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POLICY uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt för arbetet i Örebro kommun.
RIKTLINJE säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande i Örebro kommun.
HANDLINGSPLAN anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktingen och
fastställda mål på olika nivåer i organisationen.
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Inledning

1 Inledning
1.1 Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Örebro och är en beredskap
för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen och staden. Den regleras enligt
plan- och bygglagen (PBL) som anger att alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska leda
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, vilket innebär att
behoven hos människor som lever idag ska tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa hur vi
vill förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är
svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga
konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i
ett större sammanhang, så att god hushållning med naturresurser kan säkerställas, samt
förankras bland medborgarna under processens gång.
Översiktsplanen redovisar den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår
var kommunen tagit ställning för att bevara eller en ändra markanvändningen. Där
översiktsplanen inte innehåller några aktiva ställningstaganden gäller pågående markanvändning.
Planen ska vara vägledande för beslut i plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. För att säkerställa översiktsplanens intentioner måste markanvändning
och byggande regleras i områdesbestämmelser eller detaljplaner. Kommunen ska se
över översiktsplanen vart fjärde år så att den kan hållas aktuell.
Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring riksintressen
m.m. och tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar. Planen utgör
beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.
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Översikt över olika planinstrument

1.2 Översiktsplanens förhållande till andra dokument
En ny översiktplan upphäver antagna översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner
som antagits tidigare. Den fördjupade översiktsplanen för Ekeby-Almby, antagen
2006-09-20, ska dock gälla även efter att denna översiktsplan antagits. Andra juridiskt
bindande planinstrument som områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner
gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. Dokument som har tagits fram med
utgångspunkt i tidigare översiktsplaner, som Örebro grönstruktur, Örebro vattenplan,
olika planprogram, policydokument och riktlinjer, har arbetats in i översiktsplanen och
kan användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits.
Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändning så är det översiktsplanen som gäller.
Se även avsnitt 2.1 om mål.
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1.3 Uppdrag och arbetsorganisation
Programnämnd Samhällsbyggnad har givit Stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att
revidera översiktsplanen. I den politiska styrgruppen har ingått en representant från
samtliga partier i Programnämnd Samhällsbyggnad; Fredrik Persson (MP), Hannah
Ljung (M), Yngve Alkman (FP), Lars Johansson (C), Magnus Lagergren (KD),
Jonas Karlsson (S) och Marie Wirde (V).
Arbetet inleddes hösten 2006 och har letts av en projektledningsgrupp bestående av
Anita Iversen, projektledare, Magnus Karlsson (tf projektledare under 2008), Anne
Pettersson, Ulf Sandström (t.o.m. februari 2007), Malin Björk (från september 2007),
Magnus Carlberg (från januari 2008) och Anna Kero (från oktober 2008). I en tjänstemannastyrgrupp som leds av stadsbyggnadschef Inger Sundström ingår stads-arkitekt
Lars Edenskär, programchefer och förvaltningschefer inom Samhällsbyggnad.
Under hela 2007 och våren 2008 tog olika arbetsgrupper fram ett samrådsmaterial.
Ett 40-tal tjänstemän från olika förvaltningar deltog med kompetenser som arkitekt,
planeringsingenjör, biolog, trafikplanerare, miljöskyddsinspektör, karttekniker, informatör, stadsantikvarie, planerare m.fl. Förutom planhandlingen har konsekvensanalyser gjorts under hela arbetet och en miljökonsekvensbeskrivning enligt
Miljöbalken har tagits fram.
Ett förslag till ny översiktsplan var på samråd under tiden 2008-11-10 till 2008-02-27
för att medborgare, omkringliggande kommuner, föreningar, myndigheter, företag och
andra berörda skulle få komma med synpunkter och förslag. De synpunkter som
kom in redovisades i en sammanfattande samrådsredogörelse. Arbetsgrupperna
justerade materialet som ställdess ut som kommunens förslag till översiktsplan under
tiden 2009-10-12 – 2009-12-13. De synpunkter som kommit in redovisas i ett utställningsutlåtande. Planen har justerats något inför antagandet.
miljökonsekvensbedömning

Initiativ

Planskiss

Samråd

Planförslag
Utställning

Laga kraft

Överklaga

Processen att ta fram en översiktsplan
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1.4 Läsanvisning
Inledning
Vad är en
översiktsplan?
Utgångspunkter

Grunddragen
Örebro kommun och
omvärlden

Upplyser om vad syftet med en översiktsplan är, och om hur
planen har tagits fram.
Redovisar utgångspunkterna som påverkar planens utformning;
mål, tvärsektoriella hållbarhetsfrågor, underlag och
befolkningsutvecklingen.
Behandlar kommunen i ett regionalt, nationellt och internationellt
sammanhang.

Riksintressen

Här presenteras statliga riksintressen i kommunen och
kommunens inställning till dessa.

Grunddrag i mark- och
vattenanvändningen

Redovisar önskad bebyggelseutveckling på landsbygden, i
Mindre tätorter och i staden

Teman
Bostäder

Behandlar utbyggnad av bostäder, komplettering av befintliga
stadsdelar och tätorter och en variation i bostadsutbudet.

Näringsliv

Behandlar handel, kontor, verksamhetsområden, universitetsanknutna verksamheter, drivmedel, turism samt areella näringar.

Samhällsservice

Behandlar principer för lämplig lokalisering och utformning av
vård, förskola och skola mm.

Fritid

Behandlar idrott, rekreation och friluftsliv.

Natur

Behandlar ytvatten och grundvatten, strandskydd, värdefulla
naturområden, skyddad natur, samt grönområden i tätort.

Miljörisker

Behandlar översvämningsrisker, radon, förorenad mark,
miljökvalitetsnormer och buller.

Kulturmiljö

Beskriver kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Trafik

Behandlar övergripande trafikfrågor, samt specifikt olika transportslag
som gång, cykel, kollektivtrafik, biltrafik, järnväg och flyg.

Teknisk försörjning

Beskriver energiförsörjning, fjärrvärme, biogas, avloppsrening,
vattenförsörjning, vindkraft, avfall och telekommunikation.

Övrigt
Ordlista

Förklaringar till ord och definitioner av begrepp som används i
dokumentet.

Källförteckning

Förteckning över de källor och det planeringsunderlag som har
använts i arbetet.

Samlingskartor

Kartor med nästan alla kartskikt för kommunen, staden och de
mindre tätorterna. Interaktiva kartor finns på
www.orebro.se/oversiktsplan.

Texten under respektive kapitel delas in i bakgrundsbeskrivning och ställningstaganden. Till de olika kapitlen hör kartor som redovisar planeringsunderlag samt
ställningstaganden om bevarande eller förändring av markanvändningen.
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2 Utgångspunkter
Översiktsplanen är ett verktyg för att skapa ett hållbart, attraktivt och tryggt Örebro.
Utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt (inklusive kulturellt) perspektiv finns
tvärsektoriella frågor som har betydelse för översiktsplanen. Dessa perspektiv vägs in
i planeringen och avspeglas i de olika ställningstagandena om utbyggnadsområden
etc. För att tydliggöra vilka tvärgående perspektiv det handlar om beskriver vi dessa
utgångspunkter nedan. De sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna tas upp i ett
vidare perspektiv i andra kommunala dokument, än i en översiktsplan som handlar om
användningen av mark och vatten.
Översiktsplanen sammanfattar vad kommunen vill. Den är således inte en handbok i
vad vi ska tänka på när vi planerar, för detta finns yrkeskunskap, specifika handböcker
och checklistor som verktyg i det dagliga arbetet. Flera dokument har varit viktiga
arbetsunderlag, men redovisas inte i översiktsplanen där syftet huvudsakligen är att
redovisa kommunens ställningstaganden om mark- och vattenanvändning. Exempel
på sådana planeringsunderlag är handelspolicy, strukturplan för drivmedelsstationer,
Stadsliv Örebro, dagvattenstrategi och avfallsplan. Referenser för detta finns i källförteckningen.

2.1 Mål
Översiktsplanen innehåller inga nya mål utan förhåller sig till befintliga måldokument.
Samtliga måldokument som har antagits av kommunfullmäktige har varit utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen. Dessa är Örebro miljömål, Transportplan för
Örebro kommun, Örebro grönstruktur, Vattenplan för Örebro kommun, Kultur för
alla, Tillväxt Örebro, Folkhälsoprogram, Invandrarpolitiskt program samt
Medborgarnas Örebro. Samtliga måldokument har gåtts igenom i detalj för att se vilka
punkter som har återverkan på översiktsplanen.
Olika måldokument innebär ibland målkonflikter. Målkonflikterna lyftes fram som
diskussionspunkter i samrådet. I översiktsplanen görs avvägningar mellan mål och
slutligen görs ett val i ställningstaganden kring mark och vatten, framför allt på kartan.
Det kan innebära att ett ställningstagande om markanvändningen står i konflikt med
något mål, men då är det översiktsplanen som gäller.
Dokumenten Örebro miljömål, Örebro grönstruktur och Vattenplan för Örebro
kommun har vägt tungt i dessa avvägningar.
Se även avsnitt 1.2 om översiktsplanens förhållande till andra dokument.

2.2

Socialt hållbarhetsperspektiv

Social hållbarhet innebär att bygga upp ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle
med jämlika och goda levnadsförhållanden. Det handlar förutom en bostad och mat
på bordet, om fred, demokrati, jämlikhet, individuella valmöjligheter, tillgång till
utbildning, kultur, gemenskap, trygghet, hälsa och psykiskt välbefinnande. Nedan
beskrivs några perspektiv som är viktiga att tänka på i kommunal fysisk planering.
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2.2.1 God hälsa på lika villkor
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och att uppmärksamma
befolkningsgrupper med den sämsta hälsan. Örebro kommuns folkhälsoprogram
överensstämmer med det nationella inriktningen och prioriterar insatser för hälsa på
lika villkor, goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt en trygg och säker miljö
för alla. Folkhälsoarbetet uppmärksammar sociala och ekonomiska skillnader i livsvillkor och livsmiljö som ger skillnader i livskvalitet och hälsa.
Bostaden, närmiljön, tillgänglighet till handel, rekreationsområden, service och
transporter påverkar vår hälsa och livskvalitet. Skillnader i behov och möjligheter att
påverka sin livsmiljö hänger samman med och är beroende av sociala och ekonomiska
skillnader, kön, ålder och funktionshinder. Delaktighet och inflytande påverkar i sig
hälsan. Genom att vara lyhörd för och beakta människors olika behov kan den fysiska
planeringen bidra till att utjämna hälsoskillnader och skapa förutsättningar för en god
hälsa för hela befolkningen. Jämställdhet mellan könen, ett samhälle som stimulerar
integration och mångfald samt tillvaratar barns rättigheter stärker förutsättningarna till
hälsa på lika villkor.

2.2.2 Jämställdhet
Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen. Det övergripande målet för Sveriges
jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Jämställdhet kan sägas råda då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Jämställdhet är en viktig aspekt även inom fysisk planering. Översiktsplanen anger
kommunens visioner och riktlinjer inför detaljplanläggning och jämställdhetsperspektivet bör ingå som ett viktigt perspektiv på de båda planeringsnivåerna. Historiskt
sett har vi utgått från aspekter som hälsa, ekonomi, estetik, säkerhet m.m. vid den
fysiska planeringen. Alltför ofta har jämställdhetsaspekten glömts bort av planerare
och beslutsfattare vilket ibland resulterat i miljöer som inte utnyttjas av både män och
kvinnor så som var tänkt. Det har också resulterat i att byggda miljöer ibland kan bidra
till att förstärka skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter i det vardagliga livet.
Det bör föras en diskussion om fördelningen av resurser till olika slags anläggningar,
infrastruktur och projekt i samhället, och hur stor del av investeringar som kommer
män, kvinnor, pojkar och flickor tillgodo. Denna vaksamhet får dock inte resultera i
att skillnader i levnadsmönster mellan män och kvinnor låses fast.
Eftersom män och kvinnor idag har delvis olika levnadsmönster och levnadsförhållanden använder de stadens fysiska platser och miljöer på olika sätt. För en kvinna
kanske en park upplevs som vacker under dagtid och som en hotfull och otrygg plats
under natten. Ofta väljer kvinnor att gå omvägar för att undvika sådana miljöer när
det är mörkt. För en man kanske det inte innebär några restriktioner i utnyttjandet av
parken vare sig det är ljust eller mörkt ute. Å andra sidan utsätts fler män än kvinnor
för brott i den offentliga miljön.
Den fysiska planeringens resultat kan underlätta för människor att leva ett jämställt liv.
Det är också viktigt att väga in jämställdhetsaspekten i själva planeringsprocessen, t.ex.
bör projektgrupper utgöras av en blandning av kvinnor och män. Vid samråd och
möten med allmänheten bör inbjudan, tid, plats och forum utformas på ett sådant sätt
att både män och kvinnor i olika åldrar lockas och ges möjlighet att delta och lämna
synpunkter. Ofta är män överrepresenterade vid dessa möten, men det vore positivt
om en jämnare fördelning kan uppnås.
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2.2.3 Integration och mångfald
Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integration och segregation är begrepp
och företeelser som hänger samman, men som inte automatiskt följer av varandra.
Segregation är framförallt en fråga om boendet, medan integration är en vidare fråga
om delaktighet i samhället i stort. Mångfald handlar om principen att alla har ett lika
värde oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund, ålder och sexuell läggning.
Det är viktigt att olika befolkningsgrupper som är socioekonomiskt, åldersmässigt och
etniskt olika, har möjlighet att mötas i det vardagliga livet. Möten mellan människor
leder till ökad förståelse och respekt mellan olika grupper i samhället. Segregation
i boendet minskar förutsättningarna för dessa möten. Att försöka minska boendesegregationen kan därför ha positiva effekter för en ökande integration i stort. Även
om integration handlar om så mycket mer än boende och mötesplatser så är det vad vi
i första hand kan påverka med fysisk planering.
Många områden i Örebro erbjuder idag bara bostäder av en byggnadstyp och upplåtelseform, t.ex. hyresrätter i flerbostadshus eller villaboende med eget ägande. Människor
ska ha möjlighet att välja var de vill bosätta sig. Detta kan uppnås på lång sikt med en
aktiv bostadspolitik och en spridning av olika upplåtelseformer och byggnadstyper i
kommunens olika delar.
Effekter av socioekonomisk boendesegregation kan minskas med bra lokaliseringar av
mötesplatser, god tillgång till fritidsaktiviteter, möjligheter och närhet till arbete samt
frånvaro av mentala och fysiska barriärer.Integration och mångfald är viktigt att i själva
planeringsprocessen; vilka ingår i projektgrupper, deltar i samråd och ges möjlighet till
påverkan?

2.2.4 Barns rättigheter
Barnperspektivet har tyngd i den av FN antagna barnkonventionen som även antagits
av Sverige, samt Örebro kommuns barnvision . Centralt i dessa dokument är principer
om barns lika värde, att beslut ska fattas med barns bästa i främsta rummet samt att
barn ska få möjlighet att göra sig hörda och påverka sin egen situation i frågor som
berör dem.
I barnperspektivet finns dock två olika synsätt där det är viktigt att vara medveten om
vilket som ställs i fokus; De vuxnas perspektiv på barn och vad de vill ha, eller barnets
egna perspektiv.
Enligt barnkonventionen räknas man som barn till och med arton år. Dock skiljer sig
barns behov och önskningar åt beroende på ålder, något som är viktigt att ha i åtanke i
arbete utifrån barnperspektivet.
Gemensamt är dock att både mindre barns och ungdomars boende och närmiljö spelar
en viktig roll för utveckling och hälsa. Detta kan vi ta hänsyn till vid översikts- och
detaljplanering. Deras hälsa och livskvalitet påverkas positivt av en fysisk planläggning
som motverkar socioekonomisk segregation och med närhet till miljöer som stimulerar
fysisk aktivitet. Barns och ungdomars närmiljö ska vara säker, trygg och hälsosam, men
det är också viktigt att miljön erbjuder stimulans och goda möjligheter för lek,
umgänge och sociala möten. Barn upplever generellt den offentliga miljön mer
intensivt och nära än vuxna. Leken innebär att barn använder den offentliga miljön på
ett helt annat sätt än vuxna.
Barn- och ungdomar kan ha andra referensramar än vuxna för vad de vill med sin
närmiljö eller på vilket sätt de vill ta del i samhället. Därför är det viktigt att barn och
ungdomar är delaktiga i den fysiska planeringen.
10

Vårt framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro kommun

2.2.5 Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är två nära relaterade begrepp som dock ibland står i motsats till
varandra. Trygghet är en subjektiv upplevelse, grundad på erfarenheter. Säkerhet och
mätbara risken att utsättas för brott eller andra säkerhetsrisker.
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov för välbefinnande. Många människor
känner sig otrygga och rädda för att bli utsatta för brott och denna rädsla begränsar
förutsättningarna för att använda bostads- eller stadsmiljön.
Den fysiska planläggningen ska påverka hur stadens struktur utvecklas för att motverka brott och otrygghet. Bebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser
skapar platser som är befolkade en stor del av dygnet. Det kan också handla om byggnaders placering, närhet till vägar, samt allmänna kommunikationers och gångstråkens
utformning.

2.3 Ekologiskt hållbarhetsperspektiv
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen.

2.3.1 Klimatförändringar
Under det senaste seklet har mänskliga aktiviteter ökat atmosfärens halt av växthusgaser med en tredjedel. Det gör att en större del av värmestrålningen hålls kvar i
atmosfären och att temperaturen vid jordytan ökar. Enligt FNs klimatpanel, IPCC,
har jordens medeltemperatur ökat med 0,74 grader de senaste hundra åren och olika
scenarier förutspår en ökning i intervallet 1,1 till 6,4 grader det kommande seklet.
Ett varmare klimat får en rad allvarliga konsekvenser för såväl människa som miljö.
Framför allt drabbas redan trängda arter och ekosystem, liksom människor som har
små marginaler att anpassa sig till förändrade villkor, t.ex. översvämningar eller torka.
Till tänkbara lokala effekter i Örebro kommun hör ökad risk för översvämningar och
andra extrema väderhändelser. Temperaturen väntas öka mest vintertid. Årsnederbörden ökar, men somrarna kan bli torrare. Varmare klimat kan leda till ökad
produktion i jord- och skogsbruk, men också till ökad risk för angrepp av insekter och
svampar.
Omfattningen av den utmaning klimatfrågan ställer oss inför beror på flera osäkra
faktorer, bl.a. kring de framtida utsläppens storlek, klimatsystemets känslighet och
eventuella tröskeleffekter och återkopplingar i systemet. Ökar temperaturen mycket
kan effekterna bli mycket omfattande, bl.a. med en höjning av havsytan på flera meter,
dock först på flera hundra års sikt.
Ett mål, både i svensk och i europeisk politik, är att temperaturökningen ska begränsas
till maximalt två grader över förindustriell nivå. För att nå dithän behöver användningen av fossila bränslen minska kraftigt kommande decennier, för att på hundra års
sikt nästan helt upphöra.
Örebro kommun har som mål att vara fritt från fossila bränslen kring 2050. Ett
etappmål är att minska klimatbelastningen med 40 procent per invånare mellan 2000
och 2020. Detta är en mycket stor utmaning där alla möjligheter måste tas till vara –
också inom den översiktliga planeringen. Det handlar bl.a. om att förtäta staden för
att minska transportbehovet, att bygga utefter viktiga stråk för kollektivtrafiken och
att med hjälp av planering göra gång, cykel och kollektivtrafik till de mest attraktiva
transportslagen. Andra åtgärder är att verka för energieffektivare byggnader, planera för
en utbyggd fjärrvärme, peka på lämpliga platser för vindkraft etc.
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2.3.2 Naturresurser och ekosystemtjänster
Alla jordens arter och den livsmiljö de lever i fungerar i komplicerade kretslopp och
producerar där livsnödvändiga nyttor för oss, så kallade ekosystemtjänster. De flesta
ekosystemtjänster tar vi för givna, som att det finns syre att andas och vatten att dricka.
Vi är också beroende av mikroorganismer som bryter ner och bildar jord så att vi kan
odla och insekter som pollinerar våra grödor. Naturen tillhandahåller bränsle och
råvaror som vi använder för att tillverka saker. Sjöar och vattendrag har betydelse för
biologisk mångfald, fiske, bevattning, rekreation och framställning av dricksvatten.
Konsekvenser av förstörda kretslopp kan ge följder och kostnader som vi inte har
räknat med och som gör vårt samhälle sårbart. Att ersätta ekosystemtjänster med
tekniska lösningar som till exempel rening av vatten och skydd mot översvämningar,
kan vara mycket kostsamt och i vissa fall inte ens möjligt.
Dessa fyra systemvillkor för att uppnå hållbarhet har formulerats av stiftelsen Det
Naturliga Steget:
1. Ämnen från jordskorpan får inte öka i naturen! Vi får inte gräva upp olja, metaller
och mineraler i snabbare takt än de återskapas i jordskorpan, eftersom det
orsakar växthuseffekt, försurning, tungmetallsförgiftning och övergödning. Vi
måste drastiskt minska vår förbrukning av olja, metaller och mineraler, och öka
återvinningen.
2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen! Vi får inte sprida konstgjorda ämnen som freoner, DDT och dioxiner i naturen, eftersom naturen inte
kan bryta ner dem och de förgiftar vatten, mark och djur. Utsläppen av naturliga
men skadliga ämnen som kväveoxider måste också minskas kraftigt.
3. Bibehållet utrymme för naturens kretslopp och mångfald! Vi får inte urskiljningslöst hugga ner skogar och bygga vägar och städer på exempelvis bördig jordbruksmark eftersom träd och växter är motorn i kretsloppet.
4. Effektiv och rättvis hushållning! Vi måste fördela jordens resurser rättvist så att
jordens hela befolkning kan leva gott. (Detta systemvillkor hör till det ekonomiska
hållbarhetsperspektivet, se nedan.)
När vi planerar vårt samhälle är det viktigt att vi tar hänsyn till ekosystemen. Den
urbana miljön (staden) utgör ett av de största ingreppen som människan gör i naturen
och det är viktigt att mildra dess negativa effekter. Planeringen av markanvändningen
måste skydda den långsiktiga användningen av våra naturresurser, så som åkermark
och skog, områden med värdefulla ämnen och mineraler, områden som kan användas
för förnyelsebar energiproduktion osv. Vi måste skydda våra vattendrag mot övergödning, föroreningar och undvika att skapa vandringshinder för djur.

2.4 Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv
Ett ekonomiskt hållbart samhälle hushåller långsiktigt med mänskliga och materiella
resurser, med ett tydligt ansvar inför kommande generationer.
Kommunen skapar sitt ekonomiska utrymme, i konkurrens med andra regioner och
kommuner, i ett positivt samspel med näringsliv och medborgare. De ekonomiska
utgångspunkterna för kommunen sammanhänger starkt med hela samhällets ekonomi
och dess upp- och nedgångar. För framtiden behövs stabila och sunda ekonomiska
förhållanden inför den demografiska förändring som samhället står inför med en allt
större andel äldre.
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Den struktur för utbyggnad som kommunen väljer i sin översiktsplan skapar förutsättningar för medborgare och näringsliv som i sin tur påverkar ekonomin. Översiktsplanen ger beredskap för ökad befolkning, ökat företagande, handel, utbildning, andra
verksamheter, goda kommunikationer och den sociala ekonomin. De val kommunen
gör medför både tydligt mätbara ekonomiska vinster och förluster, men även mycket
långsiktiga för- och nackdelar som är svåra att mäta med ekonomiska mått.
Ekonomisk hållbarhet innebär att kommunen i översiktsplanen ska avväga olika
intressen i markanvändningen för största möjliga samhällsnytta. Det innefattar också
en långsiktighet, dvs. att beslut ska ha ett långt tidsperspektiv, och ett tydligt ansvar att
hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det kan medföra intressekonflikter på
så sätt att kommunens syn på lämplig markanvändning skiljer sig från andra, enskilda
intressenters.
Inom markanvändningsplanering tar kommunen hänsyn till ekonomiska aspekter på
flera sätt. Några exempel följer här. Kommunens geografiska läge kan användas i
konkurrensen med andra regioner, t.ex. genom att satsa på infrastruktur för logistikverksamhet. Det ska finnas ur företagens perspektiv attraktiv mark för att skapa
möjligheter för såväl nyetableringar som expansion av befintliga företag. Satsningar på
boende- och stadsmiljöer kan göras för att skapa en stad som är attraktiv för boende,
arbetande, studerande och besökare. Utbyggnadsområden planeras till sådana platser
där kostnaden för infrastruktur så som vägar, vatten och avlopp, elförsörjning o.s.v.
kan hållas nere och där annan typ av samhällsservice kan erbjudas. Bebyggelsen planeras så att underlaget är tillräckligt för handel, service, kollektivtrafik m.m.
Det handlar om att få ut mesta möjliga samhällsnytta med minsta möjliga resurser för
en långsiktigt positiv ekonomisk utveckling.

2.5 Befolkningsutveckling
Det är viktigt att fråga sig vem vi planerar för. Översiktsplanens långsiktiga tidsperspektiv innebär att vi inte bara planerar för dagens örebroare, utan även framtidens;
de som inte bor här eller är födda än. Demografiska fakta och prognoser kan delvis
ge svar på hur framtidens befolkning kan komma att se ut och vara vägledning för en
översiktsplan.
Befolkningsutvecklingen anger till stor del vilken potential det finns för nya verksamheter och bostäder. Prognoserna ska endast ses som underlag, eftersom olika politiska
viljeinriktningar på internationell, nationell och regional nivå påverkar utvecklingen.
Kommunen kan dock skapa handlingsberedskap utifrån prognoserna.
Översiktsplanen utgör en beredskap för den befolkningsökning som förväntas.
I översiktsplanen formuleras därför inga mål om befolkningstillväxt.
Baserat på en riksprognos för befolkningen med den tidshorisont som översiktsplanen
har kommer Örebro kommuns befolkning att öka, från 132 000 år 2008 till 150 000 170 000 år 2035. Vi behöver därför ha en buffert för 15 000 – 25 000 nya bostäder
i översiktsplanen.
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Folkmängd i Örebro kommun 2008, samt prognos med olika scenarion till år 2050.
I figuren ovan ser vi förändring över tid. Med hjälp av empiriska data kan en prognos
göras, men på längre sikt kan den bli osäkrare. De gröna linjerna visar därför på utblickar med olika scenarion där befolkningen växer lite mer än förväntat respektive lite
mindre än förväntat. 2035 är året som översiktsplanen siktar på. Befolkningsutvecklingen fördelat på olika ålderkategorier är viktigt när vi funderar över vem vi planerar
för. Nedanstående tabell visar på denna förändring.
Procent av befolkningen i olika åldersklasser i Örebro kommun år 2008, 2025 och
2035
Ålder
2008
2025
2035
0-5 år
7,2 %
6,8 %
6,7 %
6-18 å
15,3 %
15,7 %
14,9 %
19-64 år
61,2 %
57,7 %
57,3 %
65-79 år
11,1 %
13,9 %
14,0 %
80 år och äldre
5,2 %
5,9 %
7,1 %
Procent av befolkningen i olika åldersklasser i Örebro kommun år 2008, samt med prognos för år 2025 och 2035.
Andelen barn 0-5 år och andelen barn 6-18 år kommer att minska. Befolkningsandelen i arbetsför ålder kommer att minska till år 2025 och därefter ligga kvar på
samma andel. Ett tydligt mönster är en ökning av åldersgrupperna 65-79 år, de yngre
pensionärerna, till år 2025. Längre fram i tiden återkommer dessa i åldersgruppen 80
år och uppåt och utgör en betydligt större andel 2035.Helt klart är att åldersstrukturen
kommer att förändras, vi blir fler äldre, även om kommunen har en låg medelålder
jämfört med andra kommuner i samma storlek. Vidare kan livslängden förväntas öka
ytterligare något.
Ensamboende är en hushållstyp som har ökat och utgör över hälften av alla hushåll.
Barnfamiljen kan inte längre vara den enda normen för bostadsplaneringen eftersom
den enbart utgör en av flera hushållstyper. Den äldre ensamstående kvinnan kommer
att bli betydligt vanligare.
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Behovet av olika lägenhetstyper ser olika ut beroende på livssituation. Framåt 2020
beräknas behovet i Örebro av mindre lägenheter att öka och behovet av småhus att
minska. Samtidigt har boutrymmet som vi tar i anspråk per person i hemmet ökat
markant de senaste 30 åren.
Flyttningsbenägenheten ökar, vi flyttar allt oftare. Geografiskt sker flyttningen från
mindre till större regioner. De som står för ökningen är framförallt yngre högutbildade
personer. Men ett framtidsscenario skulle också kunna vara en större stabilitet i
boendet med en regionförstoring och längre arbetspendling.
Befolkningsprognosernas variationer kan till stor del förklaras av invandringen och
utvandringen, som får allt större effekt i ett internationellt sammanhang. Det finns
osäkerheter i långsiktiga scenarion om befolkningsutvecklingen, exempelvis i en
förväntad migration på grund av klimatförändringar.
I Örebro finns idag, 2008, människor från alla delar av världen och de är födda i fler
än 150 olika länder, flest från (förutom Sverige) Irak, Finland och BosnienHercegovina. Nästan var femte örebroare har utländsk bakgrund (födda utrikes eller
båda föräldrarna födda utomlands). Det är något mer än i riket totalt. Andelen ökar
stadigt. Mer än 80 procent av de senaste årens folkökning i Örebro består av
personer med utländsk bakgrund, de flesta med ursprung i Asien. Med denna utveckling i åtanke kan andelen med utländsk bakgrund förväntas öka. Kommer befolkningsökningen motsvaras av 80 % invandring, blir andelen med utländsk bakgrund år 2035
ca 30 % mot dagens ca 20 %.
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3 Örebro kommun och omvärlden
Örebro är beroende av utvecklingen i en större omvärld och ingår i ett mellankommunalt, regionalt, nationellt och internationellt sammanhang. Örebro har ett
utmärkt läge både demografiskt och geografiskt i Sverige och i Norden. I ett europeiskt
perspektiv ligger vår kommun dock i utkanten och är liksom hela Sverige mycket glest
befolkad.
Örebro kommun är 2009 Sveriges sjunde största kommun och femte största stad befolkningsmässigt. Inget tyder på att Örebro i framtiden kommer att inta någon
annan position än som en av landets tio största kommuner. Trots över 100 000 invånare i staden är Örebro i ett EU-perspektiv en småstad.
I takt med att regionernas betydelse ökar tenderar nationsgränsernas betydelse att
minska. Regionerna framstår alltmer som självständiga enheter och större städer
får en allt viktigare roll som regionala centrum. Mätt i antal personer som inom en
timme kan resa till regionala centrum, bedöms Örebro bli ett av landets fem största
regioncentrum. Örebro som centralort i Örebroregionen har stor betydelse för utvecklingen också utanför kommunens gränser.
Transportplanen för Örebro slår fast att välutvecklade kommunikationer är av grundläggande betydelse för vår välfärd. En stark infrastruktur med knutpunkter för både
vägar och järnvägar samt en flygplats för både frakt och personflyg ger regionen och
dess näringsliv konkurrensfördelar. På en dynamisk transportnod ställs dock höga krav
på väl fungerande resecentrum och god kapacitet på både järnvägar och anslutande
vägar. Utmaningen för framtiden är att skapa ett transportsystem och ett samhälle som
svarar mot våra önskningar, men inte på bekostnad av försämrad miljö och hälsa för
oss som lever idag eller för kommande generationer.
Örebro kommun har idag en mellankommunal samverkan med flera kommuner inom
länet och med kommuner i andra län, som gränsar mot Örebro. Länet utgör idag en
administrativ region för både det statliga, regionala arbetet som bland annat länsstyrelsen ansvarar för samt för kommunernas och landstingets samarbetsorgan
Regionförbundet Örebro. Örebro bedöms av regionförbundet fram till år 2030 utgöra
en egen arbetsmarknadsregion som består av Örebro län, förutom Ljusnarsberg, men
inklusive hela Karlskogaregionen. Tack vare snabbare transportmöjligheter kan företag idag och i framtiden rekrytera kvalificerad arbetskraft från ett större geografiskt
område.
I tillväxtprogrammet för Örebroregionens näringslivsutveckling beslutade regionfullmäktige i november 2008 att anta den övergripande målsättningen att 1 500 nya
företag ska startas varje år och att 5 000 nya arbetstillfällen ska skapas.
Kommunen är också en del av Stockholm-Mälarregionen. I ett framtidsscenario med
tidshorisonten år 2030 ingår förutom Stockholms län även Uppsala län och större
delarna av Västmanlands, Sörmlands och Örebro län i detta regionbegrepp. Om
restiderna med tåg kortas ner väsentligt kan en mer genomgripande integration mellan
Örebro och Stockholmsregionen bli möjlig.
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Regionförstoring är en pågående process, med vissa målkonflikter som bör
uppmärksammas.
Fördelar med regionförstoring:
++ En integration av bostads- och arbetsmarknaderna skapar möjligheter att stärka
företagens konkurrenskraft och öka sysselsättningen.
++ Tillgång till en större arbetsmarknad kan göra det möjligt för familjer att bo kvar
även om föräldrarna vill eller tvingas byta jobb. Barnen behöver inte ryckas upp ur
sin invanda miljö.
++ Jämställdheten kan gynnas av en förbättrad infrastruktur och snabbare kollektivtrafik som leder till att män och kvinnor på ett mer likvärdigt sätt kan nyttja en
växande geografisk arbetsmarknadsregion.
Nackdelar med regionförstoring:
-- Fler och längre resor motverkar utvecklingen av ett hållbart transportsystem om
inte samhället förmår erbjuda konkurrenskraftiga kollektiva färdmedel.
-- Kvinnor gynnas i dagsläget inte av en växande geografisk arbetsmarknadsregion.
Det tenderar ofta vara högutbildade män som nyttjar dessa möjligheter. Snäva tidsmarginaler för familjen leder ofta till att kvinnor väljer mer hemnära arbetsplatser.
-- Landsbygd och mindre tätorter kan riskera att hamna utanför trafikanslutningar
och viktiga kollektivtrafikstråk och på så sätt missgynnas i utvecklingen.
Kommunen ska i sin fysiska planering medverka till att stärka Örebroregionen och
Örebro som centralort i ett lokalt, mellankommunalt, regionalt, nationellt och
internationellt sammanhang genom...
att i övergripande frågor:
¾¾ Samverka med närliggande kommuner samt regionala och nationella aktörer i
viktiga frågor för att stärka Örebro. Det gäller logistik, transporter och kommunikationer, kollektivtrafik och pendling, bostäder, handel och turism, universitet och
annan utbildning, sjukvård, vattenfrågor och friluftsliv, nationella funktioner och
riksintressen (se även separata ämneskapitel). (Mellankommunalt, regionalt och
nationellt perspektiv.)
¾¾ Verka i flera internationella sammanhang, som en del av Skandinavien och i Östersjöregionen, som en aktör inom Europa genom Central Sweden i EU, Europarådet
och i ett än större globalt perspektiv. (Internationellt perspektiv.)
¾¾ Ha beredskap i översiktsplanen och känna till de trender och förutsättningar i
världen som påverkar den fysiska planeringen. Det kan gälla miljö, klimathot och
höjd havsnivå med klimatflykt som följd, vattentillgång, energi, politik, världsekonomi, kommunikationsmedel, ny teknik, urbanisering, krig och social oro som
kan ge ökad rörlighet av människor. (Nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Ha beredskap i den lokala planeringen för förändringar i nationella och internationella översyner av planlagstiftningar där den kompakta, hållbara staden är en
framtidsbild. Ramprogram för hållbar stadsutveckling i Europa, European Spatial
Development, ESDP, kan inom en 25-årsperiod komma att påverka inriktningen
för den fysiska planeringen i svenska kommuner. (Nationellt och internationellt
perspektiv.)
¾¾ Arbeta för den regionala visionen att Örebro ska vara den mest attraktiva mellanstora staden i Skandinavien. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Utveckla stadens entréer och genomfarter så att de ger ett attraktivt budskap till
resenärer som färdas med tåg, buss och bil. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
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¾¾ Genom att ge fysiska förutsättningar vara ett attraktivt turistmål. (Se även kapitel 9,
Kultur och turistnäringen.) (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att
Villingsbergs skjutfält avvecklas. (Mellankommunal och nationell fråga)
att i frågor som rör arbete, utbildning, handel m.m.:
¾¾ Stärka Örebros del i Stockholm-Mälarregionen, bl.a. genom att öka det organisatoriska samarbetet med olika aktörer inom regionen. (Mellankommunalt, regionalt
och nationellt perspektiv.)
¾¾ Se positivt på utvecklingen av Örebroregionen som arbetsmarknadsregion och
utvecklingen av Örebro stad som regioncentrum. (Regionalt perspektiv.)
¾¾ Skapa goda förutsättningar för den viktiga handeln i Örebro city, Marieberg och
Boglundsängen, som regionala handelsplatser. (Mellankommunalt och regionalt
perspektiv.)
¾¾ Ge möjligheter för universitetet och universitetsanknuten verksamhet att utvecklas
och expandera. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Ge möjligheter för universitetssjukhuset att utvecklas och expandera. (Regionalt
och nationellt perspektiv.)
¾¾ Ge förutsättningar för lokalisering av statliga och regionala verk och myndigheter.
(Regionalt och nationellt perspektiv.)
¾¾ Ge förutsättningar för att unika statliga specialskolor även fortsättningsvis ska finnas etablerade i kommunen, exempelvis Ekeskolan, Birgittaskolan och Riksgymnasierna för döva och hörselskadade. (Regionalt och nationellt perspektiv.)
att i frågor som rör vatten och miljö:
¾¾ Arbeta för att Svartån ska bli badbar och att vattnet är av god kvalitet. (Mellankommunalt samarbete med Lekeberg)
¾¾ Samarbeta i regionen för att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen.
(Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)
¾¾ Samarbeta på vattendistriktsnivå för att uppnå vattenkvalitetskrav som följer av
EU:s vattendirektiv. (Mellankommunalt, regionalt och nationellt perspektiv)
¾¾ Samarbeta i regionen kring avfallsfrågor, t.ex. anläggningar för rötning och
produktion av biogas. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv)
¾¾ Utreda tänkbara sträckningar för vattenledningar från Vättern och Järleån.
att i frågor som rör infrastruktur, kommunikationer m m.:
¾¾ Samverka med statliga myndigheter och andra kommuner kring åtgärder i
transportsystemet för att stärka kopplingen till omgivande städer, regioner och
andra viktiga målpunkter. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Samverka för framtida pendeltågstrafik samt utökade till omstigning mellan olika
trafikslag vid viktiga regionala bytespunkter. (Mellankommunalt samarbete med
Laxå, Hallsberg, Kumla, Nora, Lindesberg, Arboga m.fl.)
¾¾ Verka för kortare restider i kollektivtrafiken för att snabbt nå viktiga målpunkter
genom t.ex. signalprioritering och särskilda busskörfält för stadsbussarna.
(Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)

18

Vårt framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro kommun

¾¾ Förbättra förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken genom en ny tydlig
struktur i enlighet med Regionförbundets och Länstrafikens ”Målbild 2015 och
2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen” från maj 2008. (Mellankommunalt
och regionalt perspektiv.)
¾¾ Utreda en ny järnväg för godstransporter väster om Örebro som skulle minska
miljöpåverkan av buller och vibrationer samt riskerna vid olyckor med farligt gods i
staden. En linjestudie bör göras för att mer i detalj fastlägga sträckningen.
(Mellankommunalt samarbete med Hallsberg och Kumla, regionalt och nationellt
perspektiv.)
¾¾ Fortsätta driva frågan om en ny järnväg för persontransporter från Örebro mot
Karlstad, med arbetsnamnet Nobelbanan. Den blir en viktig förbindelselänk i ett
övergripande perspektiv mellan Helsingfors, Stockholm och Oslo, som EU
kallar Nordiska triangeln. Nobelbanan kommer också att ha stor betydelse för det
regionala resandet. (Mellankommunalt samarbete med Karlskoga, Degerfors och
Lekeberg samt regionalt och nationellt perspektiv.)
¾¾ Verka för att en ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg byggs ut
vid Törsjö eller annan lämplig plats i närheten av godsstråket genom Bergslagen.
Denna bör på sikt ersätta Svampenterminalen. (Mellankommunalt samarbete samt
regionalt och nationellt perspektiv.)
¾¾ Avsätta mark för större logistikverksamheter i Västra Pilängen, ut mot flygplatsen
och i Törsjö samt för mindre, mer lokal logistikverksamhet även i andra verksamhetsområden norr om staden.(Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
¾¾ Avsätta ny verksamhetsmark med järnvägsanslutning eller förse ytterligare verksamhetsområden med järnvägsanslutning.
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4 Riksintressen
Riksintressen avser områden, platser och enstaka objekt som anses viktiga ur en
nationell synvinkel och därför är skyddade. Det kan exempelvis avse områden för
vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård, områden för fiske
eller mineralresurser.
Av staten utpekade riksintressen i Örebro Kommun framgår av nedanstående tabell.
Riksintressena skyddas på olika sätt, genom exempelvis av staten – genom kulturminneslagen, kommunalt antagna detaljplaner, områdesbestämmelser eller genom att
vid planering ta stor hänsyn till riksintresset. Riksintressen där skyddet är otillräckligt
framgår av tabellen. Där inget står bedöms skyddet vara tillräckligt.
Riksintresse
Riksintresse flyg
Örebro flygplats
Riksintresse friluftsliv
Hjälmaren

Beskrivning
Ytan i kartan redovisar hindersfrihetszon kring flygplatsen.
Merparten av Hjälmaren är ett viktigt riksintresse för
friluftslivet.

Riksintresse järnväg
Västra Stambanan

Befintligt stråk eller bandel av riksintresse,
internationell betydelse
Mälarbanan
Befintligt stråk eller bandel av riksintresse,
internationell betydelse
Godsstråk Bergslagen
Befintligt stråk eller bandel av riksintresse,
internationell betydelse
Örebro
Befintlig rangerbangård/växlingsbangård
Törsjö
Ny kombiterminal söder om Örebro. Planerad kombiterminal med nya markanspråk. Nytt industrispår.
Riksintresse kulturmiljövård
Baronbackarna
Bostadsområde, viktig förebild för svenskt flerbostadsbyggande från 1950-talet.
Brevens bruk
Industrimiljö, välbevarat järnbruk med 1800-talsbebyggelse i regelbundet bebyggelsemönster.Bevarandeprogram med riktlinjer finns för området (1977).
Bruksmiljön är föreslagen till byggnadsminne.
Områdesbestämmelser upprättas för att skydda
befintliga värden.
Centrala Örebro
Residensstad som speglar utvecklingen från medeltida
fäste vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder
till dagens av 1600-talet, 1800-talets senare del och det
tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.
Dylta bruk
Industrimiljö, rödfärgsbruk med välbevarad bebyggelse
från 1800-talet. Områdesbestämmelser upprättas.
Esplunda
Herrgårdsmiljö med framträdande gårdsanläggning och
storskaligt odlingslandskap.Herrgårdsmiljön är förklarad för byggnadsminne. Områdesbestämmelser
upprättas för de delar som inte är detaljplanelagda.
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Glanshammar

Hjälmarsberg

Karlslund
Kägleholm

Rosta
Skävesund

Täby
Vintrosa
Riksintresse naturvård
Amboberget

Blackstahyttan

Brunstorpskärret

Ervalla ängar
Götavi
Hemfjärden

Himmersmossen och
Fågelkärret
Hjälmarens Åsöar

Hyttebacken

Sockencentrum med medeltida kyrka med intressant
byggnadshistoria samt en av länets äldsta kända silvergruvor. Områdesbestämmelser upprättas för delar som
inte är planlagda under senare år, och ersätter byggnadsplan GLA-415 och -470 från 1950-talet.
Herrgårdsmiljö, representativ för Hjälmarområdet.
Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte
är planlagda.
Herrgårdsmiljö med välbevarad reglerad bebyggelse.
Herrgårdsmiljö, f.d. storgodsmiljö kring Kägleholms
slottsruin och Ödeby kyrka. Områdesbestämmelser
upprättas.
Bostadsområde, viktig förebild nationellt och internationellt, för efterkrigstidens flerbostadsbebyggelse.
Herrgårdsmiljö från 1800-talet och upplevelsebar
fornlämningsmiljö. Områdesbestämmelser upprättas
för de delar som inte är planlagda.
Kyrkmiljö. Områdesbestämmelser upprättas.
Vintrosa kyrkby. Sockencentrum.
Områdesbestämmelser upprättas.
Del av norra Kilsbergen med två mäktiga branter och
mellanliggande bukt med välutbildade klappervallar i
stort sett fria från skador, samt värdefull lövlund.
Område med välutbildade klappervallar, strandvallar
och strandterrasser runt högsta kustlinjen. Sprickdalar
med spår från isavsmältningen i form av jättegrytor som
utgör goda levnadsmiljöer.
Ett våtmarkskomplex med värdefulla områden av kärr
och sumpskog. Området har en rik kalkkärrsflora och
molluskfauna.
En av de få kvarvarande hävdade fuktängarna.
Här finns ornitologiska värden.
Naturbetesmark bestående av öppen hagmark, med artoch individrika växtsamhällen.
Artrik fågelsjö med låglänta landområden kring
Svartåns och Lillåns mynningar. Från områdets norra
kant och ner t.o.m åmynningen finns strandskog,
dominerad av klibbal.
Ett komplex av flera värdefulla myrtyper, tre topogena
kärr, och flera mossar, med ett rikt fågelliv.
Åtta uppstickande delar av Norrköpingsåsen, där denna
korsar Hjälmaren. Är av geologiskt intresse samt har
stor betydelse för fågellivet som häcklokaler.
Gården Hyttebacken ligger helt omgiven av skog i
Kilsbergens skogsbygd med odlingsrösen, stenmurar
och en representativ äng som utgörs av hackslått och
annan öppen äng med artrika växtsamhällen
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Järleån
Kalkberget
Kvismaren

Latorpsplatån
Mantorp - Nyttinge

Norra Trolldalen - Ullavi
Klint
Röbergshagemossen och
Dammossen

Skvaleberget

Sotterns skärgård

Tysslingen

Ån och lövskogen runt omkring hyser ett rikt djurliv,
med många fågelarter, strömstationär öring och bäver.
Kalkpåverkat område med synnerligen rik flora,
bergbranter och rikkärr.
Består av de två forna sjöarna Västra och Östra
Kvismaren, sänkta i samband med Hjälmarens sänkning
på 1880-talet. Genom området rinner Kvismare kanal.
Bitvis artrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna.
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet
och inslag av naturbetesmarker.
Kilbergsmossenområdet i väster med höga botaniska
värden. Förkastningens östra del har moränkullar med
rik flora.
Trolldalen är en djupt nedskuren sprickdal med stor
kvartärgeologisk, botanisk och zoologisk betydelse som
utgör viktigt rekreationsområde med utsiktsmöjligheter.
Består av mosse och kärr som innehåller både barr
och lövskog. Skymhyttebäcken med öringsstam rinner
genom området. Området hyser en av få lokaler för
ärenprisnätfjäril. Växtlokal för sumpnycklar har
påträffats.
Förkastningsbrant som är ett botaniskt mycket värdefullt område i en i huvudsak sydöstvänd förkastningsbrant. Här finns bl.a. klapperfält och urbergsgrotta.
Sjö med skärgårdskaraktär som hyser en rik förekomst
av fiskgjuse och storlom. Sumpskogen Bockmossen är
representativ för den naturgeografiska regionen och är
relativt orörd.
En igenväxande, grund lerslättsjö, belägen i en flack
sänka framför Latorpsplatån och Kilsbergen. Den
omges av odlingsmarker och strandskog med bitvis
artrika växtsamhällen och rik fågelfauna kring sjön.

Riksintresse totalförsvaret
Villingsberg-Bofors skjut- Villingsbergs skjutfält är av riksintresse för
fält
totalförsvaret.
Riksintresse vindbruk
Områden som är angivna som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från
vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat medelvinden i området.
Riksintresse vägar
E18
Ingår i det nationella stamvägnätet
E20
Ingår i det nationella stamvägnätet
50
Ingår i det nationella stamvägnätet
52
Förbindelse mellan regionala centra
571
Förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse
(E18 och Örebro-Bofors flygplats)
51.01
Väg som utgör förbindelse mellan regionala centra.
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Riksintresse yrkesfiske
Hjälmaren

Hemfjärden och Mellanfjärden är lek och uppväxtområden för gös. Hjälmaren utom Hemfjärden är
fångstområden.
Riksintresse ämnen och mineral
Lillkyrka
Byggnadssten marmor
Björkaverken
Högkvalitet dolomit och marmor
Kommunen vill utpeka ett par områden där kommunen har en annan uppfattning än
staten. Dessa utgörs av följande:
¾¾ Hemfjärden: Örebro kommun anser att även Hemfjärden ska klassas som riksintresse och kommunen ska arbeta för att stärka friluftslivet och stärka tillgängligheten. Se även avsnitt 9.1 om Idrott och friluftsliv.
¾¾ Latorpsplatån: Den nuvarande avgränsningen för riksintresset för naturvård
inkluderar tätorterna Latorp och Vintrosa. Dessa tätorter kan i dagens läge inte
anses svara mot värdena för riksintresset. Örebro kommuns vilja är att orterna ska
kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet. Noggranna
inventeringar har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga
natur- och kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas
för rekreation. Se även kapitel 10 om Natur.
¾¾ Kilsbergen: Örebro kommun anser att delar av Kilsbergen, med undantag för
befintliga tätorter och skjutfälten, ska klassas som riksintresse för friluftslivet.
Se även avsnitt 9.1 om Idrott och friluftsliv.
¾¾ Villingsbergs skjutfält: Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro
kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas. Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro kommuns
vilja att skjutfältets verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis friluftslivets och vindkraftens intressen. Se även avsnitt 9.5 om Skjutfält och skyttebanor.
¾¾ Riksintresse för vindbruk: Staten har definierat områden av riksintresse för vindbruk i Örebro kommun, i huvudsak med utgångspunkt i vindens energiinnehåll.
Örebro kommun hävdar riksintresset när det sammanfaller med områden som
utpekas som lämpliga i översiktsplanen. I dessa områden har fler intressen än
vindens energiinnehåll vägts in. I övriga fall prioriteras andra intressen, exempelvis
andra riksintressen. Se även kapitel 14.1.1 om Vindkraft.
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5 Grunddrag i mark- och vattenanvändningen
Detta kapitel beskriver grunddragen i den framtida mark- och vattenanvändningen
samt bebyggelseutredningen i kommunen.
I Örebro kommun finns många olika landskapstyper. I Kilsbergsförkastningen väster
om Örebro möter det norrländska barrskogshöglandet Mellansveriges lövskogs- och
jordbruksbygder. Där finns en smal bård av näringsrika bergarter (kalksten och
skiffer) som skapat förutsättningar för ett mycket omväxlande kulturlandskap med
stora naturvärden. Den rika odlingsbygden består till stora delar av lersediment och
mulljordar från utdikade våtmarker. Det centrala sjö- och slättlandskapet genomkorsas
av flera rullstensåsar i nord-sydlig riktning. Vid Hjälmaren finns flera stora herrgårdar
med omgivande betespräglade eklandskap.

5.1 Landsbygden
Med landsbygd avses även byar med färre än 200 invånare. Kommunens landsbygdsområden är en resurs som arbetsplats och bostadsmiljö. Detta ställer krav på goda
kommunikationer och förbättrad kollektivtrafik för en hållbar utveckling.
Det finns många platser utanför tätorterna som kan vara lämpliga för enstaka
byggnation. Lämplig lokalisering av boende och verksamheter bedöms från fall till fall
utifrån de generella ställningstaganden till bebyggelseutvecklingen som följer nedan.
¾¾ Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att
tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig
alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större
miljövinst än när marken används för jordbruk.
¾¾ En del av de mycket stora våtmarksarealerna som tidigare präglade slätten bör
återskapas för att minska näringsläckaget genom att vattnets flöde bromsas och
näringsämnena tas omhand lokalt.
¾¾ Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terräng- och naturförhållanden och
till platsens kulturhistoriska värden och tradition. Bebyggelse i jordbrukslandskapet
har historiskt placerats i höjdlägen.
¾¾ Ny bebyggelse bör lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom
gång- och cykelavstånd från hållplatslägen för att minska bilberoendet.
¾¾ Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en säker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt.
¾¾ Ny bebyggelse bör placeras i anslutning till befintlig bebyggelse.
¾¾ Ny bebyggelse på landsbygden ska uppföras med hänsyn till angränsande bebyggelse och miljöer som har kulturhistoriskt värde. I dessa fall ska nya byggnader
gestaltningsmässigt anpassas till befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition
med avseende på byggnadsform, material och färg.
¾¾ I anslutning till grupper med äldre homogen bebyggelse placeras ny bebyggelse i
utkanten av den befintliga bebyggelsegruppen.
¾¾ En fördjupad översiktsplan för området Vintrosa-Lanna ska tas fram.
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5.2 De mindre tätorterna
Med mindre tätorter avses kommunens orter med fler än 200 innevånare, dvs. Hovsta,
Garphyttan, Odensbacken, Vintrosa, Mosås, Ekeby-Almby, Stora Mellösa,
Glanshammar, Latorp, Ölmbrotorp, Hampetorp, Kilsmo och Askersby.
I tätorterna behövs en helhetsbild av planerad markanvändning eftersom konkurrensen
om mark är större i tätort än på landsbygden. Därför finns kartor för varje tätort där
utbyggnadsområden mm har markerats.
¾¾ Nybyggnation prioriteras i de tätorter som ligger längs viktiga stråk för kollektivtrafiken eller där pendeltågstrafik är möjlig.
¾¾ Detaljplaner ska finnas som ger alla tätorter möjlighet att växa. Ökat invånarantal
skapar ökade förutsättningar för att behålla och förbättra offentlig och kommersiell
service, samt kollektivtrafik.
¾¾ Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en säker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt.
¾¾ Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att
tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig
alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större
miljövinst än när marken används för jordbruk.
¾¾ Tomter ska alltid kunna erbjudas i de mindre tätorterna, av enskilda eller av
kommunen.
¾¾ De mindre orterna bör kunna erbjuda småhustomter med en större tomtstorlek än
i staden.
¾¾ Vid placering och gestaltning av nya byggnader tas hänsyn till kulturhistoriska
byggnader och miljöer.
¾¾ En fördjupad översiktsplan för området Vintrosa-Lanna ska tas fram.

5.3 Staden
Örebros historia som stad sträcker sig åtminstone 700 år tillbaka i tiden. Idag lever här
cirka 100 000 människor. Att skapa en hållbar stad kräver avvägningar mellan ekologiska, sociala och ekonomiska krav och aspekter. Hållbarhet är ett motiv för att förtäta städer. Det handlar inte bara om att minimera luftförorenande transporter, utan
också om att utnyttja marken effektivt, om att utnyttja befintlig infrastruktur och om
att skapa tätare underlag för service.
Stadens olika delar varierar i täthet, höjdskala, struktur och gestaltning, vilket ger dem
olika karaktär. De äldre stadsdelarna har oftast vuxit fram långsammare och har mer
blandning av olika tidsåldrars arkitektur än de nyare, större bostadsområdena. Slutna
stadskvarter med hus i gatulinjen skiljer sig från ytterområdenas flerbostadshus- och
småhusområden. Områden utefter gator och leder har ibland lämnats obebyggda med
hänsyn till bland annat buller från trafiken. Med dagens byggnadsteknik utgör dessa
områden en möjlighet till förtätning av staden.
¾¾ Geografiskt bör Örebro tätorts utbredning vara av sådan storlek att man kan nå
större delen av staden till fots och med cykel.
¾¾ Staden ska förtätas med bostäder och arbetsplatser. Dels i de utbyggnadsområden
som markeras på kartan, dels som mindre kompletteringsbebyggelse, som inte alltid
markerats på kartan. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra starka allmänna intressen.
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¾¾ Bebyggelsens täthet, höjdskala och gestaltning ska anpassas till läget i staden och till
befintliga bebyggelsemiljöer.
¾¾ Kommunen är positiv till förtätning på höjden i staden, även om det då krävs en
flexibel syn på avstånd till boendeparkering, samutnyttjande av parkeringar samt
tillgång till friyta. Höjdskalan i staden kan förändras så att ett normalhus har fler
våningar än förut. Tillbyggnad på befintliga hus med fler våningar kan passa på
vissa ställen.
¾¾ Nya områden ska ha högre stadsmässighet ju närmare centrum de är belägna. Det
handlar exempelvis om gatornas utformning och om att vi eftersträvar en stad med
slutna kvarter.
¾¾ Estetiskt tilltalande höga hus kan medges för att skapa identitet och landmärken på
noggrant utvalda platser.
¾¾ Dåligt utnyttjade ytor t.ex. längs gator och infarter kan bebyggas för att förtäta
staden.
¾¾ Kommunen är positiv till kompletteringar och nybyggnation som på ett hållbart
och estetiskt tilltalande sätt förbättrar energiförsörjningen i linje med Örebro
miljömål, exempelvis fastighetsanknutna anläggningar för sol- och vindkraft.
¾¾ Stadens entréer ska utformas med omsorg. Oavsett färdsätt skapar stadens entré
det första intrycket. Bebyggelse som placeras invid stadens entréer ska därför hålla
god arkitektonisk kvalitet. Av samma skäl kan vissa verksamheter till och med vara
direkt olämpliga för dessa lägen.
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Illustrationsbild. Ju mörkare blått, desto fler arbetsplatser finns inom ett avstånd på 3 km.
Dessa områden är därför ur den aspekten lämpliga att förtäta med bostäder.		

28

Vårt framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro kommun

IIllustrationsbild. Ju mörkare rosa, desto fler boende finns inom ett avstånd på 3 km. Dessa
områden är därför ur den aspekten lämpliga att förtäta med arbetsplatser. Om man jämför
de två kartorna kan man se att det råder brist på arbetsplatser på Väster.
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5.3.1 Stadskärnan
Örebro uppstod under medeltiden vid mötet mellan Svartån och en åsväg. Ett par
medeltida gatusträckningar finns fortfarande kvar. Den centrala delen av Örebro stadskärna är förtecknad som fast fornlämning. Kulturlager och byggnadsrester från äldre
tid ligger under dagens marknivå. Genom successiva regleringar sedan 1600-talet har
man åstadkommit en regelbunden rutnätsplan. Örebros stadskärna är främst präglad
av byggnader från 1800-talets mitt till 1930-talet. Sedan 1987 är centrala Örebro ett
riksintresse för kulturmiljövård.
Svartån genomkorsar den täta stadskärnan i ett grönt, luftigt stråk. De offentliga
platserna, tillsammans med de många vackra kulturinstitutionerna och andra byggnader gör stråket fullt av liv året om. Vasastan, väster om järnvägen, får sin karaktär
av gatunätets solfjädersform och av Ekersgatans kommersiella stråk. Norr om Svartån
karaktäriseras stadskärnan av en kombination av stora arbetsplatser, småskalig handel
och restauranger. Resecentrum fyller en viktig funktion som knutpunkt och entré
till staden. Söder om Svartån präglas stadskärnan av ett brett handelsutbud och stora
mötesarenor. Stadens torg, med Stortorget i centrum, är viktiga stadsrum och mycket
strategiska mötesplatser för människor i stadskärnan.
Här följer viktiga ställningstaganden för utvecklingen av stadskärnan:
¾¾ Visionen ”Stadsliv Örebro” antogs av programnämnd Samhällsbyggnad
2008-06-04 och ska beaktas vid omarbetningar och ombyggnationer i stadskärnan.
Visionen anger också att stadens offentliga rum ska utgöra mötesplatser för
medborgare och besökare.
¾¾ Stadskärnan ska utvecklas och spegla även 2000-talet, men det ska göras med
omsorg om t ex den arkitektoniska utformningen.
¾¾ Stadskärnan ska ha en god gestaltning. Byggnader med dess entréer och fasader,
torg, gaturum och andra stadsrum ska värnas och utformas med omsorg. Detta
innefattar också markbeläggning och ljussättning.
¾¾ Stadskärnans mötesplatser, både i och utanför byggnaderna, ska bevaras och
utvecklas. Verksamheten på stadens torg inriktas på ökad torghandel, folkliv,
uteserveringar och arenor för evenemang
¾¾ Kvalitetsprogram med riktlinjer för utformning av uteserveringar, cykelparkeringar,
sittplatser, mobila reklamskyltar mm ska finnas och hållas aktuella.
¾¾ Stadskärnan ska stärkas för att skapa bra underlag för service, butiksutbud och en
mångfald av funktioner. Därmed blir den också en knutpunkt för gående, cyklister
och kollektivtrafikens resenärer
¾¾ En bra balans mellan bostäder, handel och arbetsplatser ska eftersträvas.
Här följer viktiga ställningstaganden för att bevara den karakteristiska strukturen inom
riksintresseområdet för kulturmiljövården i centrala Örebro:
¾¾ De delar av gatunätet som härstammar från medeltiden bevaras i fråga om läge och
bredd.
¾¾ Slutna kvarter med byggnader ut till gatulinjen ska eftersträvas. Bilarnas behov av
gatuutrymme får inte gå ut över stadsbilden och innerstadens kvartersstruktur.
Trafiken måste underordna sig stadskärnans gestaltning och de människor som
nyttjar staden. Principen om slutna kvarter gäller inte större monumentala
byggnader.
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¾¾ För att få en bättre gestaltning och läsbarhet av staden ska kvarteren utseendemässigt delas in i mindre enheter. Ett normalstort kvarter får därför inte rent
visuellt bestå av endast en eller två byggnader utan ska i fasaden delas upp i flera
enheter.
¾¾ Inga sammanbindande byggnader får uppföras mellan kvarter i riksintresseområdet
eftersom detta kan störa värdefulla siktlinjer.

5.3.2 Stadsdelarna
Stadsdelarna i Örebro är lokaliserade både nära och längre från stadskärnan, såsom
exempelvis Markbacken och Brickebacken. Här finns stora möjligheter till förtätning
av staden. Gestaltningen kan också ges friare former än i innerstaden.
¾¾ Nybyggnation längre från centrum ska främst lokaliseras till redan etablerade
stadsdelar och förorter längs starka stråk för busstrafiken eller där pendeltågstrafik
är möjlig.
¾¾ Lokala centra ska stärkas så att de kan erbjuda god service och bli knutpunkter för
gång-, cykel och kollektivtrafik.
¾¾ Stadsdelar som ligger nära varandra kan förbindas med hjälp av aktiviteter och
mötesplatser, byggnader, gator, parker, etc. så att människor får tillfälle att mötas.

5.3.3 Stadens randzon
Stadens närmaste omgivning är viktig för framtida tätortstillväxt. Behov finns att
hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående
intressen för markanvändning. Dessa behov prövas lämpligast med detaljplaneläggning, inte minst för att se till att vatten- och avloppsfrågor löses på ett samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Detaljplaneläggningen ska också klargöra
hur en fortsatt byggnation ska ske. Kommunens bedömning av frågor som framtida
bebyggelsemönster, vägar, trafiksäkerhet, buller, kollektivtrafik etc. måste ske samlat.
¾¾ På kartan visas den ungefärliga utsträckningen av det område som enligt
kommunens uppfattning hör till stadens randzon med högt bebyggelsetryck.
¾¾ Vid bebyggelse i stadens eller de mindre tätorternas randzon, eller i andra områden
med högt befintligt eller förväntat bebyggelsetryck, krävs oftast en detaljplaneläggning innan utbyggnad.
¾¾ Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att
tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig
alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större
miljövinst än när marken används för jordbruk.
¾¾ Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där
de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse.
¾¾ Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en säker
dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt.
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6 Bostäder
6.1 Behov av och lokalisering av nya bostäder
Antalet personer i Örebro kommun beräknas att öka från dagens 132 000 personer till
uppskattningsvis 150 000 personer år 2035 (Se även Befolkningsutveckling i kapitel 2
Utgångspunkter). För detta behövs en planberedskap för ca 15 000 nya bostäder. En
del av bostäderna kan förväntas tillkomma i de mindre tätorterna och på landsbygden
genom nybyggnation och genom att fritidshus blir permanenta boenden. Huvuddelen av nybyggnationen förväntas ske i Örebro stad. Bostäder tar olika mycket plats
beroende på om de byggs som höghus eller som småhus på stora tomter. Tre kvarter
på Olaigatan rymmer exempelvis bostäder för lika många personer (ca 1000 personer)
som södra Lundby eller i Odensbacken söder om kanalen.
Översiktsplanen tar ställning för en förtätning av staden bland annat för att minimera behovet av transporter. Det återspeglas i kartans gula utbyggnadsområden som i
huvudsak ligger inom cykelavstånd från centrum. Ett av målen i Transportplanen är att
tätorten ska förtätas så att det bor 25 invånare per hektar mark år 2015 (År 2004 var
det 22,6 invånare/hektar). Utbyggnadsområden för bostäder längre från centrum finns
i Marieberg, Mosås, Lillån och Hovsta, eftersom dessa redan är etablerade stadsdelar
eller förorter längs viktiga stråk för kollektivtrafik där pendeltågstrafik är möjlig.
Resvaneundersökningen 2004 visar att 10% av den vuxna befolkningen saknar tillgång
till bil och ytterligare 20 % saknar ständig tillgång till bil. Att planera för goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt innefattar därför rättviseaspekter. Goda gång- och
cykelmöjligheter ökar dessutom möjligheten för barn och unga att röra sig på egen
hand i närområdet. Detta är viktigt för deras självständighet och utveckling.
¾¾ Med de gula utbyggnadsområdena i kartan har kommunen visat vilka områden
man ser som särskilt lämpliga att bebygga med bostäder. Det finns möjligheter till
bebyggelse även på andra platser om det är lämpligt utifrån kriterierna i översiktsplanen. (Se även kapitel 5 Grunddrag i mark- och vattenanvändningen).
¾¾ Staden och de mindre tätorterna ska förtätas genom kompletteringsbebyggelse
(mindre utbyggnadsområden som inte är markerade på kartan). Möjlighet till
kompletteringsbebyggelse bedöms från fall till fall. Vid förtätning ska hänsyn tas till
tillgång till friytor, grönstruktur och andra starka allmänna intressen som anges i
översiktsplanen.
¾¾ Samtliga nya områden för bostäder ska lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på
sådana platser att de förstärker underlaget för kollektivtrafik för befintliga bostäder.
¾¾ Samtliga nya områden för bostäder ska ha ett väl fungerande cykelvägnät.
¾¾ Vid försäljning av kommunal mark inför exploatering för bostäder ska kommunens
ha höga ambitioner vad gäller energieffektivitet, dagvattenhantering och
miljövänliga byggmaterial
¾¾ Kommunen ska göra en utredning för att peka ut platser där det är lämpligt att
komplettera med bostäder med vattenkontakt.
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6.2 Variation och förutsättningar för möten
Många bostadsområden i Örebro är ensidiga med endast en upplåtelseform och
mycket liten variation av byggnadstyper. Det finns områden som nästan enbart består
av villor, som exempelvis Lundby, medan andra områden nästan bara består av hyreshus, som exempelvis Varberga. Planeringsidealet som rådde under det s.k. ”miljonprogrammet” gjorde dessutom att de bostadsområdena ofta blev isolerade från
varandra. Fortfarande idag byggs ensidiga områden, som exempelvis Ekeby-Almby där
det nästan enbart finns villor. Bristen på variation är en bidragande orsak till boendesegregering.
I undersökningar (t.ex. Bokslut för hållbar utveckling 2008) om folkhälsa, förvärvsarbete, utbildning, medborgarskap m.m. återkommer vissa stadsdelar med låga eller
koncentrerade värden på ovan nämnda faktorer. Detta kan utgöra problem när det
gäller integration, trygghet och hälsa. Den fysiska planeringen kan inte lösa
problemen, men kan i viss mån skapa möjligheter för förändring. Dessa stadsdelar kan
prioriteras i arbetet med att skapa en sammanhängande stad med trygga och
gestaltningsmässigt goda yttre miljöer, god kommunal service, hög standard på
kollektivtrafiken, goda möjligheter för bostadsnära rekreation och idrott m.m.
Det är positivt om fler människor - gamla och unga, med olika etnisk bakgrund, olika
socioekonomisk bakgrund och sysselsättning - träffas i närmiljön i anslutning till
bostaden och i det offentliga rummet i staden. Genom att planera för en boendemiljö
med variation, stadsdelar som innehåller många olika funktioner och mötesplatser,
skapar vi förutsättningar för detta.
¾¾ Sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör motsvara sammansättningen i hela kommunen (socioekonomisk, åldersmässigt och etniskt). Detta
kan åstadkommas på lång sikt genom att man verkar för en blandning av byggnadstyper och upplåtelseformer samt att tillskapar arbetsplatser.
¾¾ Kompletteringsbebyggelse ska göras så att man uppnår en bättre blandning av olika
byggnadstyper och bostadsstorlekar. Detta gäller särskilt i och vid stadsdelar och
tätorter med ensidigt bostadsbestånd, som t.ex. Adolfsberg, Hjärsta, Ekeby-Almby,
Lillån, Oxhagen, Varberga och Vivalla.
¾¾ De större utbyggnadsområdena ska i sin inre struktur kännetecknas av en mångfald av byggnadstyper och bostadsstorlekar, och de ska i sin övergripande struktur
utformas så att de kompletterar intilliggande bostadsbebyggelse.
¾¾ Vid försäljning av kommunal mark inför exploatering för bostäder ska kommunens
ambition vara att fördela marken på sådant sätt att upplåtelseformerna i stadsdelen
eller tätorten blir en blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.
¾¾ Det är kommunens ambition att blanda arbetsplatser och bostäder där det är
lämpligt, s.k. funktionsblandning.
Se även avsnitt 7.1 om funktionsblandning.		
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6.3 Boende i olika skeden i livet
Att göra det möjligt för människor att bo kvar i sitt närområde i livets olika skeden
är viktigt. I stadsdelar eller tätorter som idag domineras av villor behövs lägenheter
för ungdomar som vill flytta hemifrån eller för äldre som vill flytta från villan de
inte längre orkar sköta. Om äldre flyttar från sin villa till en hyres- eller bostadsrätt i
närområdet kan viktiga flyttkedjor uppstå. Flyttkedjan kan exempelvis innebära att en
barnfamilj flyttar in i villan, att ett yngre par flyttar ihop i familjens gamla lägenhet
och att en eller två små lägenheter då frigörs. Möjlighet till kvarboende handlar också
om att kunna flytta från lägenhet till radhus eller villa i närområdet utan att behöva
byta stadsdel.
De stora procentuella befolkningsökningarna ligger inom åldersgrupperna 64 år och
äldre samtidigt som förändringarna i hushållens storlek under senare år gått mot allt
fler småhushåll. Därför kommer behovet av små och billiga lägenheter med närhet
till service att vara stort. En prognos för det framtida behovet av särskilda boenden
för äldre samt människor med demenssjukdomar, d.v.s. behovsprövade boenden med
tillgänglig personal och vård, anger ett behov av ytterligare ca 160 platser fram till
2020 (varav 60 platser tillgodoses när det redan planerade Ängen öppnar). Efter 2020
beräknas en stor tillökning av särskilda boendeplatser, ca 460 st till år 2033, p.g.a. den
stora ökningen av antalet invånare över 80 år.
Många har behov av specialboende, t.ex. människor med andra typer av funktionsnedsättningar. Det är viktigt att tillgodose dessa människors behov av anpassade
bostäder.
¾¾ För att öka studenternas integration i staden är det önskvärt att bostäder för
studenter skapas i flera olika stadsdelar.
¾¾ I servicenära lägen med god kollektivtrafik ska nybyggnation av små lägenheter
med god tillgänglighet prioriteras för att möta den allt större gruppen äldres behov.
¾¾ Seniorbostäder, dvs. bostäder som är anpassade till äldre som är vid god hälsa och
till största delen klarar sig själva, bör lokaliseras nära kollektivtrafik, med närhet till
service och grönområden.
¾¾ Olika typer av vårdboenden, dvs. boenden för äldre med olika grad av vårdbehov,
bör spridas över hela staden och kommunen. Rekreationsmöjligheter bör finnas i
form av park eller mindre grönområde för utevistelse, men rörlighetsbehovet bedöms vara mindre. För anhöriga är det positivt om det finns tillgång till
kollektivtrafik.
¾¾ Behandlingshem och boenden som kan ha behov av ensliga lägen eller som kan
upplevas som störande av omkringboende, ska spridas till olika delar av staden och
kommunen.
¾¾ Grupp- eller servicebostäder för människor med olika funktionsnedsättningar bör
lokaliseras i anslutning till andra bostäder nära kollektivtrafik, och även spridas över
hela staden och kommunen, för att möjliggöra valfrihet i boendet.
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7 Näringsliv
Med näringsliv avses i översiktsplanen framför allt verksamheter på kvartersmark.
Det kan exempelvis vara industri, kontor, handel, hotell, centrumanläggning, bilservice eller lager.
Näringslivets verksamheter blir alltmer kunskapsbaserade verksamheter, och det är
främst de tjänsteproducerande företagen som växer. Dessa verksamheter kan oftast
integreras med bostäder och service i traditionell stadsbebyggelse. Men det behövs
också särskilda områden för företag som på grund av ytbehov, omgivningspåverkan,
olycksrisker m.m. måste förläggas avskilt från övrig bebyggelse.
Efterfrågan på industrimark har varit stor sedan den förra översiktsplanen togs fram.
All utpekad mark för verksamheter i staden har detaljplanelagts.
Genom de frågor om etablering som kommer in till kommunen idag ser vi ett
varierande behov, allt från små industritomter 1 000–3000 kvm till större industritomter 10 000–100 000 kvm. En beredskap för logistik och lager med tomter mellan
100 000- 350 000 kvm behövs också inför framtiden. Större handelsytor
6 000–12 000 kvm samt lägen för gatukök, pizzerior, drivmedelsstationer, biltvättar
etc. är också efterfrågade.
Efterfrågan på mark för nya kontor är mindre och planberedskapen för kontor är god.
Efterfrågan på mark för turistnäringen förväntas öka. Universitetet och universitetssjukhuset är en expanderande framtidssektor.
¾¾ Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter med olika
områden för olika branscher.

7.1 Funktionsblandning, kontor och icke störande
verksamheter
Örebro är i dag en delvis funktionsuppdelad stad. Stora områden är avsatta enbart för
boende, till exempel Brickebacken och Hjärsta. Andra områden är avsatta enbart för
verksamheter, till exempel Bista och Holmen. Den funktionsuppdelade staden innebär
att bostadsområdena i stort sett är tömda på vuxen befolkning under dagtid och att
verksamhetsområdena är öde efter arbetstidens slut. Verksamhetsområdena kan upplevas som otrygga, framförallt på kvällar och helger. Den funktionsuppdelade staden
medför många transporter mellan bostad och arbetsplats. Det bästa sättet att minska
transporterna är att begränsa det totala transportbehovet. Behovet av transporter
minskar vid samlokalisering av bostäder och arbetsplatser.
Med funktionsblandning menas att verksamheter och bostäder finns i anslutning till
varandra, istället för i renodlade verksamhetsområden och renodlade bostadsområden.
Den stora vinsten med en delvis funktionsblandad stad är, förutom en minskning av
transporterna, att det blir liv och rörelse i en större del av staden under en längre tid
av dygnet. Staden känns tryggare och trevligare.
Vissa typer av arbetsplatser är dock svåra att integrera med boendet. Verksamheten kan
vara störande, medföra mycket trafik eller gestaltningsmässigt vara svår att anpassa till
boendemiljön. Kontor är däremot en verksamhet som kan passa i blandade områden.
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De områden som i kartan är utpekade som blandade områden kan också vara områden
som endast har en funktion idag och allteftersom Örebro växer kan omvandlas till mer
stadsliknande bebyggelse.
¾¾ Arbetsplatser som inte har störande verksamhet, inte förorsakar störande trafik och
där byggnaderna gestaltningsmässigt kan anpassas till omgivande bebyggelse bör
finnas i och i direkt anslutning till bostadskvarter, t.ex. i bottenvåningar på
flerbostadshus.
¾¾ På tomma ytor i anslutning till de större gatorna kan verksamheternas byggnader
fungera som bullerskydd för intilliggande bostäder.
¾¾ Bostadsområden som är isolerade ska byggas ihop med resten av staden med hjälp
av byggnader, gator och urbana parker.
Se även kapitel 6 om bostäder.

7.2 Handel och annan kommersiell service
Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. Den ger invånare ett
bra utbud av varor och tjänster som förstärker kommunen som livsmiljö och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Handelsstrukturen påverkar samhället och
kommunen på flera sätt t.ex. trafik, medborgarnas vardagsliv, möjlighet att kunna
handla mat. Grossisthandel räknas inte som handel utan som lagerverksamhet, d.v.s.
industrimark. Ställningstagandena i detta kapitel gäller all detaljhandel och alla slags
köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten.
Eftersom handeln påverkar kommunens planläggning, trafik och sociala aspekter finns
det särskilda skäl för kommunen att ha olika ställningstaganden för olika typer av
handel, dagligvaror, sällanköpsvaror som inte är skrymmande och sällanköpsvaror som
är skrymmande.			
¾¾ Örebro ska ha tre regionala handelsområden City, Marieberg och Boglundsängen.
¾¾ All utveckling av cityhandeln är positiv, oavsett typ av handel.
¾¾ Inga nya externa handelsområden ska etableras.
¾¾ Vid planläggning i mindre tätorter ska mark avsättas för handel.
¾¾ Kommunen är positiv till nya handelslägen som medför en total minskning av
bilresandet.
¾¾ Handelsetableringens trafiklösning ska planeras så att den är tillgänglig även för fotgängare, cyklister och bussresenärer. Dessa trafikantgrupper ska kunna nå
entrépunkter på ett säkert, tryggt och bekvämt sätt.
¾¾ Kommunen ska verka för att offentliga platser skapas i anslutning till handelsytor,
vilket också skapar trygghet.
¾¾ Kommunen är positiv till nya bostadsnära stadsdelscentrum.
¾¾ Kommunen uppmuntrar kombinationsanläggningar, d.v.s. handel plus bostäder/
kontor, för att skapa en blandad stadsmiljö som lever hela dygnet.
¾¾ Kommunen ska verka för att handeln uppför byggnader och miljöer med
arkitektoniska och urbana kvaliteter.
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7.2.1 Dagligvaruhandel
Definition: Dagligvaror är varor som fyller konsumentens dagliga behov av livsmedel,
t.ex. mjölk och bröd, drycker och specialvaror som kemtekniska produkter, tidningar,
tobak och sjukvårdsartiklar.				
¾¾ Dagligvaruhandeln ska ses som en lokal marknad i stadsdelscentrum och city, och
ambitionen är att den ska vara utspridd i hela kommunen.
¾¾ Ny dagligvaruhandel bör i första hand lokaliseras till bostadsnära lägen med god
tillgänglighet för cykel- och kollektivtrafik
¾¾ Kommunen ställer sig positiv till ny dagligvaruhandel i lägen med lokalt
upptagningsområde
¾¾ Kommunen ska arbeta aktivt för att dagligvaruhandel ska finnas på nära avstånd
till bostäder.

7.2.2 Sällanköpsvaror som är icke skrymmande
Definition: Detaljhandel som inte är dagligvaruhandel, t.ex. kläder, skor, böcker
och porslin.
¾¾ Nya ytor för sällanköpsvaror som inte är skrymmande tillåts endast i city och
som komplement i nya och redan etablerade stadsdelscentrum nära bostäder.

7.2.3 Sällanköpsvaror som är skrymmande varor - volymhande
Definition: Varor som inte kan fraktas på cykel och har stort ytkrav per såld
enhet, t.ex. byggvaror, vitvaror, bilar, båtar, möbler och större elektronik. I gränsfall
är branschtillhörigheten avgörande, dvs. vad man huvudsakligen säljer. (En möbelhandlare kan t.ex. sälja kuddar och en bilhandlare kan sälja tillbehör till bilen.)
¾¾ Nya ytor för handel med skrymmande varor av sällanköpskaraktär tillåts i
etablerade handelsområden, även då de är längre än 5 km från city och i huvudsak
är tillgängliga med bil.

7.2.4 Kommersiell service
Definition: Service och hantverk av sådant slag som riktar sig till allmänheten som
t.ex. frisörer, banker, begravningsbyråer, resebyråer och restauranger.
¾¾ Kommersiell service av olika slag bör ha en lokal struktur. Etablering bör ske på
gångavstånd från bostäder, och med fördel i anslutning till befintliga handelsplatser
eller stadsdelscentrum och nära kollektivtrafik och cykelstråk.

7.3 Verksamhetsområden
Verksamhetsområden är avsedda för sådana etableringar som inte är lämpliga att
lokalisera inom eller i närheten av bostäder på grund av att verksamheten kan ge
direkta störningar, att verksamheten är ytkrävande eller att den trafik som den medför
är störande.
¾¾ Inom verksamhetsområdena lokaliseras företagen på ett sätt som minimerar
behovet av transporter av material och människor.
¾¾ Inom verksamhetsområden samlas störande verksamheter till egna stråk och
områden.

41

Näringsliv

¾¾ För att ge möjlighet till godstransporter med järnväg är det viktigt att bevara
spårreservat till järnväg som är i drift. Utrymme för spåranslutningar till nya
områden skapas där så är möjligt.
¾¾ Kommunen ska avsätta ny verksamhetsmark med järnvägsanslutning eller förse ytterligare verksamhetsområden med järnvägsanslutning.
¾¾ Obebyggda områden längs gator, som inte har betydelse för grönstrukturen eller
passar för bostadsbebyggelse, kan bebyggas för verksamheter. Dessa kan då också
fungera som bullerskydd för intilliggande bebyggelse.

7.4 Universitetet och universitetsanknutna verksamheter
Universitetet har stor betydelse och förväntas få ännu större betydelse i framtiden,
bl.a. genom nya utbildningar. Det måste därför finnas möjlighet för universitetet att
utvecklas och expandera arealmässigt.			
¾¾ Universitetet ska sätta sin prägel på staden och utvecklingen in mot stadskärnan.
¾¾ Rudbecksgatans sträckning från city till universitetsområdet ska präglas av
stadsmiljö.
¾¾ För att öka universitetets integration med staden är det önskvärt att bostäder för
studenter skapas i olika delar av staden.
¾¾ Universitetet och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) bör bindas ihop bättre
genom ny bebyggelse, t.ex. genom att utnyttja lucktomter däremellan.
Se även avsnitt 8.3 om universitetssjukhuset.

7.5 Drivmedel
Kommunen använder begreppet drivmedel istället för bensin. Det är ett medvetet val
för att markera att kommunen anser det viktigt att nya alternativa fordonsbränslen
utvecklas och införs.			
¾¾ Strukturen av drivmedelsstationer ska bidra till en minskning av det totala
transporter. Eftersom biltrafiken, framförallt den tunga trafiken, ska ledas bort från
Örebros centrala delar ska också drivmedelsstationer förläggas utanför Örebros
centrala delar med en jämn geografisk spridning där redan ett stort antal fordon
(minst 8 000 fordon) passerar.
¾¾ Drivmedelsstationer i kommunens mindre tätorter är betydelsefulla för servicen på
landsbygden.
¾¾ Ett skyddsavstånd på 100 meter mellan drivmedelsstationer och bostäder eller
andra personintensiva miljöer, är lämpligt enligt Boverkets allmänna råd.
¾¾ Kommunen ska verka för att drivmedelsstationer som ligger i vattenskyddsområden
ska flyttas till säkrare lägen.
¾¾ Vid nyetablering av en drivmedelsstation bör en samlad risk- och säkerhetsbedömning göras av lämpligt avstånd till omgivande bebyggelse.
¾¾ Drivmedelsstationer som säljer dagligvaror ska ha säkra och bra förbindelser även
för fotgängare och cyklister. Säljytan för dagligvaror bör begränsas till max 50 kvm,
utom när någon annan dagligvaruservice inte finns i området.
¾¾ Tankningsställen för fordonsgas bör i första hand lokaliseras till platser för annan
drivmedelsförsäljning.
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¾¾ Kommunen är positiv till utveckling av infrastruktur för laddning av elbilar.
¾¾ Försäljning av diesel riktad till tung trafik ska i första hand koncentreras till
Berglunda industriområde (Truckstop) och i andra hand kan Törsjö bli aktuellt
som komplement för den tunga trafiken.
¾¾ Lägen för drivmedelsstationer redovisas i översiktsplanen och strukturplanen för
drivmedel innehåller bl.a. rekommenderade tomtytor.

7.6 Turistnäringen
Turismen bör ses som egen kommersiell näringsgren med behov av ytor i framtiden.
Den upplevelsebaserade verksamheten är på frammarsch. Med turism avser vi den
kommersiella besöksnäringen med t.ex. hotell, upplevelse- och rekreationsanläggningar
för barn och vuxna, camping, bad, nöjesparker, forntidsbyar och restauranger.
¾¾ Kommunen ska ge fysiska förutsättningar för såväl destinationsturism och
affärsturism som evenemangsturism.
¾¾ I anslutning till viktiga turistmål bör endast byggnader eller anläggningar tillskapas
som ökar turistmålets attraktivitet.
¾¾ Kommunen ska värna och stärka sådana bebyggelsemiljöer och parkområden som
har betydelse för turismen.
¾¾ Lekland och andra liknande upplevelseverksamheter ska etableras längs kollektivtrafikstråk och i cykelnära lägen, så att barn och ungdomar kan ta sig dit på egen
hand.
¾¾ Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan bullerpåverkade
områden. Motorsportanläggningar kan placeras i ett område öster om flygplatsen.
¾¾ Båtlivet som turistnäring ska uppmuntras och utvecklas. Farleden från Hjälmaren
till gästhamnen vid Hamnplan ska underhållas så att kommersiell båttrafik och
trafik med fritidsbåtar kan utnyttja hamnen i Örebro.
Se även avsnitt 9.1 om Idrott och friluftsliv och avsnitt 9.2 om kultur.

7.7 Areella näringar
7.7.1 Jordbruk
¾¾ Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att
tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig
alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större
miljövinst än när marken används för jordbruk.
¾¾ Kommunen eftersträvar att jordbruksmark brukas ekologiskt. Vid nyteckning av
arrendeavtal för kommunal mark ges förtur till brukare som åtar sig att odla
marken ekologiskt.
¾¾ I jordbrukslandskapet ska äldre kulturmiljöer, som till exempel ängs- och
hagmarker, i största möjliga utsträckning bevaras och restaureras. Enligt miljöbalken alléer, stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar skyddade och ska bevaras
för framtiden.
¾¾ Moränholmar ska ses som en viktig resurs i landskapet som man ska ta stor hänsyn
till.
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7.7.2 Skogsbruk
¾¾ Skogslandskapet på kommunägd mark ska präglas av mångbruk, d.v.s att olika
skogsmarker används för olika ändamål. Virkesproduktionen ska utföras med stor
hänsyn till biologiska och kulturella värden samt kunna kombineras med
rekreation.
¾¾ Andelen lövträd bör generellt blir större och områden med ädellövskog ska bevaras
och inte bli barrskogsområden.

7.7.3 Fiske
Fisket brukar delas upp i yrkesfiske och fritidsfiske. Inom Örebro kommun bedrivs
i dagsläget endast miljöcertifierat yrkesfiske i Hjälmaren. Fritidsfiske förekommer i
Hjälmaren, Svartån och andra vattendrag.					
¾¾ Alla vattendrag och särskilt Svartån bör fortsatt vara tillgängliga för fritidsfiske av
såväl fisk som kräftor. Planering av mark ska ta hänsyn till fritidsfisket längs med
Svartån. Fria vandringsvägar ska säkerställas där det finns dammar och strömbord.
¾¾ Hjälmaren är riksintresse för yrkesfiske och det miljöcertifierade fisket ska värnas.

7.8 Ämnen och mineraler
¾¾ Två riksintressen finns: Lillkyrka för byggnadssten av marmor och Björkaverken
för högkvalitativ dolomit och marmor.
¾¾ Kommunen är negativ till all form av uranbrytning i hela kommunen.
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8 Samhällsservice
8.1 Allmänt om samhällsservice
Med samhällsservice menar vi här dels skattefinansierad service tillhandahållen av offentliga myndigheter och privata aktörer, dels service som erbjuds av ideella
organisationer. Exempel på samhällsservice är förskola och skola, bibliotek, trossamfund, kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar, vårdcentraler och sjukhus,
socialtjänst osv (Samhällsservice i form av kollektivtrafik, vatten och avlopp etc.
behandlas i andra kapitel). En tillgänglig samhällsservice har betydelse för medborgarnas upplevelse av en trygg och attraktiv livsmiljö och ger förutsättningar för
mötesplatser och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

¾¾ Samhällsservice ska i första hand lokaliseras till stadens, stadsdelarnas eller de
mindre tätorternas centrum. I vissa fall kan den dock med fördel lokaliseras
mellan två stadsdelar, om den har en integrerande funktion. För att minska risken
för skadegörelse bör lokalerna och dess omgivningar planeras så att närboende och
förbipasserande har överblick.
¾¾ Vid planläggning ska möjlighet till olika slags samhällsservice integreras i detaljplanen där det är lämpligt och behov kan uppstå.
¾¾ Vid planering och utformning av bostadsnära samlingslokaler ska man där det är
möjligt ta hänsyn till att lokalerna bör kunna användas kvällstid, med så lite
störningar för de kringboende som möjligt.
¾¾ Vid nybyggnation eller större ombyggnation av kommunala lokaler ska dessa
anpassas för många funktioner. Flexibla lokaler och tillräckligt stora friytor gör det
lättare att ställa om från exempelvis förskola till grundskola eller äldreboende.
¾¾ Vid nybyggnation eller större ombyggnation av kommunala lokaler ska dessa
planeras så att medborgarnas och föreningarnas möjlighet att nyttja dem efter
kommunal verksamhetstid förenklas.
Se även avsnitt 9.1 om idrott och friluftsliv. och avsnitt 9.2 om kultur.

8.2 Skola och förskola
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för behoven av förskola och skola. Barn
i förskoleåldrarna har ökat kraftigt i hela kommunen de senaste åren. Ökningen är
störst i de delar av kommunen där de flesta bostäder har byggts, dvs. i de sydöstra
stadsdelarna och Ekeby-Almby. Samtidigt har utvecklingen varit den motsatta för barn
i grundskoleåldrarna. Minskningen av antalet grundskolebarn har varit som störst i de
västra stadsdelarna där skolor har lagts ner.
Den starka befolkningstillväxten under de senaste åren innebär att antalet förskolebarn beräknas att bli 1 000 fler och antalet grundskolebarn 2 500 fler fram mot år
2020. Ökningen kommer att bli störst i de sydöstra delarna på grund av fortsatt stort
bostadsbyggande.
Under samma period kommer antalet ungdomar i gymnasieåldrarna att minska.
Elevantalet beräknas minska med minst 1 000 fram till år 2015 och kommer inte att
vara på dagens nivå förrän framåt år 2025.
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Det fria skolvalet tillsammans med etablering av fristående skolor påverkar elevunderlaget för varje skola, och hur nya skolor bör lokaliseras. Skolans lokalisering
spelar stor roll för de yngre grundskoleeleverna, medan det inte spelar lika stor roll för
elever i de äldre grundskoleåldrarna. Cirka tre av fyra elever väljer i dag den skola som
ligger närmast.

¾¾ Det är bra för elevunderlaget om bostadsbyggandet sprids ut över staden och
kommunen
¾¾ Vid lokalisering av nya skolor och förskolor ska man där så är möjligt välja platser
som bidrar till integration, både etniskt och socioekonomiskt. Detta kan ske t.ex.
genom att lägga skolan mitt emellan ett område dominerat av flerbostadshus och
ett område dominerat av småhus.
¾¾ Vid nyetablering av förskoleverksamhet är det viktigt med tillräckligt stor gård av
god kvalitet. Storleken på gården kan dock kompenseras av god och trafiksäker
tillgänglighet till annat grönområde. Förskolorna bör ligga inom gångavstånd från
omgivande bostäder, med goda möjligheter för föräldrar att lämna och hämta sina
barn på ett trafiksäkert sätt. Förskolor kan också inrymmas på bottenvåningen av
flervåningshus.
¾¾ Vid nyetablering av skolverksamhet för yngre grundskoleelever är det viktigt med
tillräckligt stor gård av god kvalitet. Storleken på gården kan dock kompenseras av
god och trafiksäker tillgänglighet till annat grönområde. Skolorna bör ligga inom
gång- och cykelavstånd från omgivande bostäder, med goda möjligheter för barnen
att ta sig därifrån till skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt. Mindre grundskolor kan inrymmas på bottenvåningen av flervåningshus
¾¾ Vid nyetablering av skolverksamhet för äldre grundskoleelever och gymnasieelever
är det viktigt för eleverna att kunna ta sig till skolan på egen hand på ett trafiksäkert
sätt. Förutom säkra cykelvägar är det för dessa elever även viktigt med mycket god
tillgänglighet med kollektivtrafik. Det är viktigt med en gård av god kvalitet för
utevistelse. Storleken på gården kan dock kompenseras av trafiksäker tillgänglighet
till annat grönområde. Skolbyggnaden kan vara i flera plan för att spara markyta.
¾¾ Skolor i mindre tätorter ska värnas så långt som möjligt, eftersom de är viktiga för
tätorterna och en levande landsbygd.
¾¾ Kommunen ska behålla de centralt belägna skolfastigheterna i kommunal ägo för
framtida handlingsfrihet.
¾¾ I den fysiska planeringen ska kommunen ta hänsyn till eventuella framtida utbyggnadsbehov för befintliga och nya skolor, och där så är lämpligt undanta den marken
från annan exploatering.
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8.3 Universitetssjukhuset
Universitetssjukhuset i Örebro hör till Uppsala-Örebro-området, som är en av Sveriges
sex sjukvårdsregioner. Örebro universitet och universitetssjukhuset arbetar i samverkan
med universitetet i Linköping.

¾¾ På sikt behövs delar av ”CV-området” för att säkra en långsiktig utbyggnad och
utveckling av universitetssjukhuset.
¾¾ Möjligheter ska lämnas för en expansion inom nuvarande sjukhusområde för
utbildning och universitetsverksamhet med anknytning till universitetssjukhuset,
kanske genom att bygga på höjden.
¾¾ Skyddade, varierande omgivningar och promenadstråk runt USÖ är viktiga för
rehabiliterande promenader.
Se även avsnitt 7.4 om universitet och universitetsanknutna verksamheter.
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9 Fritid
9.1 Idrott och friluftsliv
Rekreation handlar om att människor ska få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning
från krav i arbete och hem samt stimulans till nya tankar och aktiviteter genom lek,
idrott och friluftsliv. Rätt planerade grönområden, lekplatser, idrottsplatser, spår och
leder lockar fler människor till lek, rörelse och gemenskap i vardagen. Vanor när det
gäller sådana aktiviteter skiljer sig dock åt mellan flickor och pojkar, mellan män och
kvinnor och beroende på etnisk bakgrund, något som är viktigt att ha i åtanke i
planeringen.
I Örebro finns fritidsaktiviteter och rekreation nära där människor bor och det finns
goda möjligheter till motion och friluftsliv året runt. Dessutom är Örebro en idrottskommun med framgångsrika insatser inom såväl topp- som breddidrott.
¾¾ Det är viktigt med ett fritidsutbud nära hemmet som kan stimulera till lek,
spontanidrott och vardagsmotion. Lokala idrottsplatser och hallar ska identifieras
och säkerställas.
¾¾ En långsiktig plan för idrottens och friluftslivets markbehov ska tas fram.
¾¾ Befintliga idrottsplatser och hallar ska ses som viktiga resurser och ska tas tillvara
vid övrig exploatering.
¾¾ Elitarenorna på Eyrafältet ska bevaras och utvecklas.
¾¾ Anläggningar för idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter bör lokaliseras så
att de är tillängliga på ett bra sätt för de grupper som huvudsakligen kommer att
nyttja anläggningen. Exempelvis bör anläggningar som i stor utsträckning kommer
att användas av barn och ungdomar lokaliseras i cykelnära lägen och med tillång
till kollektivtrafik så att barnen kan ta sig dit på egen hand. Anläggningarna ska i
möjligaste mån vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
¾¾ Hjälmaren förutom Hemfjärden är av riksintresse för friluftslivet. Örebro kommun
anser att även Hemfjärden ska klassas som riksintresse och kommunen ska arbeta
för att stärka friluftslivet och öka tillgängligheten.
¾¾ Örebro kommun anser att delar av Kilsbergen, med undantag för befintliga tätorter
och skjutfälten, ska klassas som riksintresse för friluftslivet.
¾¾ Antalet badplatser i kommunen får gärna öka. Vid etablering av nya badplatser ska
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning säkerställas. För barn och
unga är tätortsnära badplatser att föredra.
¾¾ Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan bullerpåverkade
områden. Motorsportanläggningar bör placeras i ett område öster om flygplatsen.
¾¾ Tillgången till bostadsnära odlingslotter på kvartersmark ska öka. Befintliga
områden med kolonilotter ska bevaras och fler bör skapas.
Se även karta i kapitel 10 om natur, avsnitt 7.6 om turistnäringen, kapitel 10 om
rekreationsområden, avsnitt 10.2 om grönstruktur och kapitel 8 om lokalisering av
samhällsservice och samlingslokaler.
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9.2 Kultur
Med kultur avses i detta kapitel den humanistiska och konstnärligt orienterade
innebörden av begreppet och omfattar såväl den kommersiella delen som fritidskulturen/amatörkulturen. Att vara del av eller att ta del av andras skapande i form av
konst, musik, dans, film, teater, litteratur, etc. är berikande för de flesta. Kulturlivet är
en grogrund för innovationer, sprider värderingar och stimulerar demokrati och
förståelse. Media, främst i form av radio och TV, är viktiga spridningskanaler för
kultur av olika slag.
¾¾ Kulturarenor kan inrymmas i områden som utpekats för funktionsblandning,
handel och bostäder.
¾¾ Fysiska förutsättningar som krävs för att stimulera människors behov av kultur ska
värnas. Kommunen ska värna om att det finns platser för lokaler och arenor för
teater, dans och konst etc.
¾¾ Det är viktigt med ett kulturliv/kulturutbud nära hemmet och i övrig vardagsmiljö.
Kulturlivets fysiska yttringar i lokala stadsdelscentrum och vid bostäder bör stärkas.
¾¾ Fysiska möjligheter för bibliotek i olika stadsdelar och tätorter bör finnas.
¾¾ Kultur i den offentliga miljön ska uppmuntras, särskilt där mötesplatser stärks eller
skapas.
¾¾ Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse i
den fysiska miljön, särskilt temporära utställningar och liknande.
¾¾ Anläggningar för kulturaktiviteter bör lokaliseras så att de är tillängliga på ett bra
sätt för de grupper som huvudsakligen kommer att nyttja anläggningen.
Exempelvis bör anläggningar som i stor utsträckning kommer att användas av barn
och ungdomar lokaliseras i cykelnära lägen och med tillång till kollektivtrafik så
att barnen kan ta sig dit på egen hand. Anläggningarna ska i möjligaste mån vara
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
¾¾ Vid planering och utformning av bostadsnära samlingslokaler ska man där så är
möjligt ta hänsyn till att lokalerna bör kunna användas kvällstid, med så lite
störningar för de kringboende som möjligt.

9.3 Hästar
I början av 1900-talet då hästen användes i jordbruket och av militären fanns ca
800 000 hästar i Sverige, men efter jordbrukets strukturrationalisering fanns uppskattningsvis bara 70 000 kvar. Sen 1960-talet har antalet ökat från 70 000 till dagens
250 000-300 000. Sverige är ett av Europas hästtätaste länder.
Hästarnas roll för att hålla jordbruksmarkerna öppna blir allt viktigare eftersom övriga
betesdjur minskar. Hästnäringen är en viktig markanvändningsfråga, dels för att den
kräver anläggningar och betesmarker, och dels för att det behöver finnas möjlighet att
komma ut i landskapet. Ridsporten är viktig för rekreation och friskvård. Det är också
en jämställdhetsfråga att skapa förutsättningar för ridsport, då 85 procent av Svenska
ridsportsförbundets medlemmar är kvinnor eller flickor.
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En liten del av befolkningen är allergiska mot hästar. Den huvudsakliga spridningen
av allergen sker via människor och djurkontakt, dvs. mer kraft borde läggas på att
säkerställa möjligheterna till duschning och klädombyte vid ridanläggningar. Mängden
allergen som finns i utomhusluften avtar snabbt med ökat avstånd till stallet och
dessutom kan trädridåer och större byggnader minska spridningen av allergen.
¾¾ Hästar är en viktig resurs som kan bidra till att bevara det öppna kulturbeteslandskapet och den biologiska mångfalden.
¾¾ Inga nya stall eller beten ska etableras inom planlagt område (om inte detaljplanen
anger det).
¾¾ Vid detaljplaneläggning och bygglov för större anläggningar t.ex. ridskolor och
turridningsverksamhet ska krav ställas på omklädningsmöjligheter.
¾¾ Nedan anges lämpliga skyddsavstånd. I varje enskilt fall ska dock en prövning
utifrån olika bedömningskriterier utföras (se exempel nedan):
○○ Från stall: 200 m skyddsavstånd till bostäder (i planlagt område)
○○ Från bete: 50 m skyddsavstånd till bostäder (i planlagt område). 30 m om det
finns skyddande vegetation i skyddszonen dvs. trädridå eller liknande.
¾¾ Exempel på bedömningskriterier för skyddsavstånd till hästar är: karaktär på
området, lantlig miljö kontra villabebyggelse i tätort, lokalisering av stall, bete,
paddockar och planerade ridstigar i förhållande till bebyggelse, tänkbara expansionsriktningar för hästhållningen, gödselhanteringens placering och utförande;
förhärskande vindriktning, topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller
bebyggelse, förekomst och grad av näringsverksamhet samt storlek på hästanläggningen.
¾¾ Områden som är lämpliga för hästhållning ska identifieras och beskrivas i ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen på temat hästar.

9.4 Jakt
Jakt och viltvård är en viktig del av naturvården på Örebro kommuns mark, där målet
är att bevara en art- och individrik fauna på lämplig nivå. Skyddsjakt bedrivs där skada
eller säkerhetsrisker uppstår.
¾¾ Jakt på kommunal mark ska ske i viltvårdande syfte. Jakten ska organiseras så att
den skapar möjligheter till jakt- och viltvårdsaktiviteter, utbildning och social
gemenskap för jägare som saknar egen jaktmark, speciellt ungdomar.
¾¾ Jakt på kommunal mark ska vara underordnad kommuninvånarnas möjlighet till
rekreation, naturupplevelse och studier. Säkerhet och förtroende är av yttersta vikt.
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9.5 Skyttebanor och skjutfält
Villingsbergs skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret. Därutöver finns ett stort
antal skyttebanor i kommunen, varav den största är den före detta militära anläggningen vid Slätten strax nordost om Örebro tätort. Skyttebanor är en viktig markanvändningsfråga eftersom buller kan påverka ett större område.

¾¾ Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att
Villingsbergs skjutfält avvecklas. Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden
bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro kommuns vilja att skjutfältets
verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis friluftslivets och vindkraftens
intressen. Gränsen och övningsfrekvensen för skjutfältets geografiska utbredning
bör justeras mot Gilsåsasjön, Axsjön, Storstenshöjden och Ånnaboda. Områdets
biologiska värdekärnor och kulturlämningar ska lämnas intakta.
¾¾ Slätten är den plats i kommunen som anvisas för skytteverksamhet. Ett skyddsområde för skytteverksamheten bör upprättas. Området i kartan visar en bullerzon
enligt utredning 2006, inom vilken nybyggnation av bostäder, skolor och liknande
inte bör tillåtas.
¾¾ På lång sikt bör ett alternativ till Slättens skyttebanor hittas, så att skytteverksamheten vid Slätten kan flyttas. Samarbete bör ske med intilliggande kommuner i
frågan, t.ex. Arboga.
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10.1 Skyddade naturområden
10.1.1 Riksintressen för naturvård
Ett stort antal områden i kommunen är av staten utpekade som riksintressen för
naturvård.

¾¾ I alla kommunens riksintresseområden för naturvård ska stor hänsyn tas till
naturvärdena.
¾¾ Den nuvarande avgränsningen för riksintresset för naturvård vid Latorpsplatån
inkluderar tätorterna Latorp och Vintrosa. Dessa tätorter kan i dagens läge inte
anses svara mot värdena för riksintresset. Örebro kommuns vilja är att orterna ska
kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet. Noggranna
inventeringar har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga
natur- och kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas
för rekreation.
Se även kapitel 4 om riksintressen.

10.1.2 Naturreservat
Flera av kommunens mest värdefulla naturområden har fått ett formellt och långsiktigt skydd som naturreservat. Reservaten inrättas både av staten och av kommunen.
Örebro kommun arbetar med ett förslag till ett paket av flera naturreservat, främst
sådana som är tätortsnära. Dessa utredningsområden framgår av kartan som hör till
detta kapitel.

¾¾ I alla kommunens naturreservat ska natur- och rekreationsvärdena bevaras.
10.1.3 Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt ekologiskt nätverk, med hög juridisk status, av skyddsvärda naturtyper som Sverige har förbundit sig att bevara. För Sveriges del begränsas
urvalet huvudsakligen till områden som redan skyddats enligt Miljöbalken. Det innebär att ett stort antal icke skyddade områden med mycket höga naturvärden inte är
med i Natura 2000. Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kapitlet i miljöbalken.

¾¾ I alla kommunens Natura 2000-områden ska naturvärdena bevaras.
10.1.4 Strandskydd
Strandskydd, dvs. byggnadsförbud, råder vid hav, insjöar och vattendrag och omfattar
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Syftet med skyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet. Dispens från strandskyddet krävs för grävningsarbeten, uppförande av
byggnader, större bryggor och andra anläggningar som hindrar allmänheten från att
beträda ett strandskyddsområde. Kommunen har förutom i vissa undantagsfall rätt att
besluta om strandskyddsdispenser.
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¾¾ Strandskyddsdispenser ska endast ges om det finns särskilda skäl och om befintliga
höga natur-, kultur- och rekreationsvärden bevaras. (Denna punkt är en
förutsättning för punkterna nedan.)
¾¾ Strandskyddsdispens för byggnader kan ges vid kompletteringsbebyggelse på enstaka tomter där bebyggelse redan finns inom strandskyddsområde.
¾¾ Strandskyddsdispens bör kunna ges för bryggor, byggnader och andra anläggningar
som behövs för det rörliga friluftslivet (t.ex. badplatser).
¾¾ Strandskyddsdispens bör kunna ges för bryggor och byggnader vid gemensamma
anläggningar för t.ex. småbåtar, i syfte att minska antalet små enskilda anläggningar.
¾¾ Örebro kommun är positiv till länsstyrelsens förslag om att återinföra undantag
från strandskydd vid mindre vattendrag. Detta kommer att stärka strandskyddets
legitimitet hos allmänheten. (Idag omfattas alla diken och små bäckar.)
Länsstyrelsens identifiering av särskilt skyddsvärda mindre vattendrag som inte
bör undantas, blir ett viktigt planeringsunderlag.
¾¾ Kommunen anser att marken längs Kvismare kanal i delar av Odensbackens tätort
bör undantas från strandskydd. Denna avvägning har gjorts utifrån följande
särskilda skäl: Marken kring den konstgjorda kanalen är redan ianspråktagen och
närmiljön starkt påverkad av omkringliggande bebyggelse. Inga höga naturvärden
har identifierats. Allmänhetens tillgänglighet till kanalen ökas med allmänna
gångstråk längs med kanalen.
¾¾ Kommunen kommer att göra en utredning för att peka ut platser där det är
lämpligt att komplettera med bostäder med vattenkontakt, och där det i så fall kan
bli kommunens önskan att marken undantas från strandskydd.

10.2 Grönstruktur i tätort
Parker och andra grönområden fyller viktiga sociala, ekologiska och kulturella funktioner i tätorter. Under senare tid har städernas grönområden uppmärksammats
alltmer och framför allt deras mångfunktionella betydelse för att uppnå hållbara
tätorter. Gröna områden ger möjlighet till rekreation, avkoppling, upplevelser, sociala
möten, lek, motion, rehabilitering och odling. Att ha nära till grönområden är
framförallt viktigt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Gröna
områden har också betydelse för dagvattenhantering som är beroende av att det finns
grönytor för infiltration och fördröjning av vattnet. Växtligheten tar upp vissa
föroreningar och filtrerar luften från små partiklar, och hjälper också till att hålla en
jämnare temperatur i staden.
Staden är ett av de största ingreppen som människan gör i naturen. För att mildra dess
negativa effekter måste natur i staden och dess närmaste omgivningar värnas.
Ur social synvinkel kan den täta stadens effekter på människor mildras genom att en
god tillgång till grönområden säkras.
Kulturhistoriska miljöer kan vara dels den byggda fysiska miljön, dels den
omgivande gröna miljön, till exempel parker, trädgårdar, åkrar, ängar och betesmarker.
Det är miljöer som mer eller mindre tydligt bär vittnesbörd om hur tidigare
generationer levt och verkat.
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Grönområden i tätorter har en inneboende problematik i att upplevelsen av dem
skiljer sig åt beroende på vilken tid på dygnet man rör sig där. Många grönområden
upplevs som otrygga miljöer nattetid. Därför är det viktigt med god belysning och
alternativa vägar, ett arbete som kommer att utvecklas i den kommande gångstråksplanen.

¾¾ Innerstadens parker ska bevaras i sin helhet och nya parker skapas då staden växer.
¾¾ Örebro tätort ska präglas av en struktur där lättillgängliga rekreationsskogar,
ekoparker och naturreservat bevaras långsiktigt. Dessa större sammanhängande
områden har stor betydelse för rekreation och biologisk mångfald och ska, när det
är möjligt, bindas samman av korridorer, så att stadens invånare lätt kan ta sig ut i
naturen via gröna gång- och cykelstråk.
¾¾ I stadslandskapet ska de ekologiska värdena bibehållas och förstärkas genom ett
nätverk av parker och andra grönområden inklusive ytvatten, friytor samt sammanbindande gröna stråk. Genom nätverket värnas den biologiska mångfalden.
¾¾ Kulturhistoriska miljöer i parker, trädgårdar och gröna stråk ska bibehållas och
lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. De ska även i framtiden
representera kontinuiteten i Örebro med dess långa utvecklingshistoria och på så
sätt bidra till att stärka den lokala identiteten.
¾¾ Kompensationsprincipen innebär att om värdefull park eller annat grönområde
måste tas i anspråk för exploatering så bör den förlorade gröna miljön kompenseras
genom att likvärdig area anläggs, säkerställs eller utvecklas på annat ställe i närmiljön. Utvecklas kan t.ex. innebära att man höjer kvaliteten på en annan befintlig
grön miljö eller förbättrar tillgängligheten till den. Social kompensation (för
människan) bör ske i närområdet. Ekologisk kompensation (för biologisk
mångfald) bör ske där åtgärden är mest ändamålsenlig. Stadsbyggnad arbetar med
hur denna princip ska tillämpas i det praktiska vardagsarbetet.

10.3 Andra värdefulla naturområden
Utöver ovan utpekade områden finns ett antal icke skyddade områden eller naturtyper
som inte är skyddade och som kommunen vill peka ut som skyddsvärda. Dessa
återfinns på kartan och i ställningstaganden nedan.

¾¾ Tystnad är i dag en bristvara. Det finns inte många områden i kommunen som
inte påverkas av samhällsrelaterade ljud. Örebro kommun ska verka för att
områden som fortfarande kan anses fria från artificiella ljud skyddas mot
ljudalstrande exploatering.
¾¾ Vattendrag, åsar och moränholmar ska ses som en viktig resurs i landskapet som
man ska ta stor hänsyn till vid exploatering, utveckling och produktion.
¾¾ Skogslandskapet på kommunalägd mark ska präglas av mångbruk, där virkesproduktionen tar stor hänsyn till biologiska värden samt kombineras med
rekreation.
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10.4 Yt- och grundvatten
Vattenfrågorna får allt större aktualitet i den fysiska planeringen. Flöden, kvalitet och
naturvärden är egenskaper hos vattnet som är betydelsefulla. Eftersom 80-90 procent
av vattnet i ytvattendragen kommer från grundvatten som rinner till, är det viktigt att
tillräckliga ytor för infiltration finns. Fler hårdgjorda ytor leder till allt lägre torrväderflöden i stadens bäckar och åar. Det är nödvändigt att kraftigt minska belastningen av
föroreningar på vårt yt- och grundvatten. Dagens stora anspråk på vattnet kräver att vi
hushåller med vattentillgångarna.
Våtmarker är viktiga dels för biologisk mångfald, dels som närsaltfällor som minskar
belastningen av näringsämnen till våra vattendrag. Våtmarker kan också bidra till att
reducera mängden bakterier, vilket är extra viktigt i Svartån för att förbättra
badvattenkvaliteten.
Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade ”Ramdirektivet för
vatten”. Målsättningen med direktivet är att till 2015 ha god ekologisk och vattenkemisk status i allt inland-, kust- och grundvatten. Genomförandet kräver samarbete
över de olika administrativa gränserna. Några av utmaningarna inom direktivet är att
minska övergödning, förebygga översvämningar, skydda grundvattnet och återställa
vandringsvägar för fisk och andra organismer. Som en följd av vattendirektivet har
vattenmyndigheterna beslutat om miljökvalitetsnormer för vatten.

¾¾ Yt- och grundvattentillgången ska skyddas och nyttjas i ett hållbart långsiktigt
perspektiv.
¾¾ Planläggningen ska medverka till måluppfyllelsen av vattendirektivet.
¾¾ Svartån är en viktig resurs för Örebro med avseende på dricksvattenförsörjning,
turism, bad, fiske och annan rekreation. Dessa värden ska värnas och stärkas.
¾¾ Örebro kommun ska verka för att minska antalet vandringshinder för t.ex. fisk i
kommunens vattendrag.
¾¾ En del av de mycket stora våtmarksarealerna som tidigare präglade slätten bör återskapas eller nyskapas. På så vis kan näringsläckaget minska genom att vattnets flöde
bromsas och näringsämnena tas omhand lokalt.
¾¾ Rullstensåsar och isälvsavlagringar håller goda grundvattentillgångar och är därmed
viktiga för vår dricksvattenförsörjning. Många har exploaterats hårt som grustäkter
eller tagits i anspråk för vägar eller verksamhetsområden. Exploatering av åsar ska
undvikas, och vid eventuell exploatering ska stor varsamhet iakttas med hänsyn till
åsarnas betydelse för grundvattentillgången.
¾¾ Örebro kommun verkar för att åkermark i anslutning till ytvatten med övergödningsproblem kantas av oplöjd buffertzon, där en sådan zon fyller en funktion.
Även vid skyddsdikning och avverkning av skog bör kantzoner lämnas mot alla
sjöar, vattendrag och våtmarker för att fånga upp läckage av näringsämnen och
sediment.
Se även avsnitt 14.2-14.4 om vattenförsörjning, avlopp och dagvatten.
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Miljörisker

Detta kapitel avhandlar några risker som är viktiga att förebygga genom fysisk
planering. Se även kap 2.3 om ekologisk hållbarhet och miljökonsekvensbeskrivningens text om befintliga miljöproblem och miljökonsekvenser.

11.1 Översvämning
När vatten i sjöar och vattendrag stiger och täcker ytor som normalt inte står under
vatten kallas det översvämning. Om det regnar kraftigt kan även ytor som inte gränsar
till vattendrag bli översvämmade. Med ett förändrat klimat kan vi få det mildare och
blötare i Sverige, vilket ökar risken för översvämningar. Detta måste vi ta hänsyn till i
planeringen för att se till att skador inte ska uppstå.
De kritiska platserna i Örebro är främst låglänta områden längs Svartån och Lillån där
åarna rinner genom staden. Till kritiska platser hör också vissa så kallade instängda
områden, dvs. områden varifrån dagvatten inte kan avledas i markytan med självfall.
En översvämning kan drabba bostäder, avloppsnät, industrier, jordbruksmark, fisket,
vägar och annan teknisk infrastruktur. Översvämningar i jordbrukslandskapet och
avloppsbrunnar utmed Svartåns tillflöden kan hota dricksvattnet i Örebro eftersom
vårt råvatten tas ur Svartån. Bland annat därför är det viktigt att få fram en reservvattentäkt, (se kapitlet Teknisk försörjning). Avloppsnätet skulle kunna läcka
föroreningar som påverkar vattenkvalitén i Hjälmaren. Skebäcks reningsverk är hotat
av översvämning och invallningen skulle behöva kompletteras.
För att ta fram en bild över vilka delar av kommunen som hotas av översvämning
behövs noggrannare höjddata.

Illustration av lokalisering av olika slags bebyggelse i förhållande till översvämningsrisk
(Länsstyrelsen 2006)
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¾¾ Inom områden med stor sannolikhet för översvämningar (så kallat 100-årsflöde)
bör det inte tillkomma någon bebyggelse, med undantag för enkla byggnader som
garage och uthus. Gränsen i Hjälmaren är +22,90 (RH 1900) eller +9,48 (Örebros
lokala höjdsystem).
¾¾ Inom områden med viss sannolikhet för översvämning (så kallat dimensionerande
vattenstånd), kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel på detta
är byggnader av lägre värde eller med mer robust konstruktion, enstaka villor och
fritidshus. Gränsen i Hjälmaren är +23,70 (RH 1900) eller +10,28 (Örebros lokala
höjdsystem).
¾¾ Endast inom områden med låg sannolikhet för översvämning, dvs. områden som
inte hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande flöde, bör samhällsfunktioner av betydande vikt eller riskobjekt lokaliseras. Exempel på detta är
sammanhållen bebyggelse, sjukhus, vårdhem, skolor, industrier med miljöpåverkan, infrastruktur av stor betydelse så som viktiga vägar utan förbifartsmöjligheter, järnvägar, avlopps- och avfallsanläggningar.
¾¾ Om åtgärder som undanröjer översvämningsrisken genomförs, kan avsteg göras
från ovanstående principer.
¾¾ Nya bebyggelseområden bör ha sekundära avrinningsvägar eller rinnstråk som
gator, gångvägar, parker mm, som kan avleda överskottsvatten vid stora nederbördsmängder utan att skada bebyggelsen.
¾¾ Befintliga instängda områden bör identifieras och utredas.

11.2 Förorenad mark
Olika typer av verksamheter har gett upphov till att föroreningar spridits till omgivningarna. Förorenade områden kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment
samt även byggnader och anläggningar. Genom länsstyrelsens inventering har många
av de förorenade områdena identifierats, men detta är ett ständigt pågående arbete där
nya förorenade områden upptäcks kontinuerligt. De förorenade områdena registreras
i en databas hos länsstyrelsen, som även är tillgänglig för kommunen. I samband med
exploatering av fastigheter upptäcks ofta förorenade områden.

¾¾ Vid all planering och nybyggnation i tätorter samt på områden som nyttjats för
industriell verksamhet eller andra typer av verksamheter ska undersökningar ske.
Vid överlåtelse av fastigheter bör köpare göra miljötekniska undersökningar för att
få vetskap om de eventuellt övertar ett saneringsansvar.
¾¾ En handlingsplan för förorenad mark tas fram för att öka kunskapen och för att
identifiera områden som måste saneras så att föroreningar inte ska spridas
ytterligare i miljön.
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11.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger vilken kvalitet som mark, vatten och luft ska ha för att den
inte ska vara skadlig för människors hälsa eller för miljön. Miljökvalitetsnormer
regleras i miljöbalken. Det är inte tillåtet att etablera nya verksamheter som leder till
att miljökvalitetsnormer överskrids. Om det behövs ska det upprättas ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med problemen så att miljökvalitetsnormerna
uppfylls.
Luftkvaliteten i Örebro har förbättrats sedan slutet på 1980-talet. I de hårdast trafikerade gaturummen i Örebro innerstad är dock halterna av partiklar (PM10) och bensen
i närheten av miljökvalitetsnormernas gränsvärden och överskrider de halter som
orsakar skada på människors hälsa.
På senare år har vid några tillfällen beräkningar visat att miljökvalitetsnormerna för
luft skulle överskridas vid planerade bostadsbyggen i innerstaden. Detta är ett problem
eftersom vi strävar efter att förtäta staden. Om bostäder istället lokaliseras längre från
innerstaden ökar biltrafiken och de totala utsläppen. Därför måste många andra
åtgärder vidtas, som t.ex. sänkta hastigheter, att verka för minskat dubbdäcksanvändande, öka cykel- och kollektivtrafiken och plantera för mer grönska som kan ta
upp föroreningar.
Miljökvalitetsnormer för vatten inrättades 2009. För att se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls har vattenmyndigheterna beslutat om åtgärdsprogram för
kommuner och myndigheter. Åtgärdsprogrammet pekar ut de åtgärder kommunen
behöver vidta, bland annat att inrätta vattenskyddsområden, ta fram vatten- och
avloppsplaner och i övrigt genomföra sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte överträds.

¾¾ Vid planläggning av t.ex. ny bebyggelse ingår att utreda om planen medför att
gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
¾¾ Biltrafiken ska underordna sig bostadsbebyggelse. Om en miljökvalitetsnorm hotar
att överskridas så ska biltrafiken anpassas så att det inte sker.

11.4 Buller
I dagens samhälle är buller ett stort miljö- och hälsoproblem. Med buller menas
oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för både hörsel och hälsan i övrigt.
Buller kan komma från olika källor som till exempel industriverksamhet, konserter,
tågtrafik och biltrafik eller som en oavsiktlig biprodukt i mekaniska utrustningar som
fläktar, tryckverk och mekaniska verktyg.
Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror både på dess ljudtryck och på dess frekvenssammansättning. Buller mäts vanligen i enheten dBA.
Studier visar att en längre tids exponering för höga bullernivåer har stora effekter för
hälsan och därmed också för samhället. Exempel på bullerrelaterade effekter är hörselskador, talproblem, sömnstörningar, nedsättning av förmåga till inlärning och prestation samt besvärsupplevelser. Många av dessa effekter påverkar i sin tur olika
situationer och händelser.
Sömnstörningar kan till exempel innebära att olyckor i hemmet eller i trafiken ökar,
försämrad inlärning som påverkar barns möjlighet till utveckling.
I Örebro är bullerproblemen störst i city och den största bullerkällan är bil, lastbil, buss
och tåg. Åtgärder krävs för att vi ska komma tillrätta med bullerproblemen. Bäst är att
åtgärda bullret vid källan, exempelvis genom att tillverka andra typer av däck och att
använda andra typer av markunderlag.
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Vid bostadsplanering bör principen om att skapa en tyst sida användas för att skapa
acceptabla bostadsmiljöer ur ett bullerperspektiv. Ljudnivån utanför sovrummet är av
största betydelse för en ostörd hälsosam sömn. Sömnkvaliteten är markant sämre i i
ntervallet 47-61 dBA. Sovrum bör alltså placeras mot den tysta sidan. Det är viktigt att
skapa och bevara innergårdar som är utformade på ett attraktivt sätt. Enligt forskning
har utformningen stor betydelse för hur de boende faktiskt uppfattar bullernivåerna
och en attraktiv gård kan kompensera ett bullerstört läge.

¾¾ Vid genomförandet av ny detaljplan för bostäder i bullerutsatta lägen ska principen
om tyst sida tillämpas.
¾¾ Innergårdar och den tysta sidan ska utformas på ett attraktivt sätt för att minska
den negativa upplevelsen av buller.
¾¾ Åtgärder vid befintliga bostadsområden som utsätts för buller ska prioriteras.
Exempel på åtgärder är hastighetsbegränsningar, utbyte av fönster och byggande av
bullerskyddsplank. I första hand ska bullret minska vid källan och i sista hand ska
bullerskyddsplank byggas.
¾¾ Kommunen ska verka för och prioritera att delta i projekt där man arbetar för att
minska bullret vid källan, exempelvis alternativa vägbeläggningar (tyst asfalt) och
hastighetsåtgärder.
¾¾ Följande riktvärden ska inte överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid
nybyggnation/ombyggnation av trafikstrukturer:
○○ 30 dBA ekvivalent nivå inomhus
○○ 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
○○ 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
○○ 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till fasad
(Riktvärdena fastställdes 1996 av riksdagen)

11.5 Radon
Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas i mark och berggrund. Vid
höga halter radon i inomhusluft kan radon utgöra en hälsorisk genom att på sikt leda
till cancer i lungor och luftvägar.
Radon i våra bostäder kan komma från tre olika källor:
• Marken under och runt huset, såväl från den ursprungliga marken som från
eventuella fyllnadsmassor.
• Byggnadsmaterialet
• Vatten som används i hushållet.
Markradon förekommer i all jord, men särskilt om fragment av alunskiffer ingår i
jorden. Lufttrycket inomhus är ofta lägre än utomhus eller i marken. Om grundkonstruktionen på byggnaden är otät eller om marken släpper igenom mycket luft,
kan luft som innehåller radon sugas in i huset. Kartan visar var markradonet finns i
Örebro kommun.
Ett byggmaterial som avger radon är blå lättbetong (”blåbetong”) som tillverkades och
användes för husbyggande under åren 1929-1975.
Vatten som används i hushållet avger nästan all radon till inomhusluften. Små barn
får i sig en större stråldos än vuxna och kan påverkas mer av radon i vatten. Det är
ovanligt att kommunalt dricksvatten innehåller höga halter av radon men i vatten från
bergborrade brunnar eller kallkällor kan de förekomma.
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Radon mäts i bequerel (bq/m3) och gränsvärden för radon i inomhusluft såväl som
radon i vatten finns fastställda av statliga verk, bl.a. Boverket och Livsmedelsverket.
För att minska radonhalt i inomhusluften kan mer eller mindre omfattande
(och kostsamma) åtgärder genomföras. Det handlar dels om att ändra lufttrycket inne
i bostaden så att inte markluften når in i huset, dels om att täta grunder. Radon i
vattnet kan man komma åt genom att kraftigt lufta vattnet med en särskild
konstruerad radonavskiljare.
Inom ramen för översiktsplanen handlar åtgärder för att minmera utsattheten för
radon framförallt om lokalisering av ny- och kompletteringsbebyggelse och särskilda
byggbestämmelser i utsatta områden.

¾¾ Utbyggnad av bostäder på högriskmark för radon bör generellt undvikas.
I kommunen finns dock några mindre tätorter och byar som ligger helt inom
högriskmark för radon. Att inte tillåta byggnation här kan innebära att orten på
sikt får svårt att överleva. Utbyggnad av bostäder på högriskmark kan därför tillåtas.
Detta under förutsättning att:
○○ detaljplaneläggning föregås av undersökningar av radonförekomst inom området så att bebyggelse i de allra sämsta lägena kan undvikas.
○○ radonsäkert byggande tillämpas så att gällande gränsvärden för radon i inomhusluft inte överskrids.
○○ bergborrade brunnar undviks och dricksvattenförsörjningen sker med kommunalt vatten för att undvika höga radonhalter i dricksvattnet.
¾¾ I områden med risk för förhöjda markradonhalter (mellanriskområden, t.ex.
moränmark) bör eventuella radonförekomster undersökas inför detaljplaneläggning
och utbyggnad av bostäder. Vid förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande
tillämpas. Gällande gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten får inte
överskridas.
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12.1 Allmänt om kulturmiljö
Örebro kommun ligger i en gammal kulturbygd som är rik på fornlämningar och
kulturmiljöer. Det handlar om såväl fornlämningar under mark som värdefulla
odlingslandskap och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer i staden, i de
mindre tätorterna och i byarna. I staden finns ett stort antal modernistiska byggnader
och bostadsområden av erkänt hög arkitektonisk kvalitet bredvid 1800-talets och det
tidiga 1900-talets täta stadskärna. Kommunens landsbygd har goda exempel på ålderdomliga samlade byar (vissa med rötter i tidig medeltid) och på den spridda bebyggelse
som blev resultatet av det laga skiftet vid 1800-talets mitt. Årsringar i bebyggelsen ger
intresseväckande dimensioner och en variation som är en stor tillgång för både stadsoch landsbygdsmiljöer.

¾¾ Kulturmiljöer ger värden som berikar den moderna kommunen. Därför ska man
ha omtanke om den befintliga kulturmiljön i alla förändringar som görs.
¾¾ Kommunens kulturmiljövärden ska identifieras och beskrivas i ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen.

12.2 Riksintressen
Det finns ett drygt tiotal riksintresseområden för kulturmiljö i kommunen. Dessa
presenteras i kapitel 4 Riksintressen, tillsammans med kommunens planerade åtgärder
för bevarande och hänsyn.

¾¾ För samtliga riksintresseområden gäller att stor hänsyn ska tas till områdets värden
och särart vid förändringar i och i anslutning till dem.

12.3 Fornlämningar
Fornlämningar har ett starkt kulturhistoriskt skydd i svensk lag sedan 1600-talet.
Fornlämningar definieras som lämningar efter människors verksamhet under forna
tider som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. En
praxis har uppstått där man enligt vissa kriterier väljer ut vilka som ska registreras som
fasta fornlämningar och vilka som ska betraktas som kulturhistoriska lämningar och
då vara en typ av bevakningsobjekt. Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd ändra
eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om möjligheten att göra ingrepp i
fornlämningar efter arkeologisk undersökning och dokumentation. Ett fornminnesregister har kontinuerligt förts av Riksantikvarieämbetet, där nya fornlämningar
registrerats, bland annat efter större fornminnesinventeringar. Registret används av
kommunen som planeringsunderlag.
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12.4 Värdefulla kulturmiljöområden
En kulturmiljöinventering pågår sedan 2006 för att kartlägga kommunens kulturmiljövärden. Den kommer att ge aktuell kunskap och underlag för att ta fram ett
tillägg till översiktsplanen på temat kulturmiljö.
Det kunskapsunderlag som finns idag är mer än trettio år gammalt för landsbygden
(Kulturmiljöer i Örebro kommun, 1974) och tjugo år för centrala Örebro
(Bevarandeprogram för innerstadens bebyggelse 1988). Av den anledningen kan det
för närvarande inte presenteras en komplett och tidsenlig bild av vilka kulturvärden
som bör värnas. De områden som lagts in på karta under rubriken ”Kulturhistoriskt
värdefulla områden” avgränsades 1974 med de värderingar man hade då.

¾¾ Till dess att ett tillägg till översiktsplanen på temat kulturmiljö finns ska man inför
eventuella förändringar, ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på
vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.
¾¾ Följande miljöer och miljötyper har generellt inget kulturhistoriskt skydd och är
inte heller formellt utpekade som kulturhistoriska intressen, men bör ingå i
kulturmiljöinventeringen:”
○○ Vissa delar av Hjälmarens stränder, närmaste omgivning och öar, främst Vinön.
Det är alltså fler än de utpekade riksintresseområdena som är kulturhistoriskt
intressanta.
○○ Kilsbergens gruv-, hytt- och bruksmiljöer.
○○ Industrimiljöer på landsbygden, t.ex. Lindbacka och Glanshammars
marmorbrott.
○○ Nedlagda järnvägssträckningar. Pålsbodabanan och Svartåbanan utnyttjas som
cykelvägar. Ervalla-Järle(-Nora) är byggnadsminnesförklarad med undantag för
den sydligaste delen från Ervalla station t.o.m. bron över Järleån, som dock har
stort kulturhistoriskt värde som den första järnvägsknuten i landet..
○○ Ålderdomliga vägsträckningar med bevarade alléer och broar. Vägarna följer ofta
åsar och kan beläggas på det äldsta kartmaterialet. De förbinder de gamla
byarna och boplatserna och kännetecknas av att fornlämningar är vanliga vid
sidan av vägarna. Några exempel är Resta-Norrbyås, Lännäs-Segersjö-Stora
Mellösa och Kåvivägen. Gamla stenbroar vid flyttade vägsträckningar finns till
exempel vid Täby kyrka och i Almbro. Dessa är varaktigt övergivna och
registrerade fornlämningar. De alléer som finns är skyddade i enlighet med
miljöbalken.
○○ Gårds- och bymiljöer av kulturhistoriskt intresse finns som inte är upptagna i
1974 års inventering.
○○ Äldre kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, som ängs- och hagmarker.
○○ Skogen i Sommarro med byggnader och spår av äldre användning har såväl ett
högt kulturhistoriskt värde som ett naturvärde.
Se även kapitel 4 om riksintressen, avsnitt 5.1 om landsbygden och avsnitt 5.3.1 om
stadskärnan.
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Transportplan för Örebro kommun pekar ut de mål och åtgärder som ska styra
transportsystemets utveckling i Örebro kommun. Den fysiska planeringen har stor
betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Arbetet med en trafikplan
pågår för att konkretisera transportplanens strategier. I trafikplanen kommer de olika
trafikslagens nät att analyseras och åtgärder att föreslås.
Tre stora vägar – E18, E20 och riksväg 50 – går samman i Örebro. Två stora järnvägslinjer – Godsstråket genom Bergslagen samt Västra stambanan – går genom länet.
Örebro har dessutom förhållandevis goda tågförbindelser med Stockholm via
Mälardalsbanan och Svealandsbanan. I Hallsberg, 30 km söder om Örebro, finns
Sveriges största rangerbangård med dagliga godståg till en rad destinationer. I Örebro
och Hallsberg finns kombiterminaler för omlastning av gods mellan väg och järnväg.
Örebro flygplats ligger väster om Örebro. I tätorten finns omkring 180 kilometer
separerade cykelvägar. Cykling i blandtrafik är tillåtet i större delen av gatunätet.
Bostadsområden som tillkommit mellan år 1955 och 2000 är trafikplanerade utifrån
principen att olika färdmedel skiljs åt och att långväga trafik passerar utanför området.
Detta innebär bl.a. att olika områden endast har gatuförbindelse med varandra via
långa omvägar.
Cykel och gång har en relativt stor andel av antalet resor, men eftersom dessa i
allmänhet är korta dominerar bilen om man även ser till transporternas längd.
Ser man till antalet resor tar vi bilen ungefär dubbelt så ofta som vi tar cykeln. Ser
man till reslängden kör vi bil drygt tio gånger längre.

Andel av totala antalet resor (%)
Andel av transportarbetet (%)

Bil
56
82

Cykel
24
7

Gång
12
2

Buss
5
5

Annat
3
4

Figur. Resandet inom Örebro kommun 2004

Endast fem procent av antalet resor sker med kollektivtrafiken, vilket är klart lägre än
i andra jämförbara städer. Tänkbara orsaker till detta är att resor med cykel och bil är
betydligt snabbare på många sträckor inom staden, samt att andelen cyklister i Örebro
är hög. De flesta av kommunens tätorter försörjs med kollektivtrafik, i många fall dock
med låg turtäthet och relativt långa restider jämfört med bil. På regional nivå finns
goda möjligheter att pendla med tåg eller buss mellan de större tätorterna. Andelen
som arbetspendlar med kollektivtrafik är mindre än 20 procent.
Kvinnorna står för 58 procent av resorna med kollektivtrafiken i Örebro tätort
(Resmatrisundersökning Örebro län 2007). I länet är motsvarande andel 62 procent.
Kvinnor är alltså överrepresenterade när det gäller att resa kollektivt. Medelåldern i
kollektivtrafiken i länet är 34 år för kvinnor och 31 år för män. Personer i åldrarna
16-24 år reser förhållandevis mer med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper.
10 procent av den vuxna befolkningen saknar tillgång till bil och ytterligare 20 procent
saknar ständig tillgång till bil.
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13.1 Övergripande trafikfrågor
¾¾ Fyrstegsprincipen ska tillämpas för analys och prioritering av åtgärder inom
transportområdet. Det innebär att man i första hand ska försöka påverka resandet
och transporterna, i andra hand effektivisera trafiken, i tredje hand förbättra
infrastrukturen och i fjärde hand bygga ny infrastruktur.
¾¾ Transportsystemet ska utformas så att det blir rationellt att resa på ett hållbart
sätt genom att mer utrymme tilldelas de hållbara transportslagen, på biltrafikens
bekostnad.
¾¾ Den fysiska planeringen strävar till att persontransporter inom Örebro och i de
mindre tätorterna i första hand ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik så att
marknadsandelen för de trafikslagen ökar.
¾¾ Den fysiska planeringen strävar till att godstransporter mer och mer ska ske på
järnväg.
¾¾ Vid nyetablering av bostäder i staden eftersträvas en kvarterstadsstruktur med ett
öppet och kontinuerligt gatunät. Bullerstörningar för de boende ska minimeras.
¾¾ Gatunätet ska utformas på ett sätt som sänker hastigheten för den motordrivna
trafiken i staden och i de mindre tätorterna. Det är viktigt för trafiksäkerheten,
men minskar också bullret, förbättrar luftkvaliteten, minskar klimatpåverkan och
gör det mer attraktivt att gå och cykla.
¾¾ Gaturum i stadskärnan och i Örebros centrala delar byggs om i syfte att förbättra
attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister.
Längs många av stadskärnans stråk är tillgängligheten med bil viktig, men biltransporter kan ske under låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor.
¾¾ Till betydande knutpunkter för regional kollektivtrafik (tåg och bussar) ska anslutas
viktiga stråk för cykel och kollektivtrafik i staden och tillgängligheten för
fotgängare ska vara god.

13.2 Gång
En gångstråksplan tas fram som en del av en trafikplan för kommunen.
Gång ger goda förutsättningar för upplevelser och möten med andra människor.
Örebro omges av kraftiga barriärer för gående, t.ex. Svartån, motorvägen, järnvägen
och större gator som Rudbecksgatan, Östra Bangatan, Trädgårdsgatan och Östra
Nobelgatan. Via tunnlar och broar kan en del av barriärerna korsas planskilt vilket
ger god trafiksäkerhet och tillgänglighet men känslan av otrygghet gör miljön mindre
attraktiv.

¾¾ För att öka känslan av trygghet ska det finnas alternativa vägar till olika målpunkter.
¾¾ Gångvägarna ska upplevas säkra, trygga och trivsamma samt ge möjlighet att gå
den kortaste vägen. Dit hör också andra miljöer som skapar förutsättningar för att
gå, som parkeringsplatser och busshållplatser. Andra värden som skapar en attraktiv
gångmiljö ska också vägas in. Utformningen ska kombinera funktion och estetik.
¾¾ Det ska finnas ett tillräckligt utbud av promenadvägar i staden, i de mindre
tätorterna och på landsbygden.
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13.3 Cykel
En plan för cykelvägnätet kommer att tas fram som en del av en trafikplan för
kommunen.
Att cykla till och från arbetet, skolan och affären har fördelar både för hälsa, miljö och
ekonomi. Topografin och den förhållandevis täta staden bidrar till den höga andelen
resor med cykel i Örebro.
Cykelvägar har olika målgrupper med olika krav på cykelvägarnas beskaffenhet. Barns
skolvägar måste ha hög trafiksäkerhet medan vuxnas cykling till och från arbetet mer
handlar om framkomlighet, kort restid och komfort. En annan viktig målgrupp är
barn som cyklar till fritidsaktiviteter. Dessutom är cykeln ett viktigt färdmedel till
handel och service och vid rekreation, motion och turism.
Viktiga förbättringsområden för att öka cyklingen är kortare restider, ökad trafiksäkerhet och bättre trygghet. Den omfattande cyklingen i Örebro medför ett stort
behov av cykelparkeringar.

¾¾ Nya cykelstråk ska byggas och befintliga förbättras. Cykelvägnätet ska delas upp i
huvudcykelstråk och lokala stråk. Längs huvudcykelstråken prioriteras hög framkomlighet, kort restid och god komfort. Prioritet för cyklister i trafiksignaler och
andra åtgärder som ökar cyklisters framkomlighet i korsningar ska studeras.
¾¾ Barn ska ha en säker cykelväg till och från skolan inom skolans upptagningsområde.
¾¾ Cykelvägarna ska upplevas som säkra, trygga och attraktiva. Ensliga cykelvägar ska
ha en alternativ väg bland bebyggelse och annan trafik.
¾¾ Cykelvägar i centrala delar av Örebro bör dimensioneras för hastigheten
20 km/tim. I övriga delar av staden gäller 30 km/tim.
¾¾ Korsningspunkter med motordriven trafik ska utformas på ett trafiksäkert sätt.
¾¾ Örebro kommun har en parkeringsnorm för cyklar som reglerar hur mycket yta
som ska avsättas för cykelparkering (respektive bilparkering). Riktlinjer för
parkering håller på att tas fram.
¾¾ Antalet cykelparkeringar ska utökas i centrum och vid bytespunkter med andra
trafikslag. Korttidsparkering för cykel kan vara enklare utrustad än långtidsparkering där låsbarhet och väderskydd är viktiga funktioner. Cykelparkering i
centrum ska i ökad utsträckning ordnas på gator istället för på gångbanor.
¾¾ Örebro kommun ska i samverkan med Vägverket verka för utbyggnad av fler
cykelvägar utanför tätorten.
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13.4 Kollektivtrafik
Stadens busslinjenät är indelat i stomlinjer och stadslinjer. För resten av kommunen
och regionen finns en målbild för kollektivtrafiken med indelning i stomnät, regionala
stråk och storregionala stråk.

¾¾ Längs de gator som trafikeras av stomlinjer ska möjligheten att göra busskörfält
bevaras och bussarna ska ges prioritet vid trafiksignalerna.
¾¾ Vid fysiska åtgärder ska hänsyn tas till viktiga kollektivtrafikstråk t.ex. gator med
stambusslinje eller framtida spårbunden kollektivtrafik.
¾¾ Hållplatser ska utformas som körbanehållplatser där det är möjligt.
¾¾ Den fysiska planeringen ska beakta möjligheten att ordna tvärförbindelser runt
staden.
¾¾ I anslutning till hållplatser i staden byggs cykelparkeringar och vid vissa större
hållplatser även pendelparkering för personbilar. Omstigningspunkter ska vara väl
utrustade.
¾¾ Regionaltågstrafiken bör utvecklas med bättre anslutningar mot exempelvis Laxå,
Nora och Lindesberg/Kopparberg. På sikt ska pendeltåg kunna angöra exempelvis
Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås.
¾¾ Kollektivtrafikens viktiga stråk på landsbygden enligt Örebroregionens målbild för
kollektivtrafiken ska värnas och förstärkas. Pendlarparkeringar ska finnas vid
strategiska bytespunkter.

13.5 Biltrafik
¾¾ Biltrafiknätet ska erbjuda alternativ till genomfartstrafik via Örebro centrum.
Tunga transporter utan ärende till centrum ska gå i stadens utkant.
¾¾ En del av det utrymme som idag i huvudsak disponeras av bilar kan behöva ersättas
av utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik, vilket i vissa fall kräver större
ombyggnader.
¾¾ Gatans utformning ska motsvara den skyltade hastigheten.
¾¾ Vid exploatering i stadskärnan ska möjligheter att skapa bilparkeringsplatser inomhus beaktas. Samutnyttjande ska ske i tillgängliga parkeringsanläggningar för att
maximera tillfälliga besökares möjlighet att nyttja serviceutbudet i centrum.
¾¾ Örebro kommun har en parkeringsnorm som reglerar hur mycket yta som ska
avsättas för bilparkering (respektive cykelparkering). Behovet av bilparkeringsytor
kan minimeras om samutnyttjande sker mellan boende, verksamma och besökare.
Riktlinjer för parkering håller på att tas fram.
¾¾ Ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område är möjligt 50 meter från E18 och
E20 respektive 30 meter från väg 50, 51.01, 52, 204 och 207 enligt Länsstyrelsens
byggnadsförbud, i övrigt gäller 12 meter.
¾¾ Prioriterade steg 3- och steg 4-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) längs de nationella
och regionala vägarna är fortsatt mötesseparering på väg 50 från Åsbro och söderut
och från Axbergshammar och norrut, effektivisering av befintlig väginfrastruktur på
väg 51 från Pålsboda och söderut och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E20 mot
Göteborg.
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13.6 Järnväg
Spårbundna tranporter är ofta ett bättre alternativ än vägtransporter både för personer
och varor, med hänsyn till energianvändning och utsläpp av farliga ämnen.
Stora mängder gods transporteras i dag med järnväg genom Örebro och bedöms öka.
Med hänsyn till miljön bör ännu större del av godstransporterna föras över till järnväg.
Buller och vibrationer från godstågen är störande för dem som bor i närheten eftersom
transporterna främst körs på natten. Tåg med farligt gods passerar idag genom staden.

¾¾ Plats reserveras genom Örebro för framtida behov av utökad spårkapacitet, för
verksamheter kopplade till transporter, för nya transportlösningar och för
utvidgning av stationer och bytespunkter.
¾¾ Kommunen har en vision om att minska störningar och barriäreffekter från
järnvägen genom centrala Örebro. Nedgrävning, överdäckning eller upphöjning
av järnvägen ska därför utredas.
¾¾ Mark reserveras för pendeltågsstationer i Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås.
¾¾ Utredningen om en ny järnväg för persontransporter från Örebro mot Karlskoga
fullföljs. Järnvägen som har arbetsnamnet Nobelbanan blir en viktig förbindelselänk i ett övergripande perspektiv mellan Helsingfors, Stockholm och Oslo. Stråket
benämns i EU för Nordiska triangeln. Nobelbanan kommer också att ha stor betydelse för det regionala resandet.
¾¾ En ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg bör byggas ut vid Törsjö
eller annan lämplig plats i närheten av godsstråket genom Bergslagen. Denna bör
på sikt ersätta Svampenterminalen. Banverket har klassat den planerade kombiterminalen som riksintresse för järnväg. En omlastningscentral för distributionsbilar
bör övervägas i samband med planeringen av en ny kombiterminal.
¾¾ För att ge möjlighet till godstransporter med järnväg är det viktigt att spårreservat
till järnväg som är i drift bevaras. Utrymme skapas för spåranslutningar till nya
områden där så är möjligt. Möjligheten till ett industrispår från befintlig
järnvägslinje vidare mot Västra Pilängen och flygplatsen studeras.
¾¾ En ny järnväg för godstransporter väster om Örebro skulle minska miljöpåverkan
av buller och vibrationer samt riskerna vid olyckor med farligt gods i staden. En
järnväg kan bli aktuell i en längre framtid. En linjestudie bör göras för att mer i
detalj fastlägga sträckningen. Diskussioner bör föras mellan Banverket,
Länsstyrelsen, samt kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro.
¾¾ Ny bebyggelse närmare än 30 meter från järnvägen bör undvikas bland annat på
grund av riskerna med farligt gods. Risken för bullerstörningar bör också beaktas.
¾¾ Prioriterade steg 3- och steg 4-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) på järnväg i
regionen är, förutom åtgärder på järnvägen och stationerna i Örebro, utbyggnad
till dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, fortsatt utbyggnad av spårkapaciteten på Svealandsbanan, Mälarbanan och Västra stambanan, trimning av
befintlig järnväg mellan Karlstad och Örebro, samt trimning av befintlig järnväg
mot Gävle/Sundsvall/Ånge respektive Borlänge.
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13.7 Flyg
Örebro flygplats har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa.
Den är landets fjärde största charter- och fraktflygplats. Flygtrafiken medför
omgivningspåverkan, framför allt buller, och detta påverkar markanvändningen under
flygets in- och utflygningskorridorer. Den närmaste utvecklingen vid flygplatsen
regleras i 1998 års koncessionsbeslut, som bl.a. medger en förlängning av start- och
landningsbanan till 2 600 m.

¾¾ Verksamheten vid Örebro flygplats är viktig för kommunens och regionens
näringsliv.
¾¾ Flygplatsen är ett riksintresse och ska enligt Miljöbalken skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra utnyttjandet.
¾¾ Översiktsplanen ska ge handlingsfrihet vid en utveckling av flyget och medge en
förlängning av landningsbanan till 3 000 meter samt avåkningszon på 300 meter
norr och söder om landningsbanan.
¾¾ I anslutning till flygplatsen kan verksamheter direkt knutna till flygets behov
tillåtas. Verksamheter regleras i detaljplaner.

13.8 Sjöfart
¾¾ Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen behöver åtgärder göras för att säkra
tillgängligheten till färjeläget för Vinöfärjan vid höga vattennivåer i Hjälmaren till
följd av framtida klimatförändringar.
¾¾ Behovet av iläggningsramper för b.la. räddningstjänstens båtar i Hjälmaren, samt
behovet av tankställen ska beaktas.
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Teknisk försörjning

Ett samhälle kräver teknisk försörjning för att fungera. Inom begreppet teknisk
försörjning ryms energifrågor som vindkraft, el och fjärrvärme samt vatten, dagvatten,
avloppsrening och informationsteknik (IT).

14.1 Energi
Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i samhället. Energisektorns förbränning av fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen.
Det finns även andra frågor hårt knutna till energisektorn, t.ex. frågor om rättvisa och
fred samt om en giftfri miljö.
Energi måste användas effektivt och inom några årtionden måste vi vara oberoende av
fossila bränslen för vår energiförsörjning. Denna inriktning skapar förutsättningar för
ett resurssnålt samhälle och möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik.

¾¾ Effektiv energianvändning och minimerad miljöbelastning ska vara en utgångspunkt i den fysiska planeringen.
¾¾ Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till behovet av mark för en ökad
produktion av förnyelsebar energi såsom vindkraft, solenergi och bioenergi från
jord- och skogsbruket.
¾¾ Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till behovet av mark för distribution av
energi, t.ex. för fjärrvärme, fjärrkyla, vindkraft, solenergi och bioenergi.
¾¾ Örebro kommun ska verka för en mer energieffektiv bebyggelse, vid nyproduktion,
renovering och ombyggnad.
¾¾ Vid försäljning av kommunal mark inför exploatering för bostäder ska kommunen
ha höga ambitioner med energieffektivitet, lokalt omhändertagande av dagvatten
och miljövänliga byggmaterial.

14.1.1 Vindkraft
Vindkraft är en ren energikälla med hög kvalitet ur miljösynpunkt. Regeringen föreslår
i en proposition (2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik) att det år
2020 ska finnas planer för utbyggnad av 30 TWh vindkraft i Sverige. Örebro kommun
är beredd att ta sitt ansvar i detta planeringsmål.
Vindkraften påverkar människor på olika sätt, dels genom direkt påverkan i form
av exempelvis buller och skuggor, men också genom den indirekta påverkan som
det innebär när vi upplever att vindkraftverken stör landskapsbilden. Det är näst
intill omöjligt att objektivt beskriva den visuella påverkan som vindkraftverk har på
landskapsbilden. Vår upplevelse av vindkraften är alltid subjektiv. Faktorer som kan
påverka en persons upplevelse och inställning till vindkraft är bland annat:
• synen på vindkraft som energikälla
• relationen till det omgivande landskapet (Är man uppväxt på platsen? Är man
permanentboende, markägare eller sommargäst?)
• personliga ekonomiska intressen i anläggningen
• möjligheten att påverka placering och utformning av vindkraftsparken.
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Man kan dock tala om två miljöpsykologiska begrepp som har betydelse för hur
människan uppfattar placering av vindkraft i ett landskap; komplexitet och helhet.
Hög komplexitet i ett rum innebär att man upplever en stor mängd olika element.
Generellt gäller att ”lagom” hög komplexitet är bäst. En mycket komplex miljö kan
upplevas rörig och orolig, men omvänt kan en miljö med mycket låg komplexitet
upplevas ointressant och tråkig. Hög helhet innebär att rummets ingående element
upplevs passa ihop i ett harmoniskt sammanhang. Det kan gälla färg, funktion, skala,
historiskt ursprung etc. Hög helhet betraktas som en positiv faktor för miljöupplevelsen.
Det är således viktigt att vindkraftverken placeras så att de kan uppfattas som ett
naturligt inslag och i harmoni med landskapet. Exempelvis upplevs det mer
harmoniskt om verken står fritt med himlen som bakgrund. Om två eller flera verk
hamnar i linje så att rotorblad eller delar av verk läses samman kan detta upplevas som
störande. Det uppfattas som att rotorbladen kolliderar. Denna problematik uppstår
oftare om verk placeras i grupp.
För vindkraftsanläggningar krävs tillstånd enligt miljöbalken och i de flesta fall bygglov
enligt plan- och bygglagen. Detaljplan krävs om vindkraftverk ska uppföras inom
områden där det råder stor efterfrågan på mark
Kommunens planering och generella ställningstagande gäller etablering av traditionella
vindkraftverk. När det gäller mindre så kallade gårdsverk och nya typer av vindkraftverk bedöms möjligheten till etablering utifrån den aktuella typens egenskaper. För att
inte äventyra vindkraftens goda anseende gäller, förutom de lagar som är tillämpliga
för vindkraftverk med tillhörande kringutrustning, ett antal ställningstaganden i
Örebro kommun.

¾¾ Örebro kommun strävar efter att gynnsamma lägen för vindkraftetableringar ska
användas optimalt.
¾¾ Vindkraftverk ska i första hand lokaliseras till områden som är lämpliga för vindkraft. Områdena ses som lämpliga då det finns få kända motstående intressen och
bra vindförutsättningar. I dessa områden bör man undvika annan exploatering som
omöjliggör vindkraftsutbyggnad.
¾¾ Staten har definierat områden av riksintresse för vindbruk i Örebro kommun, i
huvudsak med utgångspunkt i vindens energiinnehåll. Örebro kommun hävdar
riksintresset när det sammanfaller med områden som utpekas som lämpliga i
översiktsplanen. I dessa områden har fler intressen än vindens energiinnehåll vägts
in. I övriga fall prioriteras andra intressen, exempelvis andra riksintressen.
¾¾ I områden med motstående intressen kan ett eventuellt vindkraftverk etableras om
verken går att samordna med andra intressen.
¾¾ I områden med intressen som inte är förenliga med vindkraft får vindkraftverk
endast byggas om påverkan på motstående intressen kan undvikas. Detta kan
exempelvis ske genom etablering av vindkraftverk med låga bullervärden.
¾¾ Kulturmiljövärden bedöms från fall till fall tills detaljinventering av kommunen är
klar.
¾¾ För att främja en god hushållning med såväl mark och vatten som landskapets
visuella resurser bör varje vindkraftetablering (förutom gårdsverk) medge
samlokalisering av ytterligare minst två vindkraftverk.
¾¾ Avståndet mellan två vindkraftsetableringar bör vara tillräckligt stort för att det
visuellt ska gå att skilja etableringarna från varandra. Ett avstånd på två kilometer
rekommenderas.
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¾¾ Vid vindkraftetablering ska stor hänsyn tas till omkringliggande natur- och kulturvärden så att tillfällig och permanent negativ påverkan minimeras. Olika natur- och
kulturvärden kan påverkas olika mycket av ett vindkraftverk, det är inte bara avståndet till verket som har betydelse. Därför måste en prövnings ske i varje enskilt
fall, även vid etableringar inom områden som i kartan pekas ut som lämpliga för
vindkraft.
¾¾ Vid vindkraftetablering ska tidig kontakt tas med Försvarsmakten och
Luftfartsverket.
¾¾ Detaljplan kan vid behov upprättas vid vindkraftetablering, för att styra
utbyggnaden på aktuell plats.
¾¾ Vid underhåll och nedmontering av vindkraftverk ska åtgärder vidtas för att
minimera påverkan på omkringliggande natur- och kulturmiljöer.

14.1.2 Elförsörjning
Elförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera. Elnätet består av
hög-, mellan-, och lågspänningsnät, antingen som luftledningar eller markkabel. För
att omvandla elen mellan olika spänningar krävs transformatorstationer i varierande
storlekar.
Runt kraftledningar bildas elektromagnetiska fält som kan påverka människors hälsa.

¾¾ Vid förändringar i kraftledningsnätet ska ledningarna förläggas som markkabel.
Det är särskilt angeläget för ledningar inom detaljplanelagt område.
¾¾ Vid nyprojektering av kraftledningar ska inga bostäder utsättas för magnetfält
>0,4 mikrotesla, μT (enligt Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2005). När
kraftledningars koncession ska förnyas bör åtgärder vidtas så att inga bostäder
utsätts för magnetfält >0,4 mikrotesla, μT.
¾¾ Vid kraftledningar med spänningen 220 kV och högre, bör inga nya byggnader
tillkomma inom avståndet 200 meter.
¾¾ I de centrala delarna av staden ska elnätets transformatorstationer i första hand
placeras på kvartersmark eller i byggnader där det är möjligt att skärma från
magnetfält. Placeringen ska tillgodose krav på tillgänglighet för service och
reparationer och inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet.
¾¾ Transformatorstationer som placeras på mark utanför de centrala delarna av staden
ska ges en utformning som gör att de harmoniserar med stads- eller landskapsbilden.
¾¾ Kommunen ska verka för att driftsäkerheten höjs på lågspänningsnätet, framför allt
på landsbygden.
¾¾ 40 kV-ledningen genom naturreservatet Oset bör flyttas eller grävas ner. Området
är klassat som ett Natura 2000-område. En av avsikterna med Oset är att gynna
fågelarter som vill ha stora öppna ytor. Ledningen och stolparna utgör dels ett
hinder då fåglarna flyger, dels en utsiktsplats för rovfåglar. Flera av de fåglar som
häckar i området är rödlistade. Oset är också attraktivt ur rekreationssynpunkt och
ledningen är ett markant och störande inslag i utsikten från staden ut över
Hjälmaren.
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14.1.3 Fjärrvärme och fjärrkyla
I ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme från t.ex. biobränsle. Ju större
fjärrvärmeunderlaget är desto mer el kan produceras av biobränsle och därmed
ersätta el producerad av fossila bränslen eller kärnkraft. Fjärrkyla produceras (liksom
fjärrvärme) i en central, storskalig anläggning som distribuerar kallt vatten till kunder
med stort kylbehov. Fjärrkyla ersätter små lokala kylanläggningar som ofta har sämre
verkningsgrad, orsakar mer buller och tar större plats i byggnaden.

¾¾ Fjärrvärme är ett uppvärmningsalternativ som ska gynnas och ges goda möjligheter
i Örebro och de mindre tätorterna. Fjärrvärmenätet ska ges möjlighet att
expandera, särskilt i utbyggnadsområden.
¾¾ I tätorter som idag saknar fjärrvärme uppmuntras satsningar från t.ex. lokala
värmeentreprenörer.
¾¾ Kommunen ska utreda tänkbara sträckningar för vattenledningar från Vättern och
Järleån.
¾¾ Fjärrkyla är en teknik som bör ges goda möjligheter i Örebro och de mindre
tätorterna. Fjärrkyla är intressant speciellt vid nybyggnation eller renovering av
kontors- och affärslokaler.

14.2 Vattenförsörjning
En yt- eller grundvattentäkt för dricksvatten skyddas normalt genom att ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter upprättas. Detta innebär ett ansvar främst för
berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare, men även för allmänheten, att vara
så aktsamma att vattnets kvalitet inte äventyras. Exempel på sådant som berörs av
restriktioner är hantering av petroleumprodukter, hantering och spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, avledning av spillvatten samt täktverksamhet.
Mer information finns i kommunens föreskrifter för respektive vattentäkt.
För att minska sårbarheten i Örebro kommuns dricksvattenförsörjning utreder
Tekniska förvaltningen olika alternativ för vattenförsörjningen. Ett möjligt alternativ
är att pumpa vatten från Vättern. Örebro kommun undersöker vätternalternativet i en
förstudie tillsammans med länets övriga kommuner. Tekniska förvaltningen undersöker också om en ny vattentäkt kan byggas ut vid Mogetorp där råvattnet hämtas från
Järleån. Om infiltrationsförsök och provpumpningar faller väl ut kan vattentäkten i
Mogetorp vara i drift år 2015. Om täkten öppnas kommer en överföringsledning att
byggas till Örebro.
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Undersökningsområde för ny vattentäkt vid Mogetorp
Örebro kommun tillverkar huvuddelen av sitt dricksvatten av råvatten från Svartån.
Vattnet renas i våra infiltrationsområden Bista, Jägarbacken och Eker. De senaste åren
har Örebro kommun arbetat för att skydda infiltrationsområdena i Bista och Jägarbacken och nu har vi fört över fokus på själva råvattnet. Med råvatten menas det vatten
som är grunden i dricksvattenframställningen, i det här fallet vattnet från Svartån.
Ett skyddsområde för Svartån som råvattentäkt håller på att tas fram och dess utsträckning beror främst på hur lång tid det tar för vattnet att nå vårt råvattenintag (där vi
tar in vatten från Svartån). Reglerna för dessa områden tas fram för att minska sannolikheten för negativ påverkan av Svartån. Förslag kommer efter samråd att lämnas till
länsstyrelsen som är den myndighet som beslutar om skyddsföreskrifter för området.
¾¾ Örebro kommun ska förvärva strategisk mark utmed Svartån för att säkra vattenkvaliteten för bl.a. dricksvattenproduktion och för bad i Svartån.
¾¾ Inom undersökningsområdet för en ny vattentäkt vid Mogetorp får inga åtgärder
vidtas som negativt påverkar en framtida dricksvattenproduktion, se karta.
¾¾ På lång sikt kan en vattenledning komma att byggas ut från centralorten Örebro
till Glanshammar. Då kan den kommunala vattentäkten i Glanshammar avvecklas.
Innan det kan bli aktuellt ska en vatten- och avloppsutredning göras.
Se även avsnitt 10.4 om yt- och grundvatten.
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14.3 Avloppsrening
I kommunen finns nio avloppsverk i kommunal regi. Avloppsverken renar avloppsvatten som främst kommer från hushållen, men fyra kommunala verk har även
industrier anslutna. Efter passage genom avloppsverken går det renade avloppsvattnet
ut i en sjö eller ett vattendrag. Våra avloppsverk är väl dimensionerade för att kunna ta
hand om de avloppsmängder som uppstår i kommunen. Det största, Skebäcksverket
i östra kanten av Örebro, behandlar i genomsnitt cirka 45 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.
I kommunen finns också 5 500 enskilda avlopp i form av exempelvis infiltrationsanläggningar, markbäddar, minireningsverk för enskilda fastigheter, eller gemensamhetsanläggningar för flera fastigheter. Ingen avloppsanläggning kan rena avloppsvattnet
fullständigt och reningsfunktionen hos enskilda avlopp försämras dessutom över tid.
Varje ny etablering av en fastighet med enskilt avlopp medför därför en ökad belastning på närliggande vattendrag. Flertalet av de enskilda avloppen och gemensamhetsanläggningarna har vid inventering visat sig fungera otillfredsställande.

¾¾ Kretsloppsanpassade avloppslösningar, som t.ex. urinseparering, har stor potential
och kan komma ifråga även inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
avlopp. En strategisk plan med förslag till försöksområden i kommunen håller på
att tas fram.
¾¾ Ett skyddsavstånd på 500 meter bör hållas mellan Skebäcksverket och närmaste
bostadsbebyggelse, för att förebygga luktstörningar.

14.4 Dagvatten
Tätorter har stora arealer hårdgjorda ytor som hindrar regn- och smältvatten, det vi
kallar dagvatten, att tränga ner i marken. I dag samlas mycket av vattnet upp och leds
i ledningssystem till diken, vattendrag och sjöar. Det ger en effektiv dränering men
skapar också problem. Den naturliga utjämning och fördröjning som sker när dagvatten får rinna över vegetation och genom våtmarker förloras i den urbana miljön och
flödena blir kraftigare. Den naturliga vattenbalansen då dagvatten får infiltrera och
bilda grundvatten rubbas också. Dessutom skapas punktvisa utsläpp med förorenat
dagvatten som innehåller en hel del oönskade ämnen som tungmetaller, petroleumprodukter, fosfor, kväve och bakterier. Föroreningskällorna är främst biltrafiken men
även byggnader, uppvärmning och industri samt en del luftburna föroreningar från
avlägsna platser.

¾¾ Principerna för att hantera dagvatten är att i första hand behandla och omhänderta
dagvatten lokalt genom rening, fördröjning och infiltration. I andra hand avleds
vattnet till annan plats för eventuell rening och flödesutjämning. I tredje hand
avleds återstående vatten kontrollerat till ett vattendrag.
¾¾ Öppna dagvattensystem bör eftersträvas för att de blir mindre sårbara i händelse av
extrema nederbördstillfällen och för att öppna vattenytor kan tillföra staden
positiva värden.
¾¾ Arbetet med att rena dagvatten från trafikytor och med att begränsa tillförseln av
ytterligare föroreningar bör ha hög prioritet. Att minska trafikmängden, öka
andelen vegetation i anslutning till trafikytor, utforma alternativa gatusektioner
anpassade för lokalt omhändertagande av dagvatten eller frigöra mark för
dagvattenanläggningar, är några tänkbara åtgärder.
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¾¾ Mark för dagvattenanläggningar måste frigöras på lämpliga platser.
¾¾ I nya detaljplaner anges bestämmelser för hur dagvattnet ska renas på kvartersmark
och allmän platsmark innan avledning till det kommunala ledningsnätet. Om det
inte är möjligt att rena dagvattnet på kvartersmark eller inom vägområdet ska
alternativa platser för rening av dagvatten anvisas.
¾¾ Vid nyexploatering bör fastigheten inte släppa ifrån sig mer dagvatten än vad den
gjorde som oexploaterad, för att värna om den naturliga vattenbalansen och som
förberedelse för kommande klimatförändringar.

14.5 Avfall
Örebro kommuns avfallsanläggning Atleverket tar emot hushålls-, bygg- och
industriavfall för sortering, lagring, behandling, kompostering och deponering. Inom
utbyggnadsområdet för Atleverket finns utrymme för verksamhetens behov för lång
tid framöver. Deponering av avfall kommer successivt att minska. Brännbart avfall ska
sorteras ut så att man kan ta tillvara energiinnehållet. Merparten av det organiska
avfallet inom kommunen transporteras till Atleverket för kompostering.

¾¾ Det finns ett restriktionsområde för Atleverkets deponiområde som gäller grundvattenpåverkan. Markarbeten inom restriktionsområdet kan påverka grundvattenrörelser genom vilka föroreningar från deponin kan spridas. Markarbeten som kan
påverka grundvattnet är anmälningspliktiga till Miljökontoret och samråd ska ske
med Tekniska förvaltningen.
¾¾ För att framtida problem med avfallshantering ska undvikas ska det av nya detaljplaner framgå att område finns för återvinningsstationer, lokala uppsamlingsplatser,
hämtningsvägar m.m.

14.6 Informationsteknik (IT)
Det kommunen kan påverka med den fysiska planeringen är utbyggnaden av
infrastruktur för IT, som bredbandskabel, mobiltelemaster och antenner.

14.6.1 Bredband
Idag erbjuds abonnenter dataöverföring med hög hastighet , s.k. bredband, via trådlös
kommunikation, fiber, koppartråd eller nätet för kabel-TV. Kraven på överföringskapacitet i bredbandsnäten kommer att öka. Utvecklingen går mot att telefoni, TV och
internettjänster kommer via samma överföring. Datakommunikation av god kvalitet är
också en förutsättning för att kunna använda offentliga förvaltningars e-tjänster.

¾¾ För att stimulera fortsatt bredbandsutbyggnad ska nedgrävning av fiberkablar alltid
beaktas vid andra grävningar för t.ex. fjärrvärme, el och vatten och avlopp.
I samband med projektering bör kabeldragning eftersträvas.
¾¾ Kommunen ska verka för att bredbandsutbyggnaden fortsätter, i fortsättningen
även till orter med mellan 50 och 200 invånare.
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14.6.2 Mobiltelemaster och antenner
Byggnadsnämnden i Örebro kommun har antagit riktlinjer för lokalisering och
bygglov för mobiltelemaster och antenner 2004-02-12 som ger mer information.
Ett utdrag ur riktlinjerna följer nedan.

¾¾ Örebro kommun strävar efter god mobiltäckning och goda kommunikationsmöjligheter inom kommunen.
¾¾ Utbyggnaden ska medföra så liten störning som möjligt för omgivningen, och så
liten miljöpåverkan som möjligt på natur- och kulturvärden i stad och på
landsbygd.
¾¾ Antenner ska företrädesvis placeras på befintliga höga byggnader (eller kraftledning,
belysningsstolpe och liknande infrastrukturanläggningar) istället för i master om
detta medför en diskretare placering. Master undviks helt i innerstaden.
¾¾ Antenner ska så långt som möjligt placeras i befintliga master istället för i nya
master. Nybyggnation tillåts inte om samlokalisering till annan operatörs mast
kan ske.
¾¾ Det är absolut nödvändigt att eftersträva ett samnyttjande. Byggnadsnämnden
kommer inte att ge bygglov för att uppföra en ny mast, om det finns en mast som
kan samnyttjas. Kommunen ska se till att detta sker genom att så långt som möjligt
utnyttja möjligheterna i Lag om elektronisk kommunikation, samt Miljöbalken
och Plan- och bygglagen. Då en operatör har fått bygglov för basstationer och/eller
master ska övriga operatörer därefter i sin nätplanering sträva efter samlokalisering
där det är tekniskt möjligt. Så snart en bygglovsansökan inkommit underrättas de
andra operatörerna för att underlätta denna planering.
¾¾ Byggnadsnämnden har att följa riktlinjer från SSI när det gäller strålning och
kommer, om gränsvärdena underskrids, inte att avslå bygglovsansökningar på
grund av allmänhetens oro för strålning.
¾¾ Byggnadsnämnden ser gärna att master och antenner placeras på kommunens mark
eller byggnader när det är lämpligt utifrån riktlinjerna i övrigt.
¾¾ Vid lokalisering av ny mast ska följande beaktas:
○○ Master ska inte placeras i skyddsvärda områden eller i deras omedelbara närhet.
○○ Master ska inte placeras så att de blir ett onödigt blickfång från kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och utsiktspunkter.
○○ Master ska inte placeras så att de påtagligt skadar områden som är av betydelse
för rekreation och friluftsliv.
○○ Master ska om det är möjligt hellre placeras i verksamhetsområden, järnvägsområden eller liknande platser som redan är påverkade av infrastrukturanläggningar, än vid bostadsbebyggelse. Master ska inte placeras inom 50 meter (eller
mastens höjd) från en dagligen trafikerad väg.
○○ Vid nyetablering av en eller flera master ska en beskrivning av miljökonsekvenserna göras av den som söker bygglov.
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Affärsturism
Turism till följd av kongresser, konferenser, mässor m m.
Allmän platsmark
Allmänt tillgängliga platser och platser avsedda för gemensamma behov, exempelvis
gator, parker, torg och vägar. Allmänna platser måste anges i planbestämmelser.
Allmänintresse
Generella intressen och behov som berör alla medborgare i ett samhälle. Riksdagen,
regeringen och de kommunala politiska församlingarna företräder och sammanväger
allmänintresset.
Areella näringar
Näringar som använder olika biologiska resurser på land och i vatten.
Avloppsvatten/spillvatten
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten),
avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.
Avrinningsområde
Landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Områdets
avgränsning bestäms av topografin som skapar barriärer(vattendelare) mot andra
avrinningsområden. All nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner ut i
havet via enbart ett vattendrag.
Biodiversitet/biologisk mångfald
Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och de ekologiska
komplex i vilka dessa organismer ingår; mångfald inom arter, mellan arter och av
ekosystem.
Bostadsorienterad handel
Dagligvaruhandel i anslutning till bostadsområdet med större delen av kundkretsen
inom gångavstånd. Handeln kan ske i en områdesbutik eller ett stadsdelscentrum.
Bruttoarea-BTA
Den totala ytan av mätvärda delar av samtliga våningsplan begränsade av omslutande
väggars yttersidor. Lokaler för försäljning, kontor, lager, personalutrymmen samt
trapphus och förrådsutrymmen ingår i bruttoarean.
Bygglov
Tillstånd att bygga eller ändra byggnad. Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen vid
yttre utformning och placering på tomt, ändrad användning, vissa anläggningar,
skyltar m.m. Inom detaljplan medges bygglov om åtgärden stämmer med detaljplanen.
Cityhandel
Detaljhandel i stadskärnan.
Dagligvaror
Varor som fyller konsumentens dagliga behov av livsmedel inklusive drycker samt
specialvaror som kemisk-tekniska produkter, tidningar, tobak, blommor,
sjukvårdsartiklar med mera.
Dagvatten
Regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig
mark via diken eller ledningar till sjöar och vattendrag, eller reningsverk.
Destinationsturism
Besöksturism t.ex. till släkt och vänner, utflyktsmål, besöksmål m.m.
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Detaljhandel
Handel med dagligvaror och/eller sällanköpsvaror.
Detaljplan
Reglerar enligt plan- och bygglagen markanvändning, byggrätter och utformning av
byggnader och mark. Detaljplanen medger under genomförandetiden en byggrätt som
överensstämmr med planen. Detaljplaner är juridiskt bindande.
Ekopark
Större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden. 1 000 hektar eller
större kan skyddas som Ekopark.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk och miljömässig del av hållbar utveckling. Det handlar om att garantera
nuvarande och kommande generationer möjligheter till en god livsmiljö och välfärd
genom att skydda naturresurser, ekosystem och miljö.
Ekologisk status
Beskrivning av det ekologiska tillståndet i sjöar och vattendrag. Kan vara ”hög”, ”god”,
”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”.
Ekonomisk hållbarhet
Balanserad tillväxt som på lång sikt inte leder till skuldsättning eller förstörelse av
grundläggande tillgångar.
Ekosystemtjänster
Tjänster som naturen bistår oss med, t.ex. vattnets kretslopp, en stabil atmosfär, att
mikroorganismerna frigör näringsämnen och bryter ned föroreningar i mark och
vatten.
Enskilda avlopp
Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet.
Evenemangsturism
Besök i samband med olika evenemang som konstutställningar, seminarier, teater och
rockkonserter.
Externhandel
Handel utanför etablerade stadsdels- eller tätortscentra med ett stort antal bilkunder.
Det kan till exempel vara byggvaruhus, bilförsäljning, eller köpcentrum.
Fastighet
Ett markområde(en tomt), som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör
(t.ex. byggnader, andra anläggningar och växtlighet).
Flerbostadshus
Bostadshus med fler än tre bostadslägenheter. Flerbostadshus kan även innehålla
lokaler.
Framkomlighet
Mått på trögheten i vägsystemet; mäts vanligen som medelhastighet på en viss
vägsträcka.
Friyta
Tillräckligt stora ytor vid bostäder, förskolor etc. som är lämpliga för lek och
utevistelse på tomten eller nära tomten.
Funktionsblandning
Blandning av olika användningsområden inom ett geografiskt avgränsat område.
T.ex. bostäder och verksamheter som inte är störande för omgivningen.
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Fördjupad översiktsplan - FÖP
Plan som upprättas för mindre geografiska delar och gäller parallellt med den
kommunomfattande översiktsplanen.
Förnybar energi
Energi som kommer ur naturliga processer i naturen.
Förtätning
Nybyggnation inom tätortens gränser, i motsats till att bygga på ny mark utanför
tätorten.
Gaturum
Utrymme i staden som utgörs av gator och omgivande byggnader
GIS - Geografiska Informationssystem
Ett datasystem där data i en databas kopplas till geografiskt läge på en karta.
Gröna korridorer eller gröna stråk
Korridorer med grönska som gynnar spridning mellan två isolerade livsmiljöer för arter
och som kan användas av människor för rekreation.
Grönstruktur
All yta som inte är hårdgjord - parker och andra grönområden inklusive yt- och
grundvatten.
Halvextern handel
Handel som bedrivs i den geografiska mellanzonen mellan centrum och externa lägen.
Hållbar utveckling
Utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina. Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk
utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Det handlar
om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser.
Kapacitet
Största möjliga trafikflöde som kan passera ett visst trafiksnitt. Begrepp som används
inom trafikplanering.
Koncessionsbeslut
Tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring.
Kombinationsanläggning
Fastighet med två eller flera kombinerade ändamål till exempel handel och bostäder
eller handel, bostäder och kontor. Det är oftast en byggnad i flera våningar.
Kombiterminal
Terminal för effektiv omlastning av gods mellan olika typer av transportmedel. I ÖP
2010 avses en järnvägsterminal för omlastning av containers o.d. mellan godsvagnar
och lastbilar.
Kommersiell service
Handel med dagligvaror, sällanköpsvaror samt hushållsnära service/tjänster som frisör,
tandläkare m.m.
Kompletteringsbebyggelse
Mindre utbyggnader som inte är markerade på kartor i översiktsplanen. Det kan också
handla om enstaka hus i ett redan bebyggt område.
Kulturreservat
Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som kulturreservat för att värdefulla,
kulturpräglade landskap ska bevaras. Ett kulturreservat kan bildas av antingen
kommun eller länsstyrelse.
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Kulturminnesvård
Offentlig verksamhet som är avsedd att skydda och vårda och sprida upplysning om
vårt fysiska kulturarv. Kallas också kulturmiljövård.
Kvartersmark
All mark inom detaljplanelagt område som inte är allmän platsmark (se ovan), d.v.s.
mark som är avsedd för bebyggelse samt tillhörande grönytor, parkeringar etc.
Köpcentrum
Centrum med dagligvarubutik och många sällanköpsbutiker av olika slag.
Köpcentrum med sällanköpsbutikerna återfinns ofta i stadskärnan.
Körbanehållplats
Hållplats i körbanan som helt eller delvis blockerar eller stör bakomvarande trafik.
Landsbygd
All bebyggelse som inte är tätort (se definition för tätort).
Livsmedel
Matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av
människor med undantag läkemedel.
Lågprisbutik
Butik som prioriterar låga fasta priser före service och butiksmiljö och marknadsför sig
med låga priser.
Markanvändning
Funktionell bestämning av ett geografiskt område, utifrån hur marken används.
Miljöbalken
Central miljölag som trädde i kraft 1999 och samlar och har skärpt den tidigare
miljölagstiftningen. Det övergripande syftet med miljöbalken är att främja en
långsiktigt hållbar utveckling.
Miljöbedömning
Process i vilken miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas. I miljöbedömningen ingår
bland annat att samråd genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och
att resultaten av den och samråden beaktas i beslutsprocessen samt att information om
beslutet lämnas.
Miljökonsekvensbeskrivning - MKB
Processen att identifiera, förutse, utvärdera samt förebygga biofysiska, sociala och
övriga relevanta konsekvenser av en föreslagen exploatering innan avgörande beslut
är tagna och åtaganden gjorda. Rimliga alternativ ska också identifieras, beskrivas och
bedömas. Används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad
verksamhet kan medföra.
Miljökvalitetsnormer
Juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Det finns idag normer för utomhusluft,
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.				
Måldokument
Politiskt antagna mål för kommunens framtid inom olika områden.
Målpunkt
Platser eller attraktioner som utgör slutmålet för olika typer av resor.
Mångbruk
Användning av t.ex. skogsmark för flera syften som friluftsliv, biologisk mångfald m.m.
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Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.
Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket
innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden.
Naturminne
Små områden med särpräglade träd, flyttblock, etc. kan skyddas som naturminne.
Naturreservat
Kan inrättas av både stat och kommunen för att bevara naturvärden och ge möjlighet
för besökare att uppleva områdena.
Offentlig service
Service som ges eller regleras av samhället som förskola, skola, sjukvård, m.m.
Områdesbestämmelse
Bestämmelse som kan tas fram istället för detaljplan, och som används när endast ett
fåtal frågor behöver regleras, exempelvis gällande utformning av bebyggelse eller
maximal byggnadsarea. Områdesbestämmelsen är juridiskt bindande.
Optiska fiberkablar
Fiberkabeln transporterar signaler via ljus, vilket innebär att den är betydligt tunnare
och har betydligt högre kapacitet jämfört med den traditionellt använda koppartråden.
Numera används nästan alltid optisk fiber vid utbyggnad av kommunikationssystem
för bredband.
Parkeringsnorm
Antal parkeringsplatser som bedöms behövas vid nyexploatering av bostäder, handel
eller arbetsplatser. Finns för såväl bilar som cyklar.
Planinstrument
Verktyg för planläggning (se nedan) i form av översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser.
Planläggning
Planering av mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse och
anläggningar.
Plan- och bygglagen - PBL
Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om
byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Riksintresse
Värden av nationellt slag. Områden som omfattas av riksintresse ska skyddas mot
påtaglig skada. Kommunen tolkar och uttrycker nationella mål i samråd med
länsstyrelsen utifrån underlag från de nationella verken.
Rödlistade arter
Arter av växter och djur som på kort eller lång sikt är hotade till sin existens.
Artdatabanken vid Sveriges lantbrruksuniversitet har huvudansvar för att upprätta
listor över hotade arter som sedan fastställs av Naturvårdsverket. Listan revideras vart
femte år.
Rörligt friluftsliv
Vistelse och fysisk aktivitet utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling.
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Skrymmande varor
Varor som inte kan fraktas på cykel eller med kollektivtrafik. Handel med
skrymmande varor är i huvudsak försäljning av sällanköpsvaror med stort ytkrav per
såld enhet. Exempel är byggvaror, vitvaror, bilar, båtar och möbler.
Skyddsnivå
Krav på en enskild avloppsanläggnings reningseffekt enligt NFS 2006:7, kan vara
”hög” eller ”normal”.
Spillvatten/avloppsvatten
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten),
avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.
Social hållbarhet
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Social sammanhållning och
delaktighet, jämställdhet, sysselsättning och lärande, barns och ungdomars utveckling,
en levande kultur samt trygghet etc. Utgångspunkten för en socialt hållbar utveckling
är att välfärdsystemen bidrar till långsiktig stabilitet, flexibilitet och trygghet.
Stadslinje
Linje i busslinjenätet med något färre antal turer per dag än en stomlinje. Trafikeras
normalt med ”normalbussar” (12 meter)
Stomlinje
Huvudlinje i busslinjenätet med stort antal turer per dag. Trafikeras normalt med
ledbussar (dragspelsbussar).
Stomnät
Huvudnät med busstrafik med höga krav på kort restid.
Stormarknad
Försäljningsställe, ofta externt beläget, med ett brett sortiment av dagligvaror och
sällanköpsvaror på minst 2500 kvm säljarea och med minst 300 bilparkeringsplatser.
Sällanköpsvaruhandel
Detaljhandel som inte är dagligvaruhandel. Det kan delas upp i beklädnad,
hemartiklar och fritidsvaror. Kläder, skor, elvispar, skidor och datorer är exempel på
sällanköpsvaror.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Belysningen av en särskild fråga i hela eller delar av kommunen som är ett
komplement till den kommunomfattande översiktsplanen, men som inte behöver tas
fram vid samma tillfälle.
Tillgänglighet
Möjlighet för en viss grupp att vid en viss tidpunkt att kunna nå en viss plats eller
funktion. Avstånd, tid och kostnad är parametrar som brukar tas med i beräkningen.
Transportarbete
Mått på användandet av transportsystemet. Anges som produkt av antal personer eller
godsmängd och den sträcka dessa eller detta transporteras under en viss tid.
Tätort/mindre tätort
Tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare där avståndet mellan husen är
mindre än tvåhundra meter.
Utglesning
Effekten av att människor bosätter sig utanför tätorter på platser där service i form av
såväl kollektivtrafik som förskolor, skolor och livsmedelsbutiker inte finns. Ska ses i
relation till förtätning av städer, tätorter och byar där sådan service finns.
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Utbyggnadsområde för bostäder
Område för utbyggnad av bostäder där det även kan finnas mindre grönområden,
gator, närservice, förskola, och visst inslag av icke störande verksamheter.
Upplåtelseform
Sättet att förfoga över en bostad. I Sverige finns tre olika former; hyresrätt, bostadsrätt
samt äganderätt.
Visionsskisser
Tankar och idéer uttryckta i ritade skisser. Visionsskisser är ej juridiskt bindande.
Växthusgas
Gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning, men absorberar delar av jordens
värmestrålning. Förhöjda halter leder därför till ett högre temperatur vid jordytan.
Exempel på växthusgaser är vattenånga, koldioxid och metan.
Ytvatten
Sjöar, vattendrag och hav. Ska ses i motsats till grundvatten.
Översiktsplan - ÖP
Kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning (bebyggelse,
transporter, jord- och skogsbruk m.m.) ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen
introducerades med plan- och bygglagen (PBL) år 1987 och ersatte flera äldre
översiktliga planformer. Översiktsplanen är, till skillnad från detaljplanen, inte
juridiskt bindande.
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Bilagor
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17 Bilagor
Bilaga 1
Kartbilaga med numrerade kartor med en kort text om varje utbyggnadsområde,
grönområde, planerad gata eller andra objekt i kartan.

Bilaga 2
Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning - enligt krav från miljöbalkens 6 kap. och
plan och bygglagens 4 kap

Bilaga 3
Samrådsredogörelse

Bilaga 4
Utställningsutlåtande
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18 Samlingskartor
Samlingskartor (med nästan alla kartskikt) för kommunen, staden och de mindre
tätorterna.
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