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1. Utställningsutlåtande - vad är det?
Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av översiktsplanen. Syftet är att
beskriva hur utställningen gått till, redogöra för synpunkter som kommit in och förklara
mindre ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter. Ansvariga tjänstemän
har läst alla synpunkter och i detta utlåtande redovisas en sammanfattning. Synpunkter som
inte berör översiktsplanens förmedlas till ansvarig förvaltning inom kommunen.
Hur utställningsutlåtandet ska se ut regleras i Plan- och bygglagens 4 kapitel,
10 § och där står: Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall fogas
till handlingarna i ärendet. Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny
utställning ske.
Örebro kommun anser inte att översiktsplanen förändrats så mycket efter inkomna synpunkter
att en ny utställning behövs.

2. Hur har utställningen gått till?
Vårt framtida Örebro, förslag till översiktsplan för Örebro kommun, har varit utställd för
granskning under perioden 12 oktober 2009 till 13 december 2009.
Utställningen har framför allt varit digitalt baserad och ställts ut på
www.orebro.se/oversiktsplan. Dessutom har handlingar, d.v.s. planbeskrivningen, kartbilaga,
samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, samt tidigare översiktsplan och övriga
styrdokument som legat till grund för arbetet, funnits tillgängliga i pappersform.
Översiktsplanens handlingar har tillsammans med beskrivande planscher ställts ut på
Stadsbiblioteket, biblioteken i Haga, Brickebacken, Varberga, Vivalla, Markbacken,
Glanshammar, Vintrosa, Garphyttan, och Odensbacken samt på Universitetet och i
Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8A.
Pappersexemplar har även varit möjliga att låna på biblioteken med ordinarie lånekort. En
populärbroschyr med sammanfattning av de viktigaste ställningstagandena har distribuerats
via biblioteken, Näringslivskontoret och i de forum där Stadsbyggnad haft kontakt med dem
som är intresserade av översiktsplanen. Pappersdokumenten har också kunnat fås mot en
subventionerad kopieringskostnad.
Politiker och tjänstemän har funnits på plats för att svara på frågor om förslaget dessa tider:
Hagabiblioteket 24 nov. kl. 16-19, Stadsbiblioteket 13 nov. kl. 15-18, Universitetet,
Prismahuset 4 nov 11-14 och Vivallabiblioteket 19 nov 14-17. Utöver detta har enskilda
möten ägt rum med länsstyrelsen och andra enstaka intressenter. Tjänstemän har varit
tillgängliga via telefon och via en översiktsplanens e-post; oversiktsplan@orebro.se.
Kungörelse har skett på anslagstavla i rådhuset och i lokaltidningen Nerikes Allehanda.
Annonsering har även skett under vinjetten Örebro kommun informerar som bl.a. finns på
busshållplatserna.
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3. Översiktplanen efter utställningen
Örebro kommun anser inte att översiktsplanen förändrats så mycket efter inkomna synpunkter
att en ny utställning behövs. Nedan görs en sammanfattning av de ändringar som inte är av
redaktionell karaktär.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt ställningstagande att en fördjupad översiktsplan för området Vintrosa-Lanna ska
tas fram.
Ställningstagandet om riksintresset för naturvård vid Latorpsplatån justeras så att det
framgår att det inte längre är kommunens vilja att tätorterna Vintrosa och Latorp ska
undantas från riksintresset, utan att det istället är kommunens vilja att orterna ska
kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet.
Texten om utredningsområde för järnvägen genom Örebro kompletteras med att
nedgrävning, överdäckning eller upphöjning av järnvägen ska utredas.
Förtydligande i ställningstagande för framtida godsjärnväg väster om Örebro så att det
tydligare framgår att bansträckningen är ungefärlig och behöver utredas.
Utbyggnadsområde för verksamheter öster om järnvägen vid Törsjö ändras till
utredningsområde för verksamheter.
Utbyggnadsområde blandat för Aspholmen justeras så att ”fliken” ner mot Nasta tas
bort.
Till texterna om Aspholmen, Holmen och Österplan läggs en mening om att
förekomsten av förorenad mark behöver utredas vid planeringen av områdena.
Texten till utvecklingsområdet för fritid och rekreation vid Karlsdal och Gustavsvik
förtydligas med att grönytor tillgängliga för allmänheten ska finnas i stor utsträckning.
Utbyggnadsområde för bostäder norr om Hjälmarvägen ut mot Oset kompletteras med
en text om att hänsyn ska tas till riksintresse för naturvård och kulturmiljö.
Vindkraftskartan ändras så att områden där försvaret har intressen ändras till
”Områden med motstående intressen som eventuellt kan förenas med vindkraft”.
Busslinjer som går att arbetspendla med läggs till i kartan, som komplement till de av
Regionförbundet Örebro utpekade starka stråken för kollektivtrafik.
Tre utredningsområden för natur- och kulturreservat läggs till; Öknaskogen, vid Nasta,
och vid Vintrosa-Latorp.
Gränserna för några befintliga utredningsområden för natur- och kulturreservat
justeras något.

4. Inkomna yttranden
Under utställningsperioden har 84 yttranden kommit in och är diarieförda, varav 53 stycken är
brev från privatpersoner rörande en och samma fråga. Det är betydligt färre svar än i
samrådet, men eftersom många svar kom in under samrådet och förslaget är justerat kan det
tyda på att samrådets genomförande och resultatet av samrådet har fallit väl ut.
4.1 Externa myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en särskilt granskande roll av översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.
Därför redovisas deras granskningsyttrande i sin helhet med efterföljande kommentarer.
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Kommentar: Angående Latorpsplatån redovisas riksintresset i översiktsplanen såsom
föreskrivs i lagen. Eftersom kommunen har detaljerade inventeringar i området vill vi
redovisa våra ståndpunkter angående riksintresset och har därför markerat områden i kartan
där vi anser att en framtida tillväxt av orterna Vintrosa och Latorp kan ske utan att påtagligt
skada riksintresset. Det betyder inte att riksintresset är ändrat eftersom det avgränsas av en
statlig myndighet. Formuleringen kring riksintresset har justerats i enlighet med detta.
Angående förorenad mark så har en GIS-analys nu gjorts för att studera konflikter mellan
förorenad mark enligt länsstyrelsens MIFO-databas och föreslagen markanvändning i
översiktsplanen. Analysen finns att tillgå hos kommunen. Då det finns rikligt med förekomster
av misstänkt förorenad mark i kommunen och särskilt i tätorten så blir det naturligtvis
krockar mellan ytor i översiktsplanen och förekomster ur MIFO-databasen. Men inte av en
sådan art att vi ser anledning att ändra den planerade markanvändningen. Det finns dock
anledning att kommentera problematiken med förorenad mark exempelvis för de två
omvandlingsområdena Aspholmen och Holmen.
Angående totalförsvaret så hade kommunen i utställningshandlingen inte fullt ut möjlighet att
ta hänsyn till försvarets intressen då vi ännu inte fått ta del av försvarets karta. Efter ett möte
med försvaret har vindkraftskartan justerats något. I kartan finns ”områden med motstående
intressen som eventuellt kan förenas med vindkraft” inom riksintresset för totalförsvaret, och
från kartan finns det en länk till kapitlet om vindkraft. I texten framgår att tidig kontakt ska
tas med både Försvarsmakten och Luftfartsverket vid vindkraftsetablering.
Angående naturreservat så har vi förtydligat hänvisningen till kartan från texten.
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Banverket
Nobelbanan kan vara en möjlig utbyggnad på mycket lång sikt men idag saknas
resandeunderlag för lönsamhet. En ny godsterminal ska även hantera det gods som idag
hanteras vid ”Svampenterminalen” och den gamla terminalen ska då avvecklas.
Banverket har inga planer på nya pendeltågstationer men ser inga hinder mot att mark
reserveras i översiktsplanen. Banverket ser positivt på kommunens utredning om resecentrum
och vill vara en samrådspart. Avsteg från bullerriktvärden får göras endast i centrala
stationsnära lägen. Vibrationer om 0,4 mm/s får inte överskridas vid nybyggnation av
bostäder.
Kommentar: Örebro kommun vill ta fram en förstudie om Nobelbanan tillsammans med
Banverket och övriga kommuner i stråket Örebro-Karlstad för att klargöra förutsättningarna
för framtida utbyggnad. Vi har ett flertal markreservat för Nobelbanan men innan förstudien
är genomförd kan inga alternativ avfärdas.
Det kan mycket väl vara så att ”Svampenterminalen” inte är en långsiktig plats för
godshantering och kommunen kommer beakta det i den fortsatta utredningen om järnvägen
genom Örebro. Vi noterar Banverkets intresse för vår utredning om resecentrum.
Försvarsmakten, högkvarteret
Vindkraftverk riskerar att störa tekniska system av olika slag. En karta med konfliktområden
finns i Försvarsmaktens yttrande.
För att förhindra åtgärder som påtagligt kan påverka Villingsbergs skjutfält som är av
riksintresse för totalförsvaret kommer riksintresset att hävdas utanför skjutfältets gränser.
Vindkraftverk på skjutfältet och i dess direkta närhet kan inte accepteras.
Höjdbegränsningarna runt Örebro flygplats skiljer sig åt för civil och militär luftfart. Områden
för vindkraftändamål förslås inom bedömningsområdet för militär luftfart. Inom detta område
blir det höjdbegränsningar.
Försvarsmakten menar att det inte ligger inom ramen för översiktsplanearbetet att ange
önskemål om reglering av den militära verksamheten till förmån för fritidsintressen. Generellt
ser Försvarsmakten positivt på att fältet används av allmänheten under de tider som
Försvarsmakten inte bedriver verksamhet som medför avlysning av fältet.
Kommentar: Översiktsplanen ska ange kommunens vilja om markanvändningen och därför
kommer vi att behålla utpekade områden för vindkraft exempelvis vid Villingsbergs skjutfält.
Däremot kommer samtliga områden där Försvarsmakten har påpekat att det finns konflikter
med försvarets intressen att ändras så att de anges som ”områden med motstående intressen
som eventuellt kan förenas med vindkraft”. Detta tillsammans med skrivningen om att tidig
kontakt ska tas med Försvarsmakten och Luftfartsverket godtogs av alla parter på ett
sammanträde mellan kommunen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen 2009-12-21. När det
gäller tillgängligheten till skjutfältets natur för allmänheten förutsätter kommunen att
intentionerna i gällande miljöprövningsbeslut genomförs fullt ut.
Vägverket Region Mälardalen
Vägverket är kritiskt till utredningsområdet för bostäder söder om väg 207 i Ekeby-Almby
eftersom det kräver fler anslutningar till vägen. Vägverket anser inte att ”möjlighet till
framtida utbyggnader” ska utredas.
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Vägverket påpekar också felaktigheter om riksintressen för vägar och vägreservat och om
byggnadsförbud längs det allmänna vägnätet. Vägverket vill också att vi håller isär
byggnadsförbud och risker med farligt gods.
Kommentar: Kommunen har valt att ha kvar utredningsområdet för bostäder söder om väg
207 i Ekeby-Almby. I övrigt har vi ändrat i handlingen utifrån Vägverkets påpekanden om
riksintressen och byggnadsförbud.
Finspångs kommun
Finspångs kommun poängterar betydelsen av väg 51 för person- och godstransporter mellan
Norrköping och Örebro. Åtgärder på väg 51 prioriteras av Finspångs kommun. Man har även
noterat Örebros intresse för vindkraft i angränsade områden och påpekar att man håller på att
ta fram en översiktsplan med utredning av förutsättningarna för vindkraft.
Kommentar: Vi håller med Finspångs kommun. Väg 51 utgör ett viktigt stråk för regional
kollektivtrafik och effektivisering av befintlig väginfrastruktur på väg 51 ses som en viktig
åtgärd. Ett kommungränsöverskridande vindkraftarbete välkomnas. Örebro kommun ser fram
emot att få ta del av vindkraftplan för Finspångs kommun och samarbete i kommande
vindkraftärenden.
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun framhåller förbättrad kollektivtrafik som viktigt för att nå en
regionförstoring Örebro-Vingåker-Stockholm. Man betonar behovet av ytterligare
kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan. Man ser också mycket positivt på
bebyggelseutveckling i stråket Örebro-Ekeby-Almby-Stora Mellösa-Odensbacken med en
förlängning mot kommungränsen vid Läppe.
Kommentar: I översiktsplanen har kommunen valt att redovisa stråk som är viktiga för
regional kollektivtrafik vilka överensstämmer med stomnätet i Örebroregionens beslutade
målbild för kollektivtrafiken. Vi redovisar även vissa andra betydande landsortslinjer. I
Örebroregionens målbild ingår även regionala stråk och storregionala stråk som binder
samman Vingåker med Örebro och Örebroregionen, däribland Västra stambanan och
busstrafik längs väg 52.
I övrigt instämmer vi med Vingåkers kommun att en fortsatt satsning på Västra stambanan är
av stor betydelse. Vi har justerat översiktsplanen i detta avseende.
Följande har meddelat att de avstår från att lämna yttrande;
Askersunds kommun
Lindesbergs kommun (hänvisar till sitt yttrande i samrådet)
Ljusnarsbergs kommun
4.2 Interna myndigheter
Tysslinge lokala nämnd
Tysslinge lokala nämnd (TLN) anser att en utökad och väderskyddad pendlarhållplats bör
planeras i anslutning till rondellerna vid E18/Vintrosa samt översyn av busslinjernas
sträckning. Önskan finns att vägreservat E18/Vintrosa – Lannafors återinförs i
översiktsplanen för att tydliggöra möjligheten till en vägförbindelse här i framtiden. TLN
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anser också att områden med risk för markradon bör redovisas mer detaljerat och att
kommande vattenförsörjningsplan bör inarbetas i översiktsplanen. Vidare anser TLN att
området mellan infarten och Nyhammarsdammen i Garphyttan bör kunna ombildas till park
med friluftsbad och att det i utvecklingsområde 8, utöver bostäder, bör ges möjlighet till
byggande av skola och idrottshall.
Kommentar: Synpunkter angående pendlarhållplatsen anses inte vara en översiktsplanfråga
och vidarebefordras till länstrafiken.
Vägverket är ansvarig för E18, väg 730 och väg 731 genom och förbi Vintrosa, Latorp och
Lannafors. Vår bedömning är att en ny väg väster om Vintrosa skulle försämra underlaget för
servicen i Vintrosa. Det är heller inte säkert att så stor del av trafiken skulle välja den
alternativa vägen, eftersom de flesta sannolikt har Vintrosa och Latorp som målpunkt.
Däremot bör väg 731 åtgärdas för att bli säkrare för dem som färdas längs eller ska korsa
den. Vägverket ansvarar för sådana åtgärder. Marken väster om Vintrosa är utpekad som
riksintresse för naturvård. Enligt fyrstegsprincipen ska effektivisering av befintlig
infrastruktur prövas före större investeringar. En ny väg slukar resurser och medför intrång i
naturmiljön och landskapet.
Den radonkarta som redovisas i översiktsplanen visar var det på grund av geologiska
förutsättningar föreligger en risk för förhöjda värden av markradon. Det finns mycket riktigt
andra kartor som visar på en mer begränsad utbredning av radonriskområdet, men då
handlar det om konstaterade förhöjda nivåer och inte hur riskområdet ser ut. Miljökontoret
menar att den karta som redovisas i översiktsplanen är den som är mest relevant att använda
i detta sammanhang.
Angående synpunkter om vattenförsörjningsplan tolkar vi det som att det är
vattenskyddsområdet för Svartån som avses. Arbetet med detta har inte kommit tillräckligt
långt för att komma in i översiktsplanen.
Frågan om Nyhammarsdammen vidarebefordras till Fritid och Turism. Inget i
översiktsplanen hindrar egentligen en etablering av park och friluftsbad i nämnt läge.
Förutom finansiering krävs förmodligen en utredning i form av detaljplan och förmodligen
även vattendom.
När det blir aktuellt med en expansion av skolan finnas det stöd i översiktsplanen kap. 8.2 för
skolbyggnader i område 8. Dock krävs en utredning av trafiksäkerhetsfrågan eftersom det
skulle innebära att skolbarn behöver korsa vägen.
4.3 Intresseorganisationer och företag
Bofors Test center
Bofors anser att skrivelsen om Kilsbegen och Villingsberg har för stark inverkan på deras
verksamhet och ett stort antal arbetstillfällen i Karlskoga kommun och yrkar på att skrivelsen
om kommuns vilja att Villingsbergs skjutfält på lång sikt ska avvecklas ska tas bort.
Kommentar: Delar av Villingsbergs skjutfält har mycket höga rekreationsvärden och
Kilsbergen är ur vindkraftperspektiv mycket intressant med gynnsamma vindförhållanden.
Kommunen vill därför ge sin syn på riksintresset för totalförsvaret. Viljan att förena
allmänhetens möjlighet till rekreation och vindkraftintresset med försvarsmaktens intressen
kvarstår från kommunens sida.
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Brf. Lunden
Brf. Lunden anser att det i utvecklingsområde blandat nr 90 öster om Lundby ska finnas
möjlighet till kolonilotter och rekreationsområde. Vidare anser man att sträckningen av
planerad väg 535 Boglundsängen - Kåvivägen bör justeras för att möjliggöra återvändsgränd
av Mandelstensvägen.
Kommentar: Området är detaljplanelagt för odlingslotter i detaljplan A579 från 1976. Detta
innebär att önskemålen från Brf. Lunden mycket väl är genomförbara. Även i det blandade
område som finns inritat i förslaget till översiktsplan ryms det odlingslotter. Vägsträckningen
mellan Boglundsängen och Lillån är väldigt schematisk. Vid detaljplaneläggning av området
utreds vägens exakta sträckning. Kommunen är tveksam till att stänga Mandelstensvägen för
genomfartstrafik.
E.on
E.on yrkar på att gasledningsreservat från nu gällande översiktsplan bör föras in i den nya
översiktsplanen, att ställningstagande angående placering av transformatorstationer tas bort
och att parkmark ska kunna användas för ledningsdragning.
Kommentar: Ur miljöhänseende är biogas att föredra framför naturgas. En framtida
gasledning i det reservat som redovisas i kommunens nu gällande översiktsplan från 2002
gynnar distributionen av naturgas framför biogas. Biogas produceras i större grad lokalt
medan naturgasen framförallt importeras från kontinenten. Örebro kommuns vilja är att
produktionen av biogas ska öka för att minska användandet av fossila bränslen. Detta gynnas
inte av ett gasledningsreservat genom kommunen.
Kommunens vilja är att transformatorstationer i första hand placeras på kvartersmark eller i
byggnader. Detta liksom frågan om ledningsdragning i parkmark, behöver utredas i varje
enskilt fall för att hitta den bästa lösningen. Tydlighet i dessa frågor är viktig och de utreds
bäst i samband med detaljplaneläggning. Översiktsplanen är vägledande i detaljplanearbetet
och därför är ställningstagandet om transformatorstationer relevant.
Ervalla Bygdelag
Ervalla Bygdelag anser att busslinje 314 är viktig för landsbygden i området och att dess
sträckning bör markeras som viktigt stråk för kollektivtrafiken.
Kommentar: Kommunen ser mycket positivt på samordningen av bygdeföreningarna som
tillsamman bildat Ervalla Bygdeförening. Utpekade viktiga stråk för kollektivtrafiken
motsvarar stomnätet i Örebroregionens beslutade målbild för kollektivtrafiken som
Länstrafiken och kommunerna nu arbetar efter. Dock kommer kartan att kompletteras med de
busslinjer som medför möjlighet till arbetspendling för att på så vis markera var möjlighet till
ett hållbart resande finns.
Hagaby GoIF anser att skogen norr om E18/E20 öster om Bettorp bör ingår i ett utvidgat
naturreservat för Lillåskogen och att detta skulle kunna knytas till Venaskogen och
Rynningeviken. Man är positiv till att Kränglan och Lillåskogen pekas ut som värdekärnor i
Örebro grönstruktur och som utredningsområde för naturreservat. Dock vill man understryka
att inte reservatsföreskrifterna förhindrar klubbens tränings- och tävlingsarrangemang eller
ställer krav på dessa. Hagaby GoIF menar också att de gröna stråk som planeras mellan
Lillåskogen/Kränglan och Venaskogen bör vara minst 300 meter breda.
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Kommentar: Utvecklingsområdet för verksamheter öster om Bettorp kvarstår men i pågående
planarbete läggs gröna stråk in som förbinder Rynningeåsen med Kränglan/Lillåskogen.
Troligtvis kommer inte dessa stråk att överallt kunna motsvara förväntningar om 300 meters
bredd. Utredningsområde för naturreservat finns i delar av Kränglan/Lillåskogen.
Kommunens intentioner är att värna och bevara möjligheterna till rekreation. Arbetet med att
formulera föreskrifter pågår och föreskrifterna kommer att säkerställa möjligheten till
orienteringsverksamhet även i framtiden.
Hyresgästföreningen Örebro
Hyresgästföreningen ser hellre prioritering av boende än turism. Hänvisning sker till flera
delar i texten.
De ser positivt på förtätning och vill att hyresrätten lyfts fram mer.
Att satsa på flera regionala handelsområden ser hyresgästföreningen som positivt, men
funderar om Österplan också bör räknas dit? Ang. handel anser de inte att all handel är positiv
för stadskärnan, t.ex. den som föranleder tunga transporter.
Uppställningsplats för farligt gods anser de ej ska vara så nära Hjälmaren.
Har man tänkt på vattennivåerna vid byggnation runt CV och USÖ?
De ställer sig frågande till om man ska bygga på mark som är klassad som högrisk för radon.
Busskartan är svårtolkad, det ser ut att bli sämre.
Att bygga sovrum mot gården, är det enda åtgärden mot att bygga mer bullersäkert?
Att kunna bygga billigt och hyresnivåerna är viktigt för hyresgästföreningen och tas inte upp i
översiktsplanen.
Kommentar: Av hyresgästföreningens utförliga svar finns många synpunkter som kommunen
tar till sig, alla är dock inte tillämpbara i översiktsplanen. Ambitionen att uttrycka vilja om
byggnaders innehåll och bevarande t.ex. för handel eller bibliotek är värdefull, dock inte
något som styrs i själva markanvändningsfrågan.
Vi förstår om busskartan är svårtolkad då det inte är en busslinjenätskarta. Layouten ändras.
I samband med nytt linjenät kommer ytterligare information att presenteras.
Österplan ser kommunen som en del av staden och eftersträvar stadsmässighet och blandade
funktioner, snarare än ett regionalt handelsområde. Kommunen vill stärka stadskärnans
handel.
Kommunen ser inte att översiktsplanen uttrycker en konflikt mellan attraktiva bostadsmiljöer
för alla och turistmiljöer för såväl örebroare som besökare.
Skrivningen för uppställningsplats för farligt god justeras även om läget inte är så nära
Hjälmaren att det utgör en konflikt.
Hänsyn har tagits till översvämningsrisker i översiktsplanen.
Beträffande buller finns fler ställningstaganden, t.ex. att kommunen ska delta i projekt för att
minska bullret vid källan, exempelvis alternativa vägbeläggningar (tyst asfalt) och
hastighetsåtgärder.
Jernhusen
Det har blivit fel i samrådsredogörelsen där Jernhusen och Euromaint sammanförts, där
Jernhusen anser att deras synpunkter återgetts på ett felaktigt sätt. I övrigt arbetar Jernhusen
med representanter från kommunen i en gemensam framtidsvision.
Nedan återges en utförligare sammanfattning av samrådssvaret
• Jernhusen ser inga stora brister i dagens resecentrum, men vill gärna vara med i arbetet
med den framtida utformningen.
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Jernhusen önskar att fastigheten Västra Nobelgatan-Östra Bangatan är lämpligt för
utbyggnadsområde för bostäder istället för utvecklingsmöjligheter för järnväg
Jernhusen deltar gärna i arbetet med framtida kombiterminaler.
Föreslaget godsjärnvägsstråk bör ha en bra koppling till Mälarbanan
Inom CV-området är det viktigt att befintliga verksamheter, d.v.s. järnvägsföretag,
tillförsäkras möjlighet att fortsättningsvis bedriva och utveckla sina företag.
Att USÖ kan utvecklas mot CV-området avser Jernhusen utveckla i en egen s.k.
”masterplan”.
Jernhusen är positiva till utbyggnadsområde 752 i samrådet vid Alnängarna och avser
arbeta vidare med detta område ihop med Örebro kommun.

Kommentar: Vi beklagar att ni uppfattat att ni blivit sammanförda i samrådsredogörelsen.
Då det inte framgår vad som blivit felaktigt i sak har vi återgett en sammanfattning av ert
samrådsvar ovan.
Kommunen ser positivt på visionsarbetet för CV-området och det följer intentionerna i
översiktsplanen. Kommunen betonar att översiktsplanen är vägledande och erbjuder
möjligheter och att det finns stora möjligheter att delta även i framtida detaljplanearbete där
de juridiska förutsättningarna låses fast.
Fastigheten V.Nobelgatan Ö.Bangatan ändras ej till bostadsändamål. Utbyggnadsområdet
vid Alnängarna finns kvar.
Vi noterar Jernhusens intresse för samarbete runt kombiterminaler. Vi instämmer i betydelsen
av en god koppling mellan godsstråket och Mälarbanan.
Lantbrukarnas riksförbund, Örebro kommungrupp (LRF)
• Hoppas att översiktsplanen utmynnar i förutsättningar för landsbygdens företag att
utvecklas.
• Planera cykelvägar, vägar, hållplatser så att de inte negativt påverkar befintlig verksamhet
• Bra att jordbruksmark ses som en viktig samhällsresurs. Lantbruket behöver långsiktiga
spelregler och kommer att vara en viktig part när det gäller att lösa livsmedels- och
energiförsörjningen och jordbruksmark bör inte bebyggas.
• Återskapande av våtmarker måste ske på markägarnas initiativ och mot ersättning.
• Industri- och logistikverksamhet på stora ytor orsakar översvämning av åkermark. Man
behöver satsa på dammsystem i anslutning till stora hårdgjorda ytor.
• Tar inte ställning för eller emot ekologisk produktion.
• Negativa till uranbrytning, precis som kommunen.
• Markeringen för framtida godsjärnväg riskerar att lägga en död hand över många
verksamheter. Markreservationer bör tidsbegränsas och årlig ersättning utbetalas till
markägare om projekten inte startat inom 10 år.
• Industrispår genom vattenskyddsområde är inte genomtänkt.
• Utför infrastrukturutbyggnader med minska möjliga markanspråk.
• Hästverksamhet måste finnas tätortsnära för barn och ungdomar.
• Lantbruk med tätortsnära skog utsätts idag för nedskräpning, slitage och restriktioner i
brukandet utan att få ersättning.
• Kan inte acceptera mer omfattande byråkrati när det gäller strandskydd och skötsel av
diken/kanalsystem.
• Kommunen ska hålla sig till det nationella regelverket och inte införa extra restriktioner
för vattenskydd. Ytterligare skyddszoner utmed vattendrag ska vara frivilliga och mot
ersättning.
• En annan huvudvattentäkt än Svartån behövs och LRF förordar Vättern.
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Förändrad påverkan från flyget vid förlängning av flygplatsen behöver beskrivas.
Kan kommunal borgen vara ett sätt att hjälpa investeringar i vindkraft?
Elledningar som markkabel är bra då det frigör mark
Skebäcksverket bör anslutas till certifieringssystemet Revaq för att slammet ska kunna
återföras till åkermark

Kommentar: Text om lokala effekter av klimatförändringar ändras.
Vid nybyggnation har fastighetsägare idag större krav att omhänderta dagvatten på den egna
fastigheten än förr.
Angående reservat för järnvägar etc. så är det genom lag kommunens skyldighet att planera
för den långsiktiga markanvändningen som behövs för samhället. Det är också kommunens
önskan att eventuella infrastrukturåtgärder får så liten negativ effekt som möjligt för jordoch skogsbruk.
Kommunen ska genomföra en utredning om tätortsnära hästområden.
När det gäller tätortsnära natur så genomför kommunen omfattande satsningar på rekreation
och naturvård på egen mark. Behövs annan mark måste varje enskild fråga lösas för sig.
Nya strandskyddsregler handlar mer om ansvar för handläggandet, inte om reglerna i sig,
och kommunen håller sig till det nationella regelverket.
Kommunen utgår från det nationella regelverket i de arbeten som pågår för skydd av yt- och
grundvatten. Kommunen har genom gällande lagstiftning också krav på sig att säkerställa
nödvändig råvattenresurs. Detta krav kan påverka markanvändningen i landskapet.
Återskapande av våtmarker bör alltid lösas i samförstånd och med kostnadstäckning för
markägaren. Projekt- och driftsmedel sökes hos länsstyrelsen.
I flera fall har kommunen genom restaureringsåtgärder på ängs- och hagmark gjort det
möjligt för markägaren att söka miljöstöd från länsstyrelsen.
Skebäcksverket hoppas ha Revaq-certifierat rötslam inom 6-12 månader.
Ormesta Byalag och Almby-Norrbyås hembygdsförening
Ormesta byalag anser att Ormesta pga. kulturmiljön kräver ett opåverkat närområde för att
komma till sin rätt. Följande förslag framförs:
• Undanta Ormesta by från genomfartstrafik.
• Ingen bebyggelse, men en cykelväg mellan mellan Tybblelund och Mark.
• Ingen bebyggelse, men kommunalt VA till Mark.
• Utbyggnadsområdena 36 (norr om Hjälmarvägen) och 99 (väster om Stortorpsvägen) bör
utgå.
• Att kulturmijöområdet runt Ormesta by utvidgas ytterligare.
• Att jordbruksmarken närmast radbyn används som till lokalt producerad råvara för drift av
kommunens nya bussar.
• Välkomnar beslutsfattare att fotvandra med byalaget genom området
Kommentar: Utbyggnadsområden bibehålls och de är enligt kommunens mening redan
justerade och anpassade i tillräcklig utsträckning i samrådet.
Ornitologiska Klubben
Ornitologiska Klubben anser att Kvismaredalen mellan Almbro och Odensbacken behöver
ges en samlad beskrivning utifrån natur- landskapsbilds- fritids- och kulturvärden. Punkterna
7 och 8 under rubriken Teknisk försörjning anser man behöva en mer nyanserad formulering
med avseende på möjligheterna till samlokalisering och avstånd mellan verk.
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Kommentar: Kommunen anser att nämnda värden har behandlats mer än väl, inte minst i
analysarbetet som ligger till grund för ställningstagande om vindkraft. Resultatet av detta
arbete är bland annat att de största delarna av Kvismaredalen pekats ut som olämpliga för
vindkraftetableringar. När det gäller punkterna 7 och 8 under rubriken Teknisk försörjning är
dessa mer eller mindre direkt hämtade ur länsstyrelsens policydokument Vindkraft i Örebro
län (s 6 och 22). De nya reglerna för prövning av vindkraft är väldigt tydliga för hur tillstånd
ges och vilka typer av vindkraftverk som kräver tillstånd på olika nivåer. Dessa regler anger
tydligt att vindkraftverk som står tillsammans med ett eller flera andra vindkraftverk oftast
prövas enligt högre nivå än om likvärdigt vindkraftverk står enskilt.
Örebroporten
Örebroporten yrkar på att området vid ishallen – bandyhallen (97+74) kompletteras med
tillägg att möjlighet till byggrätt för skolverksamhet ska finnas.
Kommentar: En byggrätt för skolverksamhet på föreslagen plats ser kommunen inte som
lämplig då friytor för bland annat utevistelse, cykelparkering och bilparkering inte blir
tillräckliga. De ytor som finns i anslutning till idrottsanläggningarna anser kommunen vara
en resurs för idrottsverksamheternas eventuella framtida expansion.
4.4 Privatpersoner
Ett 70-tal yttranden har kommit in från privatpersoner och berör följande frågor;
• Frågan om utbyggnadsområde för blandade verksamheter längs med Gamla vägen
• Området söder om Karlsdal
• Hästar
• Godsjärnväg
• Utbyggnadsområde verksamheter Törsjö
• Kåvivägen i Lundby
• Yxstabacken
• Ekeby-Almby
• Utbyggnadsområde Runnaby
• Utbyggnadsområde Almby/Näsby
• Kvismardalen
Boende längs Gamla Vägen och Nastaallén
Från oss som bor längst Gamla Vägen/Nastaallén framförs här en stark protest gällande att
klassa om rekreationsområden runt vårt villaområde till ”utbyggnadsområde blandat”.
För oss som bor i villaområdet utgör grönområdet – som idag klassas ”park/fritidsområde” i
detaljplan – en grundläggande förutsättning för en trivsam boendemiljö. Grönstrukturen
verkar som avskärmning från Aspholmens industriområde samt bullerabsortion från
tågtrafiken. Vidare kräver vi att ni säkerhetsställer att ingen ytterligare trafikbelastning på
Gamla vägen sker vad gäller Nya Gustavsviksbron. Banverket och kommunen erhöll i år en
enkät från de boende i området med krav på åtgärder för att minska buller från tågtrafiken.
Ovanstående yttrande finns i 53 stycken skrivelser.
Kommentar: Utbyggnadsområdet justeras enligt de boendes önskemål.
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Privatperson, Gamla vägen
Framför samma synpunkter som brevet om området vid Gamla vägen ovan. Är också orolig
för ökad biltrafik då Gustavsviksbron öppnas, att utökad spårkapacitet och Banverkets vilja att
avverka alla träd utefter järnvägens västra sida ska medföra mer buller, och en eventuell
Multiarena. Han undrar vidare från vilken forskning eller vilka regelverk är uppgifterna
gällande skyddsavstånd för hästar är hämtad.
Kommentar: Utbyggnadsområdet vid Gamla vägen justeras.
Det finns inga nationella regler kring skyddsavstånd mellan ridanläggning/stall till bostäder.
De tidigare riktlinjerna baserades inte på vetenskapliga studier kring hästallergen. Idag har
forskningen utvecklas avsevärt och visat att spridningen i utomhusluft avtar snabbt med
avståndet och att skyddsavståndet bör avgöras i det enskilda fallet. Örebro kommun ändå valt
att ange ett mått, enligt försiktighetsprincipen.
Privatperson, Gamla vägen
Framför samma synpunkter som brevet om området vid Gamla vägen ovan. Är också orolig
för att Banverkets planer att avverka alla träd utefter järnvägens västra sida ska medföra mer
buller. Om förslag till etablering av Multiarena vid Karlsdal genomförs innebär det en
försämrad boendemiljö med buller och andra störningar. Låt området vara ett
rekreationsområde.
Kommentar: Utbyggnadsområdet vid Gamla vägen justeras. Området som är avsatt för
rekreation och fritid söder om Karlsdal förtydligas i texten och kommer inte att innehålla
möjlighet för en multiarena.
Privatperson, Källtorp
Genom förslag till ny översiktsplan riskerar min fastighet, där det bedrivs storskaligt jordbruk,
att genomskäras av planerad godsjärnväg. Detta skulle medföra en fysisk barriär genom den
väl arronderade fastigheten med konsekvenser för driften av jordbruksverksamheten.
Godsstråket skulle också påverka kulturmiljön vid t.ex. Lindbacka. En alternativ lösning,
vilket det idag finns goda exempel på, skulle kunna vara en underjordisk järnväg genom
Örebro.
Kommentar: Kommunen vill behålla reservatet för godsjärnväg för att på så vis ha en
framtida möjlighet att styra godstransporter utanför staden. Översiktsplanen har ett
långsiktigt perspektiv och bansträckningen behöver utredas i detalj. För att en ny järnväg ska
kunna byggas krävs utredningar och samråd med markägare enligt Lagen om byggande av
järnväg.
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Privatperson, Törsjö
Yttrande författat av jurist vid LRF Konsult. På fastigheten bedrivs jordbruk i sjunde
generationen och planer finns på att utveckla verksamheten. Förslag till översiktsplanen
innebär en stor försämring. Eftersom en stor del av åkermarken utgör ”utbyggnadsområde
verksamheter” kommer verksamheten påverkas. I praktiken ett stopp för i utvecklingen av
fastigheten. Törsjöområdet består av god åkermak och bör ej bebyggas. Vidare bör
industrispåret till Atleverket växlas av från stambana längre norrut och följa den nya tvärleden
till Atleverket för att minska onödig miljöpåverkan.
Kommentar: Utbyggnadsområdet ändras till utredningsområde för att förtydliga inga
definitiva ställningstaganden för området är fastlagda. En utredning om områdets
möjligheter och påverkan på nuvarande verksamheter behövs innan kommunen tar ställning
till utbyggnadsområdets omfattning och utformning.
Privatperson, Lundby
Föreslår att Kåvivägen som går förbi Lundby görs till en återvändsgata i utkanten av Lundby,
och att istället en ny väg som förbinder Vivalla och Lundby med Lillån byggs. Han anser att
Kåvivägen genom Lundby utgör en säkerhetsrisk.
Kommentar: För de som bor norr om Lundby är Kåvivägen genom Lundby en av två
förbindelser med staden. Det är inte aktuellt att stänga Kåvivägen genom Lundby då det
skulle medföra mer störningar för de boende i Lillån, eftersom all trafik då skulle behöva gå
via Lillån. En framtida förbindelse mellan Boglundsängen och Lillån finns med i
översiktsplanen. Dess sträckning är inte närmare utredd ännu och synpunkterna tas med till
det arbetet.
Privatpersoner, Yxsta
Området kring Yxstabacken och i närliggande Kårsta bör lyftas fram som ett
utbyggnadsområde. Där finns närhet till både natur och stadens utbud, med 1,5 km till
kollektivtrafik, möjligheter att ha häst. Flera fastighetsägare vill sälja av mark för byggnation.
Det finns behov av att diskutera detta område i ett helhetsperspektiv.
Kommentar: I arbetet med översiktsplanen har inte resurser funnits för att utreda och
markera alla lämpliga platser för byggnation på landsbygden i hela kommunen. Därför har
utbyggnadsområden endast markerats i tätorter där konkurrensen om mark är större. För
Yxstabacken finns ett planprogram som visar möjligheterna till utbyggnad som antogs av
Programnämnd Samhällsbyggnad 2010-01-11.
Privatperson, Ekeby-Almby
Framför önskemål om att bevara den karaktär av by som finns i Ekeby-Almby när området
byggs ut. Särskilt bykänslan och miljön längs med Kärleksstigen, Ekeby Dreve och Framnäs
är viktiga att bevara. Det är också viktigt att bevara skog mellan kvarteren för att kunna
promenera runt utan att få över privata tomter, och för att bevara lite svampskog.
Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen för Ekeby-Almby gäller. Ekeby-Almby har
inventerats utifrån kulturmiljö för bevarandevärden av befintliga hus. Det innebär inte att
alla nya hus kommer att se ut som dem, men att de på dessa platser anpassas t.ex. i skala och
höjd. Mindre skogsområden bevaras i Ekeby-Almby. Upplevelsen och karaktären kommer
dock att förändras i samband med exploateringen av Ekeby-Almby.
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Privatperson
I förslaget kan området vid Runnaby kvarnväg kompletteras med ytterligare bostäder endast
om en väl fungerande VA-lösning anordnas. Området borde prioriteras för exploatering för att
få ekonomisk möjlighet att lösa befintliga VA-problem inom området.
Kommentar: Kommunen har ännu inte tagit ställning till om området ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Planeringen ska ta hänsyn till förutsättningar för ett hållbart
samhälle, där tekniska förutsättningar såsom VA-lösningar endast är en del. Hänsyn måste
också tas till exempelvis jordbruksmark, sociala aspekter och möjligheter till hållbara
transporter.
Privatperson, Näsby
Undrar varför man inte tagit hänsyn till Natura 2000 när en stor genomfartsled dragits i
anslutning till rekreationsområdet naturreservatet Oset? Större hänsyn har tigits i Rynninge
där de boende har längre avstånd till planerad väg än de boende i Näsby.
Kommentar: Ormestagatan är planerad som en huvudgata och har ungefär lika mycket trafik
som Eklundavägen. I dagsläget är det dessutom byggtrafik i området. Inom naturreservatet
finns ett buffertområde till det mindre Natura-2000 området, dvs. en skyddszon mot
bebyggelsen. Hur fåglar påverkas av buller forskas det en hel del på och resultaten är inte
helt entydiga. I Osets årliga fågelrapporter har vi kunna följa utveckling och hitintills har
antalet individer och arter bara ökat.
Privatpersoner, Ormesta
Har synpunkter på utbyggnadsområde nr 35 ut mot Oset. De anser att norra och östra delen av
utbyggnadsområdet inte bör bebyggas pga det är av riksintresse för naturvård och i ett område
med värdefull kulturmiljö. Om utbyggnadsplanerna ändå kvarstår bör det framgå i texten att
det behöver göras en ny inventering av kultur- och naturvärden och att utbyggnaden begränsas
till vad som är lämpligt i ett riksintresseområde.
Kommentar: Hänsyn ska tas till naturvärden och kulturmiljö vid byggnation. Texten till
området justeras.
Privatperson, Olaigatan
Hur behandlar ni vindkraftfrågan i Kvismardalen då platsen har förutsättning att bli ett av
landets viktigaste områden för fågelskydd och turism med inriktning på natur?
Kommentar: I analysarbetet som ligger till grund för ställningstagande om vindkraft har
kommunövergripande kartmaterial över en stor mängd olika intressen behandlats. Olika
områdens förenlighet med vindkraft har bedömts utifrån en uppskattning av de olika
intressenas förenlighet med vindkraft. Resultatet av detta arbete är bland annat att de största
delarna av Kvismaredalen pekats ut som olämpliga för vindkraftetableringar.
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