därför sägas sakna en större sammanhängande grönyta av parkkaraktär. Ett
förslag är att återskapa en allmän kommunalt ägd central park i Vivalla, som är
tillräckligt stor för att rymma många olika funktioner och karaktärer. För att detta
ska kunna genomföras behöver förskolorna Musikanten och Hallongården tas
bort. Öknaskolans gymnastiksal kan bevaras, men behöver integreras med parken
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på ett bra sätt. Exempel på inslag i en framtida park kan vara en scen,
minigolfbana, anlagd damm, grillplatser och diverse ytor för spontanidrott. Med
en central placering i området skapas förutsättningar för att människor från olika
delar av stadsdelen ska kunna mötas. Parken bör utformas så att det blir enkelt
och tryggt att ta sig fram oavsett vilket färdmedel som används. Befintliga värden
som träd, exempelvis enskilda ekar och ädellövträd, bör bevaras och beaktas vid
utveckling av parken och bostadsområdet. De gröna gårdarna på kvartersmark
behålls. Vid omdaningen av parken kan gång- och cykelvägar med fördel placeras
i lågpunkter för att dagvatten ska kunna ledas dit vid skyfall eller tillfälliga
översvämningar och på så sätt minska risken för att byggnader skadas.
Villervallaparken ligger inom det bevarandeområde som pekats ut i nordöstra
Vivalla. Järnåldersgraven kan med fördel synliggöras och parken göras tillgänglig
för rörelsehindrade.
Grönytan i nordvästra Vivalla, som idag består av en extensivt skött
trädbevuxen kulle, föreslås iordningsställas till mer intensivt skött parkområde,
med olika typer av aktivitetsytor. Parken kan med sin placering i nordvästra
Vivalla, länka samman stadsdelens grönstruktur med Hjärstaskogen och
Öknaskogen. Parken fungerar som entré till Vivalla när man färdas på
Blåbärsvägen österut.
Gräsytan söder om Vivalla centrum är i dag planlagd som parkeringsplats
avsedd för besökare till Kulturarenan. Enligt detaljplanen kan ytan rymma 100
parkeringsplatser, men ska också kunna användas för publika evenemang och
dylikt. Om delar av parkeringsbehovet kan lösas på annan plats, exempelvis söder
om Vivallaskolan utmed Vivallaringen, föreslås att den norra delen av ytan
utvecklas till park eller parkstråk som förstärker den gröna kopplingen i östvästlig riktning mellan Boglundsängens naturreservat och vidare västerut mot
Hjärstaskogen, Vivallaparken. Vid särskilda tillfällen kan hela eller delar av ytan
användas som mötesplats med utrymme för lek, spel, marknader, festivaler och
andra aktiviteter.
Om gällande detaljplan 1880-P710 skulle ändras, eller om en ny detaljplan som
inkluderar ytan tas fram innan en parkeringsplats har byggts ut, bör frågan om det
öst-västliga gång- och cykelstråket i förhållande till det nord-sydliga bilstråket
utredas och lämpliga lösningar presenteras.
Ytor för fritid, idrott och rekreation

Ovan listade naturområden är viktiga för rekreation och idrottsutövande, men
planområdet innehåller fler ytor för fritid, idrott och rekreation, som alla fyller
viktiga funktioner som mötesplatser och för att länka samman närliggande
stadsdelar
Lundby IP är en välbesökt idrottsplats som bör bevaras. Platsen är en viktig
mötespunkt som sammanlänkar Lundby och Vivalla. I det direkta närområdet
finns möjlighet att utveckla ytor för exempelvis fritids- eller idrottsanläggning för
föreningar och för allmänhetens spontanidrott.
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Vivalla IP bevaras och utvecklas för främst idrott. Fotbollsplanen har försetts
med konstgräs 2014. Den östra sidan av idrottsplatsen ska även i framtiden
fungera för idrotts- och fritidsändamål avsett för allmänhet och föreningsliv.
Att skapa fler funktioner och aktiviteter kring och i Vivalla centrum är
värdefullt. Det ger människor en naturlig mötesplats och skapar liv och rörelse
kring en plats som, framförallt kvällstid, upplevs ödslig och otrygg. Vivalla
centrum bör inrymma möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för att
bli välbesökt både dag- och kvällstid.
Mellan sydvästra Vivalla och Nya Hjärsta finns idag en gammal igenvuxen
grusplan. På grund av eftersatt skötsel är platsen idag dåligt nyttjad. Ambitionen
är att platsen ska utvecklas och iordningställas för att bli en plats där människor
rör sig och vistas. På så sätt kan den läka samman Vivalla och Nya Hjärsta.
Lämplig markanvändning är idrott, spel, lek och/eller förskoleverksamhet. Båda
funktionerna bedöms kunna knyta samman stadsdelarna och samtidigt ha en
integrerande funktion. En ny gång- och cykelväg i Skördevägens förlängning som
ansluter till gång- och cykelvägen längs sydvästra Vivallaringen kan bli en
alternativ färdväg som kan upplevas mindre otrygg än andra gång- och cykelvägar
genom skogspartier. De höga ekologiska värden som ligger väster om platsen har
inventerats för att säkerställa att utbyggnation på platsen inte äventyrar dessa.
Från den västra delen av nuvarande grusplan och fram till den absoluta yttre
gränsen för skyddszonen runt värdena är det ca 45 meter. Om en förskola i
framtiden skulle placeras på platsen för den nuvarande grusplanen finns det
således utrymme längre västerut för idrott/lek/spel, utan att de höga ekologiska
värdena inom skyddszonen skadas. För att det gröna stråket, från Öknaskogen
och vidare mot Hjärstaskogens sydvästra delar ska kunna behållas är det viktigt
att en skogsremsa på vardera sidan om förskolan/idrottsplatsen behålls, samt att
förskolegården utformas som en naturgård, där skogen blir en tillgång i utemiljön
och en tillgång i undervisningen.
Boglundsängen föreslås i framtiden fungera som en blandad stadsdel med
bostäder, handel och verksamheter. För att stadsdelen ska bli attraktiv för såväl
människor som bor, besöker eller arbetar i området är det viktigt att ytor för
idrott, fritid och rekreation skapas och utvecklas i Boglundsängen. Sådana
ytor skapar mötesplatser och ger liv och rörelse i stadsdelen under stora delar av
dygnet, vilket också inger trygghet. Det kan handla dels om att utveckla befintliga
ytor men även tillskapande av nya parkytor, trädkantade gång- och cykelvägar och
ytor för odling. Det kan också handla om att möjliggöra nya idrotts- och
fritidsanläggningar, exempelvis simhall, idrottshall eller liknande. Vissa av dessa
förslag kräver detaljplaneändring och förutsätter fastighetsägarens samförstånd.
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Karta 22 visar park, grönstruktur, stråk samt fritid, idrott och rekreationsytor.

Ställningstaganden kring grönytor och fritid
•

Det omgivande natur- och skogslandskapen, befintliga ytor för fritid,
idrott och rekreation samt bostadsnära gårdar inne i Vivalla, är värdefulla
och bör bevaras och utvecklas.

•

Höga naturvärden i Hjärstaskogen bevaras och beaktas samtidigt som
skogen utvecklas och görs mer tillgänglig och trygg, till exempel genom
gallring och anläggning av stigar. Vid behov ska naturvärden
detaljstuderas för att minska påverkan.

•

Visioner finns att överbygga motorvägen på lång sikt. En överbyggnad av
E18/E20 mellan Hjärstaskogen och Baronbackarna ska inte
omöjliggöras.

•

Öknaskogens entré från Blåbärsvägen/norra Vivallaringen flyttas västerut
där stigar från Öknaskogen sammanlänkas med Hjärstaskogens stigar.
Det är viktigt att entréer skapas i planerad bebyggelsen norr om
Vivallaringen för att skapa god tillgänglighet till naturen.

•

Hjärstaskogens riktigt höga ekologiska värden bör bevaras. I kartan är de
markerade tillsammans med erforderlig skyddszon.
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•

Vivallakullens gröna kvaliteter bör bevaras och utvecklas som lek- och
rekreationsområde. Platsen blir en viktig mötespunkt som sammanlänkar
Vivalla med Hjärsta, men även med Örebro i sin helhet.

•

En central sammanhållen park som är tillräckligt stor för att rymma
många olika funktioner, karaktärer och rum skapas i Vivalla norr om
centrum. Hela parken, inklusive det nord-sydliga parkstråket, ska vara
kommunägd allmän platsmark. Förskolorna Hallongården och
Musikanten ska avlägsnas medan Öknaskolans gymnastiksal kan bevaras
och utvecklas som en del i den framtida parken.

•

Villervallaparken bevaras och utvecklas.

•

Grönytan i nordvästra Vivalla iordningsställs till mer intensivt skött
parkområde.

•

Hela, eller åtminstone den norra delen av gräsytan söder om Vivalla
centrum bör utvecklas till park eller parkstråk som förtydligar den östvästliga gröna stråket som binder samman Boglundsängens naturreservat
med Hjärstaskogen, förutsatt att delar av parkeringsbehovet för
Kulturarenan kan lösas på annan plats. För genomförande behöver
detaljplan 1880-P710 ändras. Vid en planändring bör frågan om det östvästliga gång- och cykelstråket i förhållande till det nord-sydliga bilstråket
utredas och lämpliga lösningar presenteras.

•

Fler funktioner och möjligheter till aktiviteter bör skapas i Vivalla
centrum.

•

Fler lokaler för föreningslivet bör tillkomma inom befintliga och
föreslagna utbyggnadsområden för i huvudsak bostäder i Vivalla.
Möjligheterna till att anlägga ytterligare en fritidsgård bör utredas.

•

Vivalla IP bevaras och utvecklas som näridrottsplats.

•

Grusplanen mellan sydvästra Vivalla och Hjärsta utvecklas till förskola
och/eller yta för fritid och rekreation.

•

Lundby IP bevaras och utvecklas för idrott, fritid och rekreation. Det är
en viktig mötesplats som sammanlänkar Vivalla med Lundby samt
föreslagen tillkommande bebyggelse öster och väster om idrottsplatsen.

•

Skogsdungen vid södra delen av Argongatan i Boglundsängen bevaras
och tillgängliggörs.

•

Parker och ytor för idrott, fritid och rekreation bör skapas i
Boglundsängens verksamhetsområde, till exempel i anslutning till nya
bostäder i norra delen.

•

Anläggningar för föreningsaktiviteter, t.ex. bollhall, eller simhall kan
anläggas i norra Boglundsängen.

•

Nya ytor för idrott, fritid och rekreation, eller befintliga ytor som ska
utvecklas, ska tillgodose olika behov utifrån till exempel ålder, kön och
fysik.
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•

Skötseln av grönytor koordineras mellan aktuella fastighetsägare.

•

Snötippen avvecklas och omvandlas till område för fritid, idrott och
rekreation. Innan snötippen kan tas ur bruk ska en ny plats för snötipp i
norra delen av staden iordningsställas.

4.2

Skola och förskola

Det är svårt att göra prognoser för hur många barn som kommer att bo i en viss
stadsdel om 10-20 år. Därför är det inte tillförlitligt att göra prognoser som
sträcker sig längre än tio år framåt i tiden. Mellan Vivalla och Lundby, samt i
Boglundsängen och den kommande stadsdelen Vallby norr om Boglundsängen,
finns förslag på ny bostadsbebyggelse som, om den byggs ut, kommer generera
ytterligare behov av skola och förskolor. I FÖP:en avsätts därför mark för dessa
ändamål. I befolkningsberäkningar för dessa tillkommande områden förväntas
antalet barn i 1-5 årsåldern bli omkring 250 ytterligare om 10 år. Det innebär att
det i dessa delar kan behövas planreserv för cirka 3 förskolor. I senare
planeringsskeden när detaljeringsgraden ökar och man kan göra mer korrekta
antaganden om hur många bostäder som kan komma att byggas, behöver nya
uppskattningar göras om hur befolkningen kommer att vara fördelad i det nya
bostadsområdet och då preciseras också behovet av skola och barnomsorg.
För Vivalla är planeringsförutsättningarna annorlunda eftersom området redan är
bebyggt. I befolkningsprognoser för området förväntas antalet barn i 1-5
årsåldern öka med ca 50 barn till år 2024 jämfört med 2014, vilket ger ett ökat
behov av en mindre förskola med ca 3 avdelningar. Då det dessutom finns 20
befintliga avdelningar som skulle behöva ersättas eftersom enheterna är för små
för att drivas på ett ekonomiskt sätt, eller för att lokalerna inte är ändamålsenliga,
så är behovet om tio år 23-25 nya förskoleavdelningar, eller annorlunda uttryckt 5
nya förskolor.
Antalet grundskolebarn i Vivalla beräknas att öka med cirka 380 barn i åldern 615 år om tio år. Idag väljer cirka 50 procent av grundskolebarnen i Vivalla andra
skolor än Vivallaskolan. Om den trenden fortsätter är bedömningen att
Vivallaskolan kommer räcka till för att möta tillväxten av elever.
I övriga delen av planområdet beräknas planerad bostadsbyggnation medföra ett
elevtillskott på ca 350-400 elever fram till 2024, vilket kan motsvara en mindre
grundskola. Tyngdpunkten av elevtillskottet förväntas inte ske förrän i slutet av
perioden. Eftersom ytterligare bostäder planeras i den kommande stadsdelen
Vallby, norr om Boglundsängen, med utbyggnation under en lång period, med
start omkring år 2020, kommer behovet av grundskola öka i takt med stadsdelens
utbyggnad.
Förskolor och skolor har en integrerande funktion som få andra verksamheter
kan mäta sig med. Innan det fria skolvalet infördes i Sverige var det naturligt att
barn från närliggande stadsdelar inom samma skolområde gick i samma skolor.
På så sätt kunde kommunen vara strategisk i sin planering av nya skolor och
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förskolor genom att placera dem mellan stadsdelar och på så sätt skapades en
naturlig integration däremellan. Efter införandet av det fria skolvalet har detta
integrationsverktyg delvis gått förlorat, men det finns fortfarande starka argument
för att fortsätta denna typ av planering eftersom närhetsprincipen ofta generellt är
en starkt inverkande faktor vid val av förskola och skola, särskilt för barn i de
lägre åldrarna. För att minska de mentala barriärerna mellan planområdet och de
omkringliggande stadsdelarna bör därför vissa av förskolorna och skolan som
prognoserna indikerar behov för, placeras så att de kan betjäna även Lundby, Nya
Hjärsta, tillkommande bostäder i norra Boglundsängenen samt den framtida
stadsdelen Vallby. Mellan Lundby och Vivalla finns redan antagna detaljplaner
som medger byggnation av förskolor i bra lägen. Mellan Vivalla och Nya Hjärsta
finns två nya ytor för förskolor i kanten av Hjärstaskogen, dels söder om
Vivallakullen i anslutning till gång- och cykelvägen mellan Vivalla och Hjärsta,
dels vid grusplanen norr om Skördevägen. Den senare placeringen kan innehålla
förskola och/eller idrott- och fritidsytor. I kapitel 4.1 Grönytor och fritid beskrivs
hur respektive förskola bör placeras för att inte äventyra naturmark och höga
ekologiska värden i Hjärstaskogen. Placeringen mellan Skördevägen och sydvästra
Vivallaringen har mycket goda möjligheter till angöring både norr- och
söderifrån.
I norra delen av Boglundsängen föreslås yta för ny förskola och skola. Exakt
placering för dessa verksamheter behöver studeras vidare i senare
planeringsskeden när detaljeringsgraden ökar och man kan göra mer korrekta
antaganden om hur stort behovet av förskolor och skolor är. En annan viktig
aspekt att väga in vid placering av skola i norra delen av Boglundsängen är risken
för översvämning. Placering bör vara sådan att såväl förskola som skola kan ha
upptagningsområden som sträcker sig över såväl Vivalla, Lundby, norra
Boglundsängen som en framtida stadsdel norr om Boglundsängen.
Nya förskolor och skolor bör om möjligt placeras där det rör sig människor
kvällstid, för att undvika att förskole-/skolområdet blir tillhåll. Samtidigt bidrar
förskolor och skolor till att skapa rörelser och aktiviteter på platser och kan
således tillsammans med andra funktioner eller aktivitetsytor bidra till att skapa
befolkade platser. Det bör också gå att ställa om förskolelokaler till andra
ändamål i takt med att demografin förändras och/eller andra behov uppstår, till
exempel grundskola, äldreomsorg eller fritidsgård.
I planområdet finns behov av fler förenings- och utbildningslokaler för bland
annat vuxenutbildning. Vivalla centrum upplevs ödsligt och otryggt under
kvällstid. Eftersom det samtidigt finns ett behov av att skapa fler funktioner och
aktiviteter i och kring centrum, föreslås att förenings- och utbildningslokaler
förläggs hit. Vissa av de nuvarande förskolorna som är i gott skick men som på
sikt behöver ersättas på grund av att enheterna är för små eller olämpliga för
verksamheten, kan i en framtid användas för exempelvis föreningsverksamhet.
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Karta 23. Framtida förskolor, grundskolor samt vuxenutbildning

Ställningstagande kring skola och förskola
• Behov av förskolor och skolor som föranleds av nytillkommande
bostadskvarter i Boglundsängen och i den kommande stadsdelen Vallby,
norr om Boglundsängen, ska lösas inom kommande detaljplanering för
området.
•

Vid nyetablering av förskoleverksamhet och skolverksamhet för yngre
grundskoleelever är det viktigt med tillräckligt stor gård av god kvalitet.
Riktvärde för friyta är 30 m²/förskolebarn och 25 m²/yngre
grundskoleelev. Storleken på gården kan dock kompenseras av god och
trafiksäker tillgänglighet till annat grönområde.
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•

Förskolorna bör ligga inom gångavstånd från omgivande bostäder. Höga
krav ställs på trafiksäkra övergångar vid skolor och förskolor, vilket ska
beaktas i kommande planeringsskeden. Förskolor kan inrymmas på
bottenvåningen av flervåningshus (nytillkommande som befintliga).

•

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av kommunala lokaler ska
dessa anpassas för många funktioner. Flexibla lokaler och tillräckligt stora
friytor gör det lättare att ställa om från exempelvis förskola till grundskola
eller äldreboende.

•

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av lokaler för kommunal
verksamhet ska dessa planeras så att medborgare och föreningar har
möjlighet att nyttja dem utanför kommunal verksamhetstid.

•

Skolor och förskolor ska om möjligt placeras så att de kan ha
upptagningsområden som sträcker sig över flera stadsdelar och på så sätt
ha en integrerande funktion.

•

För att undvika att förskolor/skolor/utbildningslokaler blir tillhåll, bör de
placeras där människor rör sig kvällstid, eller i bottenvåning på
bostadshus.

•

Befintliga förskolor i Vivalla som av olika anledningar är olämpliga för
fortsatt förskoleundervisning, men som är i tillräckligt bra skick för att
inte behöva rivas, bör upplåtas för områdets rika föreningsliv eller för
fritidsgård.

•

Förskolebyggnaderna Musikanten och Hallongården ska så snart det är
möjligt tas bort för att ge plats för en central sammanhängande park i
Vivalla.

•

Naturvärden och gröna stråk ska beaktas vid anläggande av förskolor och
skolor. Naturen ska vara en tillgång i utemiljön och kunna fungera som
en naturlig del i undervisningen. Detta är särskilt viktigt på de platser i
Hjärstaskogen som pekas ut som möjliga för förskolor, samt för
tillbyggnad av förskolan Sagogården. I detaljplaneskedet ska noggranna
inventeringar av skogen genomföras och detaljplanen ska säkerställa att
det gröna stråket kan bibehållas. I byggskedet blir det ytterst viktigt att
anpassa byggnadssättet för att säkerställa dessa värdens fortlevnad.

•

Förenings- och utbildningslokaler kan tillkomma i Vivalla centrum.

4.3

Arbetsplatser, kommersiell- och offentlig
service

Service är viktigt för ett planområdes utveckling och attraktivitet. I den
kommunomfattande översiktsplanen är Boglundsängen utpekat som ett regionalt
handelsområde med dagligvaruhandel och sällanköpsvaror som inte är av
cityshoppingkaraktär. I handlingsplanen för stadens byggande pekas området ut
som köpcentra. Boglundsängen är till största del detaljplanelagt för handel,
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kontor och småindustri. Boglundsängen är idag under utveckling. Inom de
närmsta åren förväntas ytterligare handel etableras i sydvästra delen av
Boglundsängen. Tillsammans med befintlig handel i södra Boglundsängen har
denna potential att förtätas och utvecklas till ett större handelsområde med inslag
av andra funktioner, såsom service eller kontor.
Norra delen av Boglundsängen består i huvudsak av arbetsplatser och olika
verksamheter. För att tillföra området en önskvärd blandning med mötesplatser
föreslår planen att även bostäder, kontor, skolor och anläggningar för idrott och
fritidsaktiviteter tillkommer som markanvändning. Se vidare avsnitt 4.4
Bebyggelse och gatustruktur, där planens utvecklingsinriktning förtydligas
ytterligare.
Området mellan Vivalla och Boglundsängen har stor potential att utvecklas men
används idag inte optimalt. Parkeringar och förråd i Vivalla möter
verksamhetsbyggnadernas baksidor i Boglundsängen. Denna struktur bör
förändras för att skapa en bättre sammanlänkning mellan handels- och
bostadsområdet. Området kring Vivallaringen i anslutningen till Boglundsängen
bör utvecklas för bostäder, handel, kontor, service och tjänster.
Vissa typer av arbetsplatser och verksamheter kan vara svåra att förena med
bostäder, på grund av att de kan vara störande, medföra mycket trafik eller
gestaltningsmässigt vara svåra att anpassa till en boendemiljö. Därför är det
viktigt att kommande detaljplaner reglerar bestämmelser för exempelvis
skyddsavstånd för att säkerställa låg omgivningspåverkan, likt den verksamhet
som finns där idag, till exempel handel, lager, kontor eller tillverkande industri
med låga eller inga processutsläpp till luft. På så sätt kan blandning av bostäder
och verksamheter åstadkommas.
Stora delar av Boglundsängen kan förtätas. En önskvärd utveckling är att
verksamheters utbredning på marken begränsas för att istället växa på höjden.
Parkeringsplatser kan med fördel inrymmas i parkeringshus för att ge plats åt
verksamheter inom handel-, service- och tjänsteområdet.
Vivalla centrum kommer även i framtiden att främst ha ett lokalt fokus på
närservice för boende i området. De funktioner som finns i centrum idag i form
av bibliotek, hälsovård, familjecentral, folktandvård, BVC, folkhögskola, mataffär,
restaurang etc., är viktiga, men behöver kompletteras med funktioner som gör
centrumet levande under flera av dygnets timmar. Det kan vara småskalig handel
och service, föreningslokaler, idrottsverksamhet eller offentlig verksamhet. Att
göra centrumet ännu attraktivare kan innebära att fler sociala aktiviteter kan få
utrymme, liksom att samtliga entréer förtydligas och utemiljön runt Vivalla torg
får ett lyft. En detaljplaneändring som medger om- och viss tillbyggnation av
centrumhuset, som stämmer med intentionerna i FÖP:en, är under framtagande.
För att förtydliga och utveckla attraktionskraften i Vivalla centrum kan uttrycket
längs Poesigatan förändras, utan att gatans allékaraktär går förlorad, genom att
gatan smalnas av samt att verksamhetslokaler som kontor, små butiker, frisörer
etc., kan tillkomma genom tillbyggnader till bostadshusen längs Poesigatan. På så
sätt uppstår en funktionsblandning längs med gatan samtidigt som tryggheten
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ökar i och med att fler kan överblicka gatan och centrum. Gällande detaljplan för
Poesigatan medger en sådan utveckling.

Karta 24 visar vart vi vill ha handel, verksamheter och verksamhetsblandade områden i Boglundsängen och i
Vivalla.

Ställningstagande kring arbetsplatser, kommersiell- och offentlig service
• Boglundsängens södra del förtätas och utvecklas till ett handelsområde
som med fördel även kan ha inslag av kontor och småskalig industri.
•

Verksamheter, kontor och småindustri är den huvudsakliga inriktningen i
den norra delen av Boglundsängen (lila markering på kartan). Här kan
även finnas inslag av viss service, samt idrotts- och fritidsaktiviteter. För
att möjliggöra detta behöver detaljplanerna 1880-P468, 1880-P243 och
1880-P546 i Boglundsängen ändras.

•

I norra delen av Boglundsängen, alternativt i Vallby, ska det i kommande
detaljplan reserveras plats för återvinningsstation.

•

I samband med detaljplaneändringar bör skyddsavstånd mot
verksamheter beaktas för att möjliggöra en blandning av bostäder och
verksamheter.
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•

Vivalla centrum förstärker sin karaktär av lokalt centrum och utvecklas
med verksamheter som gör det levande under större del av dygnet.
Entréerna görs tydligare och utemiljön runt centrum rustas upp.

•

Poesigatan smalnas av och verksamheter kan tillkomma i likhet med
gällande detaljplan. Poesigatans allékaraktär behålls.

•

Området mellan Vivalla och Boglundsängen blir bättre sammanlänkat i
Vivallaringens östra del och utvecklas för bostäder, handel, kontor,
service och tjänster.

4.4

Bebyggelse- och gatustruktur

Bebyggelsestrukturen i Vivalla är tämligen enhetlig med regelbunden placering av
huskroppar och vägar, där huskropparna har samma storlek och utformning.
Vivalla är ett trafikseparerat område där biltrafiken är lokaliserad till en ringled
som utgör områdets yttre gräns. Från ringleden löper ett antal säckgator. Längs
med säckgatorna ligger bostadsgårdar och i områdets mitt finns ett centralt
parkstråk, som är kopplat till områdets centrum och skola. Kombinationen av en
enhetlig och trafikseparerad bebyggelsestruktur och den ytmässiga storleken gör
att det finns en rad mentala och materiella barriärer i och kring Vivalla, det vill
säga det finns både svåråtkomliga och svårgenomträngliga platser. Dessa barriärer
har också en social dimension eftersom stadsdelen kan upplevas som att den är
lokaliserad med svaga kopplingar till övriga staden, vilket ytterligare förstärker
stadens socioekonomiska skiktning. Många av Örebros liknande stadsdelar som
upplevs mer positiva är på ett helt annat sätt integrerade i stadslandskapet,
exempelvis Örnsro, Norrby, Tybble eller Markbacken.

Bild 8 Regelbunden placering av huskropparna med samma storlek och utformning

Boglundsängen å andra sidan kan istället upplevas som ett brokigt område utan
vare sig en övergripande struktur eller ordning. Området är under utveckling och
det går att skönja en snabbare utveckling i de södra delarna där inriktningen mot
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handel är dominerande, medan förändringen går långsammare längre norrut, där
karaktären av verksamheter och kontor är tydligare. Ambitionen i FÖP:en är att
visa hur Vivalla och Boglundsängen dels kan bli mer integrerade med varandra
och den övriga staden, samt att åstadkomma interna förändringar inom
Boglundsängen som kan förbättra det enskilda området. Detta innebär också att
vissa miljöer bör bevaras.

Bild 9. Brokig struktur och utan ordning i Boglundsängen

4.4.1 Att förnya och bevara Vivalla
Vivalla är ett av Örebros miljonprogramsområden och bär, som har beskrivits
ovan, många av dessa områdens generella kännetecken i utformning och karaktär.
En förnyelse eller förändring av Vivalla måste beakta och ta hänsyn till dessa
karaktärsdrag så att de inte riskerar att förvanskas eller försvinna, men samtidigt
balansera dessa avvägningar mot den förbättringspotential som kan finnas för
dem som bor i området idag. En övergripande fråga som måste hanteras är hur
mycket av området som kan förändras och i vilken utsträckning? I detta ingår
även att beskriva med vilka karaktärsdrag som området kan sitta samman för att
dess planerings- och kulturhistoriska karaktärsdrag inte ska försvinna.
Karaktären på bebyggelsen i Vivalla kan sammanfattas på följande sätt: De
stilrena husen har en väl avvägd, human skala och harmoniska färger i sin
ursprungsgestalt; de relativt flacka sadeltaken och tunna takfötterna, det varmt
röda fasadteglet i gavlar och bröstningar, betongbjälklagens horisontaler, vita
fönsterpartier. Balkongerna utfördes som enkla påhängda ”holkar” i brunlaserat
trä. Gestaltningen bygger på horisontaler; fönsterband och bröstningar,
balkongernas träfronter. Detta är alltså den karaktär som varsamheten enligt PBL
8:17 ska vägas emot.
I ett begränsat område i nordöstra Vivalla, som omfattar Versgatan och
Prosagatan, är karaktären fortfarande tydligt bevarad. Denna del av Vivalla har ett
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kulturhistoriskt värde som tydligt exemplifierar 1960-talets planering och
stadsbyggnadsambitioner med enhetlig och regelbunden funktionalistisk struktur
och utformning, och föreslås därför bevaras, alternativt återställas i samband med
renoveringar av dessa gårdar. Området är klassat som ”bevarandeområde” i
kulturmiljöinventeringen.
I övriga delar av Vivalla, som kan tillåtas bli föremål för större eller mindre
förändringar, är det viktigt att utvecklingsarbetet sker varsamt. Två principer för
detta kan formuleras när det gäller bebyggelsen. Dels ska en förnyelse av Vivalla
behålla områdets lågskaliga bebyggelsekaraktär. Med andra ord ska den
ursprungliga idén om låghusstad fortfarande vara ett rättesnöre. Höjdskalan bör
begränsas till 3-5 våningar för att inte ge en alltför splittrad och brokig miljö,
vilket annars skulle kunna försämra befintliga värden i arkitektur och
bebyggelsestruktur. Dels måste förnyelsen av befintliga hus och tillkomsten av
nya huskroppar ta hänsyn till områdets arkitektoniska karaktärsdrag, framför allt
bör det varmröda fasadteglet gå igen och vara ett sammanbindande kitt mellan
bebyggelsen i området.
I fråga om gatustruktur behålls den intakt i nordöstra delen som pekas ut som
bevarandeområde i kulturmiljöinventeringen. På enstaka platser i andra delar av
Vivalla är det möjligt att de karaktäristiska säckgatorna kan bindas samman med
varandra för att skapa nya gatustråk i nord-sydlig riktning. Det centrala
parkstråket bör dock förbli intakt och bilfritt.
Förutom att bevara delar av Vivalla någorlunda intakt utifrån planeringshistoriska
och arkitektoniska motiv, kan en varsam förnyelse även vara nödvändigt för att
människor som bor där idag ska ha möjlighet att bo kvar när förbättringar och
behövliga renoveringar skett. Det handlar om att säkerställa att
boendemöjligheter finns för alla, dels genom att behålla delar av bostadsbeståndet
inom rimliga hyror, dels genom att komplettera med andra boendeformer till
relativt låga hyror, t.ex. generationsboenden, kollektivboende eller så kallade
”bokaler” där man kan kombinera boende med en liten lokal för en
affärsverksamhet eller hobbylokal. Att verka för en större blandning i Vivalla,
exempelvis i hustyp och upplåtelseform, handlar också om att skapa möjligheter
till kvarboende och att kunna göra boendekarriär för de som vill bo kvar och trivs
i stadsdelen.
4.4.2 Vivallas storlek, struktur och befintliga bebyggelse

Även om höjdskalan i Vivalla är tämligen låg medför bebyggelsestrukturen och
områdets geografiska storlek att det kan upplevas som svårgenomträngligt eller
som en barriär i stadslandskapet som man måste ta sig runt. Ett sätt att mildra
dessa upplevelser är att på enskilda platser, där så passar, varsamt förändra eller
förädla strukturen på bostadshus och gator. Nybyggnation behöver inte vara
nödvändigt för att förändra eller förädla en struktur. Det kan istället handla om
att förändra fönsterlösa gavlar i befintlig bebyggelse, ändra entrésidor, att skapa
flera individuella uttryck som ytterligare bidrar till identitet och mer privata rum
på gårdarna, att i befintlig bebyggelse ändra användning från bostäder till förskola
eller föreningsaktivitet, eller genom påbyggnader skapa nya boendemöjligheter.
Detta kan ske genom ändringar, tillbyggnader eller komplettering av befintlig
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bebyggelse. Att riva befintlig bebyggelse för att möjliggöra annan typ av
bebyggelse eller förändrad gatustruktur är ett alternativ som kan vara aktuellt efter
noggrant övervägande. En sammanhållen kvartersstruktur kan, men behöver inte
heller, vara nödvändigt för att platser i Vivalla ska utvecklas. Till viss del kan nya
lågfartsgator skapas inom den befintliga och tillkommande bostadsbebyggelsen i
nord-sydlig riktning. Parkstråket behålls bilfritt. Åtgärder i form av ny bebyggelse
i och kring Vivalla måste harmoniera med de förändringar som kan ske i
stadsdelens befintliga bebyggelsestruktur.
Åtgärder för att ta ned Vivallas upplevda storlek och storskalighet riktar sig dels
och framför allt mot boende i stadsdelen som på så sätt skulle få lättare att röra
sig i sitt bostadsområde, sitt bostadskvarter och till sitt bostadshus, dels kan
möjligheter för utomstående att röra sig genom istället för utanför stadsdelen
åtminstone bidra till att andra perspektiv på stadsdelen erhålls och att
stigmatiseringen av området kan skingras. Stadsdelen blir då mer öppen mot den
övriga staden.
4.4.3 Att förnya och bevara Boglundsängen
Utvecklingen i Boglundsängen kan inte på samma sätt sägas gå tillbaka på något
enhetligt planeringsparadigm som Vivalla, utan har snarare en mer vildvuxen
karaktär och framstår som långtifrån färdig. En del av strukturen sattes i samband
med Eurostops etablering under tidigt 1990-tal men har inte fullföljts fullt ut på
närliggande fastigheter. De förslag som kommer att presenteras nedan kommer
att ge Boglundsängen en tydligare karaktär av sammanhållning och utformning,
utifrån den övergripande inriktning som beskrivs i avsnitt 4.3.5
Kompletteringsbebyggelse i Vivalla och Boglundsängen.
4.4.4 Ny bebyggelse och utformning av Vivallaringen

Vivallaringen uppfattas idag som en barriär i området, framför allt beroende på
dess bredd och att bebyggelsen oftast finns på ett stort avstånd från gatan. En
viktig ambition är dock att försöka behålla Vivallaringens nuvarande sträckning
relativt intakt, eftersom den utgör ett kulturhistoriskt viktigt karaktärsdrag för
stadsdelen. Ett förslag är därför att gatan smalnas av och får karaktär av lokalgata
med möjlighet till kantstensparkeringar, samtidigt som de otrygga tunnlarna
under Vivallaringen kan tas bort och ersätts, alternativt kompletteras med,
trafiksäkra övergångar. Avsmalningen av gatan medför att den nya gatan kan få
vissa riktningsförändringar inom befintligt vägområde. På så sätt kan gatan slingra
sig fram vilket också kan ge hastighetsreducerande effekt. Vidare kan ny
bebyggelse kring båda sidor av Vivallaringen tillåtas där så är lämpligt, dels för att
ge utrymme åt en ny typ av bebyggelse i området, dels för att minska
Vivallaringens barriärverkande effekt samt förstärka sambanden med
omkringliggande stadsdelar. I östra delen föreslås därför ny bebyggelse för att
bilda en intressant entré in till området samt skapa mer naturliga och förbättrade
möjligheter till rörelser över Vivallaringen. Här föreslås blandad bebyggelse med
möjlighet till bostäder, kontor, förskola, handel m.m. Förslagen nedan visar hur
det skulle kunna se ut om Vivallaringen fick en annan skala eller delvis annan
sträckning och att gatan kantas med bostadsbebyggelse och diverse verksamheter.
Förslagen illustrerar även hur Vivalla och Boglundsängen kan byggas samman.
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Bild 10. Skissförslag från White (2012) som visar Vivallaringen mellan Vivalla och Boglundsängen.

Bild 11. Skissförslag från WSP (2012). Bostäder möter handels- och verksamhetskvarter. Vivallaringen har i
förslaget fått delvis annan sträckning

Att förändra bebyggelsestrukturen kring Vivallaringen, antingen genom att
bebygga ömse sidor av vägen eller att skapa ny bebyggelse och verksamheter
närmare vägen, samt förändra skalan och utseendet på Vivallaringen, kan även
vara aktuellt i andra delar av Vivalla. Ett exempel där denna typ av förändring
pågår är ”Kvarteret Hjärstaskogen” på Visgatan i sydvästra delen av Vivalla invid
Vivallaringen. I västra och norra delen av Vivalla finns möjlighet att låta nya
bostäder växa fram på ytor som idag främst består av parkeringsplatser, garage
och sparsamt använda grönytor. För att de nya bostäderna ska bli attraktiva och
erbjuda en god boendemiljö är det viktigt att de utformas och/eller placeras på
ett sådant avstånd från vägen, att gällande riktlinjer för buller kan efterlevas. Hur
långt från vägen husen behöver placeras beror dels på hur stora trafikflödena är
på vägen, dels på vilken hastighet som råder. I trafikutredningen, bilaga 3,
beskrivs vilka riktlinjer som gäller för respektive utbyggnadsområde mer utförligt.
Ny bebyggelse behöver bidra till att finansiera ombyggnation och omgestaltning
av Vivallaringen. Om processerna sker parallellt finns goda möjligheter att
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utforma Vivallaringen för lägre hastigheter vilket också påverkar bullernivåerna
positivt.

Bild 12. Skissförslag från White (2012). Vy söderut från östra delen av Vivallaringen.

På västra och södra sidan av Vivallaringen, i kanten av Hjärstaskogen, är det
besvärligt, men inte omöjligt, att få till byggnation utan att riskera de höga
ekologiska och sociala värden som skogen innehåller. Exempelvis kan nämnas
den del av Hjärstaskogen som har en karaktär av gammelskog med stora
uppvuxna träd som är omkring 135 år gamla. Runt denna del av skogen bör en
buffertzon på 25-30 meter lämnas orörd för att behålla karaktären av storskog.
Kartmarkeringen i karta 22, s. 67, som visar de höga värdena inkluderar
erforderlig buffertzon. Vivallakullen är en annan del av Hjärstaskogen där
framförallt de sociala värdarna är höga, vilket inte nödvändigtvis betyder att
bebyggelse i anslutning till kullen skulle skada värdena. I viss utsträckning och
med rätt utformning skulle bebyggelse kunna tillföra ytterligare värden till platsen.
Således kan enbart begränsad bebyggelse vara aktuell väster och söder om
Vivallaringen, till exempel i form av förskolor som utformas med en naturgård
där skogen blir en tillgång i utemiljön och undervisningen. I anslutning till
Vivallakullen är det möjligt att anlägga en raststuga eller en motionscentral samt
grillplatser och en tydlig entré till Vivallakullen som kan utvecklas till en
spännande mötesplats samt för idrott och friluftsliv. Parkeringsplatser kan ordnas
utmed Vivallringen. Denna typ av försiktig exploatering väster och söder om
Vivallaringen kan, tillsammans med att gatan smalnas av, och att tunnlar under
Vivallaringen ersätts eller kompletteras med trafiksäkra övergångar och
anläggande av nya gång- och cykelvägar på strategiska platser, mildra gatans och
skogens barriäreffekter liksom upplevelsen av Hjärstaskogen som en
otrygghetsfaktor.
I norra delen av Vivalla finns möjlighet att låta bebyggelsen spilla över på norra
sidan om Vivallaringen och på så sätt skapa bostäder i ett stråk längs vägen och
vidare upp mot Lundby och gränsen för Öknaskogens naturreservat. Ett sådant
bebyggt stråk kan bidra till att minska Vivallaringens barriäreffekt på sträckan
samt möjliggöra för bostadstyper och -storlekar som idag saknas i området.
Samtidigt kan stadsdelarna Vivalla och Lundby närma sig varandra. Det gröna

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR VIVALLA OCH BOGLUNDSÄNGEN

stråket från Öknaskogen och vidare österut mot Boglundsängen, via Lundby IP
ska bevaras.
Motiven till att föreslå ny bostadsbebyggelse i Vivalla är inte att förtäta en redan
tätbefolkad stadsdel, utan att med gles bebyggelse komplettera området med de
upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar som behövs. Ett annat motiv
är att skapa ”framsidor” av bebyggelse längs med Vivallaringen. Idag utgör
garage, förrådsbyggnader, parkeringsplatser och gröna restzoner en stor del av
mötet mellan Vivalla och den övriga staden. En sådan förändring skulle få Vivalla
att öppnas upp och uppfattas som mer inbjudande än idag. I Vivalla kan detta
skapas på tidigare obebyggd mark vilket gör det lättare att bevara värden i
befintlig bostadsstruktur. Kompletteringsbebyggelse ska ta hänsyn till tillgång på
friytor och grönstruktur samt beakta parkeringsbehov och andra starka allmänna
intressen. Åtgärder i form av ny bebyggelse i och kring Vivalla måste harmoniera
med stadsdelens bebyggelsestruktur och de förändringar som kan bli aktuella där.
Andra syften med ny bebyggelse är att bidra till ökad funktionsblandning genom
att exempelvis förskolor, föreningslokaler eller servicefunktioner blandas med
bostäder. Det skapar en variation i bebyggelsen och möjliggör ökad trygghet då
en blandad stadsdel kan vara befolkad under en stor del av dygnet.
4.4.5 Kompletteringsbebyggelse i Vivalla och Boglundsängen
Vivalla består till största delen av husrader med liknande karaktär med
regelbunden placering. I kombination med områdets storlek kan ensidigheten i
bostadsstrukturen göra att området upplevs som storskalig och ensidig. En mer
varierad bostadsstruktur skulle innebära att vissa delar av stadsdelen kan bebyggas
med hus som är högre, lägre, större eller mindre än dagens dominerande
tvåvåningsbebyggelse. En mer varierad bebyggelsestruktur innebär även ökade
möjligheter till större blandning av upplåtelseformer, hustyper och
bostadsstorlekar. Detta kan exempelvis innebära att villor eller radhus skapas i
lägen kring Vivallaringen och i norra och östra Boglundsängen samt att nya högre
hus byggs. Höjdskalan bör begränsade till 3-5 våningar. Högre hus än så kan ge
ett alltför brokigt intryck och ge oönskade effekter av exempelvis skuggning och
insyn. Alla nytillkommande hus ska harmoniera med befintlig bebyggelse enligt
anvisningarna ovan.
Boglundsängen kommer i framtiden, när den framtida stadsdelen Vallby byggs ut
norr om Boglundsängen, få en annan betydelse och karaktär, där stadsdelen
omgärdas av bostäder och finns mitt i ett sammanhang. Då uppstår behov för
människor att röra sig genom Boglundsängen på andra sätt än idag, till exempel
från centrum till bostaden i Vallby, eller till och från skolan i norra
Boglundsängen. För att ytterligare trygghetsanpassa stråken och stärka
kopplingen mellan planområdet och stadens centrala delar finns visioner om att
på sikt bygga över motorvägen mellan Boglundsängen och Holmen. En
överbyggnad skulle kunna innehålla nya gator, gång- och cykelvägar samt
kontors-, handels- eller servicebyggnader.
För att Boglundsängen ska upplevas trygg och orienterbar behövs en mer ordnad
struktur och ett gestaltningsmässigt lyft. Önskvärt vore att dagens stora kvarter
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delas in i mindre kvarter. Andra exempel på hur Boglundsängens struktur kan
förändras är att byggnader placeras nära och längs med gator för att minska
känslan av ödslighet och skapa en attraktivare vistelsemiljö. Byggnaders
utbredning på marken bör begränsas genom byggnation i flera våningar och
uppställningsytor bör utföras så små och effektiva som möjligt för att skapa en
tätare och mer intressant och attraktiv miljö. Längs Hedgatan och Argongatan
bör fasaderna mot gatan ha fönster eller lokaler i bottenvåning och högre
arkitektonisk kvalitet än vad som vore brukligt i ett renodlat verksamhetsområde.
Dessa gator bör kantas med träd och få karaktär av boulevarder. Befintliga grönoch parkytor bevaras och utvecklas som mötesplatser. Gatunätet behöver bli mer
finmaskigt för gång och cykel för att man ska kunna ta sig in i eller igenom
området utan omvägar och för att föra in liv och rörelse i området (se förslag i
karta 24, s 74). För att åstadkomma exempelvis slutna kvarter och byggnader i
flera våningar, och samtidigt skapa tillräckligt med grönska, bör bilparkering i
huvudsak läggas i byggnader, ex. i parkeringshus, och inte som markparkering.
Funktionsmässigt innebär planförslaget att Boglundsängen utvecklas på fyra
delvis skilda sätt. I norra delen med inriktning mot en ny bostadsstadsdel, i mitten
mot ett blandat verksamhetsområde, i söder mot ett handelsområde, samt i
gränslandet mellan Vivalla och Boglundsängen en blandad zon bestående av
verksamheter, handel och bostäder.
Bostadszonen – Den allra nordligaste delen av Boglundsängen, som idag mestadels
består av obyggda mark, utvecklas för i huvudsak bostäder som ger förutsättning
för att växa samman med den framtida stadsdelen Vallby norr om
Boglundsängen. Bostäder här binder samman Boglundsängen och Vallby med
Vivalla och Lundby. I genomförandet krävs att mark reserveras för framtida väg
till Lillån/Bettorp. Stadsdelen bör exploateras etappvis med start i de mest
attraktiva lägena ut mot Lillån. Bebyggelsen får en karaktär av tät trädgårdsstad
bestående av blandade upplåtelseformer, exempelvis småhus, parhus, radhus och
stadsvillor i ca två till fyra våningar. Högre hus kan förekomma vid exempelvis
entréer eller på andra platser där det skulle uppfattas som attraktiva inslag. I
Skärningspunkten mellan Vivalla, Lundby och Vallby lämnas utrymme för vissa
servicefunktioner, till exempel det vård- och omsorgsboende med visst
serviceinnehåll som är under uppförande, men även utrymme för förskola, skola
samt ett parkområde som binder samman Boglundsängens naturreservat med
grönområden i Vivalla och Lundby. Parken fungerar även som en skyddszon
mellan bostäder och verksamheter av olika slag.
Verksamhetszonen – Den mellersta delen har en primär inriktning mot
funktionsblandning av verksamheter med inriktning mot exempelvis kontor,
hantverk eller småindustri liknande verksamheterna i Vivallas företagsby. För att
denna zon ska upplevas trygg att röra sig igenom bör byggnader till verksamheter
placeras längs tomtgränserna som skydd mot insyn, buller och störningar, så att
hantering av material och hantering och uppställning av fordon sker på en
innergård. Transportintensiva verksamheter bör inte placeras här på grund av hög
belastning på trafikplatsen. De delar av verksamhetszonen som angränsar till
bostäder bör bestå av verksamheter som inte är störande, till exempel kontor.
Där bör byggnaderna gestaltningsmässigt anpassas till omgivande bebyggelse.
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Handelszonen – Södra delen av Boglundsängen fortsätter att utvecklas enligt
gällande detaljplaner med huvudsaklig inriktning mot handel. Inslag av andra
verksamheter eller funktioner som kan komplettera handelsområdet (ex. hotell,
bollhall, simhall osv.) vore önskvärda inslag i denna del, men innebär då
eventuellt detaljplaneändringar. Bebyggelse och gator bör utformas för att tilltala
både besökare som kommer med bil långväga ifrån såväl som boende i
angränsande stadsdelar och som rör sig till fots eller på cykel (se vidare i avsnitt
4.5.3. Biltrafik, där FÖP: ens trafiklösningar presenteras). Denna del av
Boglundsängen är den som genererar mest trafik och det är viktigt att hitta
lösningar som främjar trafiksituationen. För att området ska bli attraktivt att
uppehålla sig i bör olika typer av offentliga platser, så som torg, skapas
exempelvis i anslutning till handelsytor.
Blandzonen – För att få ett sammanhängande och urbant landskap med trygga och
mjuka övergångar mellan olika typer av platser pekar FÖP:en ut en
funktionsblandad zon mellan Vivalla och Boglundsängen, som ett band längs
östra Vivallaringen, med instick till Vivalla centrum. I zonen är
förtätningspotentialen stor och inriktningen bör vara verksamheter, handel och
service blandat med bostäder i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn tagen
till exempelvis skyddsavstånd, störningar med mera. Handel och verksamheter
kan finnas i bottenvåningen på bostäder där så är möjligt. En sådan utveckling
kan ge området mer liv och rörelse under flera av dygnets timmar samtidigt som
det kan upplevas tryggt och trevligt.
4.4.6 Sammanfattande bedömning av kompletteringsbebyggelse

Den bedömningen som görs i detta kapitel är att Vivalla behöver kompletteras
med:
• Fler mindre lägenheter för att svara upp mot stadsdelens stora antal
enpersonshushåll.
•

Fler större lägenheter för att kunna husera den stora andelen hushåll på 5
personer eller fler.

•

Fler ägande- eller bostadsrätter för att balansera den idag dominerande
hyresrätten och ge framtida möjlighet för en mer blandad
befolkningssammansättning.

•

Villor och fler radhus för att balansera den idag dominerande hustypen
flerbostadshus.

•

Andra boendeformer där hyresnivån kan hållas låg till exempel
kollektivboende, generationsboende eller ”bokaler” där man kan
kombinera boende med en lokal för affärs- eller hobbyverksamhet.

•

Byggnader på strategiska platser som i skala och arkitektur bidrar till att
stadsdelen blir mer variationsrik och orienterbar och som kan öka
upplevd attraktivitet för boende och utomstående.

•

Ny bebyggelse som kan bidra till att binda samman Vivalla med övriga
staden och öka möjligheterna för fler möten i vardagen mellan
befolkningen i Vivalla och angränsande stadsdelar.
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Troligen bör denna komplettering ske som en kombination av förändringar i
befintligt bostadsbestånd och genom ny bebyggelse.
Den bedömningen som görs i detta kapitel är att Boglundsängen behöver
kompletteras med:
• Bostadsbebyggelse, främst i norra delen och närmast Vivallaringen, som
har en blandning i hustyp och upplåtelseform och är väl integrerat med
befintliga och kommande omgivande stadsdelar.
•

Ökad funktionsblandning i form av till exempel verksamheter och handel
blandat med bostäder, för att luckra upp barriärer och skapa rörelse i
området större delar av dygnet, vilket ökar känslan av trygghet.

•

Ett mer finmaskigt vägnät för alla transportmedel, som ökar
orienterbarheten och rörelsemöjligheterna i stadsdelen.

Karta 25 visar kompletterings- och ny bebyggelse

Ställningstaganden kring bebyggelse- och gatustruktur
• Ett begränsat område i nordöstra Vivalla med högt kulturhistoriskt värde,
som omfattar Versgatan och Prosagatan, bevaras och återställs till sitt
ursprungliga utseende.
•

Förnyelse av befintlig och tillkomst av ny bebyggelse i Vivalla
(bostadshus, skolor, förskolor osv.) måste ske varsamt och med hänsyn
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till både de grundläggande arkitektoniska karaktärsdragen som finns i
stadsdelen samt till de övergripande principerna för dess ursprungliga
struktur (trafikseparering, förhållande mellan bostad, skola, centrum och
grönområde).
•

Varsamheten när det gäller förändringar avser primärt det ursprungliga
Vivalla, dvs. låghusen, skolan, förskolor och i viss mån centrumtorget.

•

En mer varierad bostadsstruktur bör växa fram i planområdet för att
möjliggöra fler boendealternativ och på sikt en mer blandad
befolkningssammansättning och i gestaltning mer varierad stadsmiljö.
Detta kan ske antingen genom att ny bebyggelse tillkommer i lägen kring
Vivallaringen och i norra och östra Boglundsängen eller genom varsam
förändring av befintligt bostadsbestånd.

•

Skalan och utseendet på Vivallaringen förändras och får en karaktär av
lokalgata. Ny bebyggelse kan tillkomma kring båda sidorna av
Vivallaringen i alla väderstreck. I norr, mellan Vivalla och Lundby, kan
bostadsbebyggelse tillkomma, liksom i öster, mellan Vivalla och
Boglundsängen, där bebyggelsen även kan ha inslag av handel, kontor,
service och arbetsplatser. Söder och väster om Vivallaringen föreslås
begränsad bebyggelse i huvudsak i form av förskolor och anläggningar för
idrotts- och friluftsliv. Detaljplaneändring behövs för att detta ska kunna
realiseras.

•

Målsättningen med kompletteringsbebyggelse i Vivalla, innanför
Vivallaringen, är inte att förtäta med fler bostäder utan att en mer varierad
bostadsstruktur ska kunna växa fram. Höjdskalan bör begränsas till 3-5
våningar.

•

På enstaka platser i Vivalla kan säckgator bindas samman till nya
lågfartsgator i nord-sydlig riktning. Detta sker med varsamhet i
förhållande till områdesstrukturen, exempelvis bebyggelsen och utifrån att
det centrala grönområdet bibehålls intakt. Om det i framtiden uppstår
starka skäl för att frångå ställningstagandet så ska det utredas inför en ny
detaljplan. En sådan utredning måste beakta trafikprogrammets
efterlevnad, trafiksäkerhet, trafikmiljö, bullerstörning, kulturmiljö,
konsekvenser för barn, de boendes önskemål och behov, nyttoeffekt för
länstrafikens busslinjetrafikering samt också nyttoeffekt i ett större
geografiskt sammanhang.

•

Vid bebyggelse ska befintliga naturvärden beaktas och vid behov
detaljstuderas för att minska påverkan.
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•

Vivalla och Boglundsängen ska tydligare kopplas samman med
angränsade stadsdelar, till exempel med hjälp av gator för gång-, cykel-,
kollektivtrafik eller bil, samt med ny bebyggelse för bostäder, skola,
förskolor, mötesplatser.

•

En vision om att i framtiden kunna överbygga E18/E20 mellan
Boglundsängen och Holmen, samt mellan Baronbackarna och
Hjärstaskogen, ska inte omöjliggöras.

•

Gatustrukturen i Boglundsängen bör bli mer finmaskig genom nya gator
för gång-, cykel-, och/eller biltrafik.

•

Boglundsängen blir en funktionsblandad stadsdel med bostäder, handel,
kontor och annan verksamhet med låg störningsprofil. För att möjliggöra
detta behöver detaljplanerna 1880-P243, 1880-P468 och 1880-P546 i
Boglundsängen ändras.

•

I samband med detaljplanering ska förekomst av förorenad mark
kontrolleras och vid behov åtgärdas. I Vivalla är det främst förekomst av
PCB och rödfyr som ska kontrolleras, medan det i Boglundsängen främst
gäller förekomst av förorenade utfyllnadsmassor. Förekomst av förorenad
mark bör vara vägledande vid val av markanvändning.

•

I samband med planering av bostäder i Boglundsängen ska skyddsavstånd
mot industrier beaktas genom platsspecifika buffertzoner.

•

Ny bostadsbebyggelse ska utformas och placeras på sådant avstånd från
gata att gällande riktlinjer för buller vid fasad kan efterlevas.

•

En framtida förlängning av Skördevägen ska inte omöjliggöras.

•

Markförsäljning och exploatering av kommunal mark i bl.a. norra
Boglundsängen och Vallby ska bidra till att finansiera nödvändig
infrastruktur, till exempel trafikåtgärder i Boglundsängens lokala trafiknät.

•

Ny exploatering längs Vivallaringen ska bidra till att finansiera
ombyggnation och omgestaltning av Vivallaringen.

•

Trafikåtgärder som blir nödvändiga på grund av en specifik exploatering
ska bekostas av exploatören.
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4.5

Trafik och kommunikationer

I avsnitten ovan beskrivs hur bebyggelse- och gatustrukturen kan ändras för att
minska barriäreffekter och bland annat öka tillgängligheten, trivseln och
tryggheten. Detta avsnitt fokuserar på användningen av gator och vägar samt
förtydligar hur, var och varför gator och vägar kan förändras eller tillkomma.
I Örebro kommuns trafikprogram finns politiska mål och utgångspunkter för hur
stadens trafik ska utvecklas. Centrala delar i programmet är att andelen bilresor
ska minska till förmån för fler kollektivtrafikresor, samt gång- och cykeltrafik. En
del av lösningen är att skapa en tät blandstad där det är lätt att nå det man
behöver till fots, med cykel eller med kollektivtrafik, exempelvis viktiga
målpunkter som jobb, skola, fritidsaktiviteter, nöjen, handel och serviceutbud.
4.5.1. Gång- och cykelvägnätet

Ett hållbart och attraktivt gång- och cykelvägnät bör ha olika kvaliteter som
tillsammans attraherar en bred grupp cyklister och gående som samtidigt skapar
en vägvalsfrihet mellan olika sorters stråk. Förslaget på gång- och cykelvägnätet
som redovisas i karta 26, s. 89, har därför byggts upp utifrån tre kategorier:
1. Snabba och gena stråk består av pendlingskorridorer som är prioriterade
för cykel, vars främsta syfte är att uppmuntra till längre cykelresor,
exempelvis för arbetspendling
2. Tillgängliga och trafiksäkra stråk med god tillgänglighet till
vardagsmålpunkter för alla åldersgrupper, är stråk som tillsammans knyter
samman stadsdelar då det leder direkt mellan lokala centrum.
3. Rekreativa stråk är betydelsefulla ur såväl ekologiskt som socialt
perspektiv. Rätt utformade kan de vara betydelsefulla ekologiska
spridningskorridorer, ge stadens invånare rekreativa värden och
möjliggöra lång, rofylld och trafiksäker färd mellan stadsdelarna. Närhet
till rekreativa cykelstråk är dessutom en viktig förutsättning för barns
möjligheter att lära sig cykla. Transportvanor grundas tidigt i livet och
närheten till gröna cykelstråk är betydelsefullt för andelen cyklande i det
framtida Örebro11. Det föreslagna rekreativa gång- och cykelvägnätet
knyter samman grön- och fritidsytor i planområdet.
Det finns idag få sammanhängande socialt trygga gång- och cykelstråk i
planområdet. Några anledningar till det är att gång- och cykelvägnätet är placerat
så att det inte finns en naturlig övervakning från omgivande bebyggelse, bland
annat beroende på att det finns få nattaktiva entréer. Andra orsaker är att flera av
gång- och cykelstråken som leder till och från stadsdelarna är separerade från
annan trafik och leder genom tunnlar, skogspartier, över gång- och cykelbroar,
eller genom verksamhetsområden där tryggheten ofta upplevs låg.
Förslaget är att luckra upp Vivallas funktionsseparering genom att i högre
utsträckning än i dag blanda bostäder med verksamheter för att åstadkomma fler
11

Statens folkhälsoinstitut, 2007
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människor i rörelse en större del av dygnet, eller göra fysiska åtgärder i bebyggelse
och gatustruktur som främjar trygghet. Till exempel integrera föreningslokaler,
förskolor och kontor med bostäder, eller att tunnlar ersätts eller kompletteras
med trafiksäkra överfarter. Gator kan även dras om och placeras strategiskt längs
befolkade stråk och nattaktiva entréer. Vissa gator och cykelvägar kan med fördel
följas åt för att skapa fler trygga stråk.
För att främja gång- och cykeltrafik, i enlighet med målen i kommunens
trafikprogram, föreslås ett antal specifika åtgärder:
•

Gång- och cykeltunnel anläggs under Hedgatan för att binda samman
gång- och cykelvägnätet, skapa en bättre trafiksäkerhet, bättre genhet och
bättre orienterbarhet, vilket förbättrar möjligheterna för gång- och
cykeltrafikanter.

•

Gång- och cykelväg bör anläggas runt ICA-Maxi för att öka
tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten för gång- och
cykeltrafikanter.

•

Gång- och cykelväg längs med Hedgatan över motorvägen binder
samman gång- och cykelvägnätet, skapar bättre orienterbarhet, bättre
genhet och erbjuder ett stråk i anslutning till biltrafik, som kan uppfattas
tryggt.

•

Generella förbättringar i befintligt gång- och cykelvägnät, till exempel
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för att göra stadsdelen mer
tillgänglig och förbättra kopplingarna till målpunkter och omgivande
stadsdelar, komplettering av saknade länkar, trygghetsskapande åtgärder
som att ersätta eller komplettera tunnlar med trafiksäkra överfarter.

I kartan nedan syns förslagen till förbättringsåtgärder i gång- och cykelvägnätet.
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Karta 26. Befintliga och tillkommande gång- och cykelvägnät.
4.5.2. Kollektivtrafik

Länstrafiken och Örebro kommun har i många år strävat efter att kraftigt öka
antalet resor med kollektivtrafiken i kommunen. För att nå ambitionerna är det
viktigt att kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv. De faktorer som mest
påverkar attraktivitet är restiden, turtätheten och om byte finns på resan. Optimal
linjesträckning för kollektivtrafiken är i centralt läge genom ett område för största
möjliga effektivitet och tillgänglighet.
Från februari 2014 är busstrafiken i planområdet utökad till tre stombusslinjer.
Dagens kollektivtrafik trafikerar Hedgatan och vidare in på Poesigatan med
hållplats i Vivalla centrum, som i dag har ett stort antal på- och avstigande
resenärer. Därifrån vänder bussen tillbaka på Poesigatan och viker av norrut på
Vivallaringen för att småningom ansluta till bussgatan i Lundby. Det innebär så
kallad säckkörning längs Poesigatan, det vill säga att bussen kör samma sträcka
två gånger utan att kunna få med sig fler resenärer, en ineffektiv och ekonomiskt
kostsam sträckning. Tillgängligheten till dagens hållplatslägen är varierande i
planområdet. I norra och centrala delarna av Vivalla, samt i västra och sydvästra
delen av Boglundsägen är tillgängligheten god (400 meter eller kortare till
hållplats).12 Övriga delar av området har sämre tillgänglighet till kollektivtrafik.

12

Kol-TRAST, Trafikverket 2012.
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Framtida kollektivtrafik i planområdet
I takt med att Boglundsängen byggs ut blir det viktigt att det tillgängliga vägnätet
för busstrafik förändras och utökas för att bostadsområden och arbetsplatser i
nordöstra delen av planområdet ska ha tillgång till kollektivtrafik. Planens
ambition är att Hedgatan, Argongatan och Ozongatan ska ha en vägutformning
som klarar busstrafik, för att i framtiden möjliggöra busslinjer på dessa gator,
vilket avsevärt skulle förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i denna del av
planområdet. Möjligheten att i framtiden skapa busskörfält längs Hedgatan ska
bevaras.
I västra och nordvästra planområdet möjliggör planen nytillkommande
bebyggelse, till exempel bostäder norr om Boglundsängen i den framtida
stadsdelen Vallby, mellan Vivalla och Lundby, men även längs delar av västra
Vivallaringen. Väster och söder om Vivallaringen finns också nya målpunkter till
förskola samt Vivallakullen och det omgivande natur- och rekreationsområdet i
Hjärstaskogen. Av den anledningen bör även möjligheten till busstrafik norrut,
mot Lillån, möjliggöras på lång sikt, liksom på Blåbärsvägen och Vivallaringen.
För att Örebros stadsdelar ska hänga samman bättre och att attraktiva
kollektivtrafiklinjer ska möjliggöras, ska översiktsplanens ställningstagande om att
bevara möjligheten till kollektivtrafik mellan stadsdelarna Nya Hjärsta och Vivalla
bevaras (förlängning av Skördevägen), då den utgör en viktig länk i ett större
sammanhang i staden, som i en framtid kan bli en ringlinje för kollektivtrafik. Det
skulle även kunna göra nya målpunkter längs västra och norra Vivallaringen
(förskolor, natur-/rekreationsområden och bostäder) tillgängliga för
kollektivtrafik. Ytterligare en möjlighet till att koppla samman stadsdelar genom
kollektivtrafiknätet är genom en framtida bro/överbyggnad mellan Vivalla och
Baronbackarna. En sådan länk kan i en framtid möjliggöra en sammankoppling
av Vivalla med dels med Lars Wivallius väg, dels Hjärstagatan, som också kan
verka som länkar i ett större sammanhang. Denna åtgärd ligger dock bortom den
fördjupade översiktsplanens tidshorisont. Denna plan tar ställning till att en sådan
överbyggnad inte ska omöjliggöras.
Samtliga förslag till framtida kollektivtrafiklösningar måste undersökas och
konsekvensutredas noggrant innan det kan bli aktuellt med utbyggnad och
trafikering. Exempel på aspekter som är viktiga att bedöma är buller,
restidsvinster, tillgång till kollektivtrafik, sammankoppling av stadsdelar med
mera.
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Karta 27. Kartan visar nuvarande kollektivtrafiksträckning samt gator där det är önskvärt med kollektivtrafik i
framtiden.
4.5.3. Biltrafik

Var rörelser och flöden av människor uppstår hänger starkt samman med var
gator och vägar är placerade och deras förhållande till olika målpunkter. Genom
att strategiskt planera var gator och målpunkter placeras kan trafikflöden styras
till önskat läge. Gator som har problem med framkomlighet kan avlastas och
trafiken kan styras om till andra gator. Otrygga platser kan med ett ökat
trafikflöde bli tryggare och barriäreffekter kan mildras med nya möjligheter att
röra sig i området. Flera av de politiska mål som presenterades i kapitel 1 handlar
om att skapa trygga miljöer, minska barriäreffekter och förbinda stadsdelar som
ligger nära varandra. I detta avsnitt presenteras ytterligare politiska mål och
utgångspunkter för samhällsplaneringen som har inverkan på hur planområdets
framtida vägnät ser ut.
Kommunens trafikplanering utgår ifrån den så kallade fyrstegsprincipen som
innebär att förbättringar i transportsystemet görs stegvis i fyra steg. För att
förbättra infrastrukturen prövas först resepåverkansåtgärder. Det andra steget är
att genomföra åtgärder av den befintliga infrastrukturen. Vid behov genomförs
det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. Det fjärde och sista
steget, som genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen,
innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
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Med fyrstegsprincipen som vägledning för planeringen innebär det att när
kommunens befolkning ökar behöver utrymmessnåla trafikslag prioriteras för att
trafiksystemet ska fungera effektivt. Med en växande befolkning kan vi inte
fortsätta att åka bil i samma utsträckning som idag utan att bygga ut trafiknätet.
För att trafiksystemet i framtiden ska fungera effektivt och för att staden ska vara
attraktiv att vistas i, måste den del av förflyttningarna som sker med bil minska.
Prioritering av de mer kapacitetsstarka färdmedlen gång-, cykel- och
kollektivtrafik kommer fler människor till nytta utan att en större yta tas i
anspråk. Samtidigt finns klimatmål om minskade utsläpp. För att nå både
resandemål och klimatmål behöver fler överge bilen och istället gå, cykla eller åka
mer kollektivtrafik. På så sätt kan antalet fordon på vägarna minska, eller
åtminstone inte öka. För att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska blir mer
attraktivt behöver infrastrukturen för dessa färdsätt förbättras och byggas ut,
vilket presenterats i avsnitten ovan.
I en tät stad skapas möjligheter till god tillgång till målpunkter så som skolor,
arbete, service, affärer, nöjen, fritidsaktiviteter med mera, vilket minskar behoven
av bilresor till målpunkter. Täthet är ett mål, men det är inte realistiskt att hela
Örebro ska vara lika tätt som innerstaden. Därför är det viktigt att gång-, cykeloch kollektivtrafiken förbättras för de som bor i stadens ytterområden.
Att genom prognoser försöka förutse framtida trafiknivåer och sedan tillgodose
dem med ökad kapacitet kallas prognosstyrd planering. Prognoser som bygger på
framskrivning av historiska trender ger inte den stad som ges uttryck för i Örebro
kommuns trafikprogram. Planeringen ska istället inriktas på att nå målsättningar
och ställningstaganden i trafikprogram och översiktsplan. Det medför att större
tonvikt och hänsyn tas till de hållbara transporterna gång, cykel och
kollektivtrafik.
Målinriktat arbete anpassat efter planområdets specifika förutsättningar
De politiskt beslutade målen som beskrivs ovan utgör utgångspunkter för hur
trafiken ska beaktas i Örebro kommuns samhällsplanering. I varje planarbete är
det dock viktigt att dessa utgångspunkter analyseras utifrån den specifika platsens
särskilda förutsättningar. Hela området Boglundsängen, Vivalla och Lundby,
utgör trafikmässigt en helhet – en slags halvö i det omgivande trafikhavet – med
få till- och utfartsvägar. Detta i kombination med planområdets placering ca 5 km
från centrum samt dess speciella karaktärsdrag av en stadsdel som
befolkningsmässigt är den största i Örebro, i direkt anslutning till ett handels- och
verksamhetsområde under utbyggnad (med planstöd för betydande utbyggnation
av bl.a. handel), som lockar till sig besökare från hela Örebro med omnejd, går
inte att återfinna på någon annan plats i Örebro. Till detta kommer stadsdelen
Lundby och den planerade framtida stadsdelen Vallby, som alstrar biltrafik, och
kommer så fortsätta göra, på stora delar av trafiknätet i planområdet.
Sammantaget gör detta att FÖP:en måste beakta ett ökat trafikflöde i
planområdet, till följd av planerad och pågående utbyggnation. Målen om att
andelen resor med bil ska minska gäller fortfarande, men med utökad handel, fler
kontors- och verksamhetsytor samt tillkommande bostadsområden är det
oundvikligt att trafikbelastningen på vägnätet ökar. Med anledning av detta har en
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trafikutredning tagits fram (se bilaga 3) som har beräknat framtida
trafikbelastning på Hedgatan utifrån två scenarier. Ett scenario beskriver en
utveckling enligt gällande detaljplaner i Boglundsängen med inriktning mot
handel för nytillkommande verksamheter när så planstöd finns. Det andra
scenariot beskriver en utveckling mot handel i Boglundsängen enligt det gällande
planförslaget i FÖP:en, med en utveckling mot handel i södra delen, enligt
gällande detaljplaner, och en inriktning mot bostäder, kontor och icke störande
verksamheter i norra delen (vilket det delvis saknas stöd för i gällande
detaljplaner). Skillnaden mellan scenariona är att FÖP:ens inriktning reducerar
den totala trafikalstringen med ca 15 000 fordon i årsmedeldygnstrafik, givet att
alla byggrätter utnyttjas. Även om den markanvändning som framförs i planen
kraftigt reducerar den totala möjliga trafikökningen på Hedgatan så krävs att ett
antal åtgärder av olika karaktär genomförs för att inte riksintresset E18/E20 ska
påverkas när stadsdelarna byggs ut och utvecklas.
Kapacitetsförbättrande åtgärder på vägnätet i planområdet
Nedan presenteras ett antal åtgärder som syftar till att minska risken för köer på
E18/E20 och inne på lokalgator i Boglundsängen samt att avlasta Hedgatan på
olika sätt och med olika effekt, genom att både omfördela trafik och att öka
kapaciteten på vägnätet per tidsenhet. Inför kommande planering är det dock
viktigt att respektive åtgärd nedan värderas utifrån några viktiga principer. Varje
investering behöver belysas utifrån ett flertal aspekter förutom
avlastningseffekter, framkomlighet och rörelsemönster. Frågorna nedan är
exempel på perspektiv att väga in i bedömningen av varje trafikåtgärd:
• Kan åtgärden påverka orienterbarheten i området?
•

Bidrar åtgärden till att knyta samman stadsdelar och förbättra
rörelsemönster i perspektiv som påverkar hela staden?

•

Påverkar åtgärden landskapsbilden?

•

Bidrar åtgärden till att skapa nya entréer till ett området/stadsdelen?

•

Bidrar åtgärden till att öka tryggheten?

Utifrån ovanstående exempel kan det således finnas ytterligare aspekter än vad
som framkommer i trafikprogrammet, att väga in i val av trafikåtgärder. Denna
typ av perspektiv skulle således, efter en sammanvägd bedömning, kunna
motivera åtgärder enligt steg 3 eller 4 i fyrstegsprincipen framför steg 1 eller 2.
I avsnitten ovan, 4.5.1 Gång- och cykeltrafik, samt 4.5.2 Kollektivtrafik,
presenteras åtgärder som är inriktade mot i huvudsak steg 1 och 2 i
fyrstegsprincipen. Andra åtgärder som stimulerar hållbart resande med gång-,
cykel och kollektivtrafik kan vara olika typer av beteendepåverkan eller
resepåverkande åtgärder (mobility management). Det kan handla om begränsning
av antalet parkeringsplatser för bil, ökad turtäthet i kollektivtrafiken,
informationskampanjer, attitydpåverkan och ökat IT-användande som kan ersätta
resor, för att nämna något.
Nedan presenteras åtgärder enligt steg 3 och 4 i fyrstegsprincipen som bedöms
nödvändiga för att FÖP:ens utbyggnadsförslag ska kunna realiseras. Åtgärderna
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innebär enklare förändringar i befintlig infrastruktur alternativt utbyggd eller ny
infrastruktur. I karta 28, s. 95 återfinns respektive åtgärd utifrån numreringen i
listan nedan. I trafikutredningen (bilaga 3) finns en mer utförlig beskrivning av
respektive åtgärd.
Åtgärder som innebär enklare förändringar i befintlig infrastruktur
1. Busskörfält på Hedgatan ska inte omöjliggöras, se vidare beskrivning av
åtgärden i avsnitt 4.5.2 Kollektivtrafik. (Åtgärden förutsätter dock att
kapaciteten för biltrafik över E18/E20 kan bibehållas. Det kan ske till
exempel genom att bussbron mellan Ozongatan och Osmundsgatan kan
dubbelriktas, se vidare i åtgärd nr 7.)
2. Gata mellan Vivalla-Hjärsta vid Skördevägen för framtida kollektivtrafikstråk
ska inte omöjliggöras, vilket beskrevs i avsnitt 4.5.2 Kollektivtrafik. Gång- och
cykelstråk på sträckan skapas för att binda samman stadsdelarna och förbättra
tillgängligheten till idrottsplats och/eller förskola.
3. Kapacitetshöjande åtgärd i cirkulationsplats Wivalliusrondellen, i form av
extra körfält in på Monologgatan, minskar överbelastningen och köerna på
Boglundsgatan. Åtgärden förbättrar tillgängligheten till området runt City
Gross och förbättrar möjligheterna till att utveckla norra delarna av
Boglundsängen och Vallby. Åtgärden minskar kölängderna på E18/E20 i och
med att flödet i rondellen förbättras.
4. Korsningen Hedgatan - södra avfarten från E18/E20 kompletteras med ett
kort vänstersvängsfält i trafiksignalen, vilket minskar belastningen med 20-30
% i korsningen och är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska
risker med köer ut på motorvägen.
5. Ködetektor anläggs på södra avfarten från E18/E20 mot Hedgatan för att
säkerställa att köer inte sker ut på motorvägen vid toppar under året, samt
gröntidsjusteringar för optimal styrning av trafiksignalen.
6. Bussgatan vid Lundby öppnas för biltrafik och befintlig anslutning mot
Vivallaringen rätas ut, så att Vivallaringen österifrån får väjningsplikt.
Uppskattningsvis avlastas Hedgatan med ca 1500 fordon/dygn.
Åtgärder som innebär utbyggd eller ny infrastruktur
7. Bron mellan Ozongatan och Osmundsgatan öppnas för dubbelriktad trafik
genom att ny bro byggs bredvid för gång- och cykeltrafiken. (För att stärka
kopplingen mellan stadsdelarna finns visioner om att överbygga E18/E20
mellan Boglundsängen och Holmen. En överbyggnad är inte aktuell inom
FÖP:ens genomförandetid, men åtgärden ska inte omöjliggöras. Den
föreslagna åtgärden i form av en bro kan genomföras såväl med som utan en
överbyggnad av motorvägen.) Tillsammans med en ny bro kan en
rondell/korsning byggas vid Tackjärnsgatan/Hedgatan i Holmen. Dessa
åtgärder bedöms tillsammans minska flödet på Hedgatan med max 6000 f/d.
Åtgärderna binder samman Holmen och Boglundsängen bättre.
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8. Ny gata för gång, cykel och bil som knyter samman Boglundsängen och
Bettorp/Lillån och skapar alternativa färdvägar till och från området vilket
bidrar till att skapa ett mer flexibelt trafiksystem samtidigt som den skulle
förbättra orienterbarheten och avlasta Hedgatan och motorvägsavfarten.
Gatan ger en ny attraktiv entré till planområdet och den framtida stadsdelen
Vallby. Åtgärden behöver utredas vidare i samband med detaljplaneläggning
av de norra delarna av Boglundsängen, den fortsatta planeringen av
stadsdelen Vallby och södra Lillån. Det är viktigt att detaljplaner och
planavtal för dessa områden reglerar finansiering av denna gata.

Karta 28, Trafikåtgärder som bedöms nödvändiga för att genomföra den fördjupade översiktsplanen.

Åtgärder som har utretts men som inte bedöms nödvändiga för att
realisera FÖP:en
Utöver de presenterade åtgärderna ovan har ett flertal andra åtgärder utretts i
samband med trafikutredningen för den fördjupade översiktsplanen. Vissa av
dem bedöms inte som nödvändiga eller aktuella i den fördjupade
översiktsplanens tidsperspektiv. Däremot kan de i ett längre perspektiv, eller i
samband med fortsatta planer för närliggande områden som påverkar eller
påverkas av den trafikmässiga halvö som planområdet består av, bli aktuella att
belysa igen. Nedan följer en kort beskrivning av respektive åtgärd. I
trafikutredningen (bilaga 3) finns en utförligare beskrivning.
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•

Nya lokalgator och avfarter från Hedgatan som sammanstrålar i en
rondell i sydvästra Boglundsängen och en ny utfart på motorvägen
västerut. Åtgärden skapar fler vägar ut ur Boglundsängen och är
lokaliserad vid områdets största trafikalstringskällor.

•

Åtgärder i anslutning till den norra avfarten från E18/E20. Omfattar
förlängd motorvägsavfart samt ytterligare avfart från E18/E20 som
ansluter till Ozongatan. En första åtgärd att införa om behov uppstår på
den norra avfartsrampen är att göra justeringar i trafiksignalen samt att
anlägga ködetektorer på avfarten.

•

Ny bro över motorvägen för bil, buss, gång och cykel som kopplar ihop
Vivalla/Boglundsängen med Baronbackarna. Åtgärden bedöms minska
flödet på Hedgatan med ca 6000 fordon/dygn, samtidigt som den binder
samman stadsdelar och möjliggör integration och bättre orienterbarhet i
denna del av staden. Tillgängligheten för alla trafikslag förbättras. Denna
bro skulle kunna vara en del av den överbyggnad som beskrivs i bl.a.
avsnittet 4.1 Grönytor och fritid, som inte ska omöjliggöras.

Ställningstaganden kring trafik och kommunikationer
• Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för framtida
infrastruktursatsningar. Framtida kapacitetsproblem på Hedgatan
motverkas i första hand genom åtgärder som påverkar transportbehovet
och valet av färdmedel, till exempel åtgärder som främjar gång- och
cykeltrafik, begränsning av antalet parkeringsplatser, ökad turtäthet i
kollektivtrafiken, attitydpåverkan och informationskampanjer.
•

Sammanhängande gång- och cykelförbindelser skapas för att ytterligare
knyta samman viktiga målpunkter så som skolor, arbetsplatser, handel,
service, bostäder med mera, i och utanför planområdet, samt skapa ett
mer finmaskigt gång- och cykelnät, i form av snabba och gena,
tillgängliga, trafiksäkra samt rekreativa stråk.

•

Förutsättningarna för ett socialt tryggt gång- och cykelvägnät förbättras i
området, dels genom att flera tunnlar som uppfattas som otrygga ersätts,
alternativt kompletteras med trafiksäkra överfarter, dels genom ökad
funktionsblandning som bidrar till en ökad rörelse och social kontroll
flera av dygnets timmar.

•

Vivalla och Boglundsängen ska tydligare kopplas samman med
angränsade stadsdelar till exempel genom ny bostadsbebyggelse,
mötesplatser och gång- och cykelvägar samt gator.

•

Visioner finns att överbygga motorvägen på lång sikt. En överbyggnad av
E18/E20 mellan Hjärstaskogen och Baronbackarna samt mellan
Boglundsängen och Holmen ska inte omöjliggöras.

•

Hedgatan, Argongatan, Ozongatan, Vivallaringen och Blåbärsstigen ska
alla kunna utformas för att i framtiden klara busstrafik.
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•

Längs Hedgatan ska möjligheten att göra busskörfält bevaras och
bussarna bör ges prioritet vid trafiksignalerna.

•

Gatunätet i Boglundsängen bör bli mer finmastigt.

•

Av trafiksäkerhetsskäl får ingen biltrafik köa ut på E18/E20 från dess avoch påfartsramper.

•

I kommande investeringsplaner ska hänsyn tas till den fördjupade
översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen.

•

Beroende på effekterna av handelsutveckling i södra Boglundsängen,
utveckling av bostäder, kontor, och lättare industri i norra Boglundsängen
och framväxten av den nya stadsdelen Vallby, kan ytterligare
trafikåtgärder komma att behövas (se bilagd trafikutredning).

•

Vid val av trafikåtgärd ska viktiga aspekter som orienterbarhet i staden,
möjlighet att väva ihop staden och landskapsbild beaktas.

4.6

Övrig infrastruktur i framtiden

För att möta framtida utbyggnad av planområdet kommer det finnas behov av att
olika typer av att infrastruktur byggs ut, anpassas, eller dimensioneras om. Det
handlar exempelvis om infrastruktur för el, tele, fiber, värme, vatten- och avlopp.
Ställningstaganden kring övrig infrastruktur
• I kommande planeringsskeden ska utrymme skapas för nödvändig
infrastruktur. Trädplanteringar och ledningsdragningar ska separeras.

4.7

Hantering av dagvatten, översvämningsrisker
och skyfall

Lillån och Svartån tar emot dagvatten i Örebro och är hårt belastade. Örebro
kommun har krav på sig att dessa två vattendrag ska ha god ekologisk och kemisk
status senast år 2021. För att minska belastningen på dagvattennätet bör så
mycket som möjligt av grönområden bevaras – ju mer grönt desto mindre
dagvatten kommer till ledningsnätet.
För att hantera den ökande nederbördsmängd som väntas, speciellt under
sommarhalvåret, måste fördröjning av vatten tas med i planeringen. Ett exempel
är öppna dagvattenlösningar. Med öppna dagvattenlösningar gynnas även den
biologiska mångfalden och man skapar spännande utomhusmiljöer med vatten i
kombination med växter. Jord och växter har förutom en rent estetisk funktion,
även en renande funktion. Det är därför bra om man kan låta dagvatten från
vägar och andra hårdgjorda ytor rinna genom jord och växter innan det hamnar i
ledningarna som mynnar i Lillån. Som ett komplement till öppna
dagvattenlösningar vore det lämpligt att anlägga en damm som kan fånga upp
förorenat dagvatten innan det rinner vidare ut i Lillån. En sådan damm skulle
kunna anläggas söder om E18/E20, nordost om Holmens industriområde.
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Barn gillar att leka med vatten och genom att leda dagvattnet via olika öppna
lösningar får barn tillgång till vatten på ett nytt sätt. Öppna dagvattenlösningar
som inte får vatten från högt trafikerade vägar kan också fungera som
pedagogiska inslag i skolor och förskola. Man kan göra miljöstudier (smådjur,
växter) och visa hur fördröjningen fungerar.

Bild 13. Exempel på hur en öppen dagvattenlösning kan se ut

En viktig aspekt är att de öppna systemen kräver mer skötsel än konventionella
ledningar, men samtidigt kan de göra mycket för livskvalitén i området.
Skötselfrågan är viktig att utreda på ett tidigt stadium, eftersom systemen kräver
korrekt skötsel för att fungera. Ett annat sätt att fördröja dagvatten är att lägga så
kallade gröna tak. Bilden nedan visar exempel på olika typer av gröna tak.

Bilderna 14 och 15 visar exempel på gröna tak

I östra delarna av Boglundsängen finns risk för översvämning vid långvariga regn,
omfattande snösmältning samt vid ostlig vind som gör att Hjälmarens
vattenstånd är högt, vilket ger höga flöden i Svartån och Lillån. En
översvämningsriskkarta har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), se karta i avsnitt 2.5. Planförslaget är anpassat för att klara ett
s.k. 200-årsflöde genom att de delar som har översvämningsrisk även fortsatt
används som naturområde.
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Vid ett 100- och framför allt 200-årsflöde kan också en sträcka av motorvägen
översvämmas. Detta är ett faktum som konstaterats i den nya
översvämningskarteringen och som kommunens säkerhetsavdelning tillsammans
med Trafikverket behöver utreda konsekvenserna av, eventuella förebyggande
åtgärder och alternativa färdvägar genom Örebro under en översvämningsperiod.
Riskerna för översvämning av motorvägen är inget som påverkas av eller
påverkar denna fördjupade översiktsplans innehåll eller det planen kan styra över.
Vivalla kan nås via några få alternativa vägar från norr, väster och söder, och
planförslaget visar fler alternativa vägar.
MSB har också räknat ut ett högsta beräknat flöde för staden som skulle kunna
inträffa 1 gång på 10 000 år. Hur detta skall tillämpas är inte klarlagt. Ett sådant
teoretiskt flöde omfattar större delen av Boglundsängens nuvarande
verksamhetsområde, motorvägen och vissa sträckor av järnvägen se karta i avsnitt
2.5. Kommunen menar att detta scenario är för osannolikt för att ligga till grund
för lokalisering av bebyggelse. Däremot skulle exempelvis ett 500-årsflöde kunna
ligga till grund för var det är lämpligt att placera ny sammanhållen bebyggelse.
Det vård- och omsorgsboende som planeras i Boglundsängen nordvästra del
omfattas inte av översvämningsrisk ens av högsta beräknade flöde.
Vid kraftigt skyfall, det vill säga vid stora nederbördsmängder på kort tid, kan
delar av cykelvägen väster om Vivalla centrum, ett område vid Lyrikgatans slut
samt området runt Boglundsrondellen i Boglundsängen drabbas av tillfälliga
översvämningar, se karta i avsnitt 2.5. Beräkningsmodellen som har använts är
grov och för att få ett mer noggrant resultat bör den tillfälliga
översvämningsrisken studeras närmare på lokal nivå. I samband med att
Vivallaparken i framtiden omgestaltas och får ny utformning vore det lämpligt att
lokalisera gång- och cykelvägar i lågpunkter, för att vid en översvämning mildra
påverkan på byggnader. Det kan också bli aktuellt att sänka marken utmed Lillån
för att skapa ytor som kan magasinera vattenmängder vid höga flöden och
hantera dagvatten från Boglundsängen.
Ställningstaganden till dagvatten, översvämningshantering och skyfall
• Dagvatten från tak, gångvägar etc. bör med fördel fördröjas i öppna
mångfunktionella dagvattenanläggningar.
•

Dagvatten från bilvägar och parkeringsplatser bör renas och fördröjs i
öppna mångfunktionella dagvattenanläggningar innan det når
dagvattenledning.

•

Dagvattenhanteringen sker enligt följande hierarki:
o Infiltration efter fördröjning och rening vid ytan.
o Fördröjning och rening vid ytan innan det leds till ledning.
o Fördröjning och rening i mark innan det leds till ledning.

•

Ingen ny bebyggelse placeras inom områden som riskeras översvämning
för s.k. 200-årsflöden, med undantag för robusta byggnader som tål
översvämning eller komplementbyggnader av enklare karaktär. I
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kommande planeringsskeden ska en lägsta golvnivå fastställas som
minimerar risk för översvämning.
•

Om delar av Boglundsängen visar sig omfattas av dimensionerande flöde
(preliminärt 500-årsflöde) är rekommendationen att låta bygga ut
kompletterande handel och verksamheter, men inga byggnader eller
anläggningar med större samhällsviktig funktion.

•

Framtida detaljplaner ska redovisa hur dagvatten hanteras.

•

Fastighetsägare i området, inklusive Örebro kommun, bör planera
åtgärder och ha en beredskap så att de klarar tillfälliga översvämningar vid
skyfall.

4.8

Markägande

I avsnitt 2.7 beskrivs vad som är ”allmän plats” respektive ”kvartersmark”, vilket
är viktigt i plansammanhang och när det gäller ägande, skötsel och tillträde till
marken. I avsnittet beskrivs att man för att ta sig i öst-västlig riktning genom
Vivalla är tvungen att använda gång- och cykelvägar på privat kvartersmark,
ibland över flera olika fastigheter. I praktiken är det inget problem idag eftersom
gång- och cykelvägarna är tillgängliga, men om någon fastighet byter ägare i
framtiden och en bit av gångvägen då skulle tas bort eller skötas dåligt så kan det
bli ett problem.
En viktig utgångspunkt är att det ska gå att promenera och cykla från torget
framför Vivalla centrum runt byggnaden till den föreslagna centrumparken på
allmän platsmark för att exempelvis ta sig till cykelvägen mot Lundby, förskolan
eller badets entré. För att åstadkomma det krävs detaljplaneändring.
Vid framtida detaljplaneändringar ska kommunen ta hänsyn till att de viktigaste
målpunkterna som skola, förskola, Vivalla centrum, handelsområdet i
Boglundsägnen, Hjärstaskogen, Öknaskogen, naturreservatet i Boglundsängen,
badet och idrottsanläggningar i planområdet bör kunna nås till fots via allmän
plats.
Ställningstagande kring markägoförhållanden
• Torgytan i Vivalla centrum ska även i framtiden vara allmän plats.
•

Det ska gå att promenera och cykla från torget framför Vivalla centrum
runt byggnaden till den föreslagna centrumparken på allmän platsmark
(för att exempelvis ta sig till cykelvägen mot Lundby, förskolan eller
badets entré).

•

Hela Vivallaparken bör i framtiden vara allmän plats. Det kräver
detaljplaneändringar och att fastighetsregleringar sker.

•

Minst en öst-västlig förbindelse för gång och cykel genom Vivalla bör
finnas på allmän platsmark.

•

Erforderliga trafikåtgärder på Boglundgatan ansvarar den privata
fastighetsägaren för.
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4.9

Sammanställning av förslagen

I detta avslutande avsnitt av kapitel 4 presenteras planförslaget i sin helhet i en
samlingskarta, se karta 29, s. 102. I kartan visas framtida
planeringsförutsättningar, föreslagen markanvändning och sambanden mot
angränsande stadsdelar och övriga staden tydliggörs. I avsnittet sker också en
återkoppling till planens mål frågeställningar.
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Karta 29, Samlingskartan visar en sammanställning över FÖPens markanvändning.
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4.8.1 Återkoppling till mål och frågeställningar.

Förutom att visa framtida planeringsförutsättningar, föreslagen markanvändning
och planområdets samband med angränsande stadsdelar och övriga staden, har
ett viktigt syfte med FÖP:en varit att främja politiska mål och ställningstaganden.
Tre viktiga frågeställningar, som bygger på dessa mål och ställningstaganden, har
varit bärande genom hela planen. Nedan följer en sammanfattande diskussion om
hur väl planen har lyckats besvara frågorna.
•

Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna
Boglundsängen, Nya Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra,
samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?

Hela Vivallaringen får enligt planen en ny utformning, då den smalnas av och
utformas som en bostadsgata. Tunnlar under Vivallaringen ersätts eller
kompletteras av trafiksäkra gång- och cykelöverfarter. Det gör att barriären som
gatan utgör mildras.
Mellan Vivalla och Lundby föreslås ny bostadsbebyggelse och nya stråk som
länkar samman stadsdelarna. Idrotts- och fritidsanläggningen mellan stadsdelarna
är idag populär och välbesökt, det fungerar som ett kitt mellan stadsdelarna.
Planförslaget är att idrottsområdet utvecklas för att kunna förstärka funktionen
som integrerande mötesplats.
Vivallas och Boglundsängens samband förstärks genom ny blandad bebyggelse på
ytor som idag används som parkeringsplatser eller utgörs av gröna restzoner längs
Vivallaringen. Funktionsblandningen kan innehålla verksamheter och aktiviteter
som skapar mötesplatser, liv och rörelse som gör att stadsdelarna närmar sig
varandra.
I västra Vivalla kan gles bostadsbebyggelse uppföras på ineffektivt använda gräsoch parkeringsytor, samtidigt som nya mötesplatser kan skapas och befintliga
utvecklas och göras mer attraktiva. Söder om Vivallakullen samt sydväst om
Vivallaringen i kanten av Hjärstaskogen, föreslås nya platser för förskolor (den
senare i möjlig kombination med idrottsplats). En ny gång- och cykelväg i
Skördevägens förlängning, gör att tillgängligheten till förskolan/idrottsplatsen
förbättras, samtidigt som kontakten mellan Vivalla och Nya Hjärsta förbättras.
Sammanlänkningen sker visuellt genom bebyggelse, men framförallt socialt och
strukturellt, eftersom skolor och förskolor fungerar som viktiga integrerande
mötesplatser för såväl barn som föräldrar.
Andra viktiga mötesplatser som kopplar samman stadsdelar finns i
Hjärstaskogen, Öknaskogen och Boglundsägens naturreservat. Naturen i sig kan
fungera som mötesplats, men det krävs att den uppfattas tillgänglig och trygg för
att möten ska uppstå. Ett flertal nya rekreativa stråk och promenadstigar föreslås
för att koppla samman grönområden och stadsdelar. I Hjärstaskogen föreslås
flera nya stigar och utvecklingsmöjligheter, till exempel kan Vivallakullen
omvandlas till en attraktiv mötesplats för medborgare i hela Örebro. Med
sparsam bebyggelse på noga utvalda platser i Hjärstaskogen kan sambanden
mellan stadsdelarna öka samtidigt som naturvärden och gröna stråk bevaras.
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Flera nya gator och vägar som förbinder stadsdelar genom ett mer finmaskigt nät
för bil-, buss-, gång- och cykeltrafik föreslås i planen. En vision finns om att i en
framtid kunna överbygga motorvägen E18/E20, dels mellan Baronbackarna och
Hjärstaskogen, dels mellan Holmen och Boglundsängen. Dessa överbyggnader
ska inte omöjliggöras, då de kan innebär såväl nya vägar som mötesplatser. Att
det går att röra sig enkelt mellan stadsdelar är viktiga förutsättningar för att
människor från olika områden över huvud taget ska kunna mötas.
•

Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras för
att få en mer blandad stadsdel i såväl befolkningssammansättning som
bostadsstruktur, samtidigt som hänsyn tas till viktiga kulturmiljövärden?

I nordöstra Vivalla pekas ett begränsat område med högt kulturhistoriskt värde ut
som ”bevarandeområde” i planen. I området visas tydliga exempel på 60-talets
planerings- och stadsbyggnadsambitioner och där är Vivallas ursprungliga
karaktär tydligt bevarad. De höga bevarandevärdena tydliggörs exempelvis i de
harmoniska färgerna, de flacka sadeltaken, och det varmröda teglet. Hela Vivalla
har ett bevarandevärde, men viss förändring är möjlig och i viss mån nödvändig
för att uppnå en mer blandad befolkningssammansättning och bostadsstruktur.
All typ av förändring i Vivalla ska ske varsamt utan att värden går förlorade.
Förutom ovan nämnda arkitektoniska särdrag finns andra värden i området att
beakta vid förändring. Några exempel är områdets huvudsakliga struktur med
bostadsbyggnation omgärdat av en ringväg, bostadskvarter som trafikförsörjs av
säckgator, ett centralt parkstråk i mitten av området, som med ”gröna fingrar”
letar sig in till bostadsgårdarna, samt lågskalig, human bebyggelse i regelbundna
rader.
Med hänsyn till områdets värden möjliggör planen en försiktig förändring av
bebyggelse- och gatustruktur. Planen föreslår att befintlig gatustruktur behålls i
hög utsträckning, men att säckgatorna kan knytas samman till lokalgator i nordsydlig sträckning. Det gröna parksstråken ska behållas bilfritt.
Planens intention till gles kompletteringsbebyggelse i Vivalla syftar i första hand
till att möjliggöra för bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som i
dag saknas i stadsdelen för att möjliggöra en ökad blandning i bostadsstrukturen.
Förändringar i bostadsstruktur kan även ske i befintligt bostadsbestånd, till
exempel genom att lägenheter ändrar upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt
eller att radhus blir ägande- eller bostadsrätter, eller genom tillbyggnader eller att
lägenheter delas alternativt slås ihop för att ändra bostadsstorlek. Oavsett hur
förändring sker är det viktigt att bebyggelsen harmonierar.
Förändring i bostadsstrukturen ger förutsättningar för en mer blandad
befolkningssammansättning, såväl socioekonomisk som demografisk och etnisk.
Behoven och efterfrågan på bostad ändras under en människas livstid och hänger
ihop med till exempel individens bakgrund, inkomst och familjesammansättning.
För att få till stånd en blandad befolkning avseende demografi, socioekonomi och
etnicitet i ett bostadsområde, är det därför viktigt att bostadsbeståndet kan
erbjuda olika storlekar, upplåtelse- och ägandeformer.
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•

Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?

Planen föreslår att Boglundsängen fortsätter vara ett handels- och
verksamhetsområde. Samtidigt föreslås kompletterande bebyggelse med en
blandning av olika funktioner och byggnadsvolymer. I södra delen av
Boglundsängen förslås att handel och service fortsätter vara den huvudsakliga
markanvändningen, men att inslag av andra verksamheter kan förekomma, till
exempel idrotts- och fritidsaktiviteter, kontor, eller småskalig industri. Södra
Boglundsängen får gärna förtätas och byggnadernas utbredning på marken bör
begränsas genom byggnation i flera våningar, samt att parkering blir mindre
ytkrävande och sker i exempelvis parkeringshus.
I den västra delen av Boglundsängen är ambitionen att Vivalla och
Boglundsängen tydligare sammankopplas i en zon längs östra Vivallaringen. Där
föreslås att bostäder blandas med olika typer av verksamheter som handel,
fritidsaktiviteter, utbildning, företag, eller vård och omsorg. Det kan ske
exempelvis genom att handel eller olika verksamhetslokaler placeras i
bottenvåningen på bostadshus. För att funktionsblandning ska fungera gäller det
att verksamheterna är förenliga med bostäder. Gällande detaljplaner stödjer i hög
utsträckning en sådan utveckling i denna del av stadsdelen och i viss mån finns
redan en sådan funktionsblandning. Blandningen i denna zon handlar också om
att Vivallas och Boglundsängens olika arkitektur och skalor ska mötas på ett
lämpligt sätt.
I den nordligaste delen av Boglundsängen, på kommunalägd mark, föreslår
planen ändrad markanvändning från handel, kontor och industri, till park, skola
och förskolor samt bostäder med möjlighet till inslag av kontor. Bostäderna, som
föreslås ha en blandad typ och upplåtelseform, ska på sikt kopplas samman med
framtida bebyggelse i stadsdelen Vallby, norr om Boglundsängen, för att undvika
att nya barriärer skapas. Parkremsan söder om bostäderna fungerar dels, som en
skyddszon för eventuella störningar från nuvarande och kommande
verksamheter, dels som en mötesplats för människor som bor, arbetar eller
besöker området. Förslagen kräver ändring av en eller flera gällande detaljplaner.
Mellan bostäderna och parken i norr, och handeln i söder föreslås ett område för
i huvudsak arbetsplatser i enlighet med gällande detaljplan. Området är idag glest
bebyggt och bör förtätas. Nuvarande arbetsplatser, som har en inriktning mot
verkstad, lättare industri, tillverkning och kontor, kan kompletteras med samma
typ av arbetsplatser, men även av andra funktioner som handel, service,
fritidsaktiviteter etc. Verksamheterna här ska inte vara störande för närliggande
bostäder. Detaljplaneändringar är i stor utsträckning nödvändiga för att planens
intentioner ska kunna genomföras.
För att Boglundsängen ska bli attraktivt att vistas inom och fungera för
exempelvis bostäder är det viktigt att ett mer finmaskigt gatunät växer fram, samt
att det blir enkelt att röra sig till omgivande grönområden. Byggnaderna längs de
trädkantade huvudgatorna bör ha fönster eller lokaler i bottenvåningen som
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vetter ut mot gatan, för att skapa ett gaturum som uppfattas attraktivt och tryggt
att röra sig mellan.
Sammanfattningsvis kan sägas att FÖP:en besvarar frågorna och lever i relativt
hög utsträckning upp till ställningstaganden som formuleras i den
kommunövergripande översiktsplanen, samt mål för de västra stadsdelarna (se
avsnitt 1.2 och 1.3.).

4.10 Planens påverkan på människors hälsa och
miljön
Kommunen ska för översiktliga planer genomföra en bedömning av planens
betydande konsekvenser för människors hälsa och miljön. I detta fall har
miljöbedömningen avgränsats till trafikbuller, risker för exponering av
föroreningar i mark samt påverkan på naturmiljö och grönstruktur. Konsekvenser
rörande översvämningsrisker, trafiksäkerhet, störningsrisker för lokal hälsa samt
kulturmiljö har också utretts men har ej bedömts som betydande.
Planens konsekvenser för grönstrukturen i området bedöms överlag som positiva
där tillgängligheten till de båda naturreservaten Öknaskogen och Boglundsängen
underlättas samt att Hjärstaskogen via ett antal åtgärder görs mer tillgänglig för
boende i både Vivalla och Hjärsta.
De natur- och rekreationsvärden som finns särskilt utpekade i Hjärstaskogen har
beaktats genom kontinuerliga anpassningar av planförslaget och påverkas därför
inte. Hjärstaskogens funktion som grönt stråk kan bibehållas.
Den exploatering och byggnation som planen medger kommer att medföra
kostnader för marksaneringar då marken inom stora delar av området är påverkat
med föroreningar av olika slag. Störst risk för exponering av föroreningar
föreligger i områden där känslig markanvändning planeras, det vill säga, i
bostadsområden och omställningsområden i norra delarna av Boglundsängens
industriområde samt längs delar av östra Vivallaringen.
Planen påverkar inte något Natura 2000 område eller någon miljökvalitetsnorm
och ligger väl i linje med de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö,
Ett rikt djur och växtliv och Giftfri miljö. De riksintressen som planen berör
bedöms inte påverkas negativt på grund av de åtgärder som planen framför.
Planens betydande miljökonsekvenser beskrivs och utreds i
miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 3.
4.10.1 Successiv anpassning av planen

Planen har tagits fram genom att tidigare alternativa utformningar succesivt har
miljöanpassats via arbetet med både behovsbedömning/avgränsning och
miljökonsekvensbeskrivning. Följande anpassning till miljö och hälsa har
succesivt genomförts i planarbetet:
•

Alternativ med busslinje på cykelväg i Hjärstaskogen förkastades.
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•

Ett flertal alternativ med generellt högre exploateringsgrad i
Hjärstaskogen har förkastats.

•

Alternativ med att ”bygga ihop” Hjärsta och Vivalla norr om
Vivallakullen förkastades.

•

Buffertzon och nytt grönt stråk mellan nya bostäder och befintligt
industriområde i norra Boglundsängen införs.

•

Förbättrad tillgänglighet till grönstrukturen

•

Infört restriktioner och riktlinjer för byggnationer i Boglundsängen
med avseende på störningar och i Vivalla främst med avseende på
kulturmiljö.

•

Byggnation av bostäder i östra delarna mellan verksamhetsområdet
och naturreservatet i Boglundsängen har utgått med hänsyn till risk
för översvämning och ras/skred men också för störningsrisker.

•

Byggnation av fritidsanläggning på snötippen har förkastats med
hänsyn till översvämning och skredrisk.

•

Förslag som inneburit förändring av Vivallaringens sträckning och
nuvarande funktion har förkastats med hänsyn till kulturmiljön

•

Förslaget på alternativa gator genom Vivalla som skulle bryta
områdets trafikseparering har förkastas på grund av bullerproblem,
trafiksäkerhetsfrågor och intrång i befintlig grönstruktur.

•

Alternativ med att placera skolbyggnad i Hjärstaskogen längs
Vivallaringen har förkastats bland annat med hänsyn till
grönstrukturen.

4.10.2 Uppföljning

MKB:n ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan medföra
(enligt miljöbalken 6 kap. 12 §).
Fördjupningen av översiktsplanen ska följas upp en gång per mandatperiod.
Följande punkter ska följas upp:
•

Att lagstiftningen för miljöförorenad mark efterföljs. När fysiska
åtgärder har genomförts ska uppföljning ske för att säkerställa att
sanering är utförd och godkänd av miljönämnden.

•

När ny bebyggelse har tillkommit längs Vivallaringen ska
Stadsbyggnad följa upp att bullerdämpande åtgärder har genomförts
på Vivallaringen.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att erforderliga trafikåtgärder, som krävs
för att ta hand om utökade trafikmängder p.g.a. tillkommande
byggnation i planområdet, genomförs.
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•

Stadsbyggnad ska följa upp att planläggning och exploatering av norra
Boglundsängen/Vallby bekostar erforderliga trafikåtgärder för gång,
cykel, kollektiv- och biltrafik i närområdet orsakad av tillkommande
bebyggelse.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att nya entréer och stigsystem tillkommer i
Hjärsta skogen.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att stigsystemen mellan Hjärstaskogen och
Öknaskogen knyts samman, samt att entrén till Öknaskogens
naturreservat flyttas österut.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att Vivallakullen utvecklas till en attraktiv
plats som ger liv och rörelse, bidrar till ökad trygghet samt
sammankopplar stadsdelarna.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att stråk mellan Vivalla och
Boglundsängens naturreservat har byggts och förstärkts enligt planen.

•

Vid byggnation av förskolor i Hjärstaskogen ska Stadsbyggnad följa
upp att förskolegårdarna integreras i skogsmiljön och att den äldsta
skogen med högst ekologiska värden bevaras.

•

Stadsbyggnad ska följa upp att Vivallaparken ställs iordning och
utvecklas i enlighet med planens ambitioner.

•

Denna plan pekar ut det nord-sydliga parkstråket i Vivalla som viktigt
att utveckla och bevara bilfritt. Om frågan om att dra en gata för biloch/eller kollektivtrafik genom parkområdet återuppstår behöver
följande beaktas inför detaljplaneläggning: trafikprogrammets
efterlevnad, trafiksäkerhet, trafikmiljö, bullerstörning, kulturmiljö,
konsekvenser för barn, de boendes önskemål och behov, nyttoeffekt
för länstrafikens busslinjetrafikering samt också nyttoeffekt i ett större
geografiskt sammanhang. Uppföljning ska ske för att säkerställa att
detta underlag har tagits fram och beaktats.

4.10.3 Sammanfattande redogörelse

Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med planen och inneburit att
en del idéer för områdets utveckling har uteslutits eller justerats. I arbetet har
personer med olika kompetenser deltagit som samhällsplanerare, planarkitekt,
stadsantikvarie, bygglovhandläggare, biolog med fler. Arbetet har utgått från en
checklista inom följande områden: mark, vatten, luft, klimatfaktorer, naturmiljö,
kulturmiljö, social miljö, stadsbild/landskapsbild, hushållning med naturresurser,
människors säkerhet, ljusförhållanden och lokalt klimat samt hälsa. Utifrån denna
gjordes avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
En särskild sammanställning finns framtagen enligt 6 kap 16 § miljöbalken, se
bilaga 5.
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5 Arbetet med FÖP:en
Planen har varit på samråd under perioden 4 april – 20 juni 2014, samt på
utställning under perioden10 mars -10 maj 2015. Inkomna synpunkter under
samråd och utställning har beaktats och medfört att planen i vissa falla har
arbetats om. I samrådsredogörelsen, respektive utställningsutlåtandet, som båda
är bilagor till planen, framkommer inkomna yttranden och hur de har bemötts.

5.1

Arbetsorganisation

Beställare och beslutare: Programnämnd samhällsbyggnad
Projektledningsgrupp: Christin Gimberger, projektledare och samhällsplanerare,
Peter Sundström, samhällsplanerare, Carolina Herder, samhällsplanerare.
Flera tjänstemän har deltagit i arbetsgruppen och/eller bidragit med synpunkter
under någon del av arbetet: Anna Nordlund, Anna Windal, Anders Trumberg,
Andreas Ernestam, Anita Iversen, Bo Davidsson, Eva Fransson, Johan Westblad,
Jan Alinski, Kristin Karlsson, Lars-Erik Kravfe, Lennart Nicklasson, Lennart
Wiklund, Lina Frejd-Bark, Louise Granér, Mats Helgesson, Mattias Wahll,
Margareta Stenström, Magnus Carlberg, Magnus Karlsson, Mimmi Beckman,
Peder Hallkvist, Pär Ljungqvist, Stefan Sjögren, Ulf Nykvist. Peter Larsson,
miljökonsult på Structor, har deltagit i framtagandet av
Miljökonsekvensbeskrivning.
Från 2015-01-01 ligger det politiska ansvaret på Programnämnd
samhällsbyggnad. Innan dess fanns en politisk styrgrupp för arbetet. Den
politiska styrgruppen bestod av:
Hannah Ljung (C).
Behnaz Afshar (S), slutade september 2014, ingen ersättare utsedd.
Birgitta Schortz (KD).
Lars Askling (M), ersattes av Åke Pernefalk (M) juni 2014.
Stellan Johansson (MP), ersattes av Ulrica Ericsson (MP) april 2013.
Stefan Nilsson (V).
Yngve Alkman, (FP).
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