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Kapitel 6

Staden – Bostäder
Utbyggnadsområde bostäder
Nr i Karta

Text/Ställningstagande

17 - 18

Utbyggnadsområde för bostäder i norra Lillån.

20

Utbyggnadsområde för bostäder vid Gryts by i västra Lillån. Utbyggnaden bör inte
komma till stånd innan trafiksäkerheten för gående och cyklister på Kåvivägen har
förbättrats. Stor hänsyn tas till kulturmiljövärden.

21

Utbyggnadsområde för bostäder i Lillån. Förtätning i den gamla kraftledningsgatan.

22

Utbyggnadsområde för bostäder. Ett stråk med bostäder söder om Bettorp skulle
knyta ihop Lillån med staden och ge en tryggare cykelväg in till stan. Nackdelen är
närheten till planerat verksamhetsområde för miljöstörande verksamheter, vilket
hänsyn behöver tas till i planläggningen.

23

Utbyggnadsområde för bostäder vid Venan. Här finns möjlighet till komplettering
med några fler bostäder på östra sidan av Hjorttorpsvägen. Området bör
detaljplaneläggas för att utreda lämplig avloppslösning.

24

Utbyggnadsområde för bostäder vid Henningsholm.

25

Utbyggnadsområde för bostäder vid Ringstorp.

27

Utbyggnadsområde för bostäder. Komplettering längs Vivallaringen med t.ex. radhus
och småhus för ett mer varierat bostadsutbud.

28

Utbyggnadsområde för bostäder med blandad bebyggelse. Ev. profil som ekologiskt
hållbar stadsdel. Eventuellt kan Hedens IP i framtiden flyttas västerut till grönstråket
utefter Älvtomtabäcken, för att kunna bygga bostäder på den geotekniskt sett bättre
marken vid nuvarande idrottsplats. Exploateringen måste bekosta en sådan flytt.

29

Utbyggnadsområde för bostäder med blandade byggnadstyper norr om Björkhaga som
kompletterar befintlig bebyggelse. Inför planläggning behövs en geoteknisk utredning
eftersom området ligger invid åsen.

30

Utbyggnadsområde för bostäder. Bostäder försiktigt inplacerade i skogskanten som
kompletterar Oxhagen med olika byggnadstyper och binder samman de befintliga
kvarteren. Detta ska ske med hänsyn till befintligt cykelstråk och grönstrukturen.

31

Utbyggnadsområde för bostäder vid Solhaga. Viss komplettering längs Grindgatan.

32

Utbyggnadsområde för bostäder vid Örnsro IP. Delar av idrottsplatsen används som
utbyggnadsområde för bostäder.

33

Utbyggnadsområde för bostäder. Förtätning vid Drottningparken.

34

Utbyggnadsområde för bostäder med blandad bebyggelse vid Alnängarna.
Detaljplaneläggning pågår. Problem med översvämningsrisk hanteras i
planläggningen.

35

Utbyggnadsområde för bostäder, eventuellt med inslag av verksamheter.
Översvämningsutredning behövs vid planläggning. Hänsyn ska tas till riksintresse för

5

naturvård och kulturmiljö.
36

Utbyggnadsområde för bostäder med blandade byggnadstyper vid Ormesta. Stor
hänsyn ska tas till kulturmiljön i Ormesta. Det behöver utredas hur gående och
cyklister kan ta sig från östra Almby till Stortorpsvägen.

37

Utbyggnadsområde för bostäder med blandade byggnadstyper mellan Norra Bro och
Brickebacken. Gestaltningen och gatunätet ska förbinda Brickebacken med Norra
Bro. Vid detaljplaneringen ska man ta hänsyn till och spara små värdefulla ytor med
naturmark för bostadsnära lek.

38

Utbyggnadsområde för bostäder söder om Glomman i område som idag är
fritidshusområde.

39

Utbyggnadsområde för bostäder med blandade byggnadstyper i Marieberg. Lätta
verksamheter kan inrymmas i lämpliga lägen. En framtida planläggning ska beakta
behovet av nord- sydligt grönstråk genom området.

Bostäder, övrigt ställningstagande
Nr i Karta Text/Ställningstagande

71

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Lundby är lämpligt att
förtäta/komplettera för kvarboende med ett mer varierat bostadsbestånd.

72

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Området vid Runnaby kvarnväg kan
kompletteras med ytterligare enstaka bostäder endast om en gemensam väl
fungerande avloppsrening och vattenförsörjning anordnas. Detta är inte ett område
som prioriteras för exploatering. Nuvarande karaktär på området ska behållas.

73

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Möjlighet att förtäta med några
bostäder eller icke störande verksamheter för att ta tillvara befintlig infrastruktur.
Hänsyn ska tas till befintlig idrottsverksamhet.

74

Ställningstagande för befintligt område. Österplan. Omvandlingsområde och
förtätning med bostäder och verksamheter. Vid planering av området behöver
förekomsten av förorenad mark utredas.

75

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Området Mark station kan
kompletteras med ytterligare enstaka bostäder endast om en väl fungerande vattenoch avloppslösning anordnas, lämpligen kommunalt avlopp. Nuvarande karaktär på
området ska behållas.
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Utbyggnadsområde blandat
Nr i Karta Text/Ställningstagande

89

Utbyggnadsområde för förskola och annan offentlig service samt bostäder och
verksamheter i Lillån

90

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter, så som exempelvis skola och mindre
verksamheter. Blandade byggnadstyper. Utbyggnaden bör börja söderifrån för att
binda ihop Lundby med staden. Områden för odlingslotter ska planeras i anslutning
till bebyggelsen. I anslutning till Övre Vallby ska stor hänsyn tas till kulturhistoriska
värden och landskapsbild. Grönstruktur ska vävas in i området för att knyta samman
rekreationsintressen från flera stadsdelar och målpunkter. I östra delen är olika typer
av idrottsverksamhet möjliga.

91

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter.

92

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter. Omvandling av Ekersvägen till en
stadsgata med nya verksamheter och bostäder längs gatan. En utredning om
konsekvenser för bl.a. trafik behövs.

93

Utvecklingsområde för bostäder/verksamheter. Omvandlingsområde. En utredning
om hur Holmen kan utvecklas i framtiden ska göras. Exempelvis bör möjligheterna att
blanda in bostäder och handel bland verksamheterna utredas. Omvandlingen kan ske i
lugn takt vartefter verksamheter bygger om eller flyttar. Vid planering av området
behöver förekomsten av förorenad mark utredas.

94

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter på f.d. mejeritomten på norr.

95

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter med blandade byggnadstyper. Delar av
området är redan detaljplanelagt. Infartstrafik mot CV-området måste kunna passera
området.

96

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter. Källerud. Kan bebyggas med bostäder
kontor mm.

97

Utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter. Område för bostäder och kontor.

98

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter. Kompletteringsbebyggelse utmed
Änggatan.

99

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter söder om Hjälmarvägen. Utredning om
möjligheten till bebyggelse med hänsyn till kulturstråket.

100

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter vid Ormesta. Bostäder samt kontor och
andra verksamheter som kan finnas i anslutning till bostäder utan att störa.

101

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter söder om Tybblekullen. Område för
bostäder, handel mm enligt planprogram.

102

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter i Sörbyängen. Utbyggnadsområde för
bostäder och verksamheter enligt planprogram. Området ska ha en stadsmässig
kvartersstruktur med blandade byggnadstyper.

103

Utbyggnadsområde i östra Adolfsberg för bostäder med blandade byggnadstyper.
Hyresrätter är önskvärt för att komplettera bostadsbeståndet i Adolfsberg. Ickestörande verksamheter bör kunna lokaliseras till vägnära lägen. Ett planprogram ska
tas fram för att utreda gatusträckningar, bevarande av gröna stråk etc.
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104

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter söder om Glomman i område som idag
är fritidshusområde.

105

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter. Längs med Gällerstavägen kan
bostäder blandas med mindre verksamheter som ej är störande.

106

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter. Omvandling av Karlslundsgatan till en
stadsgata med nya verksamheter och bostäder längs gatan. Planprogramarbete pågår.

107

Utvecklingsområde för bostäder/verksamheter. Dagens verksamhetsområde
Aspholmen ges möjlighet att utvecklas mot ett blandat område med handel och på
lång sikt även bostäder. Det utpräglade trafiklandskapet kan utvecklas mot en mer
integrerad stadsbyggnad med funktionsblandning. Längs med Gustavsviksvägen kan
ytterligare verksamheter etableras. Vid planering av området behöver förekomsten av
förorenad mark utredas.

108

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter i anslutning till Vivallaringen. Stor
andel bostäder i norra delen. Området är till stor del redan detaljplanelagt.

109

Utbyggnadsområde för i bostäder och verksamheter i Palmbohult. Blandat område
med verksamheter närmast motorvägen och möjlighet för bostadsbebyggelse längre
västerut. Handel ska ej lokaliseras hit utan samlas på östra sidan motorvägen.
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Kapitel 6

Tätorter – Bostäder
Utbyggnadsområde bostäder
Nr i Karta Text/Ställningstagande

1

Utbyggnadsområde för bostäder i Garphyttan vid f.d. Landstingets sanatorieområde
där särskilt, kulturmiljövärden, trafiksäkerhet och dricksvattenförsörjning ska beaktas.

2-4

Utbyggnadsområde för bostäder i Garphyttan.

5

Utbyggnadsområde för bostäder i Latorp.

6

Utbyggnadsområde för bostäder i Latorp. I området finns en gammal detaljplan som
inte stämmer överens med verkligheten och som borde ändras eller upphävas.

7

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa i anslutning till Rastorpsområdet. Delar av
området behöver fyllas upp ca 0,5 meter för att klara avloppsförsörjningen med
självfall.

8

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa.

9

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa, lämpligen för flerbostadshus.

10

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa, lämpligen för flerbostadshus. Nuvarande
detaljplan ändras så att marken avsätts till bostäder istället för allmänt ändamål (ny
brandstation vilket inte är aktuellt längre).

11

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa i anslutning till Oskarsvägen.

12

Utbyggnadsområde för bostäder i Vintrosa. Delar av området, i sydväst, behöver
fyllas upp ca 0,5 meter för att klara avloppsförsörjningen med självfall.

13 - 14

Utbyggnadsområde för bostäder i Ölmbrotorp.

15

Utbyggnadsområde för bostäder i norra delen av Hovsta.

16

Utbyggnadsområde för bostäder i Hovsta.

26

Utbyggnadsområde för bostäder. Mosås befintliga tätort kan förtätas med blandade
byggnadstyper. Befintlig infrastruktur utnyttjas så långt möjligt.

40

Utbyggnadsområde för bostäder i Mosås. Området är lämpligt för boende med mindre
hästhållning. Fornlämningar har hittats i närområdet.

41

Utbyggnadsområde för bostäder i Glanshammar.

42

Utbyggnadsområde för bostäder i Glanshammar. Komplettering med några få
bostäder längs befintlig väg är möjlig.

43

Utbyggnadsområde för bostäder. Området utvecklas i enighet med Fördjupad
översiktsplan för Ekeby-Almby från 2006. Utbyggnaden av Ekeby-Almby ska ske
med blandade byggnadstyper. Detaljplan ändras så att delar av byggrätter upphävs till
förmån för sparad natur och kultur.

11

44 - 45

Utbyggnadsområde för bostäder. Området utvecklas i enighet med Fördjupad
översiktsplan för Ekeby-Almby från 2006. Utbyggnadsområde för bostäder. Nya
bostäder utformas med hänsyn till kulturmiljön. Utbyggnaden av Ekeby-Almby ska
ske med blandade byggnadstyper. Översvämningsrisker bör beaktas i delar av
området.

46

Utbyggnadsområde för bostäder. Området utvecklas i enighet med Fördjupad
översiktsplan för Ekeby-Almby från 2006. Utbyggnaden av Ekeby-Almby ska ske
med blandade byggnadstyper.

47

Utbyggnadsområde för bostäder i Ekeby-Almby. Gammal detaljplan för skoländamål
ändras till bostäder och natur.

48 - 49

Utbyggnadsområde för bostäder. Området utvecklas i enighet med Fördjupad
översiktsplan för Ekeby-Almby från 2006. Utbyggnaden av Ekeby-Almby ska ske
med blandade byggnadstyper.

50 - 51

Utbyggnadsområde för bostäder i Stora Mellösa.

52

Utbyggnadsområde för bostäder i Odensbacken. Översvämningsrisk behöver studeras
vid planläggning.

53

Utbyggnadsområde för bostäder i Odensbacken. Översvämningsrisk behöver studeras
vid planläggning.

54 - 55

Utbyggnadsområde för bostäder i Asker.

57

Utbyggnadsområde för bostäder i Hampetorp.

58

Utbyggnadsområde för bostäder i Kilsmo. Detaljplan finns.

59

Utbyggnadsområde för bostäder i Glanshammar

Bostäder, övrigt ställningstagande
Nr i Karta Text/Ställningstagande

70

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Förlunda by kan kompletteras med
ytterligare bostäder endast om en väl fungerande avloppsrening anordnas.

76

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Befintligt jordbruksändamål kan
lämpligen kompletteras med boende som inkluderar hästhållning/hästverksamhet.
Fornlämningar har hittats i närområdet.

77

Ställningstagande för befintligt bostadsområde. Mark reserveras för skolverksamhet.
Gällande detaljplan för bostäder ändras.

78

Utredningsområde. Möjligheterna till framtida utbyggnad av Ekeby-Almby söder om
väg 207 kan utredas.

79

Utredningsområde. En fördjupad översiktsplan för området Vintrosa-Lanna ska tas
fram.
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Utbyggnadsområde blandat
Nr i Karta Text/Ställningstagande
84

Utbyggnadsområde bostäder/verksamheter i Hampetorp.

85

Utbyggnadsområde bostäder/verksamheter för att komplettera centrum i Garphyttan.

86

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter i Latorp. En gammal detaljplan finns.

87

Utbyggnadsområde bostäder/verksamheter i Vintrosa. Område för flerbostadshus och
handel i direkt anslutning till centrum.

88

Utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter
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Kapitel 7

Staden – Näringsliv
Utbyggnadsområde handel
Nr i Karta Text/Ställningstagande

110

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Lillån. Regionalt handelsområde. Kan
byggas ut med dagligvaruhandel och skrymmande sällanköpsvaror såsom elektronik,
hem och fritid mm.

111

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Boglundsängen. Regionalt handelsområde
som kan utvecklas med dagligvaruhandel och sällanköpsvaror som inte är av
cityshoppingkaraktär.

112

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i norra Rynningeåsen. Lämpligt läge för
handel med dagligvaror.

113

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Haga centrum. Befintligt
stadsdelscentrum som kan utvecklas med mer handel och service.

114

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Näsby/Ormesta. Område som kan
utvecklas för handel och annan kommersiell verksamhet och service. Vid
utformningen av området ska man ta hänsyn till att detta blir den plats där man möter
staden.

115

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Brunnsparken centrum. Befintligt
stadsdelscentrum som kan byggas ut med mer dagligvaruhandel och service.

116

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Adolfsberg. Lämpligt läge för handel med
dagligvaror.

117

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Brickebackens centrum. Brickebackens
centrum kan utvecklas och värnas för all handel och offentlig verksamhet.

118

Utbyggnadsområde för i huvudsak handel i Marieberg. Nationellt och regionalt
handelsområde. Till Marieberg lokaliseras endast ny regional handel med
skrymmande varor.

Utbyggnadsområde verksamheter
Nr i Karta Text/Ställningstagande

129

Utbyggnadsområde för verksamheter från Västra Pilängen till flygplatsen. Vid
utformningen av området ska man ta hänsyn till att detta blir den plats där man möter
staden om man färdas västerifrån. Delar av området lämpligt för miljöstörande
verksamhet. Med fördel förläggs transportintensiva verksamheter hit. I anslutning till
flygplatsen verksamheter som är knutna till flyget.

131

Utbyggnadsområde för verksamheter. Utbyggnad av icke-miljöstörande verksamhet.
Hänsyn ska tas till artskydd.
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132

Utbyggnadsområde för verksamheter i Törsjö-Mosås med möjlighet till
järnvägsanslutning.

134

Utbyggnadsområde för verksamheter. Expansionsmöjligheter för Atleverket. Området
är lämpligt för miljöstörande verksamhet, återvinning, etc. Vid utformningen av
området ska man ta hänsyn till att detta blir den plats där man möter staden söderifrån.

135
Utbyggnadsområde för verksamheter.
136

Utbyggnadsområde för verksamheter inklusive läge för drivmedel och ev.
kommersiell service.

137

Utbyggnadsområde för verksamheter. Möjlighet att komplettera Oxhagen med
verksamheter, dock inte byggnader närmare än ca 50 m mot motorvägen.

138

Utbyggnadsområde för verksamheter.

139, 141

Utbyggnadsområde för verksamheter. En del av området kan reserveras för
miljöstörande verksamheter (t.ex. buller, lukt, utsläpp, trafikintensivt). Lokaliseringen
är lämplig i förhållande till den förhärskande vindriktningen och tätorten Örebro.
Skyltlägen längs motorvägen.

142

Utbyggnadsområde för ickestörande verksamheter i anslutning till befintlig
trafikplats.

143

Utbyggnadsområde för verksamheter. Läget invid vägkorset är lämpligt för
drivmedelsstation. Vid utformningen av området ska man ta hänsyn till att detta blir
den plats där man möter staden om man färdas norrifrån.

Verksamheter, övrigt ställningstagande
Nr i Karta Text/Ställningstagande

133

Utredningsområde för verksamheter. Eventuellt utbyggnadsområde för verksamheter
med möjlighet till framtida järnvägsanslutning.

156

Övrigt ställningstagande för verksamheter. Befintlig verksamhet vid CV-området kan
bedrivas vidare. I framtiden kan området utvecklas för universitetets och sjukhusets
behov eller annan publik verksamhet.

158

Övrigt ställningstagande för verksamheter vid Tappstället. Område för lättare industri,
verksamhet, kontor, hotell. Hänsyn bör tas till att det är ett strategiskt läge och på lång
sikt entré till centrum.

159

Övrigt ställningstagande för verksamheter. Utveckling mot blandade verksamheter.
Befintlig verksamhet vid Atlas Copco kan utvecklas och bedrivas vidare.

160

Övrigt ställningstagande för verksamheter. Området är lämpligt för hästverksamhet.

161

Övrigt ställningstagande för verksamheter i Norra Bro, Gryt. Industriområde som
bevaras och utvidgas något för småindustri med behov av mindre tomter.

16

Utbyggnadsområde universitetet och universitetsanknutna verksamheter
Nr i Karta Text/Ställningstagande

165

Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid USÖ och CV. USÖ och
det intilliggande området ska bevaras och är avsatt för USÖ. Delar av CV-området
mot USÖ som utvecklingsområde för USÖ, forskning och universitetsanknuten
verksamhet.

166

Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet längs med Bygärdesgatan.
På sikt ett område där delar, om möjlighet ges i framtiden med mycket stor hänsyn till
befintliga verksamheter, kan vara ett område för universitetet och
universitetsanknuten verksamhet.

167

Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid Österport. Blandat
utbyggnadsområde för bostäder, handel och kontor, gärna med anknytning till
universitetet. Området ska präglas av stadsmässighet.

168

Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid Net City. Universitetet,
blandade verksamheter och ev. bostäder med universitetsanknytning. Åstadalsvägens
sträckning kan komma att förändras och detta påverkar området.

169

Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid Tybblelund, Ormesta.
Blandat område för universitetet, bostäder, idrott och verksamhet. Främst för
verksamheter med behov av fysisk närhet till universitetet.

17

18

Kapitel 7

Staden – Drivmedelsstationer
Lämplig plats för drivmedelsstation
Nr i Karta Text/Ställningstagande

177- 183

Lämplig plats för drivmedelsstation.

184

Lämplig plats för drivmedelsstation om Södra Infartsleden förbinds med Idrottsvägen.

185

Lämplig plats för drivmedelsstation.

186

Lämplig plats för drivmedelsstation när Södra vägen förverkligas.

187 - 191 Lämplig plats för drivmedelsstation.
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Kapitel 7

Tätorter – Näringsliv
Utbyggnadsområde verksamheter
Nr i Karta Text/Ställningstagande

125

Utbyggnadsområde för verksamheter. Området utnyttjas som arbetsområde med ny
tillfart från Grävevägen. En gammal detaljplan finns som ev. behöver ändras.

126 – 128 Utbyggnadsområde för verksamheter.
143

Utbyggnadsområde för verksamheter. Läget invid vägkorset är lämpligt för
drivmedelsstation. Vid utformningen av området ska man ta hänsyn till att detta blir
den plats där man möter staden om man färdas norrifrån.

144 – 148 Utbyggnadsområde för verksamheter.

Verksamheter, övrigt ställningstagande
Nr i Karta Text/Ställningstagande

155

Övrigt ställningstagande för verksamheter. Mark reserverad för befintlig industri.
Föreskrifter för vattenskyddsområdet ska beaktas.

Yta för järnvägsändamål
Nr i Karta Text/Ställningstagande

586

Plats för framtida pendeltågsstation i Hovsta. Åtgärder som försvårar anläggandet av
en framtida pendeltågsstation får inte göras.

589

Plats för framtida pendeltågstation i Mosås.

Lämplig plats för drivmedelsstation
Nr i Karta Text/Ställningstagande

175 – 176 Lämplig plats för drivmedelsstation.
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Kapitel 9 och 10

Kommunen – Natur och Rekreation
Varsamhet kring rullstensås
Nr i Karta Text/Ställningstagande

198

Rullstensåsar och isälvsavlagringar håller goda grundvattentillgångar och är därmed
viktiga för vår dricksvattenförsörjning. Många har exploaterats hårt som grustäkter
eller tagits i anspråk för vägar eller verksamhetsområden. Stor varsamhet ska iakttas
avseende exploatering av och på åsarna med hänsyn till deras betydelse för
vattenförsörjningen.

Tysta områden
Nr i Karta Text/Ställningstagande

199 - 200 Tysta områden som bevaras.

Utredningsområde naturreservat
Nr i Karta Text/Ställningstagande

220

Dammossen-Röbergshagemossen. Förslag till nytt naturreservat utreds av
länsstyrelsen.

221

Amboberget. Förslag till nytt naturreservat utreds av länsstyrelsen.

222

Ullavi klint. Förslag till nytt naturreservat utreds av länsstyrelsen.

223

Tysslingen. Förslag till nytt naturreservat utreds av länsstyrelsen.

224

Lannaforskärret. Förslag till nytt naturreservat utreds av länsstyrelsen.

225

Stora Stråsjön. Förslag till nytt naturreservat utreds av länsstyrelsen.

623

Nasta marmonbrott. Förslag till nytt naturreservat utreds. Nasta marmorbrott är en
dramatisk blandning av kultur och natur.

Övriga värdefulla områden
Nr i Karta Text/Ställningstagande

226

Övrigt värdefullt naturområde. Ekopark Kilsbergen.

227

Övrigt värdefullt naturområde. Ekopark där det norrländska barrskogshöglandet möter
Mellansveriges lövskogs- och jordbruksbygder. Här finns en hög variationsrikedom
av naturtyper.
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228

Övrigt värdefullt naturområde. Vattenlandskapet kring Ervallaängarna skyddas.

229

Övrigt värdefullt naturområde. Äldre kulturlandskap med ekhagar bevaras.

230

Övrigt värdefullt naturområde. Område för fåglars inflygning och födosök.

231

Övrigt värdefullt naturområde. Omväxlande randzon mellan skogs- och slättland.
Området har höga natur- och kulturvärden som ännu inte har inventerats i detalj.

Utvecklingsområden fritid och rekreation
Nr i Karta Text/Ställningstagande

351

Utvecklingsområde för natur och rekreation. Kilsbergens stora naturrekreations- och
kulturvärden utvecklas i samverkan med markägare, exempelvis Sveaskogs ekopark i
Kilsbergskanten. Endast kompletteringsbebyggelse

367

Utvecklingsområde för rekreation. Framtida rekreationsområde när täktverksamheten
på Ekeby mosse upphör.

368

Utvecklingsområde för fritid och rekreation. Utredningsområde avseende utredning
för fritid, rekreation, bad, camping, bostäder, vindkraft mm. Utredningen ska även
innefatta trafik, kulturmiljö, vatten, avlopp, hållbarhetsaspekter mm.

369

Utvecklingsområde för natur och rekreation. Värdefullt skärgårdsområde bevaras och
utvecklas för rekreation.

370

Utvecklingsområde för natur och rekreation. Utveckla natur- och rekreationsvärdena i
Kvismarelandskapet. Koppla Odensbacken närmare till Kvismaren genom
rekreationsstråk utefter kanalen.

371

Utvecklingsområde för natur och rekreation. Värdefullt skärgårdsområde bevaras och
utvecklas för rekreation.

373

Utvecklingsområde för fritid. Lämplig plats för iläggningsramp för fritidsbåtar i
Hjälmaren vid Katrinelund.

374

Utvecklingsområde för fritid. Lämplig plats för iläggningsramp för fritidsbåtar i
Hjälmaren vid Ässundet.

375

Utvecklingsområde för fritid. Lämplig plats för iläggningsramp för fritidsbåtar i
Hjälmaren vid Grythem.

376

Utvecklingsområde för fritid. Lämplig plats för iläggningsramp för fritidsbåtar i
Väringen vid Väringsbricka.

Skjutfält och skyttebanor
Nr i Karta Text/Ställningstagande

380

Slätten är den plats som ska anvisas för skjutverksamhet. Ett skyddsområde för
skjutverksamheten bör upprättas. Verksamheten är ännu inte prövad av
tillsynsmyndigheterna (2007). Området visar bullerzon enligt utredning 2006, inom
vilken nybyggnation av bostäder, skolor och liknande inte bör tillåtas.

24
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Kapitel 9 och 10

Staden – Natur och Rekreation
Vattendrag som utvecklas
Nr i Karta Text/Ställningstagande

195

Hovstabybäcken. Bäck som ska tas till vara och lyftas fram i stadsbilden.

196

Älvtomtabäcken. Bäck som ska tas till vara och lyftas fram i stadsbilden.

197

Bygärdesbäcken. Bäck som tas till vara och lyftas fram i stadsbilden. Ny sträckning
till den nya dagvattendammen.

Utredningsområde natur- och kulturreservat
Nr i Karta Text/Ställningstagande

203

Kränglan. Förslag till nytt naturreservat utreds. Rekreationsskog för bebyggelsen i
Lillån och Bettorp.

204

Boglundsängen. Förslag till nytt naturreservat utreds. Nyskapat vattenlandskap för
rekreation, vattenrening och biologisk mångfald, ny cykel- och gångväg.

206

Karlslund. Förslag till nytt kulturreservat utreds. I Karlslund finns en kulturskatt av
äldre byggnader och spår av många verksamheter som var kopplade till kraften i de
brusande forsarna.

207

Sommarro. Förslag till nytt kulturreservat utreds. Klassiskt utflyktsområde med höga
natur- och kulturvärden. Mycket hög besöksfrekvens och god tillgänglighet.

208

Reträtten. Förslag till nytt naturreservat utreds. Omväxlande sluttning i
förkastningsbranten. Mycket kulturlämningar. Ädellöv. Hassellund. Motionsspår.
Nära stora bostadsområden (Ladugårdsängen, Sörbyängen)

209

Markaskogen. Förslag till nytt naturreservat utreds. Variationsrik tätortsnära storskog
med mycket kulturlämningar och våtmark. Undervisnings- och rekreationsmöjligheter
nära universitet.

211

Munkatorp. Förslag till nytt naturreservat utreds. Komplettering till Rynningevikens
våtmark och beteshagar.

212

Rynningeåsen, komplettering till Rynningevikens naturreservat. Omväxlande åskrön
med gammal tallskog och variationsrikt löv. Perfekt rekreationsskog för den nya
bebyggelsen. Värdefull komplettering till det öppna strandlandskapet.

213 - 214 Förslag till nytt naturreservat utreds. Tillägg till naturreservatet Oset/Rynningeviken.
622

Öknaskogen. Förslag till nytt naturreservat utreds.

27

Planerade koloniträdgårdar.
Nr i Karta Text/Ställningstagande

346 – 349 Lämpligt område för organiserade koloniträdgårdar/odlingslotter.

Utvecklingsområden fritid och rekreation.
Nr i Karta Text/Ställningstagande

353

Utvecklingsområde fritid m.m. som mötespunkt mellan Lundby och Vivalla. Området
kan innehålla fritids- eller idrottsanläggning för föreningar och allmänhetens
spontanidrott. Området kan innehålla bostäder och plats för en ev. framtida
skola/förskola.

355

Utvecklingsområde för fritid och rekreation. När nuvarande verksamhets tillstånd
upphör ska området restaureras för att kunna användas till
rekreation/idrott/spontanidrott/föreningsverksamhet eller liknande.

356

Utvecklingsområde för idrott. På sikt kan Hedens fotbollsplaner flyttas hit.

357

Utvecklingsområde för idrott. Utveckla en konstfrusen isyta på väster, stor nog för
bandy men även allmänhetens åkning. Lämpligt läge är Trängens IP eller Vivalla IP.

358

Utvecklingsområde för fritid och rekreation. Alnängarna utvecklas för allmänhetens
tillgänglighet.

359

Utvecklingsområde för fritid. Småbåtshamnen i Skebäck bevaras. Iläggningsramp för
fritidsbåtar. Område för verksamhet med anknytning till småbåtshamnen.

360

Utvecklingsområde för fritid och rekreation. Utveckla park- och trädgårdsprägeln på
Karlslundsområdet, gärna i ett paket med Nationalstadsparken.

361

Utvecklingsområde för fritid, rekreation och idrott. Hästhagenområdets
aktivitetsutbud utvecklas med bad, lek, sport, camping m.m.

362

Utvecklingsormåde för idrott. Eyraområdet. Område för idrott, lek och spel. Inslag av
kommersiella lokaler.

363

Utvecklingsområde för natur och fritid. Större sammanhängande skogsområde med
flera ekologiska värdekärnor. Lämpligt med ridvägar för hästar.

364

Utvecklingsområde för fritid, rekreation och idrott. Karlsdals hästverksamhet ska
kunna bevaras och utvecklas. Gustavsviksanläggningen tillåts expandera. Lugnets
idrottsplats kan utvecklas till större idrottsområde. Ev. kan verksamheter som hör
samman med upplevelser och rekreation inrymmas i området, men grönytor
tillgängliga för allmänheten ska finnas i stor utsträckning.

365

Utvecklingsområde för idrott och rekreation. Golfbanan bevaras. Närmaste
omgivningarna utvecklas för allmänhetens rekreation. Möjligheter för allmänheten att
korsa banan ska finnas.

366

Utvecklingsområde för rekreation och idrott. Tybblekullen och intilliggande områden
utvecklas för rekreation och idrott.

28

29

30

Kapitel 9 och 10

Staden – Grönstruktur
Grönstruktur, värdekärna
Nr i Karta Text/Ställningstagande

238 - 239 Grön värdekärna, mycket höga värden
240

Grön värdekärna med mycket höga värden. Kränglan, större sammanhängande
rekreationsskog som ska bevaras.

241

Grön värdekärna, Kränglan.

242

Grön värdekärna. Vattenlandskap för vattenrening, biologisk mångfald och rekreation
på Boglundsängen.

243

Grön värdekärna, mycket höga värden. Hjärstaskogen, området kan utvecklas till
vacker landskapspark med stort innehåll av ytor för allmänhetens spontanidrott.

244

Grön värdekärna.

245

Grön värdekärna med mycket höga värden. Varbergaskogen är en viktig
rekreationsskog.

246

Grön värdekärna med mycket höga värden. Karslundsskogen är en viktig
rekreationsskog som har goda motionsmöjligheter och vackert tallskogsbestånd.

247

Grön värdekärna med unika värden. Karslundsområdets park och trädgård med
mycket stora kultur-, natur- och rekreationsvärden bevaras och utvecklas västerut mot
Lindbacka.

248

Grön värdekärna, unika värden.

249

Grön värdekärna. Fornåkrar norr om Sanatorieskogen.

250

Grön värdekärna. Sanatorieskogen innehåller flera stigar och en motionsslinga.
Mycket välbesökt av närboende, och används regelbundet av närliggande skolor.
Innehåller fint tallbestånd.

251

Grön värdekärna. Relativt påverkad del av åsen men med vacker tallskog och mycket
värdefull kallkälla. Området nyttjas flitigt av skolor.

253

Grön värdekärna. Sommarro är ett av stadens mest värdefulla grönområden ur natur-,
kultur- och social synpunkt. Välbesökt året runt. Nyttjas flitigt av stadens skolor.

254

Grön värdekärna. Sörbyskogen.

255

Grön värdekärna. Förkastningsbranten har höga natur- och kulturvärden. Branten har
lång historia som rekreationsområde. Odlingslandskapet norrut utgör ett värdefullt
komplement. Det öppna stråket/fältet utgör ett viktigt promenadstråk. Skogen används
flitigt av skolor.

256

Grön värdekärna i Brickebacken. Grönområde bevaras med ev. ny integrerad
bostadsbebyggelse i anslutning till befintliga Brickebacken.

257

Grön värdekärna. Grönområde i förkastningsbranten med berg i dagen bevaras för
rekreation. Ett motionsspår och grönstråk bibehålls.
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258

Grön värdekärna. Utveckla natur- och kulturvärden i Markaskogen och Markområdet.
Knyt om möjligt till universitetet och deras verksamhet. Skapa en natur- och
kulturstig. Nya entréer från Brickeberg/Brickebacken och Norra Bro med
parkeringsmöjligheter är en förutsättning.

259

Grön värdekärna i Almby Ormesta. Grönområde bevaras.

260

Grön värdekärna, Ladugårdsängen Sörbyängen. Grönstråk planeras enligt
planprogrammet.

261

Grön värdekärna, mycket höga värden.

262

Grön värdekärna, mycket höga värden. Oskarsparken

263

Grön värdekärna, unika värden. Stadsparken.

264

Grön värdekärna, mycket höga värden.

265

Grön värdekärna. Venaskogen är en intensivt utnyttjad rekreationsskog som ska
bevaras.

266

Grön värdekärna, unika värden.

267

Grön värdekärna. Naturreservaten Rynningeviken och Oset med unika värden.

273 - 275 Grön värdekärna, mycket höga värden.
284 – 286 Grön värdekärna

Grönstruktur, befintligt stråk bevaras
Nr i Karta Text/Ställningstagande

290 - 296 Befintligt grönt stråk. Viktiga för att binda ihop olika grönområden.
297

Befintligt grönt stråk, med unika värden, som bevaras.

298

Befintligt grönt stråk ska bevaras genom det nya verksamhetsområdet, med äldre
tallskog och biologiskt rika kärrmarker.

299

Befintligt grönt stråk. Viktigt för att binda ihop olika grönområden.

300

Befintligt grönt stråk. Möjligheten att korsa Svartån vid Snavlunda är viktig för
allmänhetens rekreation längs ån.

301

Befintligt grönt stråk. Viktiga för att binda ihop olika grönområden.

302

Befintligt grönt stråk mellan Svartån och intilliggande skogsområde värnas.

303

Befintligt grönt stråk som värnas.

304

Befintligt grönt stråk. Viktigt för att binda ihop olika grönområden.

305

Befintligt grönt stråk som värnas.
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306

Befintligt grönt stråk från stadskärnan via Gustavsvik till Somarro som utvecklas och
värnas. Betydelsefull för folkhälsan i stadskärnan.

307

Befintligt grönt stråk. Möjligheten att röra sig trafikseparerat från stadskärnan och
söderut längs Stenbackevägen fyller en viktig funktion för grönstrukturen och
folkhälsan.

308

Befintligt grönt stråk. Möjligheten att röra sig trafikseparerat från stadskärnan och
söderut längs Stenbackevägen fyller en viktig funktion för grönstrukturen och
folkhälsan.

309 - 310 Befintliga gröna stråk längs förkastningsbranten utvecklas med avseende på
allmänhetens tillgänglighet. Stråk genom golfbanan tydliggörs och utvecklas.
311

Befintligt grönt stråk. De gröna kopplingarna över Glomman och vidare söderut är
viktiga för folkhälsan i stadens södra delar.

312

Befintligt grönstråk som värnas.

Grönstruktur, planerade stråk
Nr i Karta Text/Ställningstagande

321

Planerat grönt stråk. Tätortens kontakt med Lången stärks. Etablera rekreationsstråk
från Baronbackarna, via Vivalla-Lundby vidare till sjön.

322

Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop grönområden.

323

Befintligt grönstråk genom verksamhetsområdet bevaras, med äldre tallskog och
biologiska rika kärrmarker.

324

Planerat grönt stråk.

325

Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop grönområden.

326

Planerat grönt stråk. Grönstråk utvecklas mellan Karlsundsskogen och
Varbergaskogen och längs Älvtomtabäcken. Hedens IP flyttas ev. mot
Älvtomtabäcken i framtiden.

327 - 328 Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop grönområden.
329

Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop staden med grönområden.

330

Planerat grönt stråk. Möjlighet finns att binda ihop Oxhagen och Varberga med
exempelvis bussgata. Möjlighet finns också att utveckla ett grönstråk längs det
befintliga öst-västliga cykelstråket. Önskemålet är att kombinera dessa två
möjligheter.

331

Planerat grönt stråk längs Bygärdesbäcken.

332

Planerat grönt stråk, Hjälmarkoloniträdgård.

333

Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop grönområden.

334

Planerat grönt stråk, Ladugårdsängen Sörbyängen. Grönstråk planeras enligt
planprogrammet.
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335

Planerat grönt stråk, Ladugårdsängen. Grönstråk planeras enligt planprogrammet.

336

Planerat grönt stråk söderut från tätorten.

337

Planerat grönt stråk att utveckla från Sommarro och söderut genom Adolfsberg.
Viktig för folkhälsan bland boende i södra tätorten.

338

Planerat grönt stråk att utveckla söder om Adolfsberg. Viktig för folkhälsan bland
boende i södra tätorten.

339

Planerat grönt stråk att utveckla från södra Brunnsgärdet till Marieberg. Viktig för
folkhälsan bland boende i södra tätorten. Utvecklas till bra cykelstråk till och från
Mariebergs handelsområde.

340

Planerat grönt stråk att utveckla söder om Adolfsberg. Viktig för folkhälsan bland
boende i södra tätorten.

342

Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop grönområden.

34

35

36

Kapitel 9 och 10

Tätorter - Natur och rekreation
Utredningsområde naturreservat
Nr i Karta Text/Ställningstagande

201

Hässlebyskogen. Förslag till nytt naturreservat utreds. Rekreationsskog med stora
flyttblock och omväxlande beteslandskap.

202

Gladarberget. Förslag till nytt naturreservat utreds. Trollskog med motionsspår nära
bebyggelse.

210

Markaskogen. Förslag till nytt naturreservat utreds. Variationsrik tätortsnära storskog
med mycket kulturlämningar och våtmark. Undervisnings- och rekreationsmöjligheter
nära universitet.

215 - 217 Förslag till naturreservat utreds. Komplettering av naturreservatet Ekeby Ekhage.
218

Ekeby dreve. Förslag till nytt naturreservat utreds. Udde med sjökontakt
(strandpromenad). Spännande strandskog, öppen betesmark, ekbacke. Mycket fint
rekreations-landskap med stigar.

219

Hampetorp. Förslag till nytt naturreservat utreds. Ek och hassellund samt slåtteräng
nära Hjälmarstranden.

621

Vinteråsen, Vintrosa-Latorp. Förslag till nytt naturreservat utreds. Vinteråsen är
kommunens biologiskt rikaste landskap med rika lövskogar, beteshagar och rester av
små slåtterängar.

Utvecklingsområde för fritid och rekreation
Nr i Karta Text/Ställningstagande

352

Utvecklingsområde för fritid och rekreation. Nuvarande naturreservat utvidgas för att
säkra och utveckla områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. Ytterligare
utredning krävs.

372

Utvecklingsområde för fritid. Lämplig plats för iläggningsramp för fritidsbåtar i
Hjälmaren vid färjeläget i Hampetorp.

Grönstruktur, värdekärna
Nr i Karta Text/Ställningstagande

236

Grön värdekärna. Intensivt utnyttjat närströvområde.

237

Grön värdekärna. Skogsområde i närmiljö.

252

Grön värdekärna.
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268

Grön värdekärna, mycket höga värden

269

Grön värdekärna, unika värden

270

Grön värdekärna, mycket höga värden

271 - 272 Grön värdekärna, unika värden
276 - 277 Grön värdekärna, mycket höga värden.
278 - 283 Grön värdekärna

Grönstruktur, befintligt stråk bevaras
Nr i Karta Text/Ställningstagande

303

Befintligt grönstråk som värnas.

313 - 316 Befintligt grönt stråk

Grönstruktur, planerat stråk
Nr i Karta Text/Ställningstagande

343

Föreslaget grönt stråk från Kvismaren via Odensbacken till skärgårdslandskapet vid
Hjälmaren.

Riksintresse, önskat undantag naturvård
Nr i Karta Text/Ställningstagande

616 - 617 Örebro kommuns vilja är att tätorterna Latorp och Vintrosa ska kunna växa och
utvecklas även om de ligger inom riksintresseområde för naturvård. Dessa tätorter kan
i dagens läge inte anses svara mot värdena för riksintresset. Noggranna inventeringar
har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga natur- och
kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas för
rekreation.

Stråk med värdefull kulturmiljö
Nr i Karta Text/Ställningstagande

456 - 457 Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas.
462 - 463 Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas.
464

Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas. Gamla landsvägen norr om Ormesta
radby. Gamla landsvägen säkerställs som kulturstråk genom att bilda en naturlig
gång-cykelpromenad mellan staden och Hjälmarsberg, Ekeby-Almby.

38

39

40

Kapitel 12

Kommunen – Kulturmiljö
Värdefull kulturmiljö
Nr i Karta Text/Ställningstagande

381 - 383 Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.
384

Kils kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

385 - 395 Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.
396

Täby kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

397 - 405 Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.
415

Ekers kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

416

Kåvi herrgård. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

417 - 450 Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.

41

42

Kapitel 12

Staden – Kulturmiljö
Värdefull Kulturmiljö
Nr i Karta Text/Ställningstagande

406 - 411 Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.
412

Längbro kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

413

F.d. I3. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

414

Hjärta kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

415

Ekers kyrka. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella
förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.

431

Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord 1974. Inför eventuella förändringar skall
man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska
värden som kan finnas att ta hänsyn till.

Kulturstråk som bevaras
Nr i Karta Text/Ställningstagande

458 - 461 Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas.
463

Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas.

464

Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas. Gamla landsvägen norr om Ormesta
radby. Gamla landsvägen säkerställs som kulturstråk genom att bilda en naturlig
gång-cykelpromenad mellan staden och Hjälmarsberg, Ekeby-Almby.

465 - 473 Stråk med värdefull kulturmiljö som värnas.

43
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Kapitel 13

Kommunen Trafik
Planerad ny cykelväg
Nr i Karta Text/Ställningstagande

476

Planerad ny cykelväg mellan Latorp och Garphyttan.

477

Planerad ny cykelväg Karlslund – Latorp

478

Planerad ny cykelväg Vintrosa – Berglunda

479

Planerad ny cykelväg mellan Kvinnersta och Ölmbrotorp

480

Planerad ny cykelväg mellan Örebro och Glanshammar

481

Planerad ny cykelväg i Glanshammar mellan skolan och idrottsplatsen.

482

Planerad ny cykelväg mellan Kumla och Örebro

483 - 486 Planerad ny cykelväg
487

Planerad ny cykelväg Odensbacken - Hampetorp

Viktiga stråk för regional kollektivtrafik
Nr i Karta Text/Ställningstagande

491-499

Viktigt stråk för regional kollektivtrafik enligt Örebroregionens målbild för
kollektivtrafiken. Bebyggelse på landsbygd rekommenderas utefter dessa stråk.

Reservat för ny järnväg
Nr i Karta Text/Ställningstagande

571

Utredningsområde för framtida järnväg för godstransporter. Bansträckningen är
ungefärlig och behöver utredas. Reservatet behöver inte medföra någon större
restriktivitet i bygglovgivning så länge bansträckningen inte är utredd.

572 - 574 Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien
575

Industrispår till flygplatsen och Västra Pilängen. Två alternativa sträckningar finns.
Antingen från Bista till Västra Pilängen eller i den planerade Nobelbanans sträckning.

576

Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien

577

Reservat för Nobelbanans alternativa sträckningar.

579 - 580 Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien
582

Planerad järnväg. Industrispår till flygplatsen.

45

Bullerzon flygplats
Nr i Karta Text/Ställningstagande

595

Bullerzon flygplats 70 dB. Inom området med en ljudnivå överstigande 70dBA vid
start av ett vanligt förekommande tungt jetflygplan (A 300) bör bygglov för bostäder
ej medges undantaget bostäder för de areella näringarnas behov.

46

47

48

Kapitel 13

Staden – Trafik
Planerad ny cykelväg
Nr i Karta Text/Ställningstagande

477

Planerad ny cykelväg Karlslund – Latorp

480

Planerad ny cykelväg mellan Örebro och Garphyttan

482

Planerad ny cykelväg mellan Kumla och Örebro.

Planerad genomfart
Nr i Karta Text/Ställningstagande

526

Planerad väg. Södra Tvärleden, Vägverkets förbindelse mellan E20 och RV51.
Arbetsplanen har vunnit laga kraft.

Planerad huvudgata
Nr i Karta Text/Ställningstagande

528

Planerad väg till flygplatsen.

531

Planerad väg som ett komplement till rv 50 genom tätorten Lillån. Vägen kan bli
aktuell i en längre framtid. Åtgärder får inte vidtas som kan försvåra en ny väg.
Vägens sträckning är inte utredd och är därför mycket ungefärligt markerad på kartan.

532

Planerad gata.

533

Planerad gata via ny tunnel under järnvägen. Redan detaljplanelagd.

535

Planerad gata mellan Boglundsängen och Kåvivägen i Lillån, när områdena
exploateras. Sträckningen på kartan är ungefärlig.

539

Planerad gata mellan Grenadjärgatan och Hjortstorpsvägen som en del i en nordsydlig gatuförbindelse öster om centrum.

540

Planerad gata norr om CV-området som en del i en nord-sydlig gatuförbindelse öster
om centrum. Skebäcksbron öppnas för biltrafik. Gatan behövs också för en
exploatering för bostäder vid Alnängarna.

542

Planerad gata/väg mot Stortorp.

545

Planerad gata. Sörbyängsvägen.

546

Planerad gata. Gustavsviksbron och Södra Vägen. Redan detaljplanelagd.

49

Planerad lokal huvudlänk
Nr i Karta Text/Ställningstagande

536 – 538 Planerad gata.
541

Planerad cirkulationsplats. Radiatorvägen förbinds med Idrottsvägen via en
cirkulationsplats på Södra Infartsleden.

543

Planerad gata vid Net City. Ny trafiklösning bl.a. med ny till/avfart till Net City från
Norrköpingsvägen. Åstadalsvägen kan få ny sträckning.

544

Planerad gata i Sörbyängen.

547

Planerad gata mellan Norra Bro och Brickebacken. Gata som behövs vid utbyggnad
av Brickebacken och Norra Bro och ev. framtida förlängning av busslinje.

548

Planerad gata mellan Lindhult och Bondsättersvägen. Aktuell som lokal huvudlänk
vid större exploatering av nya bostäder söder och öster om Adolfsberg.

549

Planerad gata mellan Lindhult och Marieberg.

550

Planerad gata vid större exploatering av verksamhetsområden i Västra Pilängen.

561

Planerad gata mellan Brickebacken och Norra Bro.

562

Planerad gata som behövs vid utbyggnad eller som koppling mellan Brickebacken och
Norra Bro.

Planerad lokalgata
Nr i Karta Text/Ställningstagande

559

Planerad gata vid exploatering för bostäder vid Alnängarna.

560

Planerad ny gatuförbindelse på Fabriksgatan.

563

Planerad gata. Anslutning direkt till Södra Tvärleden från Atleområdet.

Planerad uppställningsplats för farligt gods
Nr i Karta Text/Ställningstagande

566

Uppställningsplats för farligt gods vid Mantorps trafikplats, men på sikt kan den
flyttas österut i verksamhetsområdet i samband med att staden växer.

567

Planerad uppställningsplats för farligt gods i Berglunda.

Reservat för ny järnväg
Nr i Karta Text/Ställningstagande

571

Utredningsområde för framtida järnväg för godstransporter. Bansträckningen är
ungefärlig och behöver utredas. Reservatet behöver inte medföra någon större
restriktivitet i bygglovgivning så länge bansträckningen inte är utredd.

50

572, 574

Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien

575

Industrispår till flygplatsen och Västra Pilängen. Två alternativa sträckningar finns.
Antingen från Bista till Västra Pilängen eller i den planerade Nobelbanans sträckning.

576

Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien

577

Reservat för Nobelbanans alternativa sträckningar.

578

Nobelbanans anslutning till godsstråket genom Bergslagen.

579 - 580 Nobelbanan, alternativa sträckningar, arbetsmaterial från idéstudien
581

Planerad industrijärnväg till verksamhetsområde vid Atleverket.

582

Planerad järnväg. Industrispår till flygplatsen.

Utredningsområde för järnvägsändamål
Nr i Karta Text/Ställningstagande

591

Utredningsområde från Södra station till Mannatorpsvägen för att värna framtida
utvecklingsmöjligheter för gods- och persontransporter mm på järnväg. Kommunen
har en vision om att järnvägens barriäreffekt ska minska genom att bygga över eller
gräva ner den. En framtida ombyggnad av resecentrum och järnvägen skulle kunna
påverka omkringliggande gator och byggnader. Godsterminalen bör på sikt ersättas
med en ny godsterminal på annan plats.

592

Lämplig lokalisering för kombiterminal i Törsjö. Denna bör på sikt ersätta
Svampenterminalen. Riksintresse för kombiterminal. Sträckning söderut med utökning
av Mosås station.

51

52

Kapitel 13

Staden – Kollektivtrafik
Fysiska möjligheter för framtida tvärförbindelse för kollektivtrafik bevaras.
Nr i Karta Text/Ställningstagande

501

De fysiska möjligheterna för en eventuell framtida tvärförbindelse/ringlinje för
kollektivtrafik ska inte omöjliggöras.

502

De fysiska möjligheterna för en eventuell framtida tvärförbindelse/ringlinje för
kollektivtrafik ska inte omöjliggöras

Viktigt stråk för kollektivtrafik
Nr i Karta Text/Ställningstagande

506

Viktigt stråk/gata för dagens eller framtida kollektivtrafik i staden

Knutpunkt för kollektivtrafik
Nr i Karta Text/Ställningstagande

511 - 518 Viktig knutpunkt för dagens eller framtida kollektivtrafik.

Yta för järnvägsändamål
Nr i Karta Text/Ställningstagande

(586)

Plats för framtida pendeltågsstation i Hovsta. Åtgärder som försvårar anläggandet av
en framtida pendeltågsstation får inte göras. (Hovsta).

587

Plats för framtida pendeltågsstation i Lillån. Åtgärder som försvårar anläggandet av
en framtida pendeltågsstation får inte göras.

588

Plats för framtida pendeltågstation i Marieberg.

(589)

Plats för framtida pendeltågstation i Mosås. (Mosås).

53
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Staden Övrigt
Utbyggnadsområde avfallsanläggning
Nr i Karta Text/ Ställningstagande

606

Utbyggnadsområde för avfallsanläggning och avfallsrelaterad verksamhet. Atleverket
är kommunens återvinnings- och avfallsanläggning samt deponi. Verksamheten ska
kunna byggas ut. Det finns ett restriktionsområde med avseende på
grundvattenpåverkan. Markarbeten inom restriktionsområdet kan påverka
grundvattenrörelser så att föroreningar från deponin sprids. Markarbeten som kan
påverka grundvattnet ska vara anmälningspliktiga till Miljökontoret och samrådas
med Tekniska förvaltningen.

Vision att överbygga motorvägen
Nr i Karta Text/ Ställningstagande

610

Kommunen har en vision att i framtiden överbygga motorvägen. På kartan visas
exempel på möjliga platser där åtgärder inte bör vidtas som omöjliggör en
överbyggnad. Varberga-Markbacken: Syftar till att skapa koppling mellan
stadsdelarna och öka attraktiviteten genom att bygga över motorvägen med
exempelvis parkstråk, aktiviteter eller kontor.

611

Kommunen har en vision att i framtiden överbygga motorvägen. På kartan visas
exempel på möjliga platser där åtgärder inte bör vidtas som omöjliggör en
överbyggnad. Vivalla-Baronbackarna: Syfte att stärka kopplingen mellan stadsdelarna
genom att bygga över motorvägen med exempelvis parkstråk, aktiviteter eller kontor.

612

Kommunen har en vision att i framtiden överbygga motorvägen. På kartan visas
exempel på möjliga platser där åtgärder inte bör vidtas som omöjliggör en
överbyggnad. Boglundsängen-Holmen: Syfte att koppla ihop Boglundsängen som är
en viktig plats för regional handel och utvecklingsområdet Holmen. Alla tre
alternativen kan utformas som ett karaktäristiskt landmärke för Örebro.
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