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1. Samrådsredogörelse - vad är det?
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till utställningsversionen av
översiktsplanen. Syftet med en samrådsredogörelse generellt är att beskriva hur
samrådet har gått till och visa vilka förändringar som föranletts av samrådet. Den ska
även bemöta och redovisa synpunkter som inkommit. Ansvariga politiker och
tjänstemän har läst och diskuterat alla inkomna yttranden, men i denna
samrådsredogörelse redovisas en sammanvägning av samrådssvaren för att underlätta
läsbarheten och analysen. Enbart länsstyrelsens samrådssvar redovisas i sin helhet.
Denna samrådsredogörelse är ett omfattande dokument, men är tänkt att fungera som
en uppslagsbok där man ska kunna leta upp de svarsgrupper eller typer av synpunkter
man är särskilt intresserad av.

2. Hur har samrådet gått till?
Förslaget till ny Översiktsplan för Örebro Kommun - ”Vårt framtida Örebro”, har
varit ute på samråd under tiden 10 november 2008 - 27 februari 2009.
Samrådsförslaget har funnits i tre versioner:
• Textdokument 199 tryckta sidor + Kartbilaga 48 tryckta sidor.
• Broschyr 8 tryckta sidor.
• På hemsidan www.orebro.se/oversiktsplan har allt material, text, kartor och
information om möten funnits digitalt.
Samrådsversionen av översiktsplanen sändes ut som ett relativt ofärdigt dokument,
med postit-lappar och skrivna kommentarer kring målkonflikter och tveksamheter i
dokumentet. Detta för att uppmuntra till engagemang och för att visa att det fanns
stora möjligheter att påverka den fortsatta utformningen av översiktsplanen.
Utskick av samrådshandlingen har enligt sändlista gjorts till organisationer, interna
och externa myndigheter, företag och närliggande kommuner m.fl. via e-post eller
brev.
Utställningar, med brevlåda för synpunkter, har funnits på följande bibliotek:
Brickebacken, Varberga, Baronbackarna, Markbacken, Vivalla, Haga, Vintrosa,
Garphyttan och Glanshammar samt Östernärkes och Stadsbibliotekets
medborgarkontor. På vissa bibliotek har det även funnits information på
storbildsskärm. Broschyr med ”talong” för synpunkter och även tryckta
textdokument och kartbilagor har distribuerats via biblioteken.
Annonsering
Annonsering har skett i stadsdelarnas områdestidningarna med artikel och ”talong”
samt i näringslivskontorets tidning Goodwill och som ”nyhet” på Örebro kommuns
hemsida. Samlingsannonsen ”Örebro kommun informerar” med information om
översiktsplanen har funnits på busshållplatser och som annons i Nerikes Allehanda.
Inför varje samrådsmöte har lokal affischering skett, samt annonserats via Nerikes
Allehanda.
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Samrådsaktiviteter:
Under samrådet har Örebro kommun hållit
• 17 öppna möten för allmänheten. Några av dessa var samordnade med
information om Varbergaskogen som naturreservat.
• Riktade samråd mot ungdomar genom möte med gymnasieelever och
möten med fritidsgårdar (yngre ungdomar).
• Möte med inbjudna berörda företag och myndigheter om förslaget till ny
översiktsplan, med fokus på olösta frågor kring järnvägen genom Örebro.
• Möten med myndigheter, nämnder m.fl.
• Möten med samtliga grannkommuner som så önskat.
Dessutom har två studentuppsatser följt arbetet.
Allmänna Samrådsmöten, med deltagande
Datum, plats

Upptagningsområde
Kvinnor Män Totalt
Hovsta, Axberg, Järle,
24 nov kl. 18.00 Lundhagskyrkan, Hovsta
Ervalla
20
30
50
Ladugårdsängen,
Sörbyängen, Sörby,
26 nov kl. 18.00 ÖSK Ungdoms klubbstuga Tybble
10
10
20
27 nov kl. 19.00 Bygdegården,
Glanshammar,
Glanshammar
Rinkaby, Lillkyrka
2
8
10
27 nov kl. 18.00 Samlingssalen,
Askenäshemmet Odensbacken
Östernärke
1
5
6
Brickebacken, Norra
2 dec kl. 18.00 Trädet, Brickebacken
Bro, Almbro, Gällersta
4
11
15
8 dec kl. 18.00 Matsalen, Olaus Petri
Norr, Lillån, Bettorp,
skolan
Ringstorp, Rynninge
12
27
39
12 jan kl. 18.00 Kulturarenan,
Vivalla, Lundby,
Vivallaskolan
Boglundsängen
7
9
16
19 jan kl. 18.00 Församlingshemmet,
Närkes Kil, Eker,
Närkes Kil
Runnaby
30
42
72
Mellringe, Varberga,
22 jan kl. 18.00 Matsalen, Varbergaskolan Markbacken
14
14
28
26 jan kl. 18.00 Stadsbiblioteket
Örebro, Vasastan, Öster
5
12
17
Karlslund, Björkhaga,
28 jan kl. 18.00 Biblioteket, Haga Centrum Haga, Oxhagen
11
15
26
29 jan. kl. 19.00-21.00 Folkets hus,
Garphyttan, Vintrosa,
Vintrosa
Latorp, Tysslinge
11
19
30
Baronbackarna, Hjärsta,
5 feb kl. 18.00 Skådespelet, Baronbackarna Holmen
2
5
7
11 feb kl. 18.00 Stadsbiblioteket
Hela kommunen
3
3
6
Almby, Ormesta,
Näsby, Stortorp,
12 feb kl. 18.00 Almbyskolans matsal
universitetsområdet
14
26
40
Mosås, Marieberg,
Täby, Adolfsberg,
Lindhult, Berglunda,
Pilängen
17 feb kl. 18.00 Stationshuset, Mosås
15
25
40
18 feb kl. 14.00-16.00 Stadsbiblioteket
Hela kommunen
6
4
10
Totalt
167 265
Figur 1: Redovisning av de allmänna samrådsmötena med deltagande, fördelat på kvinnor
och män.
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432

3. Vilka har svarat?
Under perioden för samrådet har ca 400 yttranden kommit in från privatpersoner,
organisationer, företag och myndigheter. Dessa har lämnat synpunkter under
samrådsmöten, via vanlig post och e-post, eller genom att lämna svar via hemsidans
webbformulär. I vissa fall har exakt samma svar inkommit från flera privatpersoner
medan vissa svar har inkommit en gång men skrivits under av ett flertal.
De ca 400 svaren överträffade förväntningarna och är betydligt fler än vad
översiktsplanesamråd i andra kommuner har åstadkommit. Jämförelsevis kan nämnas
den regionala utvecklingsplanen för Stockholms Län (RUFS) som fick in 250 svar,
eller Stockholms översiktsplan som fick in 300 svar.
Externa myndigheter
Interna myndigheter
Privatpersoner
Företag
Organisationer
Politiska grupperingar

22
12
Ca 300
11 (190 som svarat gemensamt ang. flygplatsens framtid)
39
5

Figur 2: Fördelning synpunktslämnare

Samrådsversionen av översiktsplanen har genererat andelsmässigt och totalt sett
många svar från privatpersoner. Även många lokala utvecklingsgrupper och byalag
har engagerat sig och det finns en övervikt av engagemang från landsbygden.
Grupper som vi saknar svar från är studenter och företag. Ett stort antal företag har
dock svarat gemensamt angående flygplatsens vara eller icke vara.
De sjutton öppna samrådsmöten som anordnats besöktes av totalt 432 personer.
För att få ett bättre kunskapsunderlag om besökarna delades efter halva samrådstiden
en enkät ut vid de samrådsmöten som återstod. Vi fick in totalt 144 ifyllda enkäter
som kan ge en fingervisning om vilka som deltagit på samrådsmötena.
Resultaten från enkäten visar att fördelningen mellan män och kvinnor inte var helt
jämn, men heller inte står för de största skillnaderna i besöksfrekvens. Fördelningen
utgörs av 59 % män och 41 % kvinnor (figur 2). Denna fördelning svarar väl mot de
iakttagelser som gjorts vid samrådsmötena (se ovan, figur 1)där fördelningen var 61
% män respektive 39 % kvinnor.
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Fördelning män/kvinnor på ÖPsamråd
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Figur 3: Fördelning mellan kvinnor och män på samrådsmötena

Större skillnader finns i fördelningen i ålder, där de mest frekventa besökarna på
samrådsmötena återfinns i de högre åldersgrupperna. I kategorin ”under 18 år ” var
besöksfrekvensen 0 %, för att sedan öka ju högre upp i åldrarna man kommer.
Gruppen 18-35 år utgjorde 16 % av besökarna, gruppen 36-50 utgjorde 18 %, medan
de övre åldersgrupperna motsvarades av 32 % respektive 34 % vardera.
Åldersfördelning på ÖP samrådsmöten
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Figur 4: Fördelning mellan åldrar på samrådsmötena

Det var i högre grad privatpersoner än representanter för organisationer som besökte
samrådsmötena. Fördelningen dem emellan är 79 % privatpersoner medan 21 %
utgjordes av representanter för organisationer.
I fråga om födelseland återfinns den största skillnaden, där 94 % av dem som besökte
samrådet bestod av personer födda i Sverige. Andelen personer födda i annat land
var alltså 6 % och i en följdfråga framkom det att de flesta av dessa dessutom bott
många år i Sverige.
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Figur 5: Fördelning födelseland

I jämförelsen utifrån sysselsättning kan man se att huvuddelen av besökarna
utgjordes av heltidsarbetande (44 %) och pensionärer (40 %).
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Figur 6: Fördelning utifrån sysselsättning

Enkätsvaren visar att de vi inte lyckats nå i samrådet framförallt utgörs av yngre
personer, studenter samt personer som inte är födda i Sverige.
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4. Helhetsanalys
Helhetsanalysen, liksom kapitlen om olika svarsgruppers synpunkter, följs av ett
kapitel med kommentarer kring hur synpunkterna bemötts och omhändertagits i
omarbetningen av planförslaget.
Ett antal frågor återkommer i de olika svarsgrupperna och bl.a. dessa diskuteras i
helhetsanalysen. Dessa frågor utgörs av utglesning – förtätning,
landsbygdsutveckling, frågor kring äldres boende och annan samhällsservice,
infrastrukturfrågor, flygplatsens framtid, strandskydd samt vissa
utbyggnadsområden och föreslagna gator.
Protester mot olika förslag har genomsyrat flertalet svar. Att många svar handlar om
vad som inte är bra i förslaget till översiktsplan är inte oväntat. Det är troligare att de
som inte tycker om en idé gör sin röst hörd än att de som är nöjda eller inte
intresserade gör det.
Något som framstått som tydligt, och inte heller särskilt oväntat, under samrådet är
det som på engelska kallas NIMBY, Not In My Back Yard. På svenska kan det
förklaras som att man tycker att företeelsen i sig är okej, men man är kritisk mot
placeringen eller den påverkan som sker i ens närhet. Flera synpunkter utgörs av
denna typ och bör inte avfärdas på grund av det, utan utgör många gånger viktig
lokalkunskap om hur områden används och nyttjas av närboende. Dock behöver
många nya bostäder och verksamheter tillkomma på tjugofem års sikt och innebär
därför ofrånkomliga förändringar i många människors närmiljö. Dessa förändringar
görs utifrån noggranna avvägningar mellan viktiga värden. Bemötandet av de
utbyggnadsförslag som genererat synpunkter som är relevanta för översiktsplanen
redovisas i samband med kartorna, se kapitel 5.3.
Samrådssvaren utgör inte ett representativt urval av vad örebroarna tycker. De som
på något vis har svårt att kommunicera eller är ovana att formellt ge uttryck för sina
åsikter kan ha svårigheter att ta till sig en så pass komplex fråga och så omfattande
textdokument. Samrådsmöten och den populärversion som funnits tillgänglig kan
kompensera detta något.
En svår fråga för hanteringen av samrådssvaren är hur hänsyn ska tas till alla svar. I
samrådsredogörelsen hänvisas flera gånger till att ”många” har tyckt något, vilket
utgör en av flera urvalsgrunder för att analysera svaren. Att många har haft samma
åsikt ges dock egentligen inte större tyngd än att en person eller aktör tyckt något, då
de som svarat inte utgör ett representativt urval av örebroarna. Att tillgodose alla
synpunkter är omöjligt då åsikterna går isär. Det innebär ett ansvar att ta ställning till
det allmännas bästa istället för de sammanslagna enskildas. Vidare presenteras
framförallt de synpunkter som har relevans för översiktsplanen. De synpunkter som
inkommit som inte har bäring på översiktsplanen, men som bedömts vara relevanta i
andra projekt eller i andra förvaltningars arbete, har sorterats ut och ska skickas
vidare till den förvaltning frågan berör.
En del samrådssvar tydliggör att det ibland rör sig om missuppfattningar om vad en
översiktsplan har för syfte eller vad som menats med delar av texten i
översiktsplaneförslaget . Det innebär att syftet och texten på vissa ställen bör
tydliggöras. Exempelvis har intentioner med blandade områden uppfattats som att de
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skulle avse en blandning med betydligt tyngre och mer störande verksamheter än de
kontor, handel och hantverksverksamhet m.m. som avses. En annan missuppfattning
är att en översiktsplan är inriktad på genomförande. Översiktsplanen pekar dock
enbart på möjligheter och ska ses som en riktlinje i den fortsatta planeringen.
Det har inte tydligt framgått vad vi menar med landsbygdsproblematiken.
Femkilometersgränsen var en begränsning för hur staden bör växa, inte att inga
satsningar alls ska tillkomma på landsbygd. Många ifrågasätter varför inga
utbyggnadsförslag utmålats utanför Örebro tätort eller de mindre tätorterna.
Detaljeringsgraden för översiktsplanen och den större skala den hanterar, kan göra
att frågor blir svåra att greppa. I flera samrådssvar är detaljeringsgraden så hög att det
blir ytterst svårt att behandla i en översiktsplan. Översiktsplanens kartmaterial har
utarbetats och bör tolkas i en skala på 1:20 000.
Svaren varierar utifrån skilda åsikter i samma fråga. Exempelvis finns i fråga om
förtätning allt från mycket positiva till extremt negativa synpunkter. Godsstråket
utanför staden och strandskyddsfrågan är också frågor där åsikterna har gått isär.
Samrådssvaren har haft en stor fokusering på landsbygden. Det är en viktig fråga
och behöver behandlas ytterligare. Det är svårt att tolka varför svaren om tätortens
utveckling inte fått fler svar då det är där många av kommuninvånarna bor och
många nya invånare väljer att bosätta sig där. Även om landsbygden skulle fördubbla
sina inflyttande är det fortfarande en majoritet som kommer vilja och redan bor i
staden, varför ställningstagandena om Örebro tätort är mycket viktiga och inte får
glömmas bort i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.
En av de stora frågorna i översiktsplanen är tanken om förtätning och dess för- och
nackdelar. Utglesning-förtätning har engagerat flera och åsikterna går isär. I skedet
mellan samråd och utställning har tjänstemän och politiker fördjupat sig inom detta
område med seminarium m.m. En tolkning och ingående analys har gjorts av hur
synpunkterna om förtätning och utglesning fördelat sig. Analysen visar att
spridningen är mycket stor beträffande hur mycket styrning eller inte som är lämpligt
i frågan.. En tolkning och ingående analys har gjorts av hur synpunkterna om
förtätning och utglesning fördelat sig. Analysen visar att spridningen är mycket stor
beträffande hur mycket styrning eller inte som är lämpligt i frågan. Det går dock att
utläsas att det råder en övervikt mot en högre styrning, men där svaren fördelar sig
relativt jämnt mellan att vilja ha en högre täthet respektive lägre. Påtagligt är att
många organisationer är för en mindre styrning och låg täthet. Från övriga återfinns
en större spridning på svarsgrupper, dock med många svar generellt från
privatpersoner.
Flera offentliga instanser, dvs. kommuninterna och externa myndigheter, har
framfört synpunkter om något som kan definieras som ramarna för planen. Detta rör
vilka måldokument som prioriterats och sammanvägts samt ett generellt
framhållande av att de mjuka frågorna, såsom barns rättigheter, jämställdhet m.m.
bör ges större utrymme.
Samhällsservice är en fråga som engagerat många avsändargrupper, framförallt de
kommuninterna myndigheterna samt privatpersoner och organisationer. De
kommuninterna myndigheterna diskuterar främst utifrån lokaliseringsprinciper och
en önskad flexibilitet i lokalerna, medan privatpersoner och organisationer främst
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argumenterar för en spridning av samhällsservicen i hela kommunen. Äldreboenden
är en fråga som särskilt engagerat.
Samrådssvaren om utbyggnadsområden för bostäder handlar i stort sett om att de
önskas tas bort. De förslag på nya områden vi fått är mellan Hovsta och Lillån och
byggandet av enskilda hus på landet samt på enstaka tomter i staden. Utifrån det
bostadsbehov vi kan se framöver kan inte något av utbyggnadsområdena tas bort
utan att ersättas av ett annat, vilket är en problematik. Vilka bör vi ta bort och var ska
de ersättas?
En analys har även gjorts i frågan om strandskydd, som engagerat många, framför
allt de politiska grupperingarna. Bland privatpersoner kan man se att de som bryr sig
i denna fråga är eniga och har starkt uttryckt en önskan att det definitivt ska
bibehållas i nuvarande skick.
Infrastrukturfrågor har genererat mycket svar. Från privatpersoner och
intresseorganisationer handlar det främst om gång- och cykelvägar och framförallt
önskemål om fler sådana. Kollektivtrafiken har också engagerat, dock ofta i termer
som inte direkt kan hanteras i översiktsplanen. Exempelvis framhålls från barn och
unga behovet av högre turtäthet bland bussarna under senare tider på dygnet. Även
de politiska grupperingarna framhåller kollektivtrafiken som viktig. På
myndighetsnivå och även från politiska grupperingar och företagare framhålls
flygplatsens betydelse. De flesta instanser är positiva till den och en utbyggnad, men
även negativa skrivningar förekommer.
Fritidsfrågor i fråga om rekreation, möjligheter till fritidsaktiviteter och liknande är
en engagerande fråga. Barn och unga framhåller önskemål om fler platser för dem att
träffas på, framförallt sommartid. Från flera svarsgrupper utpekas specifika
grönområden som särskilt bevaransvärda och viktiga.
I avsnitt 5.3 redovisas de synpunkter som enkelt kan återfinnas på kartan som flera
än en aktör, oftast fler, har haft synpunkter på, samt hur de bemötts i planarbetet.

4.1 Kommentarer
De protester mot olika utbyggnadsförslag som getts uttryck för i samrådsskedet har i
vissa fall omjusterats eller tagits bort. Dessa förslag redovisas mer noggrant i kap
5.3 över de förändringar som samrådet genererat på kartan. Flera av justeringarna
har varit föremål för politisk diskussion. Exempelvis kan nämnas gatan, mellan
Björkhaga och Mellringe (i samrådet numrerat som 309), som utgår, samt
bostadsutbyggnad mellan Lundby och Vivalla (i samrådet numrerat som 3889) som
utgår och tillsammans med bostadsutbyggnad väster om Vivallaringen (i samrådet
numrerat som 3890) fördelas ut i en husrad utefter stora delar av Vivallaringen.
Vad gäller de skrivningar om landsbygden och som genererat mycket synpunkter i
samrådet, så har en hel del justeringar gjorts i planen. Exempelvis har den
femkilometerscirkel som syftade till att tydligt visa stadens utbredning tagits bort för
att inte alltför rigida begränsningar i stadens tillväxt. I stället baserar sig urvalet av
lämpliga förtätningsområden på lokaliseringen av arbetsplatser och service samt
tillgången på kollektivtrafik. Den övergripande idén om en önskad förtätning av
staden och de mindre tätorterna kvarstår dock. En illustrationsbild infogas som visar
förtätningslägen i förhållande till antalet arbetsplatser i Örebro tätort.
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Utbyggnadsområden är i den bearbetade versionen fortfarande enbart utritade i
tätorter, på grund av den högre konkurrens om mark som råder där. Det finns
lämpliga platser för enstaka byggnationer även utanför tätorterna, men i arbetet med
översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och markera alla lämpliga
platser i hela kommunen. Platser utanför tätorterna bedöms istället från fall till fall
utifrån kriterier uppställda i kapitlet om grunddrag i mark och vattenanvändningen i
översiktsplanen. Viktigt att påpeka är dock att kommunen inte har möjlighet att styra
var människor bor eller flyttar, men kommunen kan och bör styra var man får bygga,
eftersom kommunens planmonopol innebär ett ansvar att planera markanvändningen
så att den blir långsiktigt hållbar.
Texter som kan uppfattas som beskrivande ett konkurrensförhållande mellan stad
och landsbygd har omformulerats. De konsekvenser som bedömts utifrån utglesning
och förtätning i miljökonsekvensbeskrivningen har också nyanserats och i vissa fall
omformulerats.
Ramarna för planen och de måldokument som prioriterats baseras på politiska
avvägningar och riktlinjer. De måldokument som står i fokus är de som framförallt
har bäring på den fysiska planeringen, men frågor som hör de ”mjukare”
måldokumenten till har utvecklats i det nya förslaget till översiktsplan. Vad gäller
bredare målformuleringar kring Örebro kommuns framtid kommer sådana hanteras
och utvecklas mer i det visionära arbete som ska starta, och som också kommer att
utgöra underlag inför nästa översiktsplan.
Kapitel och delkapitel som behandlar äldres boende och samhällsservice har kraftigt
omarbetats inför utställningsversionen av översiktsplanen. Framförallt har
bakgrundsbeskrivningar, principer för olika typer av boenden och samhällsservice
utvecklats i utställningsversionen.
Flertalet av inkomna synpunkter rörande infrastrukturfrågorna fördelas vidare till
de förvaltningar de berör, exempelvis i fråga om kollektivtrafikens tidtabeller och
liknande. Dock har kollektivtrafikens framkomlighet ytterligare säkrats i det
omarbetade förslaget, genom att särskilt viktiga vägar för kollektivtrafiken pekats ut
för att ge förutsättningar för framtida busskörfält och spårbunden trafik.
I fråga om synpunkter kring gång- och cykeltrafik så tar översiktsplanen tydligare
ställning för vikten av att förbättra och att bygga ut cykelnätet. Önskemål om
specifika cykelvägar är dock inget som hanteras i översiktsplanen. Sådana kommer
istället behandlas i den kommande trafikplanen. Ett par gång- och cykelvägar har
trots allt utpekats i översiktsplanen, exempelvis har cykelvägen mellan ÖrebroLatorp förlängts till Garphyttan, samt en framtida cykelväg pekats ut mellan Örebro
och Vintrosa på gamla E18.
Angående flygplatsen så konstateras, liksom i samrådsversionen av planen, att den
är ett riksintresse för flyg, samt är viktig för regionens och kommunens näringsliv
och att mark finns avsatt för flygplatsrelaterad verksamhet.
För att ta hänsyn till de synpunkter som inkommit kring fritidsfrågor och specifika
grönområden så har den analys kring konflikter mellan utbyggnadsområden och
grönstrukturplanen som finns i miljökonsekvensbeskrivningen tydliggjorts. Utifrån
denna har dels mer detaljerade avgränsningar gjorts. Specifika ställningstaganden
har gjorts till vissa utbyggnadsområden som sammanfaller med grönstrukturplanen.
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I flera fall kan frågan om grönstrukturens bevarande lösas i kommande detaljplaner
där gröna värden i form av parker mm också planeras in. Mellan Brickebacken och
Brickeberg har utbyggnadsområdet för bostäder tagits bort. Mellan Brickebacken
och Norra bro är utbyggnadsområdet kvar där vissa gröna värden för socialt syfte
kan behållas i kommande detaljplaner, men där helheten somt handlar om att bygga
ihop området till en stadsdel har vägt tyngre.
Även i Bettorp har syftet att skapa en integrerad stad vägt tyngre, men gröna stråk
bibehålls.
I fråga om barns och ungdomars mötesplatser har detta bedömts vara en fråga
framförallt för kultur- och fritidsförvaltningen och frågan skickas därmed vidare till
dem. Dock har behovet av denna grupps tillgänglighet till tätortsnära badplatser
ytterligare tydliggjorts.
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5. Planen efter samrådet
5.1 Större förändringar i planen som har genererats av
samrådet
I detta kapitel redovisas de större förändringar i planen som samrådet genererat,
framförallt med avseende på textdokumentet. För förändringar på kartan, se bilaga 1
och 2.
-

-

-

-

-

I kapitel 2 om Utgångspunkter har tillkommit beskrivningar av sociala,
ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter för att tydliggöra vad vi
utgått ifrån i framtagandet av planen. Tidigare stycken om jämställdhet och
mångfald och integration har till stora delar flyttats hit.
Förtätningsområdet som tidigare utgjordes av en femkilometersring runt
staden med två ”tarmar” är borttagen. En analys har istället gjorts utifrån var
arbetsplatser, kollektivtrafik och service finns som visar var det är lämpligt
att förtäta. Tanken om förtätning finns alltså kvar, men den har inte samma
rigida begränsningar som tidigare.
Ställningstaganden som gäller kommunal mark har tillkommit, med strävan
mot blandade upplåtelseformer, energieffektivitet och miljövänligt byggande.
Ställningstaganden kring riksintressen, där kommunens ståndpunkter skiljer
sig från statens, har tydliggjorts.
Dokumentet har överlag omformulerats en hel del i syfte att tydliggöra vad
som avses.
Kapitel 5 och 6 är hopslaget till ett kapitel om grunddrag för att öka
läsbarheten.
Kapitel 8, blandade områden, är infogat i kapitlet om Näringsliv.
Kapitel Natur och Fritid har delats till två skilda kapitel i tydliggörande syfte.
Kultur har fått ett eget delkapitel och delkapitlet om turistnäringen renodlats.
Vissa frågor om gestaltning har tagits bort för att de inte bedömdes vara
översiktsplanefrågor. Frågor om gestaltning på en övergripande nivå finns
dock kvar.
Det har förtydligats att åkermark är en viktig samhällsresurs. Vissa
utbyggnadsområden har justerats på grund av detta.
Vissa frågor har vi inte hunnit med att utreda men ser ett behov av att göra
det. Därför kommer vissa frågor eventuellt att utredas och beskrivas i
tematiska tillägg till översiktsplanen i ett senare skede, exempelvis i fråga
om trafik (trafikplan är under framtagande), kulturmiljö
(kulturmiljöinventering ska fortgå), lämpliga områden för hästhållning,
inventering av stränder för att peka på platser där lättnader av strandskyddet
kan ske för att antingen komplettera befintlig bebyggelse inom
strandskyddsområde eller anlägga gemensamma badplatser och båtplatser.
Formuleringar och ställningstaganden kring landsbygden har i några fall
justerats och förändrats. För att förtydliga så kan inte kommunen styra över
var man bosätter sig, dock kan kommunen och bör också styra var man får
bygga, eftersom vi har ansvaret för att planera markanvändningen så att den
blir långsiktigt hållbar. Några har irriterat sig på negativa skrivingar om
konsekvenser i miljökonsekvensbeskrivningen. Vissa av dessa har förändrats
och nyanserats, dock är miljökonsekvensbeskrivningen inte ett
ställningstagande från kommunens sida, utan en konsekvensanalys som vi
enligt lag måste göra.
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-

-

-

Ställningstaganden om odlingslotter har tillkommit i syfte att öka antalet
sådana och att bevara befintliga.
Konflikter mellan tätortsnära grönområden och utbyggnadsområden har
närmare analyserats och avvägning har också skett av den politiska
styrgruppen.
Ett kapitel om energi har tillkommit.
Text och ställningstagande kring fjärrkyla har tillkommit.
En vindkraftsutredning har tillkommit i dokumentet, samt
konsekvensbeskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen.
Fler ställningstaganden kring cykel- och kollektivtrafik har tillkommit.
Ställningstaganden och beskrivningar av strandskydd har tydliggjorts.
Skyddsavstånd till vägar och järnvägar har tillkommit.
Skrivningar kring kombiterminaler har reviderats; plats för kombiterminal i
Bettorp har tagits bort, samt ställningstagande om att det kan behövas mer än
en kombiterminal i Örebro.
Vissa utbyggnadsområden har justerats utifrån samrådssynpunkter eller
utifrån den politiska styrgruppens önskemål.

5.2 Områden/förslag i planen som bibehållits trots
synpunkter
-

-

-

-

-

-

-

Principen om förtätning kvarstår, även om femkilometerscirkeln som
tidigare visade på begränsningar i stadens tillväxt är borttagen. I stället följer
principer om förtätning en analys av lokaliseringen av arbetsplatser, service
samt kollektivtrafik.
Utbyggnadsområden är i den bearbetade versionen fortfarande enbart
utritade i tätorter, på grund av den högre konkurrens om marken råder där.
Det finns lämpliga platser för enstaka byggnationer även utanför tätorterna,
men i arbetet med översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och
markera alla lämpliga platser i hela kommunen. Platser utanför tätorterna
bedöms istället från fall till fall utifrån kriterier uppställda i kapitel om
grunddrag i markanvändningen.
Ställningstagande kring skjutfältet vid Slätten kvarstår.
Restriktioner för åtgärder i flygplatsens omgivningar kvarstår, med
hänvisning till att området utgör riksintresse för flyg.
Kapitlet om Örebro och omvärlden har strukturerats om. Den utgår nu från
olika ställningstaganden och för varje ställningstagande anges om de är
relevant för nivåerna mellankommunal fråga, regional, nationell och
internationell fråga.
Begränsningen till tre regionala köpcentrum kvarstår, i syfte att inte öka
bilanvändandet. Dock finns fortfarande möjligheter för handel i andra delar
av staden.
Järnvägsreservatet för godstrafik väster om staden ligger kvar i samma
sträckning som tidigare. Stråket ska ses som möjlighetsskapande och utgör ett
av flera alternativ i den pågående utredningen om järnvägen genom staden.
Samma antal alternativ för Nobelbanans sträckning ligger kvar även i den
reviderade planen, med avsikten att på sikt utreda och minska ner antalet
alternativ, ett arbete som dock inte funnits resurser för i översiktsplanearbetet.
Även järnvägen till flygplatsen finns kvar i utställningshandlingen, som en
möjlighetsskapande åtgärd. Dock finns en medvetenhet om att det är en
kostsam åtgärd.
14

5.3 Synpunkter på kartan
5.3.1 Förändringar på kartan på stadsnivå som har genererats av
samrådet:

15

SYNPUNKT

BEMÖTANDE

1. Bygg ut handeln vid Coop
Lillån

Finns utrymme för det i planen.

2. Cykelväg önskas
Boglundsängen – Lillån

Enskilda cykelbanor hanteras i den kommande
trafikplanen. I dagsläget finns dock
rekreationsstråk genom Boglundsängen till
Lillån, med en relativt nybyggd förbindelse
under järnvägen.

3. Ingen bebyggelse här!
(utbyggnadsområde mellan
Vivalla-Lundby)

Utbyggnadsområde borttaget och ersatt med en
bebyggelserad längs större delen av
Vivallaringen. Dessutom planeras det blandade
utbyggnadsområdet öster om Vivalla istället ha
stort inslag av bostäder.

4. Bygg inte ihop
Varberga/Mellringe

Utbyggnadsområdet är reviderat bl.a med
avseende på hedens idrottsplats.

5. Ta bort planerade gatan 309
mellan Björkhaga-Mellringe

Borttagen (liksom gata 308)

6. Bevara Hedens IP

Hedens IP får vara kvar; utbyggnadsområdet
minskas.

7. Bra med mer handel i
Boglundsängen!

Ja, fast området planeras även innehålla mer
bostäder.

8. Bra/Dåligt med nytt godsstråk!

Godsstråket är fortsatt kvar som alternativ
lösning för godstrafiken genom staden.
Utredning pågår kring järnvägen.

9. Utveckla Arla/Svampenterminalen till
Bostäder/Aktiviteter/Handel

Svampenterminalen ingår i utredningsområde
för framtida järnvägsändamål.
Arlaområdet är dock avsett för blandade
verksamheter t.ex. bostäder/handel/aktiviteter.

10. Nytt utvecklat Resecentrum

Utredning kring järnvägen och resecentrum
pågår.

11. Öppna upp/Bevara CV –
området

Ingen förändring i planen. En viss utveckling
sker men är till stor del utanför kommunens
påverkansmöjlighet. På sikt utgör området ett
omvandlingsområde mot lättare verksamhet.
Kulturhistoriska byggnader är skyddade i plan

12. Gräv ned Järnvägen

Utredning pågår kring järnvägen genom staden.

13. Förläng inte Änggatan

Borttagen ur översiktsplanen.
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14. Bygg Sörbyleden

Ingår ej i översiktsplanen.

15. Ta bort/Infoga
Grönt/Detaljstudera
utbyggnadsområdet söder om
Adolfsberg

Planområdet kvarstår, men ett
planprogramsarbete föreslås där grönytorna
studeras mer i detalj.

16. Behåll/Ta bort
utbyggnadsområde intill
Brickebacken

Området justerat, enbart södra delen kvar i
utställningshandlingen.

17. Mer/ Mindre handel i
Marieberg

Inga nya ställningstaganden gällande handel,
men området för handel i Marieberg minskas
något.

18. Universitetsområdet inkräktar
på golfbanan.

Området justerat så att det inte längre
konkurrerar med golfbanan.

19. Bygg inte norr om Björkhaga god åkermark!

Utbyggnadsområde 4168 i stort sett borttaget på
grund av att god åkermark är en viktig resurs.
En liten del kvarstår där viss bebyggelse redan
finns i Björklunda.

20. Varför bara förtätning innanför Förtätningsringen borttagen. Dock kvarstår
5 km ringen?
ambitionen om förtätning i staden.
21. Bevara/ Ta bort Slättens
skytteverksamhet

Området för Slättens skytteverksamhet kvarstår.

22. Utveckla rekreationsområden
norr om motorvägen

Finns förslag till naturreservat; Lillåskogen,
Gladarberget m.fl.

23. Bygg om Södra
stationsområdet och
Eugeniaparken samt nytt
stationshus.

Behandlas ej i översiktsplanen. Södra stations
framtid ingår i utredning om framtida
resecentrum. Idéer om stadskärnan förmedlas
till arbetet med visioner för stadskärnan.

24. Bygg inte ut Ormesta – viktig
kulturmiljö och
rekreationsområde.

Områdena kring Ormesta har justerats.
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5.3.2 Förändringar på kartan på kommunnivå som har genererats
av samrådet

14.Verksamhe
ts-område i
konflikt med
vattenskyddsområde

Kommunen – ett
urval av
Synpunkter

16.
Försvaret
och Bofors
har ingen
avsikt att
avveckla

2. Inte
vattentäkt
Här

18. Järnvägsreservat intill
Tysslingen
alltför nära
naturområde

1.Drivmedel
s- station
önskvärd
4. Utveckla
Rekreation
s-område
Kilsbergen.

17. Synpunkt
gällande
undantaget
av
Riksntresse i
VIntrosa/Lato
rp

7. Bra /
Dåligt
med
järnväg till
Flygplatse
n

5. Bra med
nytt
Godsstråk

3. Bygg
ihop Lillån
och
Hovsta

6. Alternativ
väg för tung
trafik genom
Latorp

12. Utveckla Mark så det blir
kommunalt Vatten och
Avlopp

9.Verksamhe
ts-områden
runt
Rondeller på
nya E18

8. Utveckla/
avveckla
Flygplatsen

10. Cykelväg
MosåsMarieberg
önskas

11. Bevara
Kvismardalen
15. Hjälmaren
är ett
Riksintresse
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SYNPUNKT

BEMÖTANDE

1. Drivmedelsstation önskvärd i
Ervalla.

Rondellen vid Hovsta är en generellt en bättre
placering. Men ställningstagande infört om att
kommunen är positiv till drivmedelsstationer i
de mindre tätorterna.

2. Inte vattentäkt i Järle

Kommunen går vidare med utredningen kring
vattentäkt.

3. Bygg ihop Lillån och Hovsta

Ingen åtgärd, mer än vad som, liksom i
samrådsversionen, har markerats som
utbyggnadsområde norr om Lillån.

4. Utveckla Rekreationsområde
Kilsbergen, detta är ett Riksintresse

Instämmer, förtydligat att kommunen önskar
utveckla Kilsbergen som riksintresse för
friluftsliv.

5. Bra/dåligt med nytt godsstråk

Godsstråket är fortsatt kvar som alternativ
lösning för godstrafiken genom staden.
Utredning pågår kring järnvägen.

6. Alternativ väg för tung trafik
genom Latorp

Ingen åtgärd.

7. Bra/Dåligt med järnväg till
Flygplatsen

Järnväg till flygplatsen är kvar som möjlighet,
dock finns en medvetenhet i kommunen om att
det är en kostsam åtgärd.

8. Utveckla flygplatsen

Text omformulerad. Flygplatsen viktig för
näringslivet, kommunen och regionen.
Restriktioner i åtgärder inom flygplatsens
område med hänvisning till att det är ett
riksintresse för flyg.

9. Verksamhetsområden runt
rondeller vid nya E18.

Möjligt i Vintrosa och verksamhetsområden
söder om E18 till flygplatsen..

10. Cykelväg Mosås – Marieberg

Cykelfält byggs längs Kumlavägen.
Medvetenhet finns om att utbyggnad av
Marieberg kräver bättre förutsättningar för
gång- och cykeltrafikanter på sikt.

11. Bevara Kvismardalen

Ja, rekreationsstig markerad i karta.
Lämpligare platser för vindkraftverk utpekade
på karta.

12. Utveckla Mark så det blir
kommunalt Vatten och Avlopp

Utbyggnadsområden i Ormesta finns med som
kan möjliggöra kommunalt vatten- och avlopp
på sikt.
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14. Verksamhetsområde i konflikt
med vattenskyddsområde i
Garphyttan.

Verksamhetsområdet är borttaget.

15. Hjälmaren är ett Riksintresse

Riksintresset för friluftsliv utritat på kartan.

16. Försvaret och Bofors har ingen
avsikt att avveckla skjutfältet

Kommunens ställningstagande står fast.

17. Synpunkt om undantag av
Riksintresse i Vintrosa - Latorp
området

Området justerat och bättre definierat, samt
motiv om hur kommunen ställer sig till
riksintresset.

18. Järnvägsreservat invid sjön
Tysslingen är alltför nära ett
naturområde.

Järnvägsreservatet är ej detaljutrett.
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6. Analys av samrådssvar
Inför analysen av samrådssvaren har dessa delats in efter avsändare: externa
myndigheter, interna myndigheter (d.v.s. nämnder och förvaltningar inom
kommunen), intresseorganisationer, privatpersoner, barn och ungas synpunkter samt
samrådsmöten. Synpunkter från samrådsmötena instämmer i många fall med de
synpunkter som sedan skriftligt skickats in till kommunen och har i annat fall
inarbetats i materialet, varför ingen särskild rubrik finns för dessa.

6.1 Externa myndigheter
De externa myndigheterna utgörs av grannkommunerna, Banverket, Vägverket,
Örebro universitet, Länstrafiken, Nerikes Brandkår, Regionförbundet,
Försvarsmakten, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och barn- och
ungdomshabiliteringen inom Örebro läns landsting. Svar saknas från exempelvis
landstinget.
Länsstyrelsen har en särskilt granskande roll av översiktsplanen enligt plan- och
bygglagen och ska efter utställningen inkomma med ett granskningsyttrande som
ingår i själva planhandlingen. Därför redovisas deras svar i sin helhet med
efterföljande kommentarer i slutet av detta kapitel, under rubrik 6.1.3.
Svaren från de externa myndigheterna har en tonvikt på infrastruktur, regionala
frågor och övergripande strategier. Svaren är till sin karaktär ganska generella, det
handlar oftare om vad kommunen bör tänka mer på t.ex. ”det är betydelsefullt att
tänka på barn, regionalt etc.”. Det finns svårigheter att analysera vad det innebär för
själva förslaget när svaren inte är mer konkreta.
Det framgår i samrådssvaren att det finns ett behov av att lyfta de tvärsektoriella
perspektiven ytterligare och beskriva dem, t.ex. trygghet, som påpekats särskilt av
Polismyndigheten.
Flera anser att översiktsplanen är väl genomarbetad. Myndigheterna efterlyser dock
tillägg av information, trots att översiktsplanen syftar till att vara ställningstaganden
och informations- och planeringsunderlag kommer att kunna revideras löpande.
Grannkommunerna vill bli behandlade under en egen rubrik för mellankommunala
frågor istället för att det enbart ingår i det regionala sammanhanget.
Regionfrågor som kunde lyftas mer är pendlingsströmmar och konsekvenser för
regionen med avseende på befolkningstillväxt, handel, turism och utbildning utveckling. Befolkningsutvecklingen kan nyanseras mera anser flera. Lekebergs
kommun önskar att Örebro tar en tydlig roll som motor för regionen.
Att vi belyst olika regionala stråk lyfts fram som positivt, t.ex. till Arboga och
Kumla – Mosås - Marieberg. Kumla efterlyser att stråket Kvarntorp – Ekeby - Södra
Bro – Atle - Norra Bro ska belysas.
Hällefors kommun tycker att vi bör behandla kopplingen Oslo-Stockholm ur ett
regionalt perspektiv snarare än att bara villkora det som strategisk infrastruktur OsloStockholm med Nobelbanan.
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Askersunds kommun vill lyfta kulturlandskapet och Örebroåsens naturgeografiska
sammanhang med Örebro.
Inom infrastruktur är flygplatsen den största enskilda frågan där samtliga är eniga om
att den är viktig för regionen. I frågan om utbyggnad av flygplatsen är
Regionförbundet och Karlskoga och Lekeberg positiva till utbyggnad av flygplatsen.
Järnväg till flygplatsen tycker Länstrafiken och Lekeberg är en god idé. Banverket
ser inget behov av järnväg till flygplatsen.
Banverket och Hällefors kommun framhåller vikten över att se över framtidens
resecentrum och Södra station, och att det är viktigt att resecentrum utvecklas för att
kunna utgöra den resenod den har potential att vara.
Godstrafiken och godsstråket väster om Örebro tätort är en fråga som flera
myndigheter behandlat i sina svar. Banverket anser att det är bra med nytt godsstråk i
planeringen och att en godsterminal är tillräckligt. Kumla kommun anser inte att
stråket är realistiskt och önskar hellre en satsning på nuvarande sträckning.
Hallsbergs kommun anser att underlag för ekonomiska och trafikeringsmässiga
konsekvenser saknas för godsstråket. Mer diskussion efterlyses generellt i denna
fråga, även av länsstyrelsen.
Kollektivtrafiken är en gemensam viktig fråga som lyfts fram av de externa
myndigheterna, exempelvis genom bättre regionala förbindelser till andra målpunkter
än centrum. Banverket pekar på att det är bra att ha kollektivtrafiken som
utgångspunkt i planeringen, men för att öka dess potential är det viktigt att utreda
anläggandet av prioriterade bussgator som i framtiden kan trafikeras av spårväg.
Länstrafiken anser att det vore intressant att belysa turismens behov av olika
resvägar.
Vägverket och Nerikes brandkår tycker att skyddsavstånd till diverse verksamheter
bör ges större plats i planhandlingen. Vägverket pekar också på att
tillgänglighetsfrågan bör ges större utrymme, och man bör fördjupa tankar kring
gång- cykel och kollektivtrafik samt lyfta barnperspektivet i trafikfrågorna .
Regionförbundet föreslår en egen rubrik för friluftsliv.
Arboga kommun pekar på de negativa effekter som vindkraftsetableringar i
Hjälmaren kan medföra, och föreslår ett vattenskyddsområde som kan utgöra
undantag för riksintresset för vindbruk.
En fråga som framkommit är om avfallshantering kan behandlas på ett mer
utvecklande sätt i en översiktsplan.
Att ta ställning till befintlig fritidshusbebyggelse är ett tips från Arboga kommun
Ett omfattande material från barn- och ungdomshabiliteringen har inkommit som
samrådssvar för att ”ni som bestämmer” ska få veta lite om funktionshinder. De har
arbetat med vad de tänker om framtiden. Här följer några citat:
”Vi får leva livet som det blir”
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”oro är då jag inte vet vad som ska hända och ingen har visat det med bilder”
”Jag önskar att jag skulle kunna hänga med mina kompisar till Kilsbergen för att åka
skidor. Skulle ni inte kunna se till att det finns Sitski att hyra? Då blir ju alla lika!”
”varför kan man inte se till att det blir mer tillgängligt för alla. Ni som kan gå tar er
alltid upp om det är trappor, rulltrappor, brant eller plan ramp”
”Hur skulle man kunna göra så att vi som har funktionshinder kan få göra mer
spontana saker? Vi måste ju alltid beställa taxi långt i förväg, vi kan inte bara helt
plötsligt få för oss att åka över till en kompis”
”Jag har läst att alla barn har rätt till fritidsaktivteter. Det här gäller ju även oss som
har någon form av funktionsnedsättning…Vi brukar åka till lekplatsen där jag kan
gunga och åka rutschkana fast jag har rullstol, men den ligger ju i Stadsparken och
dit är det ju jättelångt. Kan ni inte göra fler sådana?”
”Jag har svårt att köra rullstol på trottoarerna där man lagt gatsten, … t.ex. där man
måste åka exakt plant och lita på att människorna går undan”
”Jag tycker att lärare och politiker ska lära sig mer om barn och ungdomar som har
funktionsnedsättning. Jag tror att det skulle se annorlunda ut i Örebro och i skolorna”

6.1.1 Kommentarer
De tvärsektoriella frågorna har tydliggjorts genom att de belyses ur ett
hållbarhetsperspektiv i översiktsplanens utgångspunkter. De har också tydliggjorts i
de avsnitt och frågor där de bedömts vara särskilt relevanta. Exempelvis beskrivs
trygghetsfrågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv när det gäller planeringen av
grönområden, trafiksystemet beskrivs utifrån dess användare på ett tydligare sätt och
även barns möjligheter att röra sig och ta sig fram i staden på egen hand beskrivs.
Grannkommunernas önskemål om en egen rubrik för mellankommunala frågor har
föranlett att kapitlet om Örebro och omvärlden har strukturerats om. Den utgår nu
från olika ställningstaganden och för varje ställningstagande anges om de är
relevant för nivåerna mellankommunal fråga, regional, nationell och internationell
fråga.
Beskrivningen och ställningstaganden kring Örebros roll i regionen har lyfts till en
mer övergripande nivå. Detaljerade frågor som pendlingsströmmar, handel och
turism avhandlas istället i respektive temakapitel. I kapitlet tydliggörs de olika typer
av regioner som Örebro ingår i, men kommunen anser det viktigast att lyfta
regionbildningar utifrån funktionella samband.
I miljökonsekvensbedömningen har konsekvenser av översiktsplanen med avseende
på exempelvis handel beskrivs även i ett regionalt sammanhang.
Avsnittet om befolkningsutveckling och med ny befolkningsprognosen har reviderats
och gjorts mer lättläst samt utvecklats och blivit mer nyanserat.
Stråket Kumla – Kvarntorp – Ekeby - Södra Bro - Atle- Norra Bro ingår inte i
Örebros utvecklingsplaner. Större utbyggnadsområden längre från centrum är
lokaliserade i de stråk pendeltågstrafik är möjlig.
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Angående Nobelbanan och dess regionala relevans, så uttrycks i översiktsplanen att
den är av stor betydelse för det regionala resandet, såväl som för det nationella.
Resecentrum håller på att ses över i en pågående utredning, varför inget ytterligare
tillkommit i planhandlingen.
Synpunkter gällande flygplatsen har hanterats genom att flygplatsen, liksom i
samrådsversionen, konstateras vara ett riksintresse samt viktig för regionens och
kommunens näringsliv och mark finns avsatt för flygplatsrelaterad verksamhet.
Järnvägen till flygplatsen finns fortsatt kvar i planen och ska ses som
möjlighetsskapande inför framtiden. Dock finns en medvetenhet om att det är ett
kostsamt projekt.
Mer diskussion efterfrågas kring godsstråket och det är en diskussion som kommer
att föras i samband med den utredning som startats kring järnvägen genom Örebro,
där godstråket väster om staden ska ses som en alternativ lösning bland flera.
Den regionala kollektivtrafiken följer nu den målbild som tagits fram av
regionförbundet och länstrafiken gemensamt (målbild 2015 och 2030 för
kollektivtrafiken). Genom att ställa sig bakom den gemensamma vision som finns i
länet anser vi att den regionala kollektivtrafiken har lyfts i översiktsplanen. Konkret
har också mer utrymme lämnats på vissa utpekade vägar i tätorten, för att ge
möjlighet för framtida busskörfält, något som även ger regiontrafiken bättre
framkomlighet.
Skyddsavstånd till järnväg och väg har tydliggjorts i planhandlingen.
Tillgänglighetsperspektivet med fler ställningstaganden kring gång- cykel och
kollektivtrafik har tillkommit.
Angående vindkraft i Hjälmaren så utgår de områdena som utpekats av staten i den
mer noggranna kartering som gjorts av Örebro kommun, på grund av identifierade
motstående intressen. Därför föreslås riksintresse för vindbruk undantas bl.a. i
Hjälmaren.
Friluftsliv och fritidsfrågor har tydliggjorts genom att de lyfts ur naturkapitlet till ett
eget kapitel benämnt Fritid.
Avfallshantering är en fråga som hanteras hos Tekniska förvaltningen och i den
avfallsplan som är under framtagande och redovisas därför inte i översiktsplanen.
Avfallsplanen tas fram i samråd med Stadsbyggnad.
De principer för utbyggnad av befintlig fritidshusbebyggelse som Arboga
efterfrågar regleras enligt de principer i kapitlet om grunddrag som gäller för
bebyggelse på landsbygd generellt. Vidare beskrivs även för- och nackdelar av
permanentning av fritidshusbebyggelse i Miljökonsekvensbeskrivningen.
Barn- och ungdomshabiliteringens samrådssvar som också har framförts i samband
med Rädda barnens framtidsarbete har varit givande att ta del av, även om allt inte
direkt berör översiktsplanen. I översiktsplanen lyfts dock funktionshindrades villkor
och förutsättningar generellt under kapitel 2 och utgångspunkter. Ändring har gjorts
och formulering om tillgänglighet till badplatser har särskilt lyfts fram.
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6.1.2 Länsstyrelsen svar med kommentarer

Kommentar: I den reviderade versionen av översiktsplanen redovisas tydligare
kommunens inställning till riksintressena, hur de avses skyddas, och de fall där
kommunen tycker att ett otillräckligt skydd råder.
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Kommentar: I den bearbetade versionen till översiktsplan har vi tydligare beskrivit
och motiverat då kommunen har en avvikande åsikt om riksintressena.

Kommentar: Se föregående svar.

Kommentar: Riksintresset för vindbruk har tagits med i den reviderade kartan över
riksintressen.

Kommentar: Riksintresset för friluftsliv i Hjälmaren har tagits med i den bearbetade
kartan över natur och fritid.

Kommentar: Kapitlet om Örebro och omvärlden har tydliggjorts genom att
strukturen följer ställningstaganden snarare än de olika aktörerna, för att undvika
att ställningstaganden som är relevanta på flera nivåer upprepas.

Kommentar: I de fall slutsatserna påverkar vilka ställningstaganden som gjorts kan
de infogas i översiktsplanen. I övrigt är inte översiktsplanen att betrakta som en
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informationssammanställningshandbok, utan informationen går istället att hitta i
ovan nämnda rapport.

Kommentar: Örebro kommun har inte några kända riskområden, utan här råder bra
markförhållanden generellt, varför en särskild redovisning bedömts som överflödig.
Dessutom är inte ambitionen att sammanställa en informationskatalog, utan att visa
en viljeinriktning för fortsatt detaljerad planläggning. Faktamaterial finns i våra
geografiska informationssystem.

Kommentar: Vår översiktsplan innehåller inte en genomförandebeskrivning. Dock
tar vi till oss påpekandet inför framtida genomförande.

Kommentar: Byggnationer som leder till att förorenad mark saneras är kommunen
positiv till, då detta är något som annars inte skulle ha gjorts. Därför har vi inte
pekat på sådana konflikter. Fakta om förorenade områden finns i våra geografiska
informationssystem som används i planprocessen.

Kommentar: Det generella områdesförbudet är borttaget från kartan. Liksom i
samrådsversionen redovisas två rast- och uppställningsplatser för farligt gods.
Angående problematiken kring farligt gods på väg och järnväg hanteras det genom ett
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pågående utredningsarbete kring järnvägen, bl.a. med hänsyn till störningar och
risker med godstransporterna.

Kommentar: Varken befolkningsutvecklingen eller tillgången på vattendrag
motiverar att Örebro kommun skulle undanta områden från strandskyddet för ny
bostadsbebyggelse. Dock ska en genomgång göras efter översiktsplanearbetet för att
identifiera platser där kommunen önskar undantag från strandskyddet för ett mindre
antal platser med befintlig bebyggelse som kan kompletteras med ytterligare
bostäder, samt platser för gemensamma småbåtshamnar och badplatser.
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Kommentar: Det framgår numera av texten kring Natura 2000 att det också är
riksintresse. Inga nya bebyggelseområden är föreslagna i närheten av Natura 2000områden.

Kommentar: Kvismaren är skyddad som riksintresse för friluftslivet, som natura
2000-område och innefattar även ett par naturreservat. Bevarandet av Kvismaren
bedöms därför säkrad.
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Kommentar: De statliga utredningsområdena för naturreservat redovisas
tillsammans med de kommunala förslagen till naturreservat i den reviderade
versionen av översiktsplanen.

Kommentar: Punkten har ändrats.

Kommentar: Arbetet med inventering av kulturmiljöer kommer att fortsätta.

Kommentar: Jämställdhetskapitlet har utvecklats och flyttats till det inledande
kapitlet om utgångspunkter, där det bättre hör hemma än under bostadskapitlet.

Kommentar: Barnperspektivet har förtydligats i den bearbetade versionen av
planen, dels genom att lyfta det som ett särskilt perspektiv i utgångspunkter, dels
genom att lyfta det särskilt inom de frågor där det bedömts vara särskilt relevant.
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Kommentar: Tillgänglighetsfrågor är främst en fråga för senare skeden i
planeringsprocessen och hanteras inom detaljplanearbetet. Ett särskilt arbete pågår
kring detta i samband med kommunens tillgänglighetsplan - En stad för alla.

Kommentar: Folkhälsa har lyfts som ett av perspektiven i utgångspunkterna (kap. 2),
för att tydliggöra vikten av att hänsyn tas till dessa frågor. Dessutom lyfts
folkhälsofrågorna inom de ämnesområden där det bedömts vara särskilt relevant.

Kommentar: Förtydliganden har gjorts.

Kommentar: Förtydliganden kring avvägningar finns i en analys i
Miljökonsekvensbedömningen.
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Kommentar: Översiktsplanens syfte är att ta ställning till principer. Utvecklingen av
kompensationsprincipens innebörd i detalj och praktiska genomförande rutiner för
den är ett pågående arbete.

Kommentar: Det är oklart vilken sträckning som avses. Om Södra Tvärleden avses
hanteras planeringen av Vägverket som också tar fram en
miljökonsekvensbedömning. Om förlängningen av Sörbyängsvägen – Södra vägen
avses så kommer konsekvensbeskrivningar hanteras vid detaljplaneläggning.

Kommentar: Kunskap finns om vattensalamanderns lokaler finns, och hänsyn till
denna tas i planeringsskedet. Avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen har
gjorts utifrån de strategiska områden där översiktsplanen bedömts ha störst effekt.
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Kommentar: Kommunens ambition är att tillgängliggöra översiktsplanen genom att
göra en digital, interaktiv handling och karta, där man kan klicka sig fram till det
man är intresserad av. Därför har mindre resurser lagts på pappersversionen av
översiktsplanen.

Kommentar: Länsstyrelsens svar på översiktsplanen efterfrågar
genomförandebeskrivningar, påfyllnad med information och fördjupningar i många
frågor. Det är bra att kommunen får respons på ställningstaganden i
översiktsplanen. Dock avser kommunen inte att fördjupa sig i detaljerna eftersom
syftet med vår översiktsplan är att ge översiktliga ställningstaganden.

6.2 Interna myndigheter
Från de kommuninterna myndigheterna, dvs. nämnder och förvaltningar inom
kommunen, har svar inkommit från de lokala nämnderna i Tysslinge och Östernärke,
Kultur- och medborgarnämnden, Gymnasienämnden, kommunledningskontoret
Örebro, de båda övriga programnämnderna Barn och utbildning samt Social välfärd,
Fastighetsnämnden, Miljönämnden, Fritid- och Turismnämnden, samt Tekniska
nämnden. Dessa har lämnat synpunkter som behandlar bl.a. utgångspunkter för
översiktsplanen, förtätning, grönområden, skyddsavstånd till diverse verksamheter
samt skolor och samhällsservice.
Vad gäller utgångspunkter och målkonflikter pekar såväl programnämnd Social
välfärd som Miljönämnden på problem i fråga om vilka måldokument som
prioriterats och att målkonflikter finns dem emellan och därför behöver tydliggöras.
Förtätning är ett genomgående tema i planen, och avspeglar sig också i
samrådssvaren som en fråga som engagerat flera. Synpunkterna har en spännvidd
från negativa till positiva reaktioner. Från Tekniska nämnden påpekas att
beskrivningarna om förtätning är onyanserade, medan programnämnd Social välfärd
främst framhåller positiva effekter ur såväl miljömässig som social synvinkel.
Miljönämnden pekar på ett par utpekade utbyggnadsområden som krockar med
grönstrukturplanen och därför måste konsekvenserna av en sådan etablering
tydliggöras. Tysslinge och Östernärke områdesnämnder kritiserar något som de
uppfattat som alltför negativa skrivningar om landsbygden. De framhåller också att
bebyggelse på åkermark ska undvikas.
I linje med frågan om förtätning pekas bevarandet av tätortsnära grönområden ut
som något viktigt att bevara av flera. Miljönämnden listar ett antal grönområden som
särskilt bevaransvärda och som bör utvecklas.
Både Miljönämnden och Tekniska nämnden efterfrågar en redovisning av
skyddsavstånd till olika verksamheter, exempelvis icke-kommunala vattentäkter och
skyddszoner mot Svartån.
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Flera nämnder och förvaltningar pekar på behovet av att utveckla resonemang och
ställningstaganden kring skolor och samhällsservice. Synpunkter har förts fram i
fråga om flexibilitet i lokaler, att spara mark vid nyexploatering, tillgänglighet för
elever och personal med funktionshinder etc.
Tysslinge områdesnämnd efterfrågar ett tydligt negativt ställningstagande om
uranbrytning, då Tysslinge är ett område som är intressant för sådan verksamhet.
Östernärkes områdesförvaltning presenterar i sitt samrådssvar ett antal förslag till
utbyggnadsområden runt omkring i Östernärke; förslag som man vill ha med i
översiktsplanen.
Kultur- och medborgarnämnden vill framhålla betydelsen av kulturfrågor inom
såväl turistnäringen som för kommuninvånarna själva.
Kommunledningskontoret vill se tydligare hänvisningar till den nya
tillgänglighetsplanen – Tillgänglighet för alla.
En specifik fråga tas upp av Miljönämnden som pekar på att avsnittet om gestaltning
bör tas bort ur översiktsplanen, då det enligt dem inte är en fråga för översiktsplanen.

6.2.1 Kommentarer
Ramarna för planen och de måldokument som prioriterats baseras på politiska
avvägningar och riktlinjer. De måldokument som står i fokus är de som framförallt
har bäring på den fysiska planeringen, men frågor som hör de ”mjukare”
måldokumenten till har utvecklats i det nya förslaget till översiktsplan. Vad gäller
bredare målformuleringar kring Örebro kommuns framtid kommer sådana hanteras
och utvecklas mer i det visionära arbete som snart ska starta.
Angående målkonflikter så har en fördjupad analys gjorts kring hur förslag till
utbyggnadsområden krockar med grönstrukturplanen. Denna analys finns i sin
helhet i Miljökonsekvensbeskrivningen. Utifrån denna har dels mer detaljerade
avgränsningar gjorts, dels har den politiska styrgruppen ta ställning till specifika
utbyggnadsområden. Dessutom finns i miljökonsekvensbeskrivningen att läsa
ytterligare om vilka konsekvenserna kan tänkas bli av dessa förslag.
Vad gäller de skrivningar om landsbygden och förtätning som genererat mycket
synpunkter i samrådet, så har en hel del justeringar gjorts i planen. Exempelvis har
den femkilometerscirkel som syftade till att tydligt visa stadens utbredning tagits bort
för att inte alltför rigida begränsningar i stadens tillväxt. I stället baserar sig urvalet
av lämpliga förtätningsområden på lokaliseringen av arbetsplatser och service. Den
övergripande idén om en önskad förtätning av staden och de mindre tätorterna
kvarstår dock.
Utbyggnadsområden är i den bearbetade versionen fortfarande enbart utritade i
tätorter, på grund av den högre konkurrens om marken råder där. Det finns lämpliga
platser för enstaka byggnationer utanför tätorterna, men i arbetet med
översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och markera alla lämpliga
platser i hela kommunen. Platser utanför tätorterna bedöms istället från fall till fall
utifrån kriterier uppställda i kapitlet om grunddrag i markanvädningen.. Viktigt att
påpeka är dock att kommunen inte har möjlighet att styra var människor bor eller
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flyttar, men kommunen kan och bör styra var man får bygga, eftersom kommunens
planmonopol innebär ett ansvar att planera markanvändningen så att den blir
långsiktigt hållbar.
Östernärkes områdesnämnds förslag till utbyggnadsområden för bostäder har i
vissa fall fogats in i kartorna över de mindre tätorterna. Utbyggnadsområden
utanför tätorter avgörs utifrån principerna för utbyggnad på landsbygden i kapitel 5.
Vad gäller byggande på åkermark så har en analys gjorts utifrån konflikter mellan
utbyggnadsområden samt verksamhetsområden och jordbruksmark. Resultatet som
skrivning i översiktsplanen är att jordbruk ska ses som en viktig resurs och att
ekologiskt jordbruk ska förordas.
De skyddsavstånd som efterfrågas har till viss del beaktats i planen. Skyddsavstånd
till järnvägar, större vägar samt till Skebäck har tillkommit. Utbredningen av
skyddszonen för Svartån som råvattentäkt är dock ett arbete som pågår i dagsläget
och därför kan inget pekas ut i översiktsplanen ännu.
I fråga om skolor har ställningstaganden och bakgrundsbeskrivningar kraftigt
bearbetats efter samrådet. Exempelvis har tillkommit specifika principer för
respektive åldersgrupper i skoletableringar, samt ställningstaganden om flexibilitet i
lokaler och tillgänglighet.
Ett tydligt ställningstagande om kommunens negativa inställning till uranbrytning
har tillkommit.
Kulturbegreppet har utvecklats och fått ett eget avsnitt.
Det kapitel som behandlade gestaltningsfrågor har sammanfogats med kapitlet om
grunddrag i mark- och vattenanvändningen, framförallt för att öka dokumentets
tydlighet. Vissa gestaltningsfrågor som uppenbart är detaljplane- eller
bygglovsfrågor har utgått. Dock finns gestaltningsfrågor på ett mer generellt plan
fortfarande kvar i planen.
Tillgänglighetsplanens målformuleringar är sådana att de bättre hanteras på en
mer detaljerad planeringsnivå snarare än i översiktsplanen. Vissa tillägg har dock
gjorts, exempelvis kring personer med funktionsnedsättningars tillgänglighet till
badplatser.
Avslutningsvis har flera kommuninterna förvaltningar och nämnder hänvisat till
översiktsplanen som något stadsbyggnadskontoret har tagit fram. Vi vill dock här
lyfta att övriga kommunala förvaltningar har haft möjlighet och också de facto har
deltagit i framtagandet av översiktsplanen, vilket innebär att översiktsplanen bör ses
som något kommunen gemensamt har tagit fram.

6.3 Intresseorganisationer och företag
Intresseorganisationerna som svarat utgörs av ett antal byalag och
hembygdsföreningar (Ervalla, Axberg-Hovstas, Almby-Norrbyås och Karlslunds
hembygdsförening, Ormesta, Järle och Latorps byalag, Axbergs utvecklingsgrupp,
Klockargårdsföreningen samt Örebro Läns hembygdsförbund), två ryttarföreningar
(Örebro fältrittklubb samt Rosendahls ryttarförening), Ornitologiska föreningen,
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Svenska kyrkan, Lundhagskyrkan, Närkes Kils LRF-avdelning, Östernärkes
naturvårdsförening, Örebro Läns fotbollsförbund, Lundby södra
anläggningssamfälligheter, Hagaby villaägarförening, Regnets samfällighetsförening,
Handelskammaren Mälardalen, Hyresgästföreningen, Jägareförbundets Örebrokrets
samt Skebäcks varfsförening.
Många företag (ca 190 st.) har gått samman och svarat gemensamt angående
flygplatsens framtid. Ett fåtal företag har dock svarat separat, bl.a. Jernhusen AB,
Euromaint Rail AB, HSB Mälardalen, ÖBO, Eon Sverige AB samt Bofors test
center.
Många organisationer som t ex Axbergs utvecklingsgrupp, Klockargårdsföreningen
och Latorps byalag m.fl. har varit väldigt kritiska till vad de anser är förslagets
negativa beskrivning av boende på landsbygden. De anser att förslaget felaktigt
indikerar att bebyggelse på landsbygd leder till ökat bilanvändande och refererar till
att utredningar visar att de flesta resorna sker centralt med mindre avstånd än 5 km.
Även Hyresgästföreningen framhåller detta. Femkilometerscirkeln framhålls som
alltför snäv och att landsbygden inte ses som den resurs den är.
Många idéer finns om hur man kan förbättra och utveckla landsbygdsboende som
ett komplement till staden. Axbergs utvecklingsgrupp är engagerade och kommer
med många konkreta förslag, t ex ny drivmedelsstation, förslagsvis vid
Axbergshammar, ”Frövikorset”. De vill även att handeln norr om Örebro utvecklas.
Problemen med landsbygdsboende menar byalagen kan lösas med en förbättring och
utveckling av kollektivtrafiken. En intressant tanke om att det borde räknas med ett
tänkbart cykelavstånd, exempelvis 3 km till busshållsplats vid planering av
byggande i anslutning till kollektivtrafik, framförs.
Frågan om regionförstoring behandlas olika av olika grupperingar. LRF Närkes kil
tycker att landsbygdsutveckling begränsas av detta, medan Handelskammaren
Mälardalen menar att Örebro aktivt bör verka för en regionförstoring.
I fråga om infrastruktur framhålls från flera håll också att cykelvägar på landsbygden
och mellan landsbygd och tätort är viktigt. Flygplatsen framhålls av många företag
som viktig för näringslivet och för att sätta Örebro på kartan. Flygplatsen framhålls
också som viktig när det gäller turism och service till invånarna. De vill att det satsas
på flygplatsen så att den kan utvecklas.
Synen på handel och service uttrycks som att bostadsnära service är viktigt men att
utvecklande av handelsområden också är positivt. Detta innefattar en något
ambivalent hållning där de som lämnat synpunkter vill ha både och.
Ett ofta förekommande önskemål är att kommunen bör möjliggöra
kvarboende/flyttkedjor på landsbygd och i mindre tätorter. Äldreboende och boende
för 55+ verkar vara en bristvara. Man efterfrågar ett nytänk kring äldrebostäder,
exempelvis genom att blanda in smålägenheter för äldre i befintliga bostadsområden.
Fritids- och rekreationsfrågor kommer upp från flera håll, exempelvis att man gärna
vill bevara och värna områden för fritidsaktiviteter/idrott. Anläggande av
idrottsplatser och områden för hästverksamhet och ridning är önskemål på flera
platser. Det framhålls även som viktigt att bevara naturområden, exempelvis.
Kvismardalen, Varbergaskogen, Venaskogen, Lillåskogen m fl.
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Bofors testcenter vill inte avveckla Villingsbergs skjutfält men framhåller att
bullrande verksamhet har flyttats bort från Ånnabodaområdet till fördel för
friluftsverksamhet.
Generellt ställer sig de flesta organisationerna negativa till förtätning i staden, eller
framförallt till begränsning av byggande på landsbygden. Ladugårdsängens
utvecklingsråd är dock positiva till förtätning i Ladugårdsängen och i Sörby då detta
ger underlag för bättre närservice. Flera visar sig dock vara positiva till att öppna upp
CV-området för bebyggelse, exempelvis bostäder.
De företag som har svarat är positiva till förtätning i staden. ÖBO vill bland annat
underlätta och möjliggöra mångfald i hela Örebro genom byggnationer och
förbättrade kommunikationer. De vill förtäta i stadsdelarna genom att tillåta
byggnation i redan befintliga boendemiljöer, bygga på befintliga parkeringsplatser
och tillåta högre byggnader. De vill även att kommunen ska gynna byggherrar som
tar ett lokalt klimatansvar.
Både Euromaint och Jernhusen är tveksamma till bostäder i närheten av CV-området.
De vill utveckla företagens verksamhet och framhåller vikten av skyddsavstånd
mellan bostäder och störande verksamheter. De anser att risken för framtida
konflikter och faror är stor vid t ex obehörig gång och cykelverksamhet inom
området. De vill inte heller inskränka möjligheten för tung trafik att ankomma till
området dygnet runt. Vidare är de fundersamma till expansion av
Universitetssjukhuset verksamhet och vill inte tillåta högre byggnader än i dagsläget.
Ormesta byalag ifrågasätter kraftfullt utbyggnadsområden i närheten av Ormesta
radby, med hänsyn till den viktiga kulturmiljön samt bibehållna
rekreationsmöjligheter.
E-on tycker det saknas uppgifter om riksintresset vindkraft, och framhåller att
utbyggnad av vindkraft även leder till utbyggnad av elnät. När det gäller förtätning i
staden tar de upp att det kan vara ett problem med friliggande transformatorstationer
– något de förordar i jämförelse med inbyggda sådana. E-on vill även se
ställningstaganden kring utbyggnaden av fjärrkyla i ÖP.
När det gäller vattentäkt är det några som förordar att ta vatten från Vättern istället
för från Järleån. Några tycker att det är bra att Vättern finns med som alternativ på
längre sikt.
Företagarna har intressanta ståndpunkter i flera frågor. De vill t ex att Örebro ska
växa till ytan, snarare än att förtäta. De menar också att spårbunden trafik inte behövs
vid nya verksamheter, däremot är flygplatsen nödvändig. De önskar fler köpcentrum
och de vill lätta på strandskyddet för att kunna erbjuda riktigt attraktiva tomter.

6.3.1 Kommentarer
Samrådsversionen av översiktsplanen har av många av de svarande
organisationerna uppfattats som landsbygdsfientlig. Denna bild har förhoppningsvis
förändrats i det nya förslaget där det tydligare framgår att stad och land
kompletterar och inte konkurrerar med varandra. Den femkilometerscirkel som
syftade till att tydligt visa stadens utbredning tagits bort för att inte ge alltför rigida
begränsningar i stadens tillväxt. I stället baserar sig urvalet av lämpliga
förtätningsområden på lokaliseringen av arbetsplatser och service. Den
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övergripande idén om en önskad förtätning av staden och de mindre tätorterna
kvarstår dock.
Utbyggnadsområden är i den bearbetade versionen fortfarande enbart utritade i
tätorter, på grund av den högre konkurrens om marken råder där. Det finns många
lämpliga platser för enstaka byggnationer utanför tätorterna, men i arbetet med
översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och markera alla lämpliga
platser i hela kommunen. Platser utanför tätorterna bedöms från fall till fall utifrån
kriterier uppställda i kapitlet om grunddrag i markanvädningen.. Viktigt att påpeka
är dock att kommunen inte har möjlighet att styra var människor bor eller flyttar,
men kommunen kan och bör styra var man får bygga, eftersom kommunens
planmonopol innebär ett ansvar att planera markanvändningen så att den blir
långsiktigt hållbar.
Beskrivningar som kan uppfattas som beskrivande ett konkurrensförhållande mellan
stad och landsbygd har omformulerats. De konsekvenser som bedömts utifrån
utglesning och förtätning i miljökonsekvensbeskrivningen har också nyanserats och
omformulerats.
Kommunen har under 2009 gått med i ett EU-projekt som handlar just om
livskvalitetsfrågor i samverkan mellan stad och landsbygd och hur man bygger broar
däremellan, ”New Bridges”. Det arbetet förväntas ge underlag för ett arbete med
visioner kring kommunens långsiktiga mål inkluderande fler frågor än mark- och
vattenanvändningen.
Utbyggnadsområdena kring Ormesta radby har justerats och hänsyn ska tas till
kulturmiljön i anslutning till Ormesta radby.
Synsättet att Örebro stad hellre ska växa till ytan än förtätas delas inte av kommunen
varför dessa synpunkter inte vunnit gehör i det nya förslaget. Kommunen är också av
den åsikten att spårbundna tranporter ofta är ett bättre alternativ än vägtransporter,
med hänsyn till energianvändning och utsläpp av farliga ämnen. Att flygplatsen är
viktig för näringslivet framgår, liksom i samrådsversionen, av planen. Örebro
kommun har som mål att vara fritt från fossila bränslen kring år 2050. Ett etappmål
är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent mellan 2000 och 2020,
vilket innebär att transportarbetet måste minska. Bostadsnära handelsetableringar
prioriteras därför för dagligvaror och regionala köpcentrum begränsas i planen till
tre.
Lägen för drivmedelsstationer redovisas i översiktsplanen. Etablering av
drivmedelsstation i norra delen av kommunen har bedömts vara lämpligare vid
Hovstarondellen än vid Axbergshammar, ”Frövikorset”. Ett ställningstagande har
dock förts in om att det är positivt med drivmedelsstationer även i de mindre
tätorterna.
Önskemålen om att handel ska finnas både i bostadsnära lägen och i större centra är
svåra att tillgodose. Marknadskrafterna styr de faktiska etableringarna. Handeln
norr om Örebro kan utvecklas.
Synpunkter gällande flygplatsen har hanterats genom att flygplatsen, liksom i
samrådsversionen, konstateras vara ett riksintresse samt viktig för regionens och
kommunens näringsliv och mark finns avsatt för flygplatsrelaterad verksamhet.
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Gällande avstånd till kollektivtrafik som en bedömningsgrund för att avgöra om en
lokalisering av bostäder på landet är lämplig kompletteras med att även ta hänsyn
till cykelavstånd Dessutom finns andra kriterier som ska ingå i bedömningen. När
det gäller cykelvägar utanför tätorter ska kommunen samverka med Vägverket för en
utbyggnad. Vissa tillägg har dock gjorts i planen, exempelvis har cykelvägen mellan
Örebro-Latorp förlängts till Garphyttan, samt en framtida cykelväg till Vintrosa
pekats ut på gamla E18.
Regionförstoring är en pågående process där både positiva och negativa sidor lyfts
fram och tydliggörs i den reviderade versionen av översiktsplanen. Det tydliggörs
också att kommunen i sin fysiska planering ska medverka till att stärka
Örebroregionen och Örebro som centralort i ett lokalt, mellankommunalt, regionalt,
nationellt och internationellt sammanhang.
För att möta behovet av mindre bostäder med god tillgänglighet, lämpliga för en
åldrande befolkning, prioriteras sådan bebyggelse i service- och kollektivtrafiknära
lägen, nära grönområden.
Behovet av områden för fritid och rekreation lyfts fram både i avsnitten om Fritid
respektive Natur. Hästhållningen kommer att ses över i ett särskilt uppdrag där
lämpliga områden identifieras. Tillgången till bostadsnära odlingslotter på
kvartersmark ska öka och befintliga områden med kolonilotter ska bevaras och fler
bör skapas. Lista över föreslagna naturreservat läggs in. Kommunen är medveten om
att det i dagsläget inte är aktuellt att avveckla Villingsbergs skjutfält. Det långsiktiga
målet för kommunen är ändå att så sker och att Kilsbergen blir riksintresse för
friluftsliv.
CV-området framhålls som intressant ur flera synvinklar och av fler olika aktörer.
Kommunen anser att området är mycket intressant, p.g.a läget i staden, kulturmiljön
mm. Arbete pågår med utvecklingsidéer för området. Översiktsplanen lämnar
öppningar för annan användning på lång sikt.
Listan över riksintressen har kompletterats med vindkraft. Vad gäller utbyggnad av
infrastruktur kring vindkraftsutbyggnad finns ställningstagande kring vägar och
liknande. Även ett ställningstagande kring elnät kommer inarbetas i planhandlingen.
Kommunens ståndpunkt gällande transformatorstationer är att
transformatorstationer i förstas hand ska placeras på kvartersmark eller i byggnader
där det är möjligt att skärma för magnetfält. Angående fjärrkyla har bakgrundstext
samt ställningstaganden lagts till där det pekas ut att det är en teknik som bör ges
möjligheter för utbyggnad i framtiden.
Beträffande en ny vattentäkt tittar kommunen på flera alternativ, såväl Järelån med
infiltrationsförsök och provpumpningar som det mer långsiktiga alternativet att ta
vattnet från Vättern.

6.4 Privatpersoner
Ett fenomen som var tydligt bland privatpersoner, var det som redan diskuterats i
helhetsanalysen, nämligen NIMBY-effekten, ” Not In My BackYard”. Ett flertal har
haft synpunkter på nybyggnationer/förändringar i sitt område.
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Skrivningar om landsbygden och frågor om förtätning har också engagerat. En del av
synpunkterna kan hänföras till missuppfattningar/otydliga skrivningar i
samrådsversionen, exempelvis att ingen bebyggelse skulle tillkomma utanför 5kmcirkeln. Flera har reagerat mot att samrådsversionen har en landsbygdsfientlig ton
och framförallt talar ur ett ”stadsperspektiv”.
Frågan om förtätning är nära förbunden med frågan om landsbygdsutveckling och i
denna fråga finns synpunkter inom hela skalan från väldigt positiva till väldigt
negativa. Vissa tycker att det är bra, och hänvisar då främst till integrations- och
trygghetsaspekter. En del menar att förtätning är okej, så länge det inte sker i
grönområden, och helst på höjden. Många har dock uppfattat det i motsättning till
landsbygdsutveckling och ställer sig då mycket negativa till förtätning som
målsättning. Här påpekar flera att många stadsbor åker bil korta sträckor och att man
inte måste in till staden bara för att man bor på landsbygden och att det därför är
viktigare att förtäta i mindre tätorter som har service redan idag, snarare än enbart i
Örebro tätort.
Frågor relaterade till idrott och fritid framförs av flera och olika tätortsnära
grönområden utpekas som uppskattade och viktiga, inte minst i samband
bebyggelseförslag som skulle äventyra sådana möjligheter. Ett flertal efterfrågar
ytterligare badplatser och framförallt tätortsnära sådana.
Infrastruktur- och resandefrågor är, liksom i övriga grupper, frågor som berör
många. Flera synpunkter handlar om gång- och cykelnätet där man är generellt
positiv till utbyggnad och prioritering, men där också förslag finns till specifika
utbyggnader. Exempelvis efterfrågas cykelbanor till landsbygd och tätortsnära
landsbygd. Flera efterfrågar cykelbanor på fler av de igengrodda banvallarna runt om
i kommunen. Ett flertal uttrycker önskemål om en cykelväg mellan Mosås och
centrum samt Marieberg och de externa handelscentrumen överlag.
Synpunkter har också förts fram angående att man tycker att översiktsplanen
redovisar en bristande framförhållning, dels i fråga om alternativa drivmedel för
biltrafiken som synpunktslämnaren menar kan undanröja de problem som biltrafiken
genererar, dels en bristande framförhållning gällande alternativa energikällor.
Kollektivtrafiken tycks vara i fokus för många, där många synpunkter dock handlar
om sådant som översiktsplanen inte har någon möjlighet att påverka (exempelvis
prisnivån, turtätheten och i viss mån busslinjedragningar). Flera privatpersoner pekar
dock på en bristande framförhållning vad gäller framtida alternativa färdmedel och
förslag finns på pendlarparkeringar, möjligheter till en ökad kollektivtrafikpendling
snarare än förtätning i tätorten, spårtaxi etc.
Många privatpersoner uttrycker önskemål om en över hela kommunen spridd
samhällsservice, i fråga om såväl kommersiell service, som vård som skolor och
äldreboenden. I fråga handel finns skillnader i uppfattningar om de externa
köpcentrumen. Vissa vill utveckla fler handelsområden (exempelvis i Ormesta),
medan andra ser en fara i konflikten med cityhandeln och pekar på vikten av att inte
konkurrera ut denna eller den bostadsnära handeln.
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Strandskyddet är en fråga som engagerar många. De flesta som haft synpunkter på
detta vill behålla det befintliga skyddet, medan några förespråkar ett lättande av den
på de ställen där det är lämpligt.
Många synpunkter har inkommit från privatpersoner boende i Ekeby-Almby, som
skickar signaler om att det finns flera frågor i området som är relaterade till
exempelvis skola, vatten och avlopp, cykelväg m.m. som de önskar ta upp.

6.4.1 Kommentarer
Skrivningar om landsbygden och förtätning har till viss del justerats i planen.
Exempelvis har den femkilometerscirkel som syftade till att tydligt visa stadens
utbredning tagits bort för att inte alltför rigida begränsningar i stadens tillväxt. I
stället baserar sig urvalet av lämpliga förtätningsområden på lokaliseringen av
arbetsplatser och service. Den övergripande idén om en önskad förtätning av staden
och de mindre tätorterna kvarstår dock.
Utbyggnadsområden är i den bearbetade versionen fortfarande enbart utritade i
tätorter, på grund av den högre konkurrens om marken råder där. Det finns många
lämpliga platser för enstaka byggnationer utanför tätorterna, men i arbetet med
översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och markera alla lämpliga
platser i hela kommunen. Platser utanför tätorterna bedöms från fall till fall utifrån
kriterier uppställda i kapitlet om grunddrag i markanvädningen.. Viktigt att påpeka
är dock att kommunen inte har möjlighet att styra var människor bor eller flyttar,
men kommunen kan och bör styra var man får bygga, eftersom kommunens
planmonopol innebär ett ansvar att planera markanvändningen så att den blir
långsiktigt hållbar.
Beskrivningar som kan uppfattas som beskrivande ett konkurrensförhållande mellan
stad och landsbygd har omformulerats. De konsekvenser som bedömts utifrån
utglesning och förtätning i miljökonsekvensbeskrivningen har också nyanserats och
omformulerats.
En analys har gjorts av de föreslagna utbyggnadsområden som råkar i konflikt med
grönområden, och prioriteringar har gjorts av den politiska styrgruppen kring detta.
Vad gäller badplatser har de tätortsnära badplatserna bedömts som särskilt viktiga,
inte minst för att underlätta barn och ungdomars tillgänglighet till dessa.
Synpunkter angående cykelbanor har genererat vissa förändringar i planen.
Översiktsplanen tar i det bearbetade förslaget tydligare ställning för vikten av att
förbättra standarden på cykelnätet och att bygga ut detsamma. Önskemål angående
specifika cykelvägar är dock inget som generellt hanteras i översiktsplanen, utan är
en fråga som kommer behandlas i den kommande trafikplanen. En önskad cykelväg
mellan Mosås och Marieberg var det som genererade flest synpunkter. Ett cykelfält
längs Kumlavägen är dock under utbyggnad. Generellt är gång- och cykelvägar till
och i Marieberg ett känt problem och som bör åtgärdas i takt med att Marieberg
byggs ut. Cykelvägar på landsbygd ansvarar Vägverket för i hög utsträckning. Dock
tar översiktsplanen ställning för att verka för att utbyggnad av fler cykelstråk
tillsammans med Vägverket. Vissa specifika cykelvägar på landsbygden har också
utpekats i översiktsplanen, exempelvis har cykelvägen mellan Örebro och Latorp
förlängts till Garphyttan, samt en framtida cykelväg mellan Örebro och Vintrosa på
gamla E18.
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De alternativa energikällorna har tydligare lyfts fram i den bearbetade versionen av
kapitlet om teknisk försörjning. Angående alternativa drivmedel och dessas
påverkan på trafikplaneringen så anser kommunen att biltrafikens dilemman rymmer
fler dilemman än enbart utsläppsproblematiken. Vid en ökad användning av
alternativa drivmedel kommer biltrafiken fortfarande att ta stora utrymmen i
anspråk, ge upphov till buller m.m., inte minst sett till de trafikprognoser som pekar
på att bilanvändandet kommer att öka om inga andra åtgärder vidtas.
Synpunkterna på spridning av samhällsservice, i form av skolor och äldreboende,
har genererat förändringar i den bearbetade versionen av översiktsplanen på så sätt
att principer för olika typer av lokalisering tydligare har angivits.
Ställningstaganden om spridning av samhällsservice har dock inte förändrats sedan
samrådsversionen.
Ställningstaganden kring handel har inte ändrats i någon större utsträckning efter
samrådet.
Varken befolkningsutvecklingen eller tillgången på vattendrag motiverar att Örebro
kommun skulle undanta områden från strandskyddet för ny bostadsbebyggelse.
Strandskyddsfrågan kommer dock behandlas djupare i ett kommande uppdrag som
syftar till att identifiera platser där kommunen önskar undantag från strandskyddet
för ett mindre antal platser med befintlig bebyggelse som kan kompletteras med
ytterligare bostäder, samt platser för gemensamma småbåtshamnar och badplatser. I
översiktsplanen har ställningstaganden kring strandskydd tydliggjorts genom att
lättnader från strandskyddet givits på ett par ställen, samtidigt som det stärkts på
andra. Exempelvis har strandskyddet vid Kvismare kanal lättats.
Det finns ett flertal synpunkter i samrådssvaren om sådant som inte berörs eller kan
påverkas genom en översiktsplan, exempelvis kring låneböcker, dragningar av
busslinjer, skolverksamhet och gatuskötsel. Dessa frågor har vi fångat upp och fört
vidare till de förvaltningar och projekt som hanterar dessa frågor.

6.5 Barn och ungas synpunkter
Synpunkterna från barn och unga varierar beroende på om det är i ungdomar i
gymnasieålder eller de som vistas på fritidsgårdar, men säkerligen också beroende på
mötenas olika utformning. Mötet med gymnasieeleverna var utformat så att
ungdomarna fick diskutera fritt inom vissa förutbestämda ”större frågor”, medan
mötet med ungdomar från fritidsgårdarna mer förutsättningslöst utgick från
ungdomarnas egen vardag och upplevelser. Dessutom skickades en bilaga med
gymnasieelevers synpunkter in via gymnasienämndens samrådssvar. En del
samrådssvar har även inkommit från barn och unga på deras egna initiativ.
I fråga om boendesegregation pratar gymnasieeleverna om vikten av att blanda olika
hustyper och prisklasser. Man tror att förtätning kan ha konsekvenser i form av en
minskad segregation. Dock pekar eleverna på att segregationsproblematiken i högre
grad är beroende av andra faktorer, såsom tillgång till arbete m.m.
Trafik- och infrastrukturfrågor engagerade ungdomarna oavsett ålder, exempelvis
gång- och cykeltrafik, bussarnas tidtabell och sträckning samt i fråga om minskning
av biltrafiken i city. I fråga om gång- och cykeltrafik efterfrågas åtgärder för en
bättre trafiksäkerhet gentemot biltrafiken, samt bättre cykelvägar till och från samt i
42

Marieberg och asfaltbeläggning hellre än gatsten för att säkra cyklarnas
framkomlighet. Generellt finns en hel del synpunkter som gör gällande att
kollektivtrafik är viktigt och bör ha företräde framför bilar. Gällande bussarna
efterfrågas framförallt senare avgångstider och biltrafiken menar man kan minskas
genom parkeringsplatser utanför staden med anknytande spårvagn in till centrum.
Dessutom efterfrågas spårbunden kollektivtrafik på landet som ett mer miljövänligt
alternativ än bussar. För att inte minska centrumhandelns attraktivitet bör
parkeringshus byggas i city, alternativt parkeringshus lite utanför city med
kollektivtrafik som förbinder dessa med centrumkärnan.
Frågor om fritiden och fritidsaktiviteter var frågor som engagerade och här
efterfrågas badplatser av flera, samt fler idrottsplatser nära bostadsområden.
Gymnasieeleverna efterfrågar fler platser att vara på för ungdomar mellan
fritidsgårdsåldern och 18 år, framförallt sommartid. Denna mötesplats bör förläggas
centralt för att skapa möjligheter för möten med ungdomar från alla delar av staden.
Gymnasieelever har genom gymnasienämnden lämnat önskemål om mer konst i
staden.

6.5.1 Kommentarer
Gymnasieelevernas diskussion kring boendesegregation liknar till stora delar den
diskussion som förts i översiktsplanearbetet. Ambitionen om att blanda hustyper är
en av de stora frågorna i översiktsplanen.
Infrastrukturfrågorna har i viss mån hanterats och genererat förändringar i den
nya versionen av översiktsplanen. Exempelvis har ställningstaganden kring
kollektivtrafik och cykelvägar tillkommit som ytterligare tydliggör dess betydelse.
Många av frågorna kring infrastruktur vidarebefordras till de förvaltningar och de
projekt som de närmare berör.
En del av de synpunkter som handlat om fritiden och mötesplatser har haft bäring på
översiktsplanen. Bl.a. har utpekats att tätortsnära badplatser är särskilt viktigt med
hänsyn till barn och ungdomars tillgänglighet till dessa. Önskemålet om fler
mötesplatser för ungdomar har dock vidarebefordrats till fritid och turism.
Angående konst i staden har detta bedömts som en fråga som inte hanteras inom
översiktsplanen, men som har vidarebefordrats till de förvaltningar och de projekt
som frågan berör.
Synpunkter som inkommit i samrådet som inte haft bäring på översiktsplanen, har
lämnats vidare till de förvaltningar och projekt som synpunkterna berör. Exempelvis
lämnas synpunkter på busstidtabeller vidare till kollektivtrafikansvarig på
kommunen (gällande stadsbussarna framförallt), samt länstrafiken (gällande
landsortstrafiken).
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