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1 Inledning
I miljöbalken (1998:808) 6 kap.11 § står att när en kommun upprättar en plan, som krävs i lag
eller annan författning ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar 4 § står att en översiktsplan kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan och ska därmed miljöbedömas. I plan- och bygglagen (1987:10) 4 kap. står att
översiktsplanens konsekvenser ska framgå i planen. Detta krav är överlappande med kravet
från miljöbalkens 6 kap.11 § och därmed har Örebro kommun valt att slå ihop dessa krav till
ett kapitel där båda redovisas tillsammans. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I miljökonsekvensbeskrivningen
ska både sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser beskrivas.
Att beskriva konsekvenserna av alla detaljer i en översiktsplan är omöjligt.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken 6 kap. 13 § innehålla de uppgifter som
är rimliga med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad. Därför har
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsats till några viktiga huvuddrag i översiktsplanen och
dokumentet beskriver konsekvenser dessa huvuddrag.

1.1 Sammanfattning av översiktsplanen och dess huvudsakliga
syfte
Översiktsplanen ska vara ett verktyg för att skapa ett hållbart, attraktivt och tryggt Örebro.
Planen har ett 25-årigt perspektiv, men vart fjärde år ska aktualiteten ses över och om planen
inte anses aktuell ska den revideras. Planens generella drag är: förtätning av befintliga tätorter
(bl.a. för att minska transporter), skapa blandad bebyggelse (komplettera byggnadstyper för
att ge goda förutsättningar för ett integrerat Örebro) och fortsatta satsningar på Örebro som
logistikcentrum (avsätta mark i bra infrastrukturlägen för att skapa ett hållbart transportsystem
och flera arbetstillfällen).
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa hur man vill
förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Syftet med översiktsplanen är att göra
avvägningar och prioriteringar mellan olika allmänna intressen som ibland kan vara svåra att
förena eller till och med vara motsägande. För mer information kring översiktsplanens
förhållande till andra planer, planens utgångspunkter etc., se översiktsplanen kapitel 1 och 2.

1.2 Detta styr översiktsplanen inte över
Översiktsplanen styr inte över människors beteende utan ger t.ex. bara förutsättningar för att
resa hållbart med tåg, buss och cykel. Hur människor sedan väljer att agera är svårare att
förutsäga.
Översiktsplanen behandlar inte miljökonsekvenserna av produktion och konsumtion för de
produkter som transporteras och hanteras i Örebro. Detta eftersom översiktsplanen inte kan
styra över produktion/konsumtion.
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Översiktsplanen redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark och
vatten bör användas i framtiden, men översiktsplanen garanterar inget genomförande utan
möjliggör en tänkbar framtida utveckling.
Det finns tendenser att allt fler fritidshusområden utvecklas till permanenta boenden. Det
finns få medel att motverka denna utveckling i översiktsplanen. I fritidshusområden saknas
ofta kommersiell och kommunal service.

1.3 Arbetssätt
Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med planen och inneburit att en del idéer
till utbyggnad uteslutits eller justerats redan i det tidiga skedet. I arbetet har många deltagit
med olika kompetenser som folkhälsostrateg, samhällsplanerare, ekolog, arkitekt etc. Vi har
arbetat utifrån en checklista som innefattar följande områden: mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, naturmiljö, kulturmiljö, social miljö, stadsbild/landskapsbild, hushållning med
naturresurser, människors säkerhet, ljusförhållanden och lokalklimat samt hälsa. Vi har
arbetat på en översiktlig nivå och en mer detaljerad nivå. På den detaljerade nivån har vi
arbetat med varje förslag till utbyggnad och bedömt dess påverkan på miljön. I den
översiktliga nivån som utgör denna miljökonsekvensbeskrivning har vi arbetat med att
identifiera var översiktsplanen har störst styrverkan och miljöpåverkan. Vi har arbetat med
olika analyser och har bl. a. använt geografiska informationssystem,GIS, som ett verktyg.
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2 Avgränsning
2.1 Planmässig avgränsning
Avgränsning
• Första avgränsningen gjorde vi utifrån förändringar och förhållanden där
översiktsplanen har störst styrverkan, dvs. vilka konsekvenser är mest intressanta att
beskriva.
• Andra avgränsningen utgick från de olika förslagen och förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar och vilka som är av ”betydande miljöpåverkan”.
• Tredje avgränsningen gjorde vi med hänsyn till vilka förslag som enligt förordningen
är betydande. Vi gick igenom dessa och bedömde vilka som var på en övergripande
strategiska nivå dvs. där översiktsplanen var betydande. Resterande förslag
prioriterade vi bort. Se avsnitt 11 i denna bilaga för mer information kring enskilda
förslag som kan bedömas betydande på lokal nivå men inte på en övergripande nivå
som översiktsplanen.
Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i miljöbalken 6 kap. 12 §, men upplägget
kan se olika ut. Upplägget för denna är tematiskt, och har inriktats på fem områden som
bedömts beröra ”betydande miljöpåverkan”, och utgörs av;
• Att bo tätt (förtätning av bebyggelse inom tätorter)
• Att bo glest (utspridd bebyggelse)
• Transporter
• Handel
• Vindkraft
Hur planen påverkar dessa tematiska områden beskriver vi utifrån tre olika dimensioner:
• Sociala
• Ekologiska
• Ekonomiska
I de konsekvensbeskrivningar vi gör utvärderas dessa mot ett antal mål och arbeten med
prioriterade perspektiv i kommunen, i syfte att sätta in konsekvenserna i ett större
sammanhang. Utvärderingen består i att bedöma huruvida konsekvensen kan bidra till att
stärka eller motverka något av de identifierade målen eller arbetet med de prioriterade
perspektiven. De mål och prioriterade perspektiv vi utvärderar gentemot är:

Den sociala dimensionen
- Örebro kommuns prioriterade perspektiv med
medborgaren i centrum 1
1. Hälsa på lika villkor
2. Jämställdhet
3. Barns rättigheter
4. Integration och mångfald
1

De prioriterade perspektiven är formulerade utifrån nationella mål.
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Den ekologiska dimensionen
- Örebro miljömål 2
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Myllrande våtmarker
11. Levande skogar
12. Ett rikt odlingslandskap
13. God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv (tillkommit efter Örebro miljömål)
Den ekonomiska dimensionen
1. Finns inga kommunala målformuleringar som är relevanta
i detta sammanhang

Samtliga konsekvenser har dock inte bedömts svara mot något identifierat kommunalt mål,
utan redovisas enbart som en möjlig konsekvens. Analysen har gjorts i två steg, där möjliga
konsekvenser först analyserats, för att sedan se hur de svarar mot kommunala mål. Det är
rimligt att samtliga konsekvenser inte har sin motsvarighet i kommunala målformuleringar
och därför redovisas dessa utan symbolen ☺ eller . Symbolerna saknas bl.a. för hela den
ekonomiska dimensionen eftersom det är svårt att hitta något mål som är relevant i detta
sammannhang.

2.2 Geografisk avgränsning
Vår geografiska avgränsning grundar sig på vilka frågor som vi bedömt som de viktigaste,
dvs. att bo tätt, att bo glest, transporter, handel och vindkraft. Utifrån dessa har vi bedömt att
översiktsplanen kan påverka hela regionen.

2.3 Tidsmässig avgränsning
Planens tänkta genomförandetid är 25 år, dvs. t.o.m. år 2035 och därför beskriver vi även
miljöbedömningarna med ett 25-årsperspektiv.

2

Örebro miljömål utgår från de nationella miljökvalitetsmålen
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3 Alternativ och nollalternativ
Enligt miljöbalken 6 kap. § 12 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Under översiktsplanens
framtagande har de olika arbetsgrupperna arbetat med att konsekvensanalysera olika förslag
av utbyggnad etc. Detta har inneburit att flera alternativa förslag har förkastats både före och
efter samrådet. Några exempel på förkastade förslag eller alternativa metoder är:
• Väg som förbinder Boglundsängen till Bettorp har förkastats pga. dålig mark och
ekonomi.
• Utbyggnadsområde vid Vivallaringen som har justerats p.g.a. intrång i grönt stråk.
• Utbyggnad av verksamheter vid Stora Hyddan-Karlsdal har förkastats p.g.a. att de
sociala och ekologiska värdena i att bevara området grönt överväger.
• Handel vid Svampen har förkastats p.g.a. konsekvenser som identifierades i
handelsutredningen i och konsekvensbeskrivningen.
• Utbyggnad av nöjen och upplevelsevärden i Marieberg har förkastats p.g.a. sociala
och ekonomiska konsekvenser för city, samt ökade transporter.
• Tidigare fanns två förslag på utbyggnadsområden längs kanalen i Odensbacken. Det
ena av dessa två har förkastat pga. översvämningsrisken, medan det andra är högre
beläget och därför kvarstår.
• Under samrådet togs utpekade förtätningzoner bort som pekade ut var det är mest
lämpligt att förtäta. Det fanns bland annat en 5km zon samt områden längs järnvägen
upp till Hovsta och ner till Mosås. Dessa förkastades p.g.a. att de kom in många
synpunkter att zonerna uppfattades som för styrande.
• Under samrådet förkastades en väg genom skogen mellan Björkhaga och Mellringe.
Motivet var att det kom mycket synpunkter på att det inte var ett lämplig plats att
släppa in trafik p.g.a av barnen i Björkhaga samt att vägen skulle skapa en barriär i
skogen.
• För att hitta lämpliga och olämpliga områden för vindkraft har flera metoder testats.
Först provade vi att utifrån arbetsgruppens samlade kompetens och lokalkännedom
med stöd av vindkarteringen direkt identifiera områden. Den metoden förkastades
ganska omgående för att den var för ovetenskaplig. Sedan gjordes en enklare GISanalys genom att till vindkraften motstående intressen sammanställdes för att kunna
identifiera områden som inte bedömdes lämpliga för vindkraft. Den metoden visade
sig snart inte ge en rättvisande bild varför vi valde att arbeta efter den modell som
beskrivs i avsnittet 9 i denna bilaga.
Nollalternativet är enligt miljöbalken 6 kap. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen inte genomförs. Om översiktsplanen 2010 inte antas gäller
Översiktsplanen 2002 för den fortsatta planeringen av Örebro. Att fortsätta planera utifrån
Översiktsplanen 2002 skulle innebära att fortsatt ta fram planprogram och detaljplaner där
stöd saknas i Översiktsplan 2002, eftersom många av förslagen redan är genomförda. Detta
medför att mycket arbete läggs på planprogram. En stor risk med detta arbetssätt är att man
tappar helhetsbilden i planeringen. Att se till helheten är väldigt viktig för att kunna arbeta
strategiskt och långsiktigt.
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4 Utmaningar
Detta stycke ska enligt miljöbalken beskriva relevanta befintliga miljöproblem som har
samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. (ex. naturreservat) eller ett annat
område av särskild betydelse för miljön. Vi har dock valt att bredda denna del så den även
omfattar sociala och ekonomiska utmaningar. I efterföljande kapitel beskrivs sedan hur dessa
utmaningar påverkas av planen.

4.1 Sociala utmaningar
4.1.1

God hälsa på lika villkor - hälsan fördelar sig ojämlikt

Folkhälsan förbättras i Sverige och i Örebro, men de socioekonomiska skillnaderna består och
ökar t.o.m. för vissa grupper. Ohälsotalet, dvs. antalet ohälsodagar per person och år, är ett
mått som ger en uppfattning om hälsoläget i kommunen. Ohälsotalet sjunker i Örebro men det
finns markant stora geografiska skillnader. Livsvillkor som utbildning, arbete och ekonomi
påverkar människors förutsättningar att göra goda val för sin hälsa och dessa livsvillkor
skiljer sig till viss del åt geografiskt. I våra stora hyreshusområden är ohälsotalet dubbelt så
högt som i Örebro kommun som helhet och mer än fem gånger högre än för de
bostadsområden som har lägst ohälsotal.
Den självskattade hälsan, dvs. då människorna själva får beskriva sin hälsa och sitt
välbefinnande, redovisar samma bild. De viktigaste insatserna för att minska
hälsoskillnaderna är inte den fysiska planeringens ansvar. Med fokus på allas lika möjligheter
till bra boende och närmiljö, till rekreations- och grönområden, handel, service,
transportmöjligheter och kommunikationer, medverkar dock den fysiska planeringen till att
skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor.
4.1.2

Jämställdhet - kvinnors och mäns livsstilar skiljer sig åt

Jämställdhet är jämlikhet mellan könen och är grundläggande för en socialt hållbar utveckling
av vårt samhälle. Kvinnor och mäns olika förutsättningar och erfarenheter har konsekvenser
för den fysiska planeringen. Olika konsumtionsmönster, livsstilar, syn på välfärden, tillgång
till resurser och inflytande och påverkan på miljön, har betydelse. I Örebro påverkas
jämställdheten bl.a. av att kvinnor har ett markant högre ohälsotal än män. Kvinnor skattar sin
hälsa sämre än män och ger i högre grad uttryck för upplevelser av otrygghet i sitt
bostadsområde och i stadsmiljön. Andelen högutbildade män är markant lägre jämfört med
andelen högutbildade kvinnor. Kvinnor har dock lägre inkomst än män och
förvärvsfrekvensen är högre bland män.
4.1.3

Mångfald och integration - boendesegregationen ökar

Genom att arbeta för integration och mångfald arbetar vi för ett samhälle med lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
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Boendesegregation kan motverka integration. Det som vi vanligtvis menar när vi diskuterar
boendesegregation är att inrikes födda svenskar bor geografiskt åtskilt från de flesta andra
etniska grupper. Boendesegregationen har ökat i Örebro. Den etniska boendesegregationen i
Örebro sammanfaller med den socioekonomiska segregationen. Detta genom att det i vissa
områden både bor en stor andel arbetslösa och låginkomsttagare samt en stor andel av den
invandrade befolkningen. Dessa kategorier kan dock sammanfalla.
Koncentration av arbetslösa eller fattiga människor kan i sig försämra förutsättningarna att få
arbete för de som bor i området. Det uppdelade boendet riskerar att resultera i ojämlika
livschanser. Den fysiska planeringen och markförsäljningen av kommunal mark kan i viss
uträckning bidra till att främja integration och mångfald, exempelvis genom att stadsdelar
kompletteras med varierande hustyper. Fysiska (och mentala) barriärer som stora trafikstråk,
tunnlar och upplevelsen av otrygghet i grön/gångstråk kan i viss mån byggas bort. Fysiskt
utrymme för mötesplatser som stimulerar aktivitet, sociala relationer mellan olika grupper av
människor och nyföretagande kan skapas.
4.1.4

Barns rättigheter - samband mellan fysisk inaktivitet och ungas övervikt

Det är i dag inte längre självklart att barn och ungdomar får sitt rörelsebehov tillfredsställt i
vardagen på samma sätt som tidigare. Många är fysiskt inaktiva, vilket är en av
huvudanledningarna till de ökande problemen med övervikt och andra sjukdomar som har
med fysisk inaktivitet att göra. Barns och ungdomars idrottsvanor är tydligt relaterade till
sociala, ekonomiska, etniska och kulturella förhållanden. I den fysiska planeringen är den
främsta påverkbara bestämningsfaktorn tillgång till miljöer som främjar fysisk aktivitet.
En attraktiv närmiljö och tillgång till fria områden i närområdet har betydelse. Barn är mer
fysiskt aktiva om de har nära och lätt tillgång fritidsmiljöer (sporthallar, lekparker,
spontanidrottsplatser och grönområden) och trafikmiljö som främjar fysisk aktivitet (gångoch cykelvägar, säkra gatukorsningar och tillgång till kollektiva transportmedel). Forskning
tyder på att stadsmiljöer som byggs tätt med fler funktioner nära varandra kan motverka
förekomsten av låg fysisk aktivitet och övervikt. I sådana miljöer tar sig fler människor fram
till fots eller med cykel istället för att åka bil.

4.2 Ekologiska utmaningar
4.2.1

Föroreningsbelastningen på Hjälmaren, Svartån och Täljeån

Sjöar och vattendrag är betydelsefulla för biologisk mångfald, landskapsbild, rekreation,
yrkesfiske,bevattning som resurs för industrin, och för framställning av dricksvatten. Ändå är
kunskapen om ytvattnets värden ofta begränsade och samhället har länge handskats med det
som om det vore en oändlig resurs att späda ut gifter och avlopp i, eller något som måste
mästras i dammar, diken, kanaler och rör. Det finns många källor till föroreningar som
belastar våra sjöar och vattendrag, exempelvis trafik, bebyggelse, industri, djur och
människor. Dessa producerar föroreningar i form av metaller, oljeprodukter, näringsämnen
och bakterier.
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Översiktsplanen kan påverka vattenkvaliteten genom peka ut skyddsområden för
dricksvattentäkter och ta ställning hur dessa ska beaktas i den fysiska planeringen. Ytterligare
åtgärder är att ta ställning hur dagvattnet ska hanteras vid nybyggnation, peka ut områden för
nya dagvattendammar etc.
4.2.2

Övergödning

I Örebro kommun har de flesta ytvatten i jordbrukslandskapet höga eller mycket höga halter
av fosfor. Även halterna av kväveföreningar i flera av kommunens ytvatten är kraftigt
förhöjda. I kommunen sker näringsläckage till vattendrag främst från jordbruksmark och
skogsmark. Andra källor är avloppsreningsverk, enskilda avlopp, förorenat dagvatten samt intransport från andra kommuner i respektive avrinningsområde. När mer näring tillförs ett
ekosystem än det är anpassat för uppstår övergödning. Om många områden drabbas leder
detta till en utarmning av den biologiska mångfalden, eftersom bara ett fåtal arter gynnas. ii
Översiktsplanen kan bidra till att minska övergödningen genom att peka ut nya
bostadsområden som ger goda förutsättningar för väl fungerande avloppslösningar.
Ytterligare åtgärder som planen kan ta ställning i är hur dagvattnet ska hanteras vid
nybyggnation, peka ut områden för nya dagvattendammar etc.
4.2.3

Trafikens miljöpåverkan

Trafiken är den största källan till utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar.
Rening av bilavgaser, men också av skorstensutsläpp, har förbättrat stadens luftkvalitet.
Bilarnas andel av de totala utsläppen i städer är helt dominerande när det gäller kolväten,
kolmonoxid och kväveoxider. I de hårdast trafikerade gaturummen i Örebro innerstad är
halterna av kvävedioxid, partiklar (PM10) och bensen i närheten av vad som max är tillåtet
enligt miljökvalitetsnormerna. iii
Översiktsplanen kan främst bidra till transporteffektiv samhällsplanering, dvs. att förtäta
staden för att minska transporterna med bil, bygga utefter starka kollektivtrafikstråk, planera
för ett bra gång- och cykelnät etc.
4.2.4

Klimatförändringar

Under det senaste seklet har mänskliga aktiviteter ökat atmosfärens halt av växthusgaser med
cirka 30 procent. Det gör att en större del av värmestrålningen hålls kvar i atmosfären och att
temperaturen vid jordytan ökar. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har jordens medeltemperatur
ökat med 0,74 grader de senaste hundra åren och olika scenarier förutspår en ökning i
intervallet 1,1 till 6,4 grader de kommande seklet. Ett varmare klimat får en rad allvarliga
konsekvenser för såväl människa som miljö. Framför allt drabbas redan trängda arter och
ekosystem, liksom människor som redan har små marginaler att anpassa sig till förändrade
villkor, t.ex. översvämningar eller torka. Till tänkbara lokala effekter i Örebro kommun hör
ökad risk för översvämningar, varmare vintrar och regnigare somrar. Varmare klimat kan leda
till ökad produktion i jord- och skogsbruk, men också till ökad risk för angrepp av insekter
och svampar.
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Örebro kommun har i Örebro miljömål listat mål för begränsad klimatpåverkan. Klimatfrågan
är också en av de prioriterade frågorna för översiktsplanen. De åtgärder som faller inom
ramen för översiktsplanen, dvs. det som kan påverkas genom fysisk planering, är främst
transporteffektiv samhällsplanering, till exempel att förtäta staden för att minska transportarbetet med bil, bygga utefter starka kollektivtrafikstråk, och planera för ett bra gång- och
cykelnät. Andra åtgärder är att planera för utbyggd fjärrvärme, peka på lämpliga platser för
vindkraft etc.
4.2.5

Radon

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som finns naturligt i mark och berggrund. Vid
höga halter radon i inomhusluft kan radon utgöra en hälsorisk genom att öka risken för cancer
i lungor och luftvägar. Radon i våra bostäder kan komma från tre olika källor: marken under
och runt huset (såväl från den ursprungliga marken som från eventuella fyllnadsmassor),
byggnadsmaterialet (”blåbetong”) eller vatten som används i hushållet. Markradon
förekommer i all jord, men särskilt om fragment av alunskiffer ingår i jorden. I Örebro
kommun finns det områden med ökad risk för höga markradonhalter, s.k. radonriskområden
(se karta över radonriskområden i översiktsplanens kapitel 11). Översiktsplanen kan genom
att peka på utbyggnadsområden som inte sammanfaller med radonriskområden minska antalet
bostadsområden med denna hälsorisk. Denna översiktsplan pekar dock ut ett par områden i
Kilsbergskanten som utgör radonriskområden, där man planerar tillämpa ”radonsäkert
byggande”.

4.3 Ekonomiska utmaningar
4.3.1

Generellt

Den generella, ekonomiskt långsiktiga utmaningen för Örebro kommun är att skapa utrymme
för de sociala och miljömässiga utmaningarna. Det krävs ekonomiska resurser för att nå mål
som en befolkning vid god hälsa, där jämställdhet, mångfald och barns behov sätts i främsta
rummet. Kommunens arbete med ökad miljömedvetenhet samt minimering av föroreningar
och klimatpåverkande faktorer kräver också resurser.
Kommunen skapar sitt ekonomiska utrymme i konkurrens med andra kommuner, i ett positivt
samspel med näringsliv och medborgare och genom hushållning på både kort och lång sikt
med de resurser detta samspel skapar. Den struktur som kommunen väljer för utbyggnad och
förutsättningar för medborgare och näringsliv påverkar ekonomin.
4.3.2

Markvärden

Ekonomiska utmaningar, direkt kopplade till översiktsplanen är annars den påverkan på
förväntade markvärden som översiktsplanen ger. Utpekade möjligheter och begränsningar i
planen påverkar förväntningarna på markvärdet för alla fastighetsägare samt även kommunen.
Att väga intressen i markanvändningen för att få ut mesta möjliga med minsta möjliga
resurser är också viktigt för en långsiktigt positiv ekonomisk utveckling. Det kan medföra
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intressekonflikter på så sätt att kommunens syn på lämplig markanvändning skiljer sig från
andra, enskilda intressenters.
4.3.3

Kostnadseffektivitet

Att vid utbyggnad av staden utnyttja befintlig infrastruktur, både ovan och under mark, skapar
kostnadseffektivitet. Förtätning i anslutning till befintlig bebyggelse skapar också närhet till
både samhällsfunktioner och kommersiell service. Det är en utmaning att väga dessa
ekonomiska fördelar mot de eventuellt negativa konsekvenser för befolkningen som en
förtätning kan ge.
4.3.4

Attraktivitet

”Staden Örebro” är idag en produkt som säljs. Staden, och då särskilt stadskärnan, är
betydelsefull för marknadsföring, attraktion och som tillväxtfaktor i sig. Hur stadskärnan
utvecklas påverkar värderingen av hela Örebro. Det är en utmaning att vidmakthålla en stark
attraktivitet i stadskärnan.
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5 Att bo tätt (förtätning av bebyggelse inom tätorter)
5.1 Nollalternativ
Förtätning fortgår även om Översiktsplanen 2002 gäller. Då få utpekade förtätningsområden
för bostäder finns kvar, saknas planberedskap för var ny bebyggelse bör lokaliseras. Mer
arbete får därmed läggas på planprogram. Risken är då överhängande att helhetsbilden
förbises och det bli svårare att styra en långsiktigt hållbar och strategisk
bebyggelseutveckling.

5.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun
I första hand ska komplettering av bostäder ske i de centrala delarna av Örebro som lätt kan
nås till fots eller med cykel. I andra hand ska utbyggnad av bostäder ske i de delar av Örebro
som lätt kan nås med cykel eller kollektivtrafik. Stadsdelarna ska förbindas med gator och
cykelvägar. Förtätning ger också möjlighet att komplettera med bostadstyper som är
underrepresenterade i stadsdelen. I framtiden finns planer på ett pendeltåg från Hovsta till
Mosås. Utbyggnaden i stråket Hovsta – Mosås förutsätter en väl fungerande kollektivtrafik.
Motiv
Motivet till att förtäta är att mer effektivt utnyttja marken. Syftet är också att minska
transporterna och därmed minska de miljöfarliga utsläppen, vilket är positivt för vårt klimat.
Dessutom bidrar tät bebyggelse till att samordna olika funktioner som kommersiell och
offentlig service, avlopp, uppvärmning etc. Figur 1 visar var koncentrationen av arbetsplatser
och olika typer av service är störst.
Förutsättningar
Örebro kommun har 133 000 invånare, varav cirka 75 procent (dvs. cirka 100 000) bor inom
fem km från slottet. En bedömning har gjort att det finns ytor i staden som fortfarande kan
förtätas, t.ex. där det funnits industrier eller på ytor längs våra huvudgator.
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Figur 1: Analys av avstånd tillarbetsplatser och service. Ju blåare, desto större koncentration av arbetsplatser.
Ju rödare, desto större koncentration av olika typer av service.
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5.3 Konsekvenser och måluppfyllelse
5.3.1

Sociala konsekvenser
Möjlighet att komplettera med bostadstyper som är underrepresenterade i stadsdelen
och på lång sikt motverka segregation socialt, ekonomiskt och åldersmässigt.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med de prioriterade perspektiven mångfald och
integration samt hälsa på lika villkor.
Ökad stadsmässighet i staden bidrar till en större skillnad mellan stad och land, dvs.
motverkar fragmentering av den stadsnära landsbygden, vilket innebär större
möjligheter till hållbara transportlösningar och bevarande av landskapet.
☺
Kan bidra till miljömålet god bebyggd miljö inom området kulturmiljö.
Känslan av trygghet kan öka på platser som före detta industritomter, mörka tunnlar
och ”ödsliga” grönområden. Förtätning av dessa platser kan innebära att fler
människor rör sig i området som i sin tur medföra att ännu fler vågar sig ut i området.
Detta är även viktigt ur jämställdhetssynpunkt eftersom fler kvinnor än män ger
uttryck för en upplevelse av otrygghet som begränsar dem i deras rörlighet.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet jämställdhet.
Närheten till service, utbildning och arbetsplatser kan medföra att fler går eller cyklar
vilket kan påverka hälsan positivt.
☺
Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Genom tätare bebyggelse ökar möjligheterna för barn och unga att röra sig på egen
hand, genom kortare avstånd till olika målpunkter samt förbättrade förutsättningar för
en utökad kollektivtrafik.
☺
Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet barns rättigheter.
Förtätning på höjden innebär en mer yt-effektiv exploatering av innerstaden, vilket
medför att större grönytor och andra offentliga rum kan sparas. Detta kan skapa större
möjligheter för rekreation, lek och mötesplatser i mindre trafikstörda miljöer i
stadsnära grönområden.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet om barns
rättigheter, hälsa på lika villkor samt mångfald och integration
En förtätning innebär mer människor på mindre yta, vilket ger större underlag för
bostadsnära service och handel. Detta ger goda förutsättningar för mötesplatser i
närområdet och för ett välfungerande vardagsliv. Genom att ge människor möjligheter
för naturliga träffpunkter i närområdet skapas större förutsättningar för möten och en
ökad förståelse för varandra.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med de prioriterade perspektiven mångfald och
integration samt jämställdhet.
Områden som idag används för rekreation och/eller sociala möten kan tas i anspråk,
och kan medföra att förutsättningarna för rekreation nära hemmet försämras, vilket i
sin tur kan orsaka sämre hälsa. Vardagsmotion är väldigt viktig och minskar drastiskt
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med avståndet till rekreationsområdet. Störst risk att försvinna är de områden som
beaktas som outnyttjade, men som användas av barn och ungdomar för lek och
spontanidrott.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på
lika villkor och barns rättigheter.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan gå förlorade och effekten kan bli att dessa
miljöer inte kan återskapas dvs. risk finns att kulturmiljön kan utarmas.
Kan motverka miljömålet god bebyggd miljö inom området kulturmiljö.
Buller kan öka på vissa lokalgator. Buller har stor betydelse för människors hälsa och
livskvalitet, och kan ge upphov till fysiologiska stressrelaterade symptom och
koncentrationsstörningar. Senare års forskning tyder även på att risk för att hjärt- och
kärlsjukdomar kan öka vid höga bullernivåer. iv
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på
lika villkor och miljömålet god bebyggd miljö inom området buller.
5.3.2

Ekologiska konsekvenser
Ökad täthet innebär kortare avstånd och gynnar därmed gång-, cykel- och
kollektivtrafik, vilket minskar bilberoendet och kan leda till ett trafiksäkrare city (färre
antal bilar ger mindre risk för olyckor). Därmed minskar föroreningar och buller.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och god bebyggd miljö inom området buller.

Ökad trafik på vissa befintliga lokalgator, vilket medför ökat buller och föroreningar.
Motverkar miljömålen frisk luft och god bebyggd miljö inom område buller
lokalt.
Ökad stadsmässighet i staden bidrar till en större skillnad mellan stad och land, dvs.
motverkar fragmentering av den stadsnära landsbygden, vilket innebär ett bevarande
av landskapet.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och
djurliv.
Att odlingsmark intill staden inte tas i anspråk för bebyggelse innebär att möjligheten
att lokalt producera mat eller energi finns kvar.
☺
Kan bidra till att uppfylla miljömålet begränsad klimatpåverkan och ett rikt
odlingslandskap.
I tätbebyggda områden kan avloppsreningen i större utsträckning samordnas
kommunalt, vilket innebär högre grad av rening än om alla har enskilda lösningar.
Effekten blir således renare vatten.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen levande sjöar och vattendrag och ingen
övergödning.
I tätbebyggda områden kan uppvärmning samordnas, exempelvis genom fjärrvärme.
Detta kan bidra till mindre förbrukning av fossila bränslen med mindre utsläpp av
växthusgaser och minskad påverkan på klimatet som effekt.
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Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan och bara naturlig
försurning.

Marksanering kan ske om gammal industrimark omvandlas till handel eller bostäder.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen giftfri miljö.
/ Förtätning kan innebära att grönområden och gröna stråk naggas i kanten, isoleras
eller försvinner, vilket i sin tur kan medföra risker att förlora eller utarma den
biologiska mångfalden.
Kompensationsprincipen - om värdefull park eller annat grönområde måste tas i
anspråk för exploatering så bör den förlorade gröna miljön kompenseras genom att
likvärdig area anläggs, säkerställs eller utvecklas på annat ställe. Därmed minskas inte
den totala arean eller kvaliteten på de kvarvarande park eller grönområdena i staden.
Kan motverka miljömålen levande skogar, ett rikt växt- och djurliv och god
bebyggd miljö inom området grönstruktur.
5.3.3

Ekonomiska konsekvenser
Befintlig infrastruktur tas tillvara som gator, fjärrvärme, kommunalt vatten och avlopp
genom att det blir lättare att ansluta bebyggelse till fjärrvärmeverk och kommunalt
vatten och avlopp eftersom det redan finns i det etablerade området. Därmed blir
effekten mindre kostnader jämfört med vid utbyggnad av nya stadsdelar.
Samhällsservice som förskola, skola, bibliotek och andra kultur- eller
fritidsanläggningar, vårdcentral och sjukhus, äldreboenden och andra särskilda
boenden och socialtjänst utnyttjas effektivare. Därmed blir effekten mindre kostnader
jämfört med vid utbyggnad av nya stadsdelar.
Förtätning kan ge minskat utrymme för sociala möten, rekreation, motion och
spontanidrott. Detta kan ge negativa folkhälsoeffekter, fördyra sjukvårder och
försämra hälsotalen.
Förtätning och ett bra bostadsutbud i centralorten Örebro kan skapa minskat
befolkningsunderlag i andra kommuner i länet och andra angränsande kommuner.
Förtätning kan höja markpriserna vilket kan vara negativt vid köp av mark.
Förtätning kan höja markpriserna vilket kan vara positivt vid försäljning av kommunal
mark.

5.4 Åtgärder
Under denna rubrik presenterar vi vilka åtgärder, justeringar och analyser som gjorts för att
minimera de negativa effekterna som kan uppkomma vid förtätning, samt några kommentarer
som är ett medskick till kommande detaljplaner.
Förändringar som miljökonsekvensbeskrivningen genererat i översiktsplanen
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Figur 2 visar en karta med en analys över översiktsplanens förslag till utbyggnadsområden,
var dessa sammanfaller och eventuellt står i konflikt med Örebro grönstruktur, samt hur dessa
konflikter har hanterats. Vissa krockar är inte egentliga konflikter, eftersom de i detaljplanen
kan lösas enkelt. Dock finns även krockar som inte löses lika lätt i nästa skede och som därför
krävt en utvecklad avvägningsprocess som inte sällan fordrat besök på plats. Vissa förslag har
förkastats i denna process. Förutom en mer välavvägd översiktsplan har även underlaget för
Örebro grönstruktur förbättrats och vägts mot flera intressen.
För att minimera de negativa konsekvenserna av att förtätning, ska man i kommande
detaljplaner:
ta fram behovsbedömningen (analysen om en miljöbedömning behövs) i samförstånd med
kunniga inom olika områden (ekologi, kulturhistoria, folkhälsa, miljö etc.)
ta hänsyn till den befintliga naturen och att utformningen av detaljplanen görs utifrån
naturen (Tänk på arters spridning, ett nätverk av gröna spridningsvägar är viktigt för vissa
arter.)
bevara och utveckla kulturmiljön och utformningen av detaljplanen görs utifrån
kulturmiljön
göra bullerberäkningar och utforma planen utifrån bostadsmiljön så miljökvalitetsnormen
understigs
göra en bedömning av hur området nyttjas idag. (kom ihåg barn och ungdomar.)
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Figur 2: Visar var Örebro grönstruktur sammanfaller med översiktsplanens utbyggnadsområden och hur dessa
eventuella konflikter hanterats.

19

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Bilaga till Översiktsplan

6 Att bo glest (utspridd bebyggelse)
6.1 Nollalternativ
Utspridd bebyggelse betyder att folk bosätter sig utanför landsbygdens befintliga tätorter, och
då på platser som inte ligger längs stråk för kollektivtrafik, som ligger långt från service och
kanske inte heller invid befintlig bebyggelse. Denna process är till viss del svår att motverka
med en överskiktsplan. Utspridning av bebyggelse kommer att ske även om Översiktsplanen
2002 gäller. Då planberedskapen för var ny bebyggelse bör lokaliseras saknas i Översiktsplan
2002, kan följden dock bli att den utspridda bebyggelsen förstärks ytterligare.

6.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun
Denna översiktsplanen har tydligare ställningstaganden än Översiktsplan 2002 och med dessa
ställningstagandena kan samhällsplaneringen bli mer hållbar. Översiktsplanen satsar främst på
att förtäta befintliga tätorter i kommunen.
Motiv
Översiktsplanen är positiv och förordar förtätning av Örebro kommuns tätorter, inte bara
Örebro stad utan även landsbygdens tätorter. På landsbygden förespråkas bebyggelse som
kompletterar befintliga byar som ligger inom stråk för kollektivtrafik och där det i närområdet
finns tillgång till olika typer av service och där avloppsrening kan lösas på ett bra sätt. En
sådan landsbygdsbebyggelse är hållbar och ger goda förutsättningar för en levande landsbygd.
Utspridd bebyggelse däremot är motsatsen till förtätning och innebär att människor bosätter
sig utanför landsbygdens befintliga tätorter, och på platser där service i form av kollektivtrafik, skolor, livsmedelsbutiker, äldrevård etc. är begränsad. Utspridd bebyggelse kan
exempelvis bidra till längre transporter och därmed kan effekten bli att klimatet påverkas
negativt. Detta är en problematik som kommunen arbetar med dagligen. Positivt är dock att en
levande landsbygd ger förutsättningen för ett uthålligt jordbruk och bevarad biologisk och
kulturell mångfald i odlingslandskapet.
Förutsättningar
Örebro kommun har 133 000 invånare, varav cirka 75 procent (dvs. cirka 100 000) bor inom
fem km från slottet. Detta är något som ur hållbarhetssynpunkt är positivt. De
ställningstaganden som i översiktsplanen inte bidrar till förtätning, bidrar istället till utspridd
bebyggelse.
Bidrar till utspridd bebyggelse – tolkning av ställningstagandena i kapitlet Grunddrag i
mark- och vattenanvändningen
Från kapitel 5 Grunddrag i mark- och vattenanvändningen:
Det finns många platser utanför tätorter som kan vara lämpliga för byggnationer.
Lämpligheten bedöms från fall till fall utifrån de generella ställningstaganden till
bebyggelseutvecklingen. Ställningstaganden:
• Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för
betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ
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lokalisering saknas, samt om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när
marken används för jordbruk.
Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terräng- och naturförhållanden på platsen
samt dess kulturhistoriska värden och tradition. Byggnader på landet har historiskt
placerats på höjdryggar i jordbrukslandskapet.
Ny bebyggelse bör lokaliseras utmed kollektivtrafikens starka stråk i anslutning till och
inom gång- och cykelavstånd från hållplatslägen för att minska bilberoendet.
Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en säker
dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt.
Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig bebyggelse.
Ny bebyggelse på landsbygden ska gestaltningsmässigt anpassas till befintlig bebyggelse
och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, material och färg.
I anslutning till grupper med äldre homogen bebyggelse placeras ny bebyggelse i utkanten
av den befintliga bebyggelsegruppen.
Vid byggande på landsbygden tas hänsyn till angränsande byggnader och miljöer med
kulturhistoriskt värde.

I dessa ställningstaganden finns ett tolkningsutrymme. I formuleringar som till exempel ”där
goda förutsättningar finns” eller ”kan hanteras på ett bra sätt”, ska man bedöma vad ”en god
förutsättning” är eller vad ”ett bra sätt” är. Det finns en risk att tolkningar medför bebyggelse
som egentligen inte stämmer med intentionerna i planen. Dessutom finns i översiktsplanen få
medel att styra att människor inte bosätter sig på landet långt ifrån goda kollektivtrafiklägen,
men ställningstagandena ovan ska utgöra principer i stadsplaneringen. I bygglovs- och
planskedet kan kommunen däremot styra genom att begränsa nybyggnationer och
utbyggnader. Dessutom kan kommunen styra bebyggelsen genom att begränsa
nybyggnationer och utbyggnader genom områdesbestämmelser.
Bidrar till utspridd bebyggelse - fritidshus som blir permanenta bostäder
Det finns tendenser att allt fler fritidshusområden utvecklas till permanenta boenden. Det
finns få medel att motverka denna utveckling, eftersom man inte kan förbjuda någon att flytta
dit. Däremot kan kommunen kräva att de har ett fungerande avloppssystem enligt krav från
miljöbalken. Kommunen kan också välja att inte bevilja några bygglov för utbyggnader och
därmed göra denna typ av boende mindre attraktivt. Problemet med att allt fler väljer att
permanent bosätta sig i fritidshuset är att utbudet av service, såsom gatubyggnad och
långsiktligt fungerade avlopp, ofta är begränsat. Detta medför att personen blir beroende av att
kunna transportera sig till tätorten. Ligger området avsides kanske det inte heller finns
möjlighet att åka kollektivt till tätorten.

6.3 Konsekvenser och måluppfyllelse
6.3.1

Sociala konsekvenser
Genom att människor flyttar till landsbygden och på olika sätt brukar och vårdar
marken kan landskapet hållas öppet. Detta innebär större förutsättningar för att
kulturlandskapet och kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan bevaras.
☺ Kan bidra till miljömålet god bebyggd miljö inom området kulturmiljö.
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Genom att inte begränsa utglesningen finns potential för en större variation i utbudet
av bostadsmöjligheter med en upplevelse av större individuell valfrihet. Känslan av
delaktighet och möjligheterna att påverka har effekter för hälsan.
☺ Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Att bo på landet innebär ofta att man bor nära grönområden och därmed ökar
förutsättningarna för att vistas i dem. Att vistas i naturen har bevisats ha positiv effekt
på personers välbefinnande.
☺ Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Boende på landsbygden ger större sannolikhet för tillgänglighet till grönområden, med
större utrymme för barns lek och utveckling.
☺ Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet barns rättigheter
och hälsa på lika villkor
Placering av bostäder i bilberoende lägen ger en ökad sårbarhet för rörligheten. Denna
sårbarhet kan vara större för vissa grupper, exempelvis barn, ungdomar och äldre,
samt i dagsläget i högre grad för kvinnor än för män. Det minskar också
förutsättningarna för att röra sig med muskeldrivna transportmedel i vardagslivet,
något som kan få effekter för hälsan.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor, jämställdhet och barns rättigheter
Allemansrätten kan påverkas negativt av att allt fler bor runt sjöar och vattendrag, som
därmed riskerar privatisera stränderna. Effekten kan bli att allemansrätten begränsas
och att förutsättningarna för rekreation och friluftsliv därmed försämras.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
På landsbygden finns i regel inget kommunalt utbyggt avloppssystem, utan istället
många enskilda avlopp som kan vara svårskötta. En ökad utflyttning medför en ökning
av antalet enskilda avlopp med större risk för föroreningar. Dessa föroreningar drabbar
främst omgivningen i form av hälsorisker vid bad i närheten.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
I kommunen finns områden där förhöjda markradonhalter konstaterats samt områden
där risk föreligger. Vid utbyggnad av bostäder i sådana områden finns risk för
hälsoeffekter i form av ökad risk för lungcancer.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor och miljömålet God bebyggd miljö inom området radon.
En utglesning av stadsbebyggelsen kan ge upphov till ett minskat serviceunderlag,
som därmed riskerar att ytterligare utarma den bostadsnära servicen.
Utbyggnad i landsbygden måste göras på rätt sätt annars så att inte effekten blir att
kulturmiljön utarmas. Exempelvis på viktiga kulturmiljöer är miljöerna kring
Hjälmaren, industrimiljöer och odlingslandskapet.
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Kan bidra till att motverka miljömålet god bebyggd miljö inom området
kulturmiljö.
6.3.2

Ekologiska konsekvenser
Genom att människor flyttar till landsbygden och på olika sätt brukar och vårdar
marken, kan landskapet hållas öppet. Effekten av ett öppet landskap kan bli ett
artrikare landskap (många arter som är utrotningshotade är beroende av bete).
☺ Bidrar till att uppfylla miljömålet ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och
djurliv.
Transporterna blir längre eftersom det är långt till närmsta service och det i många fall
finns begränsad tillgång till eller inte finns kollektivtrafik över huvudtaget. Påverkan
av längre resor är mer utsläpp och effekten kan bli att klimatet påverkas negativt. De
flesta som flyttar ut på landsbygden bilpendlar in till staden och bidrar till
trafikproblemen där. Effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna riskeras överskridas
inne i Örebro stad.
Bidrar till att motverka miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och god bebyggd miljö inom områdena buller och trafik.
Många fritidshus ligger i känsliga områden för djur och växter, exempelvis längs sjöar
såsom Hjälmaren, där flera arter som är känsliga för förändringar lever. Effekten kan
bli att i dessa områden kan arter minska eller till och med försvinna.
Bidrar till att motverka miljömålen ett rikt växt- och djurliv.
På landsbygden finns i regel inget kommunalt utbyggt avloppssystem. Därmed finns
många enskilda avlopp med bristande funktion. Påverkan när dessa används för
permanent boende kan bli att sjöar och vattendrag övergöds. Effekten kan bli att
ekosystem sätts ut spel och att den biologiska mångfalden utarmas.
Bidrar till att motverka miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och
vattendrag och grundvatten av god kvalitet.
I glesbebyggda områden är det svårare att samordna energiförsörjningen (som t.ex.
fjärrvärme). Detta kan innebära högre utsläpp av växthusgaser och påverkan på
klimatet som effekt.
Kan bidra till att motverka miljömålen begränsad klimatpåverkan och bara
naturlig försurning.

6.3.3

Ekonomiska konsekvenser
Örebro kommun kan bibehålla eller öka antalet invånare genom att erbjuda större
valmöjligheter i fråga om boendemiljöer. Effekten blir att skatteinkomsterna kan
bibehållas eller t.o.m. öka något.
Invånare som bosätter sig i glesbebyggt område kan få billigare boende och större
bostadsyta.
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Utbyggnad av service (ex. skolskjuts och äldrevård) är kostsam, speciellt om
underlaget för service är lågt. Effekten blir höga samhällsekonomiska kostnader.
Utbyggnad av infrastruktur på landsbygden. Effekten blir höga samhällsekonomiska
kostnader.
Utbyggnad av kollektivtrafik till landsbygden eller fler turer av befintlig
kollektivtrafik. Effekten blir höga samhällsekonomiska kostnader.

6.4 Åtgärder
För att minimera de negativa konsekvenserna av att bygga vid sjöar och vattendrag, ska
man i kommande detaljplaner:
Koncentrera bebyggelsen där den redan bebyggelse etablerat sig. Strandskyddsdispens
för byggnader ska endast ges vid kompletteringsbebyggelse av enstaka tomter och en
bedömning om lämplighet ska göras i enskilda fallet. Tänk på både rekreation och
växt- och djurliv som strandskyddet syfte är att skydda.
För att minimera de negativa konsekvenserna av att bygga på radonriskmark, ska man i
kommande detaljplaner:
föregå detaljplaneläggning med detaljerade undersökningar inom området avseende
radonförekomst och
undvika bebyggelse i de sämsta lägena.
ange detaljplanebestämmelse som kräver att radonsäkert byggande tillämpas så att
gällande gränsvärden för radon i inomhusluft inte överskrids.
undvika bergborrade brunnar. Detta för att undvika höga radonhalter i dricksvattnet.
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7 Transportsystemet
7.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att utvecklingen fortsätter i linje med Översiktsplan 2002. Det medför
bra framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nollalternativet ger också övriga
motorfordon en bättre framkomlighet, men med mindre hänsyn tagen till effekter på människa
och miljö.

7.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun
Den ny översiktsplan är jämfört med Översiktsplan 2002 tydligare kring behovet av att
förändra de olika transportslagens inbördes konkurrensvillkor. För att utveckla ett hållbart
transportsystem är det nödvändigt att förbättra förutsättningarna för gående, cyklister och en
effektiv kollektivtrafik. Det är också nödvändigt att göra det mindre attraktivt att ta bilen,
särskilt på korta sträckor.
En annan viktig aspekt är avståndet till målpunkter, t.ex. arbetsplatser eller dagligvaruhandel.
Översiktsplanen innehåller förslag som verkar i båda riktningar, och därmed både ökar och
minskar behovet av transporter.
När det gäller godstransporter finns en rad förslag i översiktsplanen som kan beskrivas som
ett ”logistikpaket”. Syftet är att stärka Örebroregionen som logistiknav i Skandinavien.
Paketet innehåller dels förberedelse för mer tåg- och kombitrafik, dels mark som pekas ut som
lämplig för logistikanknutna verksamheter. Förutom godstransporter innehåller planen också
flera förslag och ställningstaganden för att på sikt öka andelen persontransporter på järnväg.
Som exempel har utredningsområdet runt resecentrum och järnvägen genom centrala Örebro
utökats för att säkerställa markbehovet för järnväg. Mark reserveras för pendeltågstopp i
stadens utkanter och för ett yttre godsstråk som kan frigöra kapacitet för personresor längs
stambanan. Översiktsplanen innehåller även förslag för att på sikt bygga Nobelbanan och
andra regionala järnvägsförbindelser.
Motiv
Motiven till att utveckla ett mer hållbart transportsystem i linje med översiktsplanen är
många. Det handlar inte bara om minskade utsläpp av föroreningar och mindre buller, utan
också om trafiksäkerhet, jämställdhet, bättre förutsättningar för vardagsmotion och attraktiv
stadsmiljö.
Den fortsatta satsningen på logistik har främst ekonomiska motiv. Om företag etablerar sig i
kommunen genererar det nya arbetstillfällen. Men eftersom regionen har goda förutsättningar
för överflyttning av gods mellan olika transportslag behöver miljöeffekterna i en större skala
inte bli särskilt negativa – en satsning i Örebro kan till och med vara mer hållbar än en
etablering någon annanstans i Sverige.
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Förutsättningar
Persontransporterna står för den helt dominerande delen av trafiken på gator och vägar. Dessa
resor är i huvudsak lokala och av bilresorna är hälften av resorna kortare än fem kilometer.
Tung trafik och genomfartstrafik står för en mindre del av stadens trafikproblem. Det finns
också en betydande regional pendling som i huvudsak sker med bil, trots att kollektivtrafiken
på många sträckor är mycket bra, exempelvis Örebro-Kumla, där kollektivtrafikens andel av
arbetspendlingen endast uppgår till 12 procent.
När det gäller godstrafik tillhör Örebroregionen landets bästa logistiklägen, vilket visas av att
många verksamheter valt Örebro för sina centrala lager. Förutom att regionen ligger centralt i
Skandinavien passeras den av flera ”transportpulsådror” med hög kvalitet – både vägar och
järnvägar. Vi har också tillgång till flygplats och direkta tågtransporter till Göteborgs hamn.

7.3 Konsekvenser och måluppfyllelse
7.3.1

Sociala konsekvenser
Bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, samt åtgärder som gör
det mindre attraktivt att ta bilen, gör transportsystemet socialt mer hållbart, eftersom
de som saknar tillgång till bil får bättre möjlighet att förflytta sig. Kortare avstånd till
service (livsmedelsbutiker o.dyl.) verkar i samma riktning.
Bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, samt åtgärder som gör
det mindre attraktivt att ta bilen, ökar förutsättningarna för barns möjligheter att ta sig
fram och röra sig på egen hand. Detta ökar förutsättningarna för barns självständiga
utveckling.
☺
Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet barns rättigheter.
Bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, samt åtgärder som gör
det mindre attraktivt att ta bilen gör att systemet anpassas mer till kvinnors resmönster
– dagens system är i huvudsak format efter mäns vanor (förutsättningar för
jämställdhet ökar).
☺
Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet Jämställdhet
En ökad satsning på alternativa färdmedel vid sidan om bilen ger en minskad sårbarhet
i vardagslivet, genom att fler färdmedelsalternativ finns att tillgå.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet Jämställdhet.
Bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, samt åtgärder som gör
det mindre attraktivt att ta bilen, innebär bättre förutsättningar för vardagsmotion och
därmed en friskare befolkning.
☺
Bidrar till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Ambitionen att utveckla större handelsområden (city och Boglundsängen) slår mot
bostadsnära handel och lanthandel, vilket är negativt för de relativt stora grupper i
samhället som saknar tillgång till bil. Detta kan generera dyrare bostadsnära handel
samt kostsamma resor till handelsområden för de icke bilburna.
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Lagerbyggnader och liknande som tillhör logistiknäringen är inte positivt för
landskapsbilden/gestaltningen av staden. Effekten kan bli en förändrad landskapsbild,
eftersom få satsar på nydanande arkitektur.
Motverka miljömålet god bebyggd miljö inom området kulturmiljö.
Buller kan komma att öka från järnväg, eftersom både antalet resande och
godstrafiken kommer öka. Buller har stor betydelse för människors hälsa och
livskvalitet, och kan ge upphov till fysiologiska stressrelaterade symptom och
koncentrationsstörningar. Senare års forskning tyder även på att risk för att hjärt- och
kärlsjukdomar kan öka vid höga bullernivåer. 3
Inledningsvis motverkas miljömålet god bebyggd miljö inom området buller och
arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
Buller kan komma att öka från järnväg. Det finns dock planer på att flytta ut godstågen
ur centrala staden till ett stråk väster om Örebro. När hela logistikpaketet är utbyggt
kan bullret minska i centrala Örebro.
☺ På sikt kan åtgärderna bidrar till miljömålet god bebyggd miljö inom området
buller och arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
Vägar och järnvägar kan utgöra fysiska barriärer i landskapet, effekten kan bli att
vissa delar blir socialt isolerade.
Kan bidra till att motverka arbetet med de prioriterade perspektiven mångfald
och integration, hälsa på lika villkor och barns rättigheter.
7.3.2

Ekologiska konsekvenser
Bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, samt åtgärder som gör
det mindre attraktivt att ta bilen, gör transportsystemet mer hållbart
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och god bebyggd miljö.
Satsningen på bättre tågförbindelser och bättre förutsättningar för regional pendling
med kollektivtrafiken verkar i samma riktning som punkten innan.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och god bebyggd miljö.
Kommunens vilja att förbättra standarden på de stora vägarna i regionen gör
bilpendling attraktiv på allt längre sträckor. Effekten kan bli att förre väljer hållbara
transporter och därmed blir det negativ klimatpåverkan.
Kan motverka miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk
luft och god bebyggd miljö.
Satsningen på logistikcentrum kan lokalt ge upphov till ökade utsläpp av föroreningar
och buller, men påverkan på stadsmiljön är liten (eftersom tunga transporter utgör
endast fem procent av transporterna).

3
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Kan motverka miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk
luft och god bebyggd miljö.
I ett större perspektiv är det positivt med ett logistikcentrum med centralt läge och
goda förutsättningar för att flytta gods mellan transportslag. Kombiterminaler och
andra logistiksatsningar kan bidra till ett effektivare transportsystem med mer
långväga gods på järnväg.
☺ Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och bod bebyggd miljö i den större skalan men inte lokalt.
Befintlig och ny infrastruktur i öst-västlig riktning hindrar de stora rovdjurens rörelser
i nord-sydlig riktning. Kilsbergen är första stället ifrån öster som rovdjuren kan röra
sig i nord-sydlig riktning, eftersom Mälaren och Hjälmaren utgör barriärer för dem.
Motverka miljömålet ett rikt växt- och djurliv.
7.3.3

Ekonomiska konsekvenser
En stad med färre bilar och bättre förutsättningar för gående, cyklister och
kollektivtrafik är en mer attraktiv miljö för människor. Attraktiva miljöer är ett viktigt
konkurrensmedel för företag som ska locka till sig arbetskraft. En stad där många vill
bo lockar också till sig nya företag.
Om framkomligheten för bilar i staden blir alltför låg kan det innebära en utarmning
av stadskärnan, genom att handeln flyttar ut till externa områden eller andra
kommuners externa områden.
Logistikcentrum gör att fler företag etablerar sig i regionen, vilket kan ge fler
arbetstillfällen.
Logistikcentrum stärker regionen. Starka regioner uppfattas som en grundläggande
förutsättning för nationell tillväxt.
Alltför starkt fokus på logistik kan dock innebära att stadens attraktionskraft minskar.
Investeringar i ny infrastruktur för spårbunden trafik är initialt mycket kostsamma.
Investeringar i ny infrastruktur för spårbunden trafik är mycket kostsamma initialt
men samhällsekonomiskt långsiktigt ekonomiskt försvarbara.

7.4 Åtgärder
För att minimera de negativa konsekvenserna av transportsystemet, ska man i
kommande detaljplaner:
För utvecklingen av ett hållbart transportsystem se till att bilarnas framkomlighet inte
ses som ett överordnat mål. Bilarna får röra sig i staden, men på människornas villkor.
Använda sig av restidskvoter v eller andra planindikatorer i planeringen för att belysa
de olika transportsätten. Bilen ska inte vara det mest attraktiva alternativet, framför allt
inte vid korta resor.
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Åstadkomma goda villkor för gående, cyklister och kollektivtrafik redan från början i
planen. Nödvändig infrastruktur ska som regel vara en del av exploateringskostnaden.
Försöka tillämpa en mycket låg parkeringsnorm vid nybyggnation i centralt läge.
Minska den sociala barriären som en väg eller järnväg kan utgöra genom att i planerna
se till att det finns bra och trygga cykel och gångstråk
Lösa dagvattenhanteringen inom varje detaljplan (görs redan idag).
Minska barriäreffekter för arters spridning i landskapet, detta ska studeras djupare
i miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplaner gällande större vägar och järnvägar
såsom Nobelbanan.
För att minimera de negativa konsekvenserna av en kombiterminal Törsjö, ska man i
kommande detaljplaner:
Göra åtgärder så trafiken styras ut på E20/E18 vid Mariebergs köpcentrum för att
minimera trafiken på Adlofsbersgvägen/ Kumlavägen som annars kan öka.
Utreda var terminalen ska ligga i kulturlandskapet för att minimera påverkan på
vacker lantlig landskapsbild som kommer förändras.
Utreda hur hästverksamheten i området påverkas.
För att minimera de negativa konsekvenserna av en Nobelbanan (finns flera alternativa
dragningar i översiktsplanen 2010), ska man i kommande detaljplaner:
Utreda hur och vilka åtgärder som kan behövas för att minimera påverkan på ett antal
fornminnen som kan beröras.
Utredas om och hur ett antal populationer av större vattensalamander som finns i
området (inom någon av de alternativa dragningarna) kan komma att beröras.
Studera hur man kan minska barriäreffekten. Barriären som järnvägen kommer att
utgöra kan störa biologiska spridningsvägar och stråk.
Utreda om flytt av bostäder behövs och hur det ska lösas.
För att minimera de negativa konsekvenserna av ett Godsstråk väster om Örebro, ska
man i kommande detaljplaner:
Utreda om flytt av bostäder behövs och hur det ska lösas.
Studera om det finns fornlämningar eller höga miljövärden och hur det ska hanteras.
För att minimera de negativa konsekvenserna av Verksamhetsområdet Bettorp
(här kan placering av miljöstörande verksamheter som buller, lukt, utsläpp till luft bli aktuell),
ska man i kommande detaljplaner:
Inventera och använda befintliga avrinnings- och dräneringsförhållanden, som diken,
och kärrmarker, som verksamheterna avleder sitt vatten till efter rening och
fördröjning på fastigheterna. Använd halvgenomträngliga material på ytor där det är
möjligt. Dagvattenfrågorna är extra viktiga i denna plan pga. att dagvatten från
området rinner igenom Natura 2000-område och naturreservatet Rynningeviken.
Beakta befintligt/föreslaget grönt stråk vi genom att spara/skapa stråk som förbindelser
motionsspåren i Venaskogen och Kränglaskogen. Detta är viktigt pga. att det inom
området finns partier med biologiskt och socialt mycket höga värden. Förbättra
ljussättningen till tunneln mellan spåren för att öka tryggheten.
Kompensationsprincipen ska tillämpas om något värdefullt går förlorat.
Studera kulturmiljöer (en gammal färdväg, två torplämningar samt en fast fornlämning
finns) för att se om vägen kan bevaras och användas t.ex. som cykelväg. Torplämningarna bör utredas om de ska bevaras eller undersökas och tas bort.
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Studera den stora förändring i landskapsbilden (skog blir verksamheter i skyltläge)
och stadens entré flyttar utåt. Ställa krav på gestaltning av byggnaderna närmast
vägen. Spara trädgrupper, naturmark så det blir en välkomnande grön skyddszon mot
motorvägen.
För att minimera de negativa konsekvenserna och utreda lämplighet för lokalisering av
verksamheter vid Rv 51
Utreda de fornlämningar som finns i området.
Studera ev. naturvärden (finns vattensalamander i området?)
För att minimera de negativa konsekvenserna av Verksamhetsområdet Västra Pilängen
till Flygplatsen
Studera påverkan av att jordbruks- och skogsmark tas i anspråk för verksamheter och
hur eventuell negativ påverkan kan minimeras.
Utreda hur det vackra landskapsrummet längs E18 förändras och hur det kan göras
och samtidigt bevara eller utveckla landskapsbilden.
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8 Handel
8.1 Nollalternativ
Utveckling av handel fortsätter utan direkt styrning, eftersom det saknas framtagna strategier
för handel totalt (för dagligvaruhandel finns en handelspolicy). Resultatet blir att handeln
växer okontrollerat. Risk finns att cityhandel och befintlig bostadsnära handel utarmas till
förmån för externhandel.

8.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun
Dessa områden föreslås att förstärka/bygga ut handeln i:
• I city är all utveckling av cityhandeln positiv.
• Boglundsängen är ett regionalt handelsområde som kan utvecklas med mer
dagligvaruhandel och skrymmande sällanköp som inte är av cityshoppingkaraktär,
t.ex. elektronik, hem och fritid. Ny yta föreslås i översiktsplanen, eventuellt kan
regional dagligvarubutik etableras här.
• Marieberg är ett nationellt och regionalt handelsområde. Till Marieberg
• lokaliseras ny regional handel med skrymmande varor. Inga nya ytor föreslås, dock
kan befintlig mark som redan är ianspråktagen för handel förstärkas (endast
skrymmande, inte shoppingkaraktär).
• Fem stycken befintliga stadsdelscentrum föreslås byggas ut (Haga, Lillån,
Brunnsparken, Näsby och Brickebacken). Tre nya dagligvaruhandel föreslås i
Rynningeåsen, Ladugårdsängen och Adolfsberg. Ny handel får också finnas i
befintliga stadsdelscentrum och nya blandade områden.
Motiv
Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. Den ger kommunens invånare
ett bra utbud av varor och tjänster som förstärker kommunen som livsmiljö och ger
möjligheter till nya arbetstillfällen. Motivet till att styra handeln är att få ett levande centrum
som inte konkurreras ut av extern handel samt att ge de cirka 75 procent av örebroarna som
bor inom fem km från city tillgång till en attraktiv handel nära hemmet (vilket kan ge upphov
till ett mer hållbart resande exempelvis gå eller åka buss).
Förutsättningar
Idag har Örebro tre stycken regionala handelsområden; cityhandel, det halvexternt
handelsområdet Boglundsängen samt det externa handelsområdet Marieberg. Det finns åtta
stycken stadsdelscentrum med dagligvaruhandel som ligger i bostadsnära lägen.

8.3 Konsekvenser och måluppfyllelse
All handel ger upphov till transporter. För att skapa en mer hållbar handel har man studerat
var man kan placera handeln i lägen så transporterna minskar. Utgångspunkten är att placera
dem i bra gång, cykel eller kollektivtrafiklägen.
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Sociala konsekvenser
Handel ger fler arbetstillfällen. Effekten av att fler har ett arbete är att det kan minska
social isolering etc.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Stadsdelscentrum med dagligvaruhandel ligger nära bostäderna, med god
tillgänglighet för icke bilburna och är positivt ur ett vardagslivsperspektiv med mindre
tidsåtgång och kortare avstånd. Bostadsnära handel ger goda förutsättningar för
vardagsmotion.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Handel och marknadsplatser är viktiga sociala mötesplatser för människor.
Mötesplatser skapar förutsättningar för människors sociala tillvaro, att umgås och
utvecklas. Offentliga mötesplatser ger möjlighet för alla, oavsett bakgrund att ses och
att uttrycka åsikter (genom demonstration, konst etc.). Känslan av delaktighet och
möjligheterna att påverka har effekter för hälsan.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor, mångfald och integration.
Att styra handeln var den får etablera sig (city, bra kollektivtrafik lägen, på gång eller
cykelavstånd) gör att förutsättningarna för att ta buss, tåg, cykel eller gå främjas och
ger därmed ge förutsättningar för en bättre folkhälsa.
☺
Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
Örebros dagligvaruhandel är i jämförelse med andra städer dyr och därmed kan den
personliga ekonomin påverkas i form av en mindre disponibel inkomst.
Handelsetableringar i Örebro har konsekvenser för omgivande kommuner och deras
centrumkärnor om många invånare istället väljer att åka till Örebro för att göra sina
inköp. Effekten kan bli att den viktiga mötesplatsen förflyttas då till en mer oklart
definierad plats och inte minst utanför den egna kommunen.
Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på
lika villkor.
Trafiksituationen och buller kring Brunnsparken (pga. Marieberg köpcentrum) och
Hedgatan (pga. Boglundsängen köpcentrum) kan komma att öka. Buller har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och kan ge upphov till fysiologiska
stressrelaterade symptom och koncentrationsstörningar. Senare års forskning tyder
även på att risk för att hjärt- och kärlsjukdomar kan öka vid höga bullernivåer. 4
Motverkar miljömålet god bebyggd miljö inom området buller och arbetet med
det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.

4

Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2009 s 163 ff 2009
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Ekologiska konsekvenser
Att styra marknaden var ny handel får etablera sig (city, bra kollektivtrafik lägen, på
cykelavstånd) gör att förutsättningarna för att resa mer hållbart främjas. Det ger
möjliga effekter att det blir mindre föroreningar, vilket är positivt för klimatet.
☺
Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig
försurning, frisk luft och god bebyggd miljö.
Förstärkning av Boglundsängen och Marieberg innebär antagligen mer resor till dessa
handelsområden. Effekten blir därmed mer föroreningar och är negativt för klimatet.
Det är svårt att bedöma om denna effekt tas ut av den ovanstående positiva effekten.
☺
Motverkar miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft
och god bebyggd miljö.
Handel genererar mer hårdgjorda ytor dvs. dagvattnet ökar och därmed kan
övergödningen öka.
Motverkar miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och
grundvatten av god kvalitet.
Handel genererar mer hårdgjorda ytor dvs. dagvattnet ökar och därmed skulle
övergödningen öka, men i alla detaljplaner finns dock alltid krav på att dagvatten
hanteras lokalt. Därmed ska det inte vara någon miljöpåverkan.
☺
Kan bidrar till miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och
grundvatten av god kvalitet.
Större vattensalamander har observerats i närheten av Marieberg handelsområde och
kommunen har i samråd och med tillstånd från Länsstyrelsen flyttat delar av
populationen till annat område. Lokalen finns fortfarande kvar och ska beaktas i
kommande detaljplaner.
Motverkar miljömålet ett rikt växt- och djurliv.

8.3.3

Ekonomiska konsekvenser
Handeln är en viktig tillväxtmotor och ett av naven i ett väl fungerande samhälle.
Handeln ger arbetstillfällen och effekten blir färre arbetslösa, vilket är bra ekonomiskt
för såväl privatpersoner som samhällsekonomiskt.
Handel ger ökade skatteintäkter och effekten blir en bättre samhällsekonomi.
Örebros dagligvaruhandel är i jämförelse med andra städer dyr, vilket påverkar den
privata ekonomin för köparna.
Att styra marknaden var de får etablera sig kan innebära att man påverkar konkurrensfriheten och att det därmed riskerar att bli dyrare för köparna.
Att styra marknadens etableringar kan innebära att man påverkar konkurrensfriheten
och att valet faller på annan etableringsort utanför kommunen vilket kan innebära
försämrad konkurrens och därmed dyrare varor och tjänster för köparna.
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Koncentration av handel till ett fåtal centra kan bidra till längre transporter och färre
närbutiker. Detta skapar ökade kostnader för den enskilde och ökade
samhällskostnader för miljöförstöring och service till äldre och människor med
funktionsnedsättning.
Koncentration av handel till ett fåtal centra kan medföra utslagningskonkurrens av
handel på andra ställen. Detta kan skapa ökade kostnader för den enskilde och ökade
samhällskostnader för miljöförstöring och service till äldre och människor med
funktionsnedsättning.
Om positiv balans i handeln kan uppnås bidrar det till genereringseffekter då handelns
olika delar kompletterar varandra och tillsammans drar fler kunder än de skulle göra
var och en för sig.

8.4 Åtgärder
För att minimera de negativa konsekvenserna av handel i Marieberg, ska man i
kommande detaljplaner:
Utreda om markföroreningar förekommer i området, görs i samråd med tillsynsmyndigheten analyser för att avgöra om typ och omfattning. Detta blir utgångspunkten
för vilka åtgärder som behövs med tanke på framtida verksamhet.
Göra bedömningar i samråd med Länsstyrelsen kring Större vattensalamander som
finns inom området och hur det ska lösas vid ev. utbyggnad.
Utreda hur trafiksituationen vid trafikplatsen vid Brunnsparken i Adolfsberg blir av
mer handel i Marieberg.
För att minimera de negativa konsekvenserna av handel i Boglundsängen, ska man i
kommande detaljplaner:
Utreda trafiksituationen och buller på Hedgatan.
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9 Vindkraft
9.1 Nollalternativ
En utbyggnad av vindkraften i Örebro kommun kommer att ske även om inte kommunen
arbetar aktivt med att styra utvecklingen. De ställningstaganden om vindkraft som görs i
Översiktsplan 2002 är ett litet stöd för handläggning av bygglovärende. Detta innebär att
byggnadsnämnden avgör från fall till fall utan övergripande strategi. Följden av detta är en
ökad risk att vindkraftverk hamnar på fel ställe och krockar med andra intressen samt att
planering för strörre vindkraftetableringar försvåras. Sedan 2002 har en ny vindkartering
tagits fram som visar på ett betydligt högre energiinnehåll i vinden jämfört med tidigare
karteringar.

9.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun
Örebro kommun är beredda att ta sitt ansvar för det nationella målet att det år 2020 ska finnas
planer för utbyggnad av 30 TWh vindkraft i Sverige. I första hand ska vindkraftetableringar
placeras i områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft då det i dessa områden finns få
kända motstående intressen och bra vindförutsättningar. I dessa utpekade områden ska
vindkraft prioriteras. I områden som kan vara olämpliga för vindkraft, eftersom det finns
motstående intressen, får vindkraftverk endast byggas om påverkan på motstående intressen
kan undvikas eller minimeras.
Motiv
Motivet till att styra etablering av vindkraft genom en vindkraftutredning är att hitta de bäst
lämpade lokaliseringarna där vindkraften inte stör andra intressen. På så sätt eftersträvas en
långsiktighet i vindkraftplaneringen och en hushållning med naturresurserna. Detta gör att
vindkraftens goda anseende som en ren energikälla med hög kvalitet ut miljösynpunkt inte
äventyras.
Förutsättningar
I delar av kommunen finns ett stort intresse för etablering av vindkraftverk, framförallt i de
östra delarna av kommunen, med en koncentration till Kvismardalen. Här är det framförallt
enskilda markägare eller små föreningar som driver frågan medan det i Kilsbergen visats
intresse för en större vindkraftetablering. För vindförhållanden i kommunen se figur 3.
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Figur 3: Visar hur mycket det blåser. Högre vindhastighet ger högre elproduktion från vindkraftverken. Ju
mörkare färg, desto mer blåser det.

9.3 Konsekvenser och måluppfyllelse
9.3.1

Sociala konsekvenser
Om många människor äger andelar i vindkraftverket och får del av den nytta
vindkraftverket kan generera kan det bidra positivt till ett områdes utveckling. Vid
stora vindkraftetableringar förekommer ofta att ägaren (ofta extern) delar ut någon
form av vindbonus/bygdepeng till föreningar i bygden för att även människor lokalt
ska få nytta av exploateringen.
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Människor blir delaktiga i framtidens elförsörjning och i bygdens miljöengagemang.
Sociala nätverk och föreningar kan etableras och bygderörelser utvecklas till gagn för
engagemang även i andra frågor.
Vindkraftverk kan också splittra en bygd om exempelvis kraftverk uppförs på platser
med många motstående intressen. Ägaren av vindkraftverket vill utnyttja goda
vindtillgångar medan grannarna vill bevara området orört och fritt från störande
vindkraftverk.
Vindkraftverk ger upphov till buller. Buller har stor betydelse för människors hälsa
och livskvalitet, och kan ge upphov till fysiologiska stressrelaterade symptom och
koncentrationsstörningar. Senare års forskning tyder även på att risk för att hjärt- och
kärlsjukdomar kan öka vid höga bullernivåer. vii
Kan motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
Rekreationsvärden kan påverkas negativ framförallt om värdet bygger på orördhet och
tysthet. Detta kan innebära att ett rekreationsområde tappar en viktig kvalitet för
människor, eftersom tysta områden blir allt ovanligare.
Ett vindkraftverk kan när det är i drift kasta rörliga skuggor och orsaka reflexer.
Denna visuella påverkan kan upplevas som störande.
Kan motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika
villkor.
På landsbygden finns många kulturmiljöer som förutom sitt kulturhistoriska värde har
stor social betydelse och höga rekreationsvärden. Moderna högteknologiska inslag
som vindkraftverk kan ofta upplevas som störande för dessa miljöer. Dessutom kan
verken också störa i form av visuell konkurrens med traditionella landmärken.
Kan motverka miljömålet god bebyggd miljö inom området kulturmiljö.
Förändrad utsikt kan störa människor. Antalet verk verkar ha betydelse för denna
störning. Generellt gäller ju fler verk, desto mer störning upplevs.
Vindkraftverk kan störa landskapets naturliga riktningar och rumsbildningar. Hur man
upplever att landskapet förändras.
Nya rumsbärande element kan stärka till exempel ett storskaligt landskap och
tydliggöra landskapsrummets riktning och hur man upplever att landskapet förändras.
9.3.2 Ekologiska konsekvenser
Djur i allmänhet och fåglar och fladdermöss i synnerhet kan påverkas negativt om
vindkraftverk placeras i deras rörelsestråk, på platser där de söker föda eller som är
viktiga för fortplantning.
Kan motverka miljömålet ett rikt växt- och djurliv.
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En utbyggnad av vindkraftverk kräver infrastruktur i form av vägar, kraftledningar och
eventuellt transformatorstationer. Utbyggnaden av bl.a. vägar kan ge upphov till
negativ miljöpåverkan, särskilt när vindkraftverk placeras i annars orörda områden.
Kan motverka miljömålet levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett
rikt växt- och djurliv, levande skogar och ett rikt odlingslandskap beroende på var
infrastrukturen placeras i landskapet.

Vid nedmontering av vindkraftverk kan naturvärden påverkas negativt
Kan motverka miljömålet ett rikt växt- och djurliv.
Vindkraften producerar förnyelsebar el och genom att bygga ut vindkraften kan den
ersätta elproduktion från andra produktionsslag som har en avsevärt större negativ
miljöpåverkan som t.ex. kolkraft eller kärnkraft. Efter sex till sju månader har ett
vindkraftverk producerat lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det.
Den totala energin som går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar bara en procent
av vindkraftverkets totala elproduktion.
☺ Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara
naturlig försurning och ingen övergödning.
9.3.3

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnaden av vindkraftverk kan bidra till en positiv ekonomisk utveckling lokalt.
Själva vindkraftverket levereras ofta från annat håll, men ett vindkraftbygge kan ge
arbetstillfällen för lokala entreprenörer för tex. anläggningsarbeten. Om kraftverket
har en lokal ägare kan vinsterna från elproduktionen också komma till lokal nytta och
förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet.
Vindkraftverk kan verka stimulerande för lokala ekonomiska system, eftersom
vindkraftbyggen gärna engagerar ett flertal intressenter. Detta kan ha en positiv
inverkan på landsbygdsutveckling genom att det stärker formella och informella
nätverk.
Störning kan uppstå på befintlig näringsverksamhet om vindkraftverk påverkar de
värden som verksamheten bygger på.
Möjligheten att utveckla naturturism kan begränsas om vindkraftetableringar stör
naturvärden som ligger till grund för eventuella turismsatsningar

38

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Bilaga till Översiktsplan

9.4 Åtgärder
För att minimera de negativa effekterna av vindkraft och för att hitta områden för
vindkraft har en GIS-analys och en landskapsanalys gjorts viii .
I GIS-analysen har områden identifierats av så betydande motstående intresse att de, ofta med
en buffertzon, exkluderats ur analysen. Det är vägar + 150 m, kyrkor + 500 m, kraftledningar
+ 200 m, järnväg + 150 m, flygplatser + inom viss zon, bebyggelseytor + 400 m,
bebyggelsepunkter+400m, natura 2000, naturreservat, kulturreservat, ängs och hagmark,
biotopskydd, vattendrag, sjöar, riksintresse väg + 150 m, riksintresse järnväg +150 m,
riksintresse ämne och mineral, myrar, vattenskyddsområden, primär zon. Detta resulterar i
figur 4:

Figur 4: Områden som inte är lämpliga för vindkraft (rött) bl.a. med avseende på säkerhetsavstånd till bostäder.
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Andra intressen har sedan identifierats och viktats på en skala från 1-00. Ett lågt tal innebär
hög förenlighet mellan intresse och vindkraft och ett högt tal innebär låg förenlighet. Dessa
motstående intressen utgörs av: strandskydd, stora opåverkade områden, riksintressena
naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och totalförsvaret, rekreation, djurskyddsområden, tysta
områden, sumpskog, strandnära skogsområden, ekopark, vattenskyddsområden, fågelstråk
och kulturmiljöinventering. Figur 5 visar en sammanvägning av viktade motstående intressen.

Figur 5: Visar olika intressen i landskapet. Grönt visar var få och lätt viktade intressen sammanfaller (hög
förenlighet med vindkraft) och rött var många och tungt viktade intressen finns (låg förenlighet med vindkraft).
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Landskapsanalysen gjordes med syfte att klargöra de viktigaste huvuddragen i landskapet
såsom rumslighet, skala, struktur, landmärken, gränser/barriärer, utblickar/riktningar och
historisk utveckling. Se den övergripande landskapsanalysen, figur 6.

Figur 6: Övergripande landskapsanalys.

Blå områden är till övervägande del tåliga för vindkraftetableringar. Dock finns mindre
områden så som kulturmiljöer, rekreationsområden och värdefulla naturområden som är
känsliga.
Gröna områden är till stora delar känsliga för vindkraftetableringar men det finns vissa
områden där vindkraftverk kan etableras.
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När GIS och landskapsanalys vägts samman och kompletterats med en expertbedömning av
kommunens vindkraftgrupp skapades kartan, se figur 7.

Figur 7: Områden för vindkraft.

För att minimera de negativa effekterna av vindkraft inom kulturmiljöer
På landsbygden finns många kulturmiljöer t.ex. om äldre bebyggelsemiljöer, odlingslandskap
och kyrkomiljöer. Många täcks in av utredningens markering av riksintresseområden och av
säkerhetsavstånden till kyrkor och bostadshus. Det gäller dock inte alla, och bedömningar
måste därför göras från fall till fall om påverkan på värdefulla kulturmiljöer.
Bedöma påverkan på kulturmiljön utifrån den kulturmiljöinventering och
kulturmiljövärdering, som för närvarande är under uppbyggnad för kommunen. Ett
första underlag finns framtaget för Östernärke (september 2008).
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För att minimera de negativa effekterna av vindkraft på naturen
Placera vindkraftverken utanför djurs rörelsestråk, områden för fortplantning eller
födosök. Inventeringar av fåglar och fladdermöss kan krävas för att göra detaljplanen
eller bygglovet.
En utbyggnad av vindkraftverk kräver infrastruktur i form av vägar, kraftledningar och
eventuellt transformatorstationer. Utbyggnaden av bl.a. vägar kan ge upphov till
negativa miljöpåverkan särskilt när vindkraftverk placeras i annars orörda områden. För
att minimera påverkan på naturen bör man eftersträva att det följer redan befintlig
infrastruktur där intrånget i naturen redan är ett faktum. Vid nya sträckningar bör
detaljstudier kring var påverkan skulle vara minst ske. När vindkraftverk placeras i mer
tätbebyggda områden behövs oftast endast mindre vägutbyggnader. Den utbyggnad av
kraftledningsnätet som behövs för att ansluta vindkraftverken grävs oftast ner i marken.
Andra åtgärder än ovan nämnda kan bli nödvändiga för att minimera de negativa
effekterna av vindkraft på naturen.
För att minimera de negativa effekterna av vindkraft på rekreation
Områden med höga rekreationsvärden sammanfaller ofta med områden som har höga naturoch kulturvärden. Genom att värna dessa värnas oftast också rekreationsvärdet.
Ofta går det att hitta vindkraftlägen där verket hamnar vid sidan av eller bakom och då
inte stör upplevelsen från utsiktspunkten. Exempelvis kan en mindre trädridå effektivt
dölja vindkraftverket även om det står nära en plats som många människor besöker.
I eller i anslutning till områden med höga rekreationsvärden är det extra vikigt att värna
t.ex. utsiktspunkter.
För att minimera de negativa effekterna av vindkraft på landskapsbilden
Det är näst intill omöjligt att objektivt beskriva den visuella påverkan som vindkraftverk har
på landskapsbilden. Vår upplevelse av vindkraften är alltid subjektiv.
Animerade fotomontage är ett verktyg för att få en objektiv bild för att kunna bedöma
påverkan på landskapsbilden. För att fotomontage ska vara relevanta krävs att man gör
rätt avvägning kring fotovinkel.
För att minimera de negativa effekterna av buller från vindkraft
Hur vi uppfattar ljud från vindkraftverk varierar kraftigt. Det beror på variationer i vindens
styrka, väderförhållanden i övrigt och att andra ljud kan dölja ljudet från verken. Hur mycket
vi människor störs varierar också, från dag till dag, från plats till plats, från individ till individ.
Enligt praxis från domstolarna används ofta ljudnivån 40 dB(A) som en gräns för vad
det får låta från ett eller flera vindkraftverk vid en bostad. Det innebär ofta ett
skyddsavstånd på minst 400 meter från en bostad. Avståndet varierar dock beroende på
bland annat vindkraftverkets storlek och landskapets förutsättningar. Bullerberäkningar
krävs i varje enskilt fall för att kunna göra en korrekt bedömning.
För att minimera de negativa effekterna av skuggor och reflektioner från vindkraft
Risken för störande skuggbildningar minimeras om vindkraftverk placeras norr om
platser som är störningskänsliga.
Antireflexbehandling av rotorbladen kan ske för att minska risken för störande
solreflexer.
Vindkraftverks drifttid kan programmeras för att undvika skuggor och reflektioner som
uppstår endast vid vissa tidpunkter.
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Detta är ingen heltäckande lista så för att minimera de negativa effekterna av vindkraft ska
man vid bygglov och detaljplan använda sig av vindkraftsutredningen ix .

10 Miljöbedömningar av enskilda förslag
I detta stycke vill vi visa hur miljöbedömning gjorts för några enskilda förslag som på lokal
nivå kan anses ha betydande miljöpåverkan. Dessa förslag bedömts enskilt som betydande på
en lokal nivå, men inte på övergripande strategiska nivå dvs. översiktsplanen
•

Reservvattentäkt vid Mogetorp
För reservvattentäkt pågår arbete med miljöprövning och miljökonsekvensbeskrivning.

•

Dagvattendamm öster om pappersbruket nära och i Natura 2000-område.
Dagvattendammen kommer att leda till positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i
Svartån och Hjälmaren. Dammen är en viktig del i att uppnå Örebro kommuns
uppsatta miljömål om 50 procent rening av tungmetallerna i stadens dagvatten till år
2010. De negativa konsekvenser som kan uppstå av projektet utgörs främst av risker
att dammen påverkar djurliv i naturreservatet och Natura 2000-området. Dessa risker
har dock minimerats eftersom det alternativ som valdes inte går in i de känsliga
områdena samt genom att skadeförebyggande åtgärder kommer vidtas. Dessa delar
kan läsas mer i den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen: MKB av
dagvattendamm i Skebäck, Örebro

•

Bostadsområde Alnängarna (Detaljplan för Alnängarna, Olaus Petri 3:233 m.fl.)
En miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram för att beskriva påverkan på
markförhållanden, markföroreningar, översvämningsrisker, biologisk mångfalden,
Natura 2000 samt strandskyddet. Mer information finns i den framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen: Alnängarna Olaus Petri 3:233 m.fl., Örebro kommun.
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan.

•

Södra tvärleden
Se Vägverkets framtagna miljökonsekvensbeskrivning: MKB väg 51.01 Södra
tvärleden.

•

Industrijärnväg till västra Pilängen/ flygplatsen
Miljökonsekvensbeskrivning finns se Detaljplan del av Ånsta 20:8,
miljökonsekvensbeskrivning för nytt industrispår från Bistra till Västra Pilängen alt
Örebro flygplats.

•

Slättens skyttebanor
Förutsättningen för att verksamhet ska finnas på skyttebanorna är att antingen göra en
anmälan enligt miljöbalken till Örebro kommuns miljönämnd eller söka frivillig
tillståndsprövning hos Länsstyrelsen. I en sådan prövning utreds bl.a. hur befintliga
bostäder i området påverkas.
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11 Osäkerheter
Lista över osäkerheter i miljöbedömningen:
• Osäkerheter i bedömningen finns eftersom det finns många frågetecken fortfarande att
reda ut i planskedet (när man kommer ner på detaljnivå och kan studera effekterna på
den nivån).
• Framtidens utveckling gör också att det finns många osäkerheter i bedömningar av
effekter. Bedömningarna är gjorda utifrån dagens kunskap. Forskningen om t.ex.
klimatförändringar går fort framåt och nya rön kommer hela tiden.
• Som tidigare nämnts i stycket Detta styr översiktsplanen inte över finns det delar som
översiktsplanen inte styr över. Dessa faktorer påverkar utvecklingen i olika
utsträckning. Exempelvis: översiktsplanen möjliggör för hållbara transporter (ex.
bättre cykelnät) och människors attityder inte förändras så uppkommer inte de positiva
effekterna av de förslagen som vi förutsagt.
• En bedömning av de sociala effekterna försvåras av att de påverkas av individers
handlande. Genom fysisk planering kan man bara försöka skapa förutsättningar för
olika ageranden, men faktorerna som styr människors handlande är många och svåra
att täcka in i sin helhet. Vi har försökt att bedöma vilka effekter som kan uppstå, men
säkerligen inte lyckats förutse alla sociala effekter.
• I förslagen till utbyggnadsområde för handel finns förslag som är positivt för klimatet
såsom nytt stadsdelscentrum (bostadsnära, dvs. minskar persontransporterna), men
också förslag att förstärka Marieberg och Boglundsängen (som inte är bostadsnära och
ökar persontransporterna). Effekten av dessa motstående effekter är svår att bedöma.
Blir det positivt, negativt eller ingen effekt alls på klimatet.
• I vindkraftens GIS-analys har olika intressen ställts mot varandra. En osäkerhet i
analysen är att vissa intressen är dåligt dokumenterade geografiskt, d.v.s. avgränsade
på kartan. Ytterligare en osäkerhet är att värden som finns inom ett givet område kan
påverkas negativt av ett vindkraftverk som placeras utanför området. Det är t.ex. svårt
att analyseras på hur långt avstånd ett 100 meter högt vindkraft påverkar en
kulturhistoriskt intressant miljö.
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Uppföljning
Enligt miljöbalken 6 kap 12§ ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en redogörelse för
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför. Uppföljningen av översiktsplanen kommer att ske vart
fjärde år när planen aktualiseras eller revideras. Den uppföljning vi har bedömt som relevant
går dock inte alltid att relatera till översiktsplanens styrkraft. Vi anser ändå att det är relevant
att följa upp dessa indikatorer. Vi följer upp den betydande miljöpåverkan som identifierats,
samt i vilken utsträckning som förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. Vi kommer
även att följa upp förändringen av de större samhälliga processer (exempelvis
boendesegregation) som översiktsplanens förhåller sig till.
Ämnesområde Uppföljningsmått
att följa upp
Bo tätt (förtätning
av tätorter)

Bo glest

Transportsystemet
Handel

Vindkraft

• Andelen i Örebros tätort med mindre än 200m till
grönområde av social karaktär
• Andelen barn (0-18 år) med mindre än 200m till
grönområde av social karaktär
• Andelen med mindre än 400m till busshållsplats inom
Örebro tätort
• Antalet invånare inom tätorter (boende/ha i tätorter)
• Markvärde
• Bilinnehav/ statistikområde inom tätorter
• Segregationsindex
• Trygghet – upplevelse av trygghet i tätorter
•
Antalet invånare utanför tätorter (boende/ha utanför
tätorter)
•
Bilinnehav/ statistikområde utanför tätorter
•
Andelen med mindre än 2000m till busshållsplats
utanför Örebro tätort
•
Antalet lantbruksföretag
• Vägtrafik: Citysnitt och Svartåsnitt
• Tung trafik i staden
• Andelen gång, cykel och kollektivtrafik av totalen
• Förhållandena mellan försäljningssiffror mellan City,
Boglundsängen och Marieberg
• Andelen som har mindre än 400m till daglivaruhandel
• Handelsindex för Örebro kommun
• Handelsindex för Örebro tätorters olika delar
•
•
•

Uppföljningssystem
Örebro miljömål
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Välfärdsbokslutet
Välfärdsbokslutet
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Nytt system krävs
Trafikmätning
Trafikmätning
Resvanundersökning
City Örebro och
undersökning
Nytt system krävs
Svensk handel
Nytt system eller
handelsutredning
Nytt system krävs

Andel vindkraftärenden som godkänts i prövning i
de tre olika lämplighetsnivåerna
Andel vindkraftärenden som underkänts i prövning i Nytt system krävs
de tre olika lämplighetsnivåerna
Andel uppförda vindkraftverk i de tre olika
lämplighetsnivåerna.
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Nytt system krävs
Antalet detaljplaner för nybyggnation som
överensstämmer med översiktsplanen
Antalet detaljplaner som inte överensstämmer med Nytt system krävs
översiktsplanen

Nytt system krävs innebär att vi använder oss av befintliga siffror från t.ex. SCB och sätter
dem i relation till det som är relevant för översiktsplanen.
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12 Icke-teknisk sammanfattning
En miljökonsekvensbeskrivnings syfte är att beskriva vilka följder som planen kan få.
Kapitlet behandlar fem olika områden som översiktsplanen har stor påverkan på, dessa fem
är: att bo tätt (förtätning av bebyggelse inom tätorter), att bo glest (utspridd bebyggelse),
transportsystemet, handel samt vindkraft.
Man kan dela in arbetet och dokumentet i tre delar:
1. Förutsäga vad som kommer att ske, t.ex. vad det innebär att bo tät (förtätning av
bebyggelse inom tätorter) för t.ex. kulturmiljön.
2. Identifiera vad man skulle kunna göra för att minimera den negativa påverkan, dvs.
vilka åtgärder kan vidtas för att minska påverkan på t.ex. kulturmiljön.
3. Identifiera vad planen faktiskt medförde, dvs. följa upp hur påverkades t.ex.
kulturmiljön i verkligheten.
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