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Inledning 
Vad är ett planprogram? 
Markens användning och bebyggelsens utformning regleras genom så kallade detaljplaner. Innan 
man tar fram detaljplaner för ett kvarter eller för del av en stadsdel kan man behöva utreda och 
illustrera helheten i ett större geografiskt område som till exempel en stadsdel. Ett planprogram är 
inte juridiskt bindande men visar på kommunens mål och visioner med ett område samt redovisar 
övergripande förutsättningar för en utveckling. 

Kommunen samråder om programmet med allmänhet och olika intressenter för att bredda 
beslutsunderlaget innan beslut fattas. Samråd kring ett planprogram ger berörda möjlighet till insyn 
och påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden är låsta. 

Efter beslut om godkännande av planprogrammet följer framtagandet av detaljplaner. I samband 
med detaljplaneläggningen ges ytterligare möjlighet för allmänhet och sakägare att lämna 
synpunkter på respektive detaljplaneförslag. 

Planprogram enligt PBL 
Planprogrammet har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Enligt PBL ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, om kommunen bedömer att 
det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. I arbetet med att ta fram ett program ska 
kommunen samråda med berörda myndigheter som till exempel länsstyrelsen, kända sakägare och 
boende, kända berörda organisationer och andra enskilda som har ett väsentligt intresse av 
förslaget. 

Bakgrund 
Planområdet är strategiskt beläget med universitetet i öster. Brickeberg, Reträtten och Sörbyskogen 
i söder. Sörbyängen och Gustavsviks golfklubb i väster samt Tybble i norr. Framtagandet av 
planprogrammet kommer bli en viktig del i att länka samman dessa områden och skapa en helhet i 
området. Förutom nämnda stadsdelar kommer även de gröna värden som finns i Markaskogen, 
Reträtten och Sörbyskogen också få bättre kopplingar till varandra och bli mer tillgängliga.  

Planområdet är brokigt och en framtida struktur måste anpassas till närliggande områden och 
komplettera dem. Det centrum- och universitetsnära läget medför att en hög täthet är 
eftersträvansvärd, både för att klara den höga inflyttningen men också för att stärka kollektivtrafik 
och service.  

Området ligger inom ett av översiktsplanens utvecklingsområden och är utpekat som 
utbyggnadsområde blandstad med fokus på expansion av universitetet och universitetsanknuten 
verksamhet, kontor, service, skolverksamhet, hälso- och sjukvård, bostäder med blandade 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. 

I strategin för arkitektur och byggande är stadsdelen utpekad som naturnära innerstadsdel.  
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Uppdrag  
Programnämnd samhällsbyggnad har gett stadsbyggnad i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
aktuellt område vilket ska möjliggöra byggnation av bostäder och arbetsplatser vid universitetet. 
Beslut togs på programberedningen 14 maj 2020. 

Mål och syfte 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för området och utifrån dessa visa en 
helhet för områdets utveckling inför kommande detaljplanering.  

Målet är att skapa plats för kapacitetsstark kollektivtrafik, bostäder, Örebro Universitet, 
arbetsplatser, skolor och mötesplatser för att skapa en levande och attraktiv stadsdel. Samt att länka 
samman Åstadalsvägen med Norrköpingsvägen för att skapa möjligheter för BRT och stärka 
kopplingen mellan Tybbleängen och omkringliggande stadsdelar och befintliga och tillkommande 
gröna värden. 

I detta arbete har området utretts i ett större perspektiv och en övergripande struktur för 
bebyggelse, gator och vägar samt grönstruktur tagits fram som sedan kommer ligger till grund för 
efterföljande detaljplaner. Även lämpliga lägen för utveckling av skolverksamhet har utretts i 
arbetet. I arbetet med planprogrammet är analyser av ekonomi- och genomförbarhetsfrågor viktiga 
delar som ska beaktas. 

Geografisk avgränsning och läge i Örebro 
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Örebro mellan Sörbyängen, Tybble och Universitetet, ca 3 
km från centrum. Planen avgränsas i väster av Sörbyvägen och Lavendelvägen och i öster av 
Universitetet och Markaskogens naturreservat. I Norr av Sörbyvallen och i söder av 
förkastningsbranten och Stenåsvägen. 

 

Figur 1. Planområdet är beläget i sydöstra delen av Örebro. 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan för Örebro kommun 
Örebro kommuns översiktsplan Vårt framtida Örebro som antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25 
innehåller följande ställningstaganden som berör Planprogram för Tybbleängen. 

Tybbleängen ingår i det utvecklingsområde kallat Södra staden som pekas ut i översiktsplanen som 
särskilt strategiskt viktigt för stadens utveckling: 

”Södra staden. Området mellan Universitetet, Sörbybacken, Glomman, Södra Ladugårdsskogen och 
Marieberg utvecklas med fler stadsdelar och kompletteringar som sammanbinder staden i denna del, 
cirka 13 000–17 000 invånare.” 

Tybbleängen som räknas till en av de tillkommande stadsdelarna är tillsammans med Tamarinden 
och Universitetet utpekat i översiktsplanen som utbyggnadsområde Stadsbygd, blandstad: 

”Utbyggnadsområde blandstad. Expansion av universitetet och universitetsanknuten verksamhet, 
kontor, service, skolverksamhet, hälso- och sjukvård, bostäder med blandade upplåtelseformer och 
bostadsstorlekar.” 

Översiktsplanen pekar även ut en kommunal kärna inom utbyggnadsområdet: 

”Som kommunala kärnor markeras i karta de befintliga och framtida platserna där det finns eller 
kommer att finnas stadsdelscentra som är viktiga för en större del av staden. Planeringen ska sträva 
efter att kärnorna ska innehålla många olika funktioner (arbetsplatser, handel, kommersiell och/eller 
offentlig service och mötesplatser), att de har god tillgänglighet och en mänsklig skala.” 

En fortsatt utveckling av Örebro universitet är en viktig faktor för hela regionens utveckling. Det är 
därför viktigt att i den fysiska planeringen ta stor hänsyn till Universitetets expansionsbehov, både 
avseende kärnverksamheten, önskemål om student- och forskarbostäder och rumsliga behov hos 
verksamheter som är nära kopplade till Universitetets verksamhet, där den fysiska närheten mellan 
dem är av betydelse. 

Kollektivtrafiken kan år 2040 utgöra ryggraden för persontransporter i den växande staden och för 
persontransporter mellan staden och tätorterna i kommunen och regionen. Infrastrukturen behöver 
därför anpassas för en mer attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, som till exempel inte fastnar i 
bilköer. I översiktsplanens karta redovisas det huvudnätet för kollektivtrafik, i vilket majoriteten av 
kollektivtrafikresandet kan ske år 2040. Huvudnätet består bland annat av de gator som kommer 
trafikeras av kapacitetsstark stads- och regionbusstrafik och pekas ut för att långsiktigt säkerställa 
möjligheterna till kapacitetsstark kollektivtrafik längs dessa stråk. Ett resultat av att skapa en 
attraktiv kapacitetsstark kollektivtrafik är det pågående BRT-projekt med bussar som i huvudsak går i 
egna bussfält och som har sin planerade sträckning genom planområdet med en större hållplats vid 
universitetet. Vi denna hållplats/nod bör en högre och tätare stadsstruktur med besöksintensiva 
funktioner prioriteras. 

Översiktsplanen pekar ut lämplig plats för ny drivmedelsstation inom planområdet. 
Förutsättningarna och föreslagen utveckling av området gör dock att platsen inte längre kan anses 
lämplig för drivmedelsstation med sådana drivmedel som kräver större säkerhetsavstånd.  
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Vårt hållbara Örebro 
Örebro kommun har tagit fram ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 
2050 och delmål för 2030. Antaget av kommunfullmäktige 2020-06-21. Programmet ska bidra till att 
Örebro når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. 
Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och är tillsammans med den kommunala 
översiktsplanen styrande för den framtida fysiska utvecklingen av Örebro som stad och kommun. 

Programmet för hållbar utveckling innefattar bland annat målsättningar om att begränsa 
kommunens klimatpåverkan genom att minimera utsläpp och vidta kompensenationsåtgärder för att 
uppnå ett klimatpositivt Örebro inom ett 30-årsperspektiv. Programmet innefattar även 
målsättningar om att minska invånarnas ekologiska fotavtryck genom förändringar i livsstil, minska 
mat- och avfallssvinn och öka återvinning och möjlighet till återanvändning av resurser och 
strukturer. Under programmets delmål om ett jämställt och jämlikt samhälle finns målsättningar om 
att öka tryggheten, säkerställa en större ekonomisk jämställdhet och jämlikhet samt att skapa 
förutsättningar för förbättrad hälsa och minska den ofrivilliga ensamheten. 

Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun 
Örebro kommuns strategi för arkitektur och byggande antogs 31 maj 2018 och är en konkretisering 
av den kommunövergripande översiktsplanen. Strategin redogör för hur den bebyggda miljön ska 
utvecklas och innefattar ställningstaganden om var och hur staden och landsbygden ska växa i 
framtiden för att uppnå en tätare och mer sammanhållen kommun. 

Nya stadsdelar och större områden 
I strategin beskrivs hur nya stadsdelar spelar en stor roll för stadens utveckling, dels för att möta det 
behov av nya bostäder och bostadsnära service som befolkningstillväxten medför, dels för att de 
bidrar till att forma staden. Det ger möjlighet att bygga samman delar och skapa förutsättningar för 
att komplettera delar av staden med bostadstyper som behövs för att åstadkomma flyttkedjor och 
blandande boendemiljöer. 

Koncept för stadsutveckling 
I Örebro ska planeringen och utvecklingen av nya stadsdelar ge en god helhetsverkan på staden. En 
central utgångspunkt är också boendemiljöns närhet och möte till natur och grönska, vilket ger goda 
förutsättningar för boendemiljöer som människor kan trivas i. Två andra viktiga aspekter är att de 
nya stadsdelarna ska ge en boendenärhet till stadskärnan, via gång-, cykel-eller god kollektivtrafik, 
och att de ska möjliggöra för olika bostadstyper som efterfrågas. Läget i staden och sammanhanget 
lokalt är sedan två avgörande faktorer för hur dessa aspekter kan kombineras. 

Tybbleängen pekas ut som Naturnära innerstadsdel vilken beskrivs som en stadsdelstyp som kan 
växa fram i centrala lägen i staden med stor närhet till stora stadsnära naturlandskap. 
Stadsdelstypen ansluter både till innerstaden och naturen och blir en viktig länk mellan dessa. 

Stadsmässig kvartersstruktur med öppna eller slutna kvarter som har ett tydligt mönster och ger god 
möjlighet att orientera sig i. Byggnadernas bottenvåningar bör möjliggöra för att kunna inrymma 
butiker, kontorslokaler och mindre verksamheter. 

Bebyggelsen anpassas till de förutsättningar som naturen och omkringliggande bebyggelse ger. 
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Grönstrategi för Örebro kommun 
Grönstrategin innehåller mål, strategier och riktlinjer för utveckling av grönstrukturen i Örebro stad 
och kommunens mindre tätorter. Grönstrategin för Örebro kommun togs fram under 2017 och är en 
konkretisering av kommunens översiktsplan och ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, 
folkhälsomålen och målen för friluftsliv kan uppfyllas på lokal nivå. Grönstrategin innehåller även 
riktvärden för tillgång till parker, naturområden och lekmiljöer som ska användas i den fysiska 
planeringen. Riktvärdena anger både kvantitativa och kvalitativa mått, där ett exempel är att 
invånare bör nå en kvarterspark inom 200–300 meter från bostaden. 

Strategin pekar ut strövområdet längs förkastningsbranten och stadsdelsparken vid Tybblekullen och 
Tybbleparken. Förkastningsbranten är ett strövområde som har potential att utvecklas med ett stort 
och sammanhängande aktivitets- och rekreationsområde med många olika funktioner. 
Förkastningsbranten täcker in ett större område även utanför planområdet, men en del funktioner 
kan rymmas inom Tybbleängen och den nya stadsdelspark som planeras i den södra delen. 

I strategin beskrivs vikten av att utveckla de gröna stråken till ett sammanhängande nätverk. Att 
binda samman parker och naturområden kan bidra till ökad tillgänglighet, till mer attraktiva gång- 
och cykelvägar, möjliggöra för människors rekreation och vardagsmotion. 

Örebro runt är ett stråk som har en längd motsvarande ett maraton och passerar genom flera av 
Örebros ströv- och utflyktsområden. Bland annat längs förkastningsbranten som går genom 
planprogramsområdet. 

I strategin beskrivs att det längs förkastningsbranten finns ekologiska värden i form av så kallade 
värdekärnor och spridningslänkar. Värdekärnor är områden med höga naturvärden i dagsläget och är 
viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.  

En viktig del som berörs i grönstrategin är barns lekmiljöer, där tre övergripande målsättningar pekas 
ut för offentliga lekplatser: 

• Ge barn tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer. 
• Främja barns hälsa och utveckling. 
• Skapa attraktiva mötesplatser för barn och vuxna. 

 
Dessa mål är viktiga att ha med i utvecklingen och gestaltningen av parkmiljön inom 
planprogrammet. 

Trafikprogram för Örebro kommun 
Trafikprogrammet innehåller mål, utgångspunkter och principer för trafiken för att skapa den 
hållbara staden. Programmet har tre målsättningar. Den första är att år 2020 sker 60% av alla resor 
med gång, cykel eller kollektivtrafik (andelen var 50% 2017). Den andra målsättningen är att den 
totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till år 2020. Den tredje är 
att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att åka buss jämfört med bil, och 
maximalt 1,5 gånger så lång tid att cykla jämfört med att färdas med bil. 

Den fysiska planeringen har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och 
möjligheten att nå trafikprogrammets mål. Vid utbyggnad av nya områden och stadsdelar ska 
rörligheten i högre grad ske med kapacitetsstarka och utrymmessnåla transportmedel som 
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kollektivtrafik, gång och cykel. Därför ska transportsystemet och infrastrukturen utformas så att det 
blir rationellt att resa på ett hållbart sätt. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Inom Tybbleängens planområde finns 16 gällande detaljplaner; 
1880-P19, 1880-P109, 1880-P182, 1880-P201, 1880-P296, 1880-P668, 1880-P782, 1880-P788, 1880-
P796, 1880-P919, 1880K-P96/10, 1880K-P97/23, 1880K-A304, 1880K-A637. 

Och två gällande områdesbestämmelser; 
1880K-P88/36, 1880K-P91/23. 

De berörda detaljplanerna kan, i sin helhet eller delvis, komma att ersättas i samband med framtida 
aktualiseringar av detaljplaner till följd av ändringar som föreslås i planprogrammet. 

 

Figur 2: Redovisning av gällande detaljplaner och områdesbestämmelser inom planprogramsområdet med huvudsaklig 
markanvändning. 

Övriga ställningstaganden 
Närliggande naturreservat 
Nedan listade naturreservat ligger båda utanför planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
ett genomförande av det som föreslås i planprogrammet. 

• Markaskogens naturreservat 
• Reträttens naturreservat  
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Förutsättningar 
Områdets historia 

  

  

Ca 1960 

Ca 1975 

2019 

Ca 1960 
Planområdet ligger i stadens periferi 
och består mestadels av åkermark. 
Stadsdelen Tybble färdigställs norr om 
planområdet och villaområdena Sörby 
och Almby samt Brickeberg är de 
närmast angränsande stadsdelarna än 
så länge. I planområdets nordvästra 
hörn ses stenkrossen vars rest idag 
består av två kullar som går under 
namnet Tybblekullen. Direkt söder om 
stenkrossen skär Pålsbodabanan rakt 
igenom planområdet i öst-västlig 
riktning. Banvallen finns kvar i 
ursprungligt läge där rälsen som revs 
upp 1962 idag ersatts av en cykelbana. 

Ca 1975 
Planområdet domineras fortfarande av 
jordbruksmark. Stenkrossen har 
bommat igen och Norrköpingsvägen 
nya sträckning har tillfört en ny skala på 
trafikstrukturen. 1970 upprättas första 
byggnaden för dåvarande gymnastik- 
och idrottshögskolan på dagens 
universitetsområde. Brickebacken är 
färdigställt söder om planområdet 
vilket bidrar till att området inte längre 
har samma perifera läge. 

2019 
I takt med att staden växt har området 
gått från landsbygd och åkermark till 
att bli en central del av Örebro med 
universitetet som granne i öster. Men 
fortsatt saknas ett naturligt band 
mellan universitet, Brickeberg och 
resten av staden. Stråket söder om 
Sörbyängsvägen blir den sista 
pusselbiten för att koppla ihop den här 
delen av staden och på riktigt bygga 
samman universitetet med resten av 
stadsväven. Tydliga rester syns i 
sydvästra planområdet av den del som 
tidigare var en del av golfbanan. 
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Figur 3. Befintlig bebyggelsestruktur med huvudsaklig användning. Samt viktiga länkar som saknas idag för att binda 
samman stadsväven. 

Markägoförhållande 
Inom planområdet finns ett 20-tal fastigheter. Marken inom planområdet ägs till största delen av 
Örebro kommun. Fastigheter med befintlig bebyggelse och verksamheter ägs i huvudsak av privata 
aktörer. 

Bebyggelse, socialt liv och service 
Planområdet ligger idag omringat av de befintliga stadsdelarna Sörbyängen, Tybble, Almby och 
Brickeberg. Bebyggelsen i dessa består till största delen av bostäder men innehåller även service och 
arbetsplatser. Direkt öster om planområdet ligger Örebro universitet som är studie- och arbetsplats 
för ca 20 000 örebroare. 

Till skillnad mot de omkringliggande stadsdelarna har Tybbleängen inte någon större andel befintlig 
bebyggelse, vilket gör att det saknas viktiga länkar mellan stadsdelarna. I samband med att 
Tybbleängen planeras kommer dessa viktiga länkar kopplas samman och staden kommer få ett mer 
naturligt sammanhang. Örebro universitet som började anläggas på platsen under 1970-talet låg då i 
stadens utkant. Än idag har universitetet ett förhållandevist perifert läge i staden och saknar de sista 
kopplingarna för att kunna anses vara helt anslutet till befintlig stadsväv. 

Befintlig bebyggelse inom planområdet finns främst längs Sörbyängsvägen och Åstadalsvägen. Bland 
befintlig bebyggelse finns ca 500 studentbostäder. Tack vare stora mängder bostäder och 
arbetsplatser runtomkring finns det ett stort utbud av handel och service i form av en stor 
livsmedelsbutik, kyrka, vårdcentral, förskola och skola, park och spontanidrottsytor. 

Inom planområdet finns det även ett rikt socialt liv främst kopplat till aktiviteter och 
naturupplevelser. Tybblekullen, Sörbybacken, discgolfbana och vandringsstråk som passerar 
området möjliggör för rörelse, lek, träning och sociala kontakter. En god kollektivtrafik och bra 
cykelförbindelser gör att utbudet i centrum bara är 15 min bort. 
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Figur 4. Gällande jordartskarta med planområdet illustrerat ovan på. 

Fritid, natur och grönstruktur 
Inom planområdet finns det idag god tillgång till grönområden genom Tybblekullen och det gröna 
stråk som går längs förkastningsbranten i södra delen av området. I området finns det även gott om 
lek- och aktivitetsytor vid Tybblekullen, Sörbybacken och den discgolfbana som ligger i sydöstra 
delen av området. 

Även runtomkring planområdet finns det bra med gröna värden där Tybbleparken ligger strax norr 
om området. Österut ligger Markaskogens naturreservat och följs gångstigarna västerut möter 
Reträttens naturreservat. Grönstråket längs förkastningsbranten är en mycket viktig länk att bevara 
och förstärka. Kopplingen mellan förkastningsbranten och Tybblekullen har idag vissa brister och 
behöver stärkas. 

Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Topografin inom planområdet utgörs i huvudsak av flack mark med bebyggelse och ängar. I norra 
delen finns ett högre markparti i Tybblekullen. Söder om området ligger en förkastningsbrant. 
Terrängen sluttar generellt i två riktningar, den större delen avrinner mot väster och en mindre del 
åt nordost. 

I detaljplanen för Tamarinden som ligger väster om området har en geoteknisk utredning 
genomförts. Där rekommenderas det att inte fylla upp marken i samband med exploatering av 
området, i syfte att minimera risken för sättningar. Då jordarten är samma i västra delen av 
planområdet för Tybbleängen, kan samma förutsättningar antas gälla. 

En geoteknisk utredning kommer att tas fram inom planområdet innan planprogrammet godkänns 
för att undersöka om samma situation råder som i Tamarinden samt att klargöra 
grundvattennivåerna. Det kan även vara aktuellt att utföra geotekniska undersökningar i kommande 
planeringsskeden för att utreda ras- och skredrisk. 
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Figur 5. Områdesskydd och naturvårdsprogram i och i närheten av planområdet. 

Jordarten inom planområdet är övervägande del gyttjelera och postglacial finlera med 
förkastningsbranten innehållande sandig morän. I södra delen av området finns även inslag av 
urberg. På grund av den övervägande delen lera har området i stor utsträckning en låg 
genomsläpplighet och infiltrationsmöjligheterna bedöms vara begränsade. Bergarten inom 
planområdet består av sandsten utom längs förkastningsbranten som består av Dacit-ryolit. 

Planområdet ligger på grundvattenförekomsten Närkeslätten, som är en sedimentär bergförekomst. 
Den har god kemisk status och god kvantitativ status. 

Områdesskydd 
I Länsstyrelsens Naturvårdsprogram 80:94 är två områden utpekade där ett berör planområdet och 
där det andra ligger i planområdets närhet. I planområdets södra del ligger det utpekade området 
Sörbyskogen – Sommarro som omfattar delar av förkastningsbranten. Vegetationen domineras av 
barrskog med inslag av ädellövskog. Sörbyskogen är ett omtyckt strövområde och ligger i nära 
anslutning till tätbebyggelsen. Sörbyskogen ligger i den södra delen av planområdet, där marken 
lutar kraftigt.  

Öster om planområdet ligger området Markaskogen, ett ställvis blockigt skogsområde med mindre 
myrområden. Tallskog dominerar i området som genomkorsas av stigar bland annat ett elljusspår. 
Områdets naturvärde är begränsat vad gäller intressanta växt- och djurarter, men det har däremot 
ett stort värde som rekreations- och strövområde. 

I Östra delen av planprogramsområdet är det enligt Länsstyrelsens kartunderlag utpekad yta för 
brukningsvärd jordbruksmark. Se kapitlet Konsekvenser för mer information.  

Området kring de gamla golfbanans gamla vattenhinder i södra delen av området omfattas av 
strandskydd. Strandskyddet kommer behöva upphävas för att kunna utveckla ytan väster om 
Norrköpingsvägen enligt förslaget. Se kapitlet Konsekvenser för mer information. 

Öster om planområdet ligger Markaskogens naturreservat och en bit västerut ligger Reträttens 
naturreservat. 
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Mobilitet 
Gång och cykelnät 
Längst Åstadalsvägen sträcker sig ett av stadens huvudcykelstråk. Bredvid huvudcykelstråket finns 
även en gångbana. Längst Sörbyängsvägen finns en gång- och cykelbana, den gör dock en avstickare 
runt studentboendet vid Tybblerondellen. Det finns två planskilda passager för gående och cyklister 
under Sörbyängsvägen, men det finns även ett antal upptrampade stigar som är genare än vägen via 
tunnlarna. Längst Forskarvägen finns det en gång- och cykelbana. Sörbyängsvägen kommer att 
byggas om med ny gångbana och trädrad på södra sidan, gatan bör även få en ny sektion inom 
planområdet. På norra sidan av Sörbyängsvägen finns sedan tidigare en gång- och cykelbana. 

Gatunät 
Området består av gator med olika karaktärer. Norrköpingsvägen (väg 207) ägs av Trafikverket. 
Övriga gator är kommunala. Åstadalsvägen sträcker sig från Brickeberg i söder fram till 
Universitetsplatsen. Sörbyängsvägen sträcker sig från Sörbyängen i väster till Universitetsplatsen. 
Inne i området finns Forskarvägen som avslutas med en vändplats där vissa av stadstrafikens bussar 
vänder.  

Trafikflöden 
I området är det Sörbyängsvägen som har störst mängd motorfordon. Årsvardagsmedeltrafik (ÅVDT) 
är på denna gata 14 380 (2016) mellan de två cirkulationsplatserna. Väster om Tybblerondellen var 
siffran 8 775 (2016). Vid Universitetsplatsen uppmättes motorfordonstrafiken till 5 034 (ÅVDT). På 
Norrköpingsvägen visar Trafikverkets mätningar 8 609 i årsmedeldygnstrafik (vardagar och helg) 
(2019). 

Kollektivtrafik 
Området har god kollektivtrafikförsörjning, totalt finns fyra hållplatser. På Åstadalsvägen trafikerar 
två stadsbusslinjer med två hållplatser. Den största hållplatsen är Universitetsplatsen som är en 
viktig punkt för resor till och från Universitetet. Vid Universitetsplatsen har en tredje linje sin 
ändhållplats när den kommer från centrum. Sträckan trafikeras även av ett par regionbusslinjer från 
Pålsboda och Norra Bro. Den andra hållplatsen på Åstadalsvägen är hållplats Rundstigen som är 
belägen strax söder om Kunskapsskolan. På Sörbyängsvägen trafikerar en stadsbusslinje som startar 
vid Tybble Vårdcentral med en hållplats och går via Södra Ladugårdsängen vidare mot centrum. På 
Sörbyängsvägen, mellan de två cirkulationsplatserna finns en hållplats som trafikeras av linjen från 
Pålsboda när den inte går via Norra Bro. 

Specialtransporter 
Idag är Norrköpingsvägen och östra delen av Sörbyängsvägen del av primärväg för specialtransport. 
Specialtransporterna är stora och breda och kräver en viss hinderfrihet i vägbana och gatubredd. 
Detta måste beaktas i framtida gatusektioner vid omvandling av gator så att specialtransporter 
fortsatt har framkomlighet på gatorna. 
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Teknisk försörjning 
Planområdet ligger till viss del inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten och 
de bebyggda fastigheterna är till stor del anslutna till det kommunala ledningsnätet. Den sydvästra 
delen av området (söder om Sörbyängsvägen och väster om Norrköpingsvägen) ligger utanför 
verksamhetsområdet. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten kommer behöva 
utökas i samband med efterföljande detaljplanering. Elnät och fjärrvärme finns också inom 
planområdet. I anslutning till planområdets södra del finns en fördelningsstation där befintlig 
dragning av elnätet behöver beaktas inom planområdet. 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen består idag av ledningsnät för dagvatten från befintliga fastigheter som leds 
vidare väster ut och norrut. Områdets slutrecipient är Svartån, som redan är hårt belastad. I 
grönområdet i söder finns på östra sidan av Norrköpingsvägen ett stort lågområde och på västra 
sidan diken. Dessutom finns gamla vattenhinder från tidigare golfbana som vattensamlingar väster 
om Norrköpingsvägen. Avrinningen väster ut leds från området under en trumma vid Sörbyvägen. 
Nedströms utredningsområdet är dagvattennätet hårt belastat, om planprogrammet kan medföra 
en minskad belastning på detta så är det positivt. Fördröjningsvolymer för dagvattenåtgärderna har 
därför studerats både med utflöde motsvarande ett 2- och ett 5-års regn. 

Möjligheter till infiltration inom planområdet bedöms begränsad då marken består i huvudsak av 
lera. 

Ytterligare information om dagvatten går att läsa om i Bilaga 1 Dagvattenutredning - Tybbleängen.  

Risker och störningar 
Översvämningsrisk 
Området riskerar enligt beräkningar att drabbas av översvämningar vid skyfall. Det är främst i 
områdets södra del, längs förkastningsbranten som påverkas och där vatten kan bli stående. Kartan 
nedan visar vilka ytor som beräknas att drabbas. 

2016 gjordes en detaljerad skyfallsberäkning över Örebro tätort för ett 100-årsregn. 
Översvämningskartan nedan visar områden där vatten riskerar att bli stående och orsaka en 
översvämning på ytan i samband med ett skyfall. För att få en uppfattning om olägenheter/skador 
som regnet orsakar kan följande djupintervall för vatten på markytan användas som ungefärliga 
riktvärden då översvämningskartan nedan studeras: 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet. 0,3 -0,5 
m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada.  > 0,5 m, stora materiella skador, 
risk för hälsa och liv.  

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte 
nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar t ex en värdeförlust, påverkar 
samhällsviktiga funktioner som kommunikationer/transporter, eller vid risk för hälsa och liv. 
Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas medan stora värden kan gå 
förlorade då t.ex. ett villaområde eller större trafikled drabbas. Avrinningen i området kommer öka i 
takt med att området byggs ut och blir mer hårdgjort. Planförslaget pekar ut den södra delen för 
grönytor som även lämpar sig för skyfalls- och dagvattenhantering. Mer information om 
översvämning och dagvatten går att läsa om i Bilaga 1 Dagvattenutredning - Tybbleängen. 
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Figur 6. Beräknat vattendjup vid skyfall av 100-årsregn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Beräknade bullernivåer från vägtrafik gjorda 2017.  
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Buller 
Buller från vägtrafik alstras idag främst från Norrköpingsvägen och östra delen av Sörbyängsvägen. 
Se karta på föregående sida. Som jämförelse säger gällande förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader att trafikbuller från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 1. 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Dessa värden 
är en förenkling kring vad som gäller för buller vid bostadsfasad och ska bara ses som en jämförelse 
mot den gjorda bullermätning som redovisas i kartan på föregående sida. 

Den genomsnittliga vindriktningen i Örebro kommer från väster. Vinden gör att ljud även från 
tågtrafik och motorväg kan höras på långa avstånd öster ut mot planområdet.  

Men det är inte bara transporter som kan avge buller. Att blanda användningar har fördelar men det 
har också nackdelar. Till exempelvis bör inte förskolor placeras i bottenplan i bostadshus eller på en 
innergård i ett kvarter. Det kan skapa problem ur hälsoskyddssynpunkt då det finns en stor variation 
i livssituation och behov, och som dessutom varierar över tid. Det betyder att det buller som blir från 
en förskola, med skrik, stim och stoj kan ha stor påverkan på personer i samhället. Vid kombinerade 
användningar som exempelvis bostäder och förskola måste alltid för- och nackdelar vägas mot 
varandra för att hitta en passande lösning för platsen. 

Vart hus placeras och i vilka vinklar kan ha stor påverkan på hur ljudet studsar mellan byggnaderna 
och behöver beaktas i den fortsatta planeringsprocessen. Även fasaderna på husen har stor 
betydelse för att minska resonans och spridning av buller. Bullerdämpande fasader och aktivt minska 
hårdgjorda ytor/öka grönska är två framgångsrika sätt att minska buller. 

Markföroreningar 
En del av marken inom den norra delen av planområdet är klassad som känslig markanvändning 
enligt EBH-kartan. Tidigare har den primära branschen varit avfallsdeponi (icke farligt, farligt avfall) i 
området, statusen är delåtgärd och gäller för en fastighet. Att statusen är delåtgärd innebär att 
sanering av vissa delar/fastigheter har genomförts. Markeringen för KM ligger inom fastighet 
Dragonen 2 som idag består av flerfamiljshus. Ska nya arbeten göras inom fastigheten eller på 
fastigheter i närheten ska markundersökning göras. 

Dock har det vid planläggning i närområdet påträffats markföroreningar. Det bör därför göras en 
geoteknisk undersökning av området i sin helhet innan fortsatt detaljplanering kan göras. 

Ras- och skredrisk 
Ras och skred är plötsliga och snabba rörelser i jord eller berg. Dessa kan ge stora skador på mark, 
byggnader, vägar, järnvägar, broar och elledningar och dessutom utgöra fara för människoliv. Skred 
är en jordmassa som kommer i rörelse där massorna till en början är sammanhängande och rör sig i 
stora flak. Skred förekommer främst i finkorniga ler- och siltjordar. Ett ras är en massa av sand, grus 
eller sten som kommer i rörelse. 

Klimatförändringarna kan leda till mer nederbörd samt ökad risk för skyfall, vilket i sin tur leder till 
minskad stabilitet i markerna och ökad risk för ras och skred. 

I Örebro kommun är ras och skred generellt inget stort problem, men det finns vissa områden som i 
översiktliga karteringar har identifieras som potentiella ras- och skredområden. Inom planområdet 
är det framför allt vid Tybblekullen och vid upphöjd eller nedsänkt trafikinfrastruktur som det kan 
finnas risk för ras och skred. Träd och vegetation kan minska risken för erosion och är bra att bevara 
och tillskapa där det är möjligt. 
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Figur 8. Områden med ras- och skredrisk. 

 

Farligt gods 

Området berörs inte av någon primär väg för transport av farligt gods. 
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Programförslag Tybbleängen 
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Örebros nya stadsdel – en hållbar stadsdel 
Vikten av att planera hållbara städer har aldrig varit större än nu. Växande utsläpp av föroreningar 
och växthusgaser under lång tid har resulterat i ett klimathot som vi inte bara står inför utan 
upplever redan idag. Tätare återkomster av översvämningar och värmeböljor är bara två faktorer 
som påverkar våra städer kraftigt redan idag.  

Begreppet hållbar stad innefattar flera olika aspekter som till exempel byggnadernas 
energiförbrukning och utsläpp, energiförsörjning, industriproduktion, vatten- och avfallshantering, 
transporter, gestaltning, barnperspektiv och att människor med olika karaktäristika kan bo och 
leva i samma område.  
 
 

Hur vi transporterar oss i staden är en viktig del i den hållbara staden. Inte bara ur ett energi- och 
utsläppsperspektiv utan även ur ett stadsstrukturperspektiv. De minst miljöbelastande 
transportsätten är gång- och cykeltrafik. Energin bistår vi med själva, de genererar inget buller och 
bidrar inte till luftföroreningar. Gång- och cykeltrafik tar också mindre plats i stadsrummet. En 
gågata med en bredd på 7 meter klarar av ett flöde av 20 000 personer i timmen. Två cykelvägar 
med en bredd på 2 meter klarar av 10 000 cyklar i timmen. Medan en dubbelriktad väg med två filer 
har en kapacitet på 1 000 – 2 000 bilar i timmen. Bilarna tar alltså tio gånger mer plats än 
fotgängarna och fem gånger mer plats än cyklarna. 

En ökad hänsyn till gång- och cykeltrafiken kan bidra till en ökad övergång från bil till gång- och cykel 
som transportmedel. Ju fler som väljer att transportera sig genom att gå eller cykla och ju längre 
sträckor, desto större blir vinsterna för både stadskvaliteten och miljön. 

Goda stadsrum och stor hänsyn till fotgängare och cyklister är även en viktig förutsättning för ett bra 
kollektivtrafiksystem. BRT-projektet i Örebro bygger på kapacitetsstark kollektivtrafik där 
bebyggelsen runt hållplatserna ska kännetecknas av en relativt tät och kompakt bebyggelsestruktur. 
Tätheten är en förutsättning för att tillräckligt många bostäder och arbetsplatser ska kunna tillskapas 
inom rimligt gång- och cykelavstånd till hållplatserna. En bra stadsmiljö för människor och en bra 
kollektivtrafik har ett nära samband. För att kollektivtrafiken ska fungera optimalt är kvaliteten på 
transportsträckan till och från hållplatsen en viktig förutsättning. Man måste se på hela resan som en 
helhet, från bostad till slutdestinationen och tillbaka igen. Helheten innefattar att det måste finnas 
bra gång- och cykelvägar och en trevlig stadsmiljö som skapar trygghet och komfort. 
 
 

Parallellt med ett förändrat klimat pågår en accelererande förlust av biologisk mångfald. Dessa två 
har stark koppling till varandra och går inte heller att lösa var för sig utan behöver ingå båda två i 
arbetet mot att lösa klimatkrisen och hantera förlusten av biologisk mångfald. Naturbaserade 
lösningar eller ekosystemtjänster har på senare tid vuxit fram som ett kostnadseffektivt sätt att 
hantera problem som står i fokus samtidigt som man kan få andra nyttor på köpet. Förutom att de är 
kostnadseffektiva är åtgärderna även multifunktionella för att hantera olika samhällsutmaningar 
genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt 
välbefinnande främjas. Naturbaserade lösningar har därmed potential att ge oss en mångfald av 
nyttor och bidra till att skapa samhällen som är mer motståndskraftiga och anpassningsbara. 
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I en tid då konventionen om barnets rättigheter blivit lag går det inte att bortse från 
barnperspektivet när man pratar om hållbarhet i stadsplaneringen. Platser för lek och samvaro är 
otroligt viktiga i en god, gestaltad livsmiljö för barn och unga liksom att det ska finnas säkra och 
trygga sätt att ta sig till och från lekmiljöerna från till exempel sitt hem eller skola. Plats för detta 
måste med tidigt i planeringen för att inte prioriteras bort. Barn (0–17 år) utgör ca en femtedel av 
befolkningen och är i en tid i livet som präglas av utveckling och inlärning. Lek är en stor del av ett 
barns liv, det är dess språk, verktyg och nöje och är en oerhört viktig del i hur barn utvecklas fysiskt, 
kognitivt och socialt. För att kunna leka utan begränsningar behöver lek ges plats utomhus med yta 
och lämplig utformning som passar barn i alla åldrar och utvecklingsfaser. Forskning visar att 
grönområden och natur erbjuder en rik variation som lockar till lek och stimulerar barns och ungas 
nyfikenhet, rörelse och lärande. Tankesmedjan Movium konstaterar att barns och ungas behov av 
plats går hand i hand med en klimatanpassad stadsbyggnad. Genom insiktsfull gestaltning kan både 
en robust stad och flera lekvänliga platser tillskapas. Investeringar som både gynnar barns utveckling 
och lek och samtidigt bidrar till ekosystemtjänster ger en långsiktig och hållbar ekonomi. 
 
 

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare 
är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att 
det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Stadsdelen måste därför ses i ett 
större sammanhang i staden där dess syfte är att bli en pusselbit som länkar samman staden och 
dess invånare istället för att riskera bygga in nya barriärer som stärker segregationen. En av de 
främsta orsaksförklaringar till segregation är strukturella orsaker, som innefattar de möjligheter och 
de restriktioner som finns i samhället och som inte är valbara för individen. Det kan exempelvis röra 
sig om tillgång till kollektivtrafik och om hur stadsplaneringen eller bostadsbyggandet ser ut. Hur 
staden är utformad påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bosätta sig på olika platser. Det 
handlar både om vilka typer av bostäder som finns och om var i staden dessa finns. Hur de olika 
upplåtelseformerna är fördelade över kommunens olika bostadsområden kan alltså påverka den 
socioekonomiska boendesegregationen. 

Den urbana strukturen, det vill säga hur staden är planerad och byggd, kan både inkludera och 
exkludera, förenkla eller försvåra möten samt uppmuntra eller avråda från att utforska andra delar 
av staden. Vad som finns i anslutning till bostaden, den så kallade livsmiljön, och vilka möjligheter 
som finns att ta sig dit och till andra typer av samhällsservice så som skola och högskola eller 
universitet, arbetsplatser och fritidsaktiviteter är till exempel viktiga faktorer för olika människors 
vilja och möjlighet att bosätta sig i olika typer av bostadsområden. Grönska, frihet från trafik liksom 
platser att vara på som känns inbjudande och där det inte kostar pengar att vistas skapar välmående 
och tillgänglighet för alla som bor i en stadsmiljö. 
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Övergripande ställningstaganden – framtidens Tybbleängen 

• Innehåller stadsrum i form av offentliga rum, gator, torg och parker som har goda och 
kreativa utformningar som bjuder på möjlighet till både aktivitet och vila. 

• Innehåller naturbaserade lösningar som kan hantera olika samhällsutmaningar genom att 
skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt 
välbefinnande främjas. 

• Har stora gröna kvaliteter och plats för rekreation och aktiviteter som är kopplade till 
närområdets befintliga parker, naturreservat, grönstråk och mötesplatser.  

• Är en stadsdel med mobilitet i framkant med en effektiv kollektivtrafik (BRT) i samspel med 
mycket bra förhållanden för att transportera sig med gång och cykel. 

• Ska ge möjligheten för Örebro universitet att utvecklas på nya ytor för att stärka sin roll både 
nationellt och internationellt. 

• Är en stadsdel som inte ska bidra till ökad segregering genom att möjliggöra för människor 
med olika karaktäristika att leva, bo, mötas och röra sig i området. Samt har gena och trygga 
transportstråk till omkringliggande stadsdelar och till samhällsservice, skola, arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter etc. 
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Bebyggelsestruktur och användning 
I strategin för arkitektur och byggande är planprogramsområdet utpekat som naturnära 
innerstadsdel. Konceptet naturnära innerstadsdel har sin utgångspunkt i områden i Örebro med 
relativt centralt läge och med stor närhet till stadsnära naturlandskap. Idén för planområdet är att 
skapa ett balanserat möte mellan en tätare stadsmiljö och stadsnära landskap som stärker 
karaktären av en stad nära naturen. 

Stadsdelens direkta närhet till universitetet kommer prägla stadsmiljön där främst den östra delen 
kommer innehålla universitetsanknutna verksamheter blandat med bostäder och service.  

Ställningstaganden 

• Möjlighet ska ges till universitetets expansionsbehov, både avseende kärnverksamheten, 
önskemål om student- och forskarbostäder liksom rumsliga behov hos verksamheter som är 
nära kopplade till universitetets verksamhet och där den fysiska närheten mellan dem är av 
betydelse. 

• Skolor och förskolor ska ha god tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik, så att 
eleverna kan ta sig till skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt. 

• Skolans och förskolans utemiljöer ska läggas nära park och grönområden och därmed 
fungera som ett komplement till parken efter skoltid. De ska också följa kommunens råd och 
riktlinjer gällande friyta per barn. 

• Områdets karaktär ska speglas av närheten till de omkringliggande stadsnära 
naturlandskapen genom att ha en förhållandevis stor andel grönska i stadsstrukturen. 

• Arbetsplatser och bostäder ska understödja BRT-linjen genom en ökad exploatering kring 
BRT-hållplatser. 

• Stadsdelen ska ha en blandning av upplåtelseformer för att ge fler socioekonomiska grupper 
möjlighet att bo i området. 

• Tillskapa möjligheten för nya målpunkter och mötesplatser där invånare med olika 
erfarenheter och socioekonomisk bakgrund ges möjlighet att leva, bo, röra sig och mötas. 

• Befintlig bebyggelsestruktur kompletteras och kopplas samman i stadsväven genom att 
tillskapa en blandad användning av bostäder, offentlig service, arbetsplatser och handel. 

• Byggnader och publika rum ska dimensioneras i en mänsklig skala relaterad till sinnen, 
rörelsemöjligheter och beteende. 

 

 

https://www.orebro.se/download/18.34eb166316407ef0ec918dd/1536232000379/Arkitektur%20och%20byggande%20i%20%C3%96rebro%20kommun.pdf
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Markanvändningskarta 
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Möte med den omgivande staden 
För att stadsdelen ska bli en integrerad del av staden är kopplingar till andra stadsdelar viktig. 
Planprogrammet är tänkt att fungera som en pusselbit som bidrar till att sudda ut avstånden och 
barriärerna mellan Tybble, Sörbyängen och Universitetet. 

Sörbyängen 
Sörbyängen kopplas samman med bebyggelsen längs Sörbyängsvägen och det nyligen planerade 
området Tamarinden. Bebyggelsen håller en liknande höjdskala och kvartersstruktur. 
Tamarindvägen behåller sin föreslagna gestaltning som gångfartsområde från Sörbyängen och blir 
det centrala stråket för gång och cykel genom Tybbleängen. 

Brickeberg 
Det gröna stråket längs förkastningsbranten och den nya stadsdelsparken länkar tillsammans med en 
stärkt kollektivtrafikkapacitet ihop Brickeberg med Tybbleängen med nya rörelsestråk och 
mötesplatser. Föreslagen bebyggelsen på delar av parkeringen till naturområdet öster om 
Åstadalsvägen länkar samman Brickeberg med Universitetsområdet bebyggelsemässigt. 

Tybble 
Bebyggelsen i södra Tybble möter ny bebyggelse inom planområdet. Kopplingarna över Sörbyängen 
stärks och vägens barriäreffekt suddas ut. Två grönstråk från Tybblekullen leder in i det nya 
planområdet.  

Universitetet 
Tamarindvägen fortsätter genom hela planområdet och ansluter dagens Forskarvägen och leder 
slutligen till Universitetsplatsen som blir entrén både för Tybbleängen och Universitetet och blir en 
naturlig och viktig länk för att koppla ihop områdena. I den östra delen av planområdet kommer 
fokus vara att möjliggöra för universitetets behov av att expandera samt möjliggöra för 
verksamheter med nära koppling till universitetet. 

Viktiga platsbildningar 
Inom Tybbleängen pekar översiktsplanen ut en kommunal kärna där ett stadsdelscentrum ska kunna 
utvecklas, dvs ett mångfunktionellt område som kommer att ha ett stort inslag av arbetsplatser, 
kommersiell och/eller offentlig service och mötesplatser som betjänar mer än den egna stadsdelen. 
Kärnan i Tybbleängen kommer att bestå av nedan listade platsbildningar där det östra torget och 
centrumet vid Ica Maxi är de två platser som starkast knyts till definitionen av kommunal kärna med 
stor andel handel, service och arbetsplatser. 

Planprogrammet visar på både nya och att stärka befintliga platser. Dessa har och planeras med 
olika funktioner, form och identitet. Sammantaget kompletterar de varandra med sina funktioner 
och bidrar till att skapa en kommunal kärna inom den nya stadsdelen. 

Universitetsplatsen 
Universitetsplatsen är en viktig trafik- och mötesplats som bildar entré både till universitetsområdet 
och Tybbleängen. Platsen blir i samband med BRT-linjen en viktig hållplats som behöver stärkas med 
en tät bebyggelse och som planeras inriktas mot universitetet och arbetsplatser. 

Utformningen av platsen måste beakta befintlig bebyggelse och siktlinjer och det arkitektoniska 
mötet mellan nytt och befintligt blir här extra viktigt att fokusera på. Stråket som kopplar samman 
Tybbleängen och universitetet passerar platsen och blir en nyckel i sin utformning i att binda 
samman dessa två områden. 
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Östra torget 
Det planerade östra torget ska ha en tydlig rumslighet. Här ska folklivet främjas genom att skapa ett 
rum tillgängligt för alla men med tydliga gränser. Torget blir en viktig plats längs Tamarindvägens 
centrala stråk. I gestaltningen av torget blir det viktigt att bryta upp stråket för att skapa 
rumsligheten, samtidigt som rörelsen längs stråket inte ska förhindras i sådan skala att 
orienterbarheten blir lidande. 

För att bidra till ett levande torg ska omkringliggande bebyggelse ha aktiva fasader vända ut mot 
torget. 

Centrala torget 
I den mittersta delen av det västra planområdet planeras en platsbildning där verksamheter 
möjliggörs i bottenvåningarna för att bidra till en levande plats under fler av dygnets timmar. 
Orienterbarheten är viktig och stråken upp mot utbudet vid IcaMaxi och längs Tamarindvägen ska 
vara tydliga i platsens gestaltning. Platsen blir även central för hämtning och lämning till skola och 
förskola. Det gör att platsen behöver vara både trygg och tydlig avseende trafikrörelser, men även 
innehålla gestaltade utrymmen för sociala möten, och inrymma grönska som bidrar med viktiga 
värden och som länkar samman platsen med Tamarindvägen. 

Västra platsen 
Platsbildningen i den västra delen av planområdet ligger i ett planerat grönstråk som med fördel har 
ett innehåll av flera aktiviteter tillgängliga för allmänheten. Platsen är viktig utifrån läget som entré 
både till planområdet och till Tamarinden. Platsen ska också markera och tydliggöra grönstråket och 
fungera som entré ner till Sörbybacken och det grönstråk som går längs förkastningsbranten. 

Centrumet vid Ica Maxi 
Ica Maxi är idag en stark handelsnod både för de boende i närområdet och för många andra 
örebroare. Platsen domineras idag av en stor markparkering. Genom att möjliggöra ytterligare 
bebyggelse för handel, offentlig service och bostäder skulle platsen kunna utvecklas till en mer 
stadsmässig platsbildning med tydligare inramning. 

Viktiga kopplingar blir till Tybblekullen och Tamarindvägen. 

Bebyggelsestruktur och bebyggelsekaraktär 
Bebyggelsestrukturen i området ska vara stadsmässig och finmaskig med kvarter innehållandes 
gröna innergårdar. Kvarteren följer ett tydligt mönster där orienterbarheten i området är en viktig 
del i utformningen och som präglas av genomgående promenad- och gångstråk som kopplar ihop 
området med dess omgivning. Gator och siktlinjer kan med fördel knäckas till för att skapa kortare 
stråk med variation utan att skapa blåsiga vindkorridorer. Tätheten ska vara hög och rymma både 
många nya invånare tillsammans med flera andra funktioner som kräver ett stort 
befolkningsunderlag och genomströmning. För att stärka känslan av det naturnära läget är det viktigt 
att beakta och skapa siktlinjer från området ut mot naturen. Ny bebyggelse som angränsar mot 
befintlig bebyggelse ska även anpassas utifrån det befintliga bebyggelsemönstret. 

Den generella höjdskalan i området föreslås vara 4-6 våningar med inslag av lägre och högre 
bebyggelse. Det motsvarar den traditionella innerstadens höjdskala. En höjdskala på högst 4 
våningar föreslås mot naturen för att inte förminska naturupplevelsen. Även byggnader som 
placeras ut mot Tamarindvägen ska ha en höjdskala på högst 4 våningar. Bebyggelse i den östra 
delen med större kvartersstorlekar och som har fokus på universitetsknuten verksamhet kan tillåtas 
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en högre höjdskala från 5 våningar. Där kan det också finnas behov av större byggnadsvolymer 
anpassade för universitetets verksamhet. Även om våningsantalet kan skilja sig i området blir det 
särskilt viktigt med skala, dimensioner och samspelet mellan byggnaderna och stadsrummet längs 
Tamarindvägen och det östra torget. Här behöver arkitekturen anpassas för en rörelse på 5km/h där 
fotgängare kan röra sig bekvämt, långsamt och säkert. 

Det är viktigt att byggnaderna får en genomtänkt placering och utformning som samspelar med 
stadsrummet. Där det är livet mellan husen som ska forma byggnaderna. En avgörande betydelse för 
livet i stadens rum är hur man behandlar kanterna. Särskilt byggnadens bottenplan behöver en 
mänsklig utformning med aktiva fasader med lokaler i bottenvåningen för att skapa mänskliga 
möten. Det är i denna zon man rör sig utmed och upplever på närmast håll samt den zon man 
passerar när man går från stadsrummet in i butiken eller in till den privata bostadsfären. 

Längs aktiva rörelsestråk för gångtrafikanter och cyklister, som delar av Tamarindvägen eller kring 
torg, ska markplanet ha en mer aktiv utformning med många dörrar, stor variation av funktioner. 
Fasadreliefer och fina detaljer och material. Inga eller väldigt få passiva fasader och förhöjda socklar. 
Utformningen av markplanet har en stor betydelse för att göra stadsrummet attraktivt och 
funktionellt då det är där utväxlingen mellan byggnaden och staden sker. Där skapas kontakten 
mellan livet ute och livet inne. Aktiva bottenplan går även att skapa i rena bostadshus och påverkar 
livet även på bostadsgatan. Bottenplanet ska möjliggöra för en kontakt mellan det publika och 
privata rummet. 

Särskilt i markplanet är den visuella kontakten mellan personer i husen och i det offentliga rummet 
framför husen viktig för upplevelseintensiteten och kontaktmöjligheten för alla involverade. Det 
krävs en stor omsorg i planeringen för att ta hänsyn både till upplevelser och kontakter och avväga 
dessa mot att skydda den privata sfären. Butiks- och kontorslokaler kan generellt ha en hög grad av 
visuell tillgänglighet. Medan bostäder ofta behöver olika former av avskärmningar som både 
möjliggör visuell kontakt och skyddar mot insyn. Det kan exempelvis bestå av skärmar eller 
planteringar. Eller att man skapar en liten distans till förbipasserande genom en trappa, förträdgård 
eller en rabatt. En annan lösning kan vara att höja upp den privata bostaden ett par steg över 
gatuplanet, utan att för den delen skapa en passiv förhöjd sockel, så att de boende fortsatt har en 
bra utsikt över stadslivet samtidigt som de skyddas mot insyn. 

Längs stråk och gator som inte planeras ha samma aktivitet kan markplansutformningen ha en 
enklare karaktär. 

För att i högre grad bjuda in människor till att gå och cykla och bidra till en levande stadsdel ska ny 
bebyggelse skapa förutsättningar för en urban karaktär och en trivsam stadsmiljö med ett behagligt 
mikroklimat i stadsrummet. Att ta hänsyn till det lokala klimatet och skapa ett bra mikroklimat 
skapar bättre förutsättningar för långvariga utevistelser vilket bidrar starkt till en levande stadsdel. 
Mikroklimatet är det klimat som råder inom en mycket begränsad plats, på en gata, i en gränd, runt 
en bänk eller vid en fasad. Skydd mot vinden, skugga en varm solig dag och möjlighet att njuta av 
solens värmande strålar under de lite kallare dagarna är tre exempel på viktiga aspekter att beakta. 
Speciellt viktigt är vinden. Vid höga hus kan vinden lätt bli ett stort problem där det komplicerade 
spelet mellan över- och undertryck kan leda till ett betydligt blåsigare och kallare mikroklimat vid 
husets bas. Vilket gör att förhållandet för att vistas på platser drastiskt försämras. 
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Bostäder 
Inom planområdet finns många attraktiva lägen för bostäder. Utifrån stadsdelens centrala läge i 
staden och närhet till BRT-stråket kommer bostadsbeståndet inom Tybbleängen i huvudsak bestå av 
lägenheter i flerbostadshus. Programförslaget innebär en möjlig utbyggnad av cirka 1 000 – 1 500 
nya bostäder. Området planeras därmed bli hem för cirka 2 000 – 2 500 örebroare.  

Den västra delen av området mellan den nya stadsdelsparken och Sörbyängsvägen föreslås innehålla 
mestadels bostäder. Men även inslag av andra verksamheter, då i huvudsak i bottenplan. Här skapas 
goda livsmiljöer i nära anslutning till både handel, service och gröna värden. Stora andelar bostäder 
längs Tamarindvägen blandat med verksamheter i bottenvåningarna runt det centrala torget skapar 
förutsättningar för en ökad trygghetskänsla för de som rör sig längs stråket. Även i den östra delen 
planeras det för bostäder men i en större grad blandat med andra användningar. 

Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Bostadsgårdar 
ska därmed ha en tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. 

Kommunen kommer att arbeta för att få till en variation i upplåtelseformer och boendestorlekar. 
Därtill vill kommunen arbeta för att tillskapa en variation i hyressättning inom stadsdelen för att 
verka för social hållbarhet där plats på bostadsmarknaden i denna nya stadsdel skapas för fler, även 
socioekonomiskt svagare grupper som normalt inte har tillgång till nyproducerade bostäder. 

Studentbostäder ingår i kategorin bostäder och pekas inte ut specifikt. 

Högre utbildning 
Universitetet sysselsätter idag cirka 18 000 personer och har hög internationell ranking. 
Universitetet har både nationella och internationella samarbeten och samverkar till exempel med 
näringslivet, Region Örebro län, kommuner och andra organisationer. En fortsatt utveckling av 
Örebro universitet är en mycket viktig faktor för hela regionens utveckling. Universitetet har stor 
betydelse när det gäller föryngring och tillskott av högutbildad arbetskraft till arbetsmarknaden både 
lokalt och regionalt. Studenter från Universitetet ger också en möjlighet till ökad befolkning i 
regionen. 

Örebro universitet har behov av att expandera sin verksamhet. För att öka universitetets integration 
med staden planeras en expansion ske västerut för att verksamheten ska kunna integreras i 
stadsväven. Gator kopplas samman med det befintliga gatunätet och bebyggelsen binds samman 
genom den nya stadsdelen. Ytan närmst universitetet, öster om Norrköpingsvägen pekas ut som 
multifunktionell bebyggelse och föreslås ha ett särskilt fokus på näringslivs- och 
universitetsrelaterade verksamheter för att integrera universitetet i den växande staden. Exempel på 
verksamheter är lokaler i kvarteren för start-up företag, vårdlokaler, kontors- och lägenhetshotell. En 
viktig del i integrationen är att det sker i en blandning med service och bostäder. 

Det är av vikt att ha en fortsatt nära dialog med Örebro universitet i den fortsatta planeringen för att 
se till att tillräcklig yta kan frigörs för att inkvartera större byggnadskroppar efter verksamhetens 
behov. 

Skola och förskola 
I takt med att Tybbleängen byggs ut kommer det uppstå behov av kommunal service som skola, 
förskolor och idrottshall. Dessa blir viktiga framtida mötesplatser och målpunkter i området. Yta för 
grundskola reserveras i områdets södra del mot parkmiljön för att eleverna ska få en lugn och grön 
miljö att vistas i och vid. Sydöstra delen av ytan ligger i nära anslutning till Norrköpingsvägen, i 
gestaltningen av skolområdet blir bullret från vägtrafiken en viktig faktor i hur skolan och skolgård 



29  
PLANPROGRAM FÖR TYBBLEÄNGEN 

utformas. Skoltomten behöver ha en area på minst 25 000 m2 och friytan för grundskolebarn ska 
följa kommunens riktlinjer. 

Två förskolor planeras i området. En direkt väster om skolområdet och en i östra delen av 
planområdet på den grusyta som idag används som parkering. Den västra förskolan planeras att 
integreras i stadsstrukturen genom att frigöra yta i bottenvåning i ett flerfamiljshus med friytan vänd 
söderut mot parkmiljön. Förskolan planeras kunna rymma sex avdelningar med tillhörande friyta 
enligt riktlinjerna för friyta. Den östra förskolan planeras kunna rymma 10 avdelningar i en fristående 
förskolebyggnad med tillhörande friyta vänd öster ut mot Markaskogens naturreservat. Placering av 
bygganden ska ske i det nordvästra hörnet på tomten för att minska utsattheten för att drabbas av 
översvämning vid skyfall. 

God tillgänglighet med kollektivtrafik och mycket god tillgänglighet med gång och cykel är mycket 
viktigt till och från skola och förskolor. Säkra skolvägar för eleverna är en viktig nyckel i att minska 
biltransporterna vid lämning/hämtning till förskola och skola. 

Befintlig grönska inom friytorna för skola och förskola ska bevaras i största möjliga mån för att kunna 
nyttjas inom friytan. 

Handel och service 
Lokaler för handel och service ska främst lokaliseras kring utpekade torg, längs personintensiva stråk 
och kring hållplatslägen. 

Tybble vårdcentral har idag behov av en utveckling på platsen alternativt en flytt till nya lokaler. 
Verksamheten behöver ha mycket god tillgänglighet för alla trafikslag. Vid en flytt finns behov av en 
placering vid ett aktivt rörelsestråk tillsammans med annan handel och service. Passande platser 
bedöms vara vid det östra torget eller i närheten av Ica Maxi, två platser med mycket rörelse och 
aktiva stråk med god tillgänglighet. Alternativt kan verksamheten utvecklas på nuvarande plats vilket 
kräver en ändring av gällande detaljplan. 

Kontor 
Kontorsbyggnader kan med fördel placeras utmed trafikerade vägar då de på så sätt skärmar av torg 
och bostadsmiljöer från trafikbuller. Kontorsverksamheter bör därmed främst placeras längs 
Norrköpingsvägen och längs den östra delen av Sörbyängsvägen. Verksamheterna ger även ett bra 
underlag till handel och service/restauranger och levandegör området framförallt mitt på dagen. 
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Mobilitet 
Inom Tybbleängen ska det möjliggöras för att skapa attraktiva lösningar för aktiv mobilitet, 
kapacitetsstark kollektivtrafik, delningstjänster och gemensamma lösningar för bland annat 
leveranser och sophantering. Gaturummen kommer utformas så att det blir attraktivt att gå, cykla, 
åka kollektivt. Fokus ligger på att göra det enkelt för de boende och verksamma att leva hållbart i sin 
vardag utan att det sker på bekostnad av deras rörlighet. Utvecklandet av stadsdelen ska visa på ett 
nytänkande och vilja att satsa på innovativa, smarta och hållbara mobilitetslösningar. 

Ställningstaganden 

• Gång- och cykelstråk inom och till närliggande stadsdelar ska vara tydligt markerade med en 
gen sträckning och ha en god orienterbarhet. 

• Gång- och cykelstråk över trafikerade gator ska vara utformade så att barn kan passera på 
ett säkert sätt till exempelvis skola, förskola, parker och lekmiljöer. 

• Nya möjligheter till hållbara trafikrörelser ska skapas där stadsdelen integreras i den 
befintliga staden för samtliga trafikslag. Hållbarhet, tillgänglighet och orienterbarhet är 
ledord i utvecklingen. 

• Införandet av BRT-systemet underlättar för ett ökat hållbart resande. BRT är ett attraktivt 
och effektivt kollektivtrafiksystem som är ett miljövänligare alternativ till bilen och bidrar till 
ett bättre liv, både för den enskilde individen och för samhället i stort. En högre täthet och 
god tillgänglighet till arbetsplatser och service ska finnas i hållplatsnära lägen. 

• Vändplats för BRT behöver finnas i närhet av kollektivtrafikknutpunkt Universitetsplatsen. 
• Tamarindvägen blir ett viktigt huvudstråk för fotgängare och cyklister utformad som 

gångfartsgata. Biltrafiken ska i så hög grad som möjligt styras bort från Tamarindvägen. In- 
och utfart för motorfordon till Norrköpingsvägen kommer inte vara möjlig. 

 



31 
 

PLANPROGRAM FÖR TYBBLEÄNGEN 

 

 

Mobilitetskarta 



32  
PLANPROGRAM FÖR TYBBLEÄNGEN 

Gaturummet 
Tamarindvägen 
Tamarindvägen förlängs och fortsätter genom stadsdelen och blir en viktig koppling i öst-västlig 
sträckning. Tamarindvägen kommer fungera som ett viktigt stråk för fotgängare och cyklister som 
kan röra sig i en grön och trivsam miljö på deras villkor. För att realisera detta ska gatan utformas 
som en gångfartsgata vilket betyder att fokus i utformningen är människors behov av rörelse och 
vistelse och att gatan primärt utformas för gång- och cykeltrafik. Skalan, rumsligheten och 
utformningen utgår tydligt från en oskyddad trafikants perspektiv, behov och förutsättningar. 
Gatans sträckning ska innehålla rumsliga platser mellan kvarteren för att skapa liv mellan husen och 
aktivera stråket. Gestaltningen ska ge ett helhetsintryck med inslag som tydligt visar vart längs 
Tamarindvägen man befinner sig för att förbättra orienterbarheten. 

Viktiga utgångspunkter för att Tamarindvägens förlängning ska blir ett fungerande gångfartsområde 
där rörelse och vistelse är i fokus, är att motorfordonstrafiken minimeras och att gång- och 
cykeltrafiken får en hög prioritet. Detta skapas genom att planera för var bilparkering, nyttotrafik 
och cykelparkering ska lokaliseras och utformas. Verksamheter som har behov av många transporter 
(motorfordonstrafik) bör inte heller förläggas längs Tamarindvägen. Biltrafiken ska i hög utsträckning 
styras bort från Tamarindvägen.  

 

Figur 9. Visionsbild för Tamarindvägen. Källa: Trafikkoncept för Tamarinden. 

En annan viktig förutsättning är att utforma förlängningen av Tamarindvägen på så sätt att de 
körbara ytorna hålls smala vilket minskar risken för höga hastigheter och begränsar 
framkomligheten med bil. Samma princip som Tamarindvägen i Tamarinden bör följas, med en 
körbar yta med plats för bil på ca 3,5 meter där det vid varje kvarter finns en breddning på 5 meter 
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där fordon kan mötas. Dessutom ska träd och grönska ha huvudfokus i gaturummet och utformas 
med en viss knixighet för att begränsa höga hastigheter enligt samma princip som i Tamarinden.  

För att göra det smidigt och attraktivt att transportera sig med cykel på Tamarindvägen bör 
utformningen av Tamarindvägen och även placeringen av cykelparkering på både allmän plats och 
kvartersmark fokusera på användarvänlighet och tillgänglighet. Detta bidrar också i sin tur till att 
Tamarindvägen aktiveras.  

Där Tamarindvägen korsar Norrköpingsvägen kommer en säker gestaltning vara avgörande för 
trafiksituationen. En del i utformningen kommer vara att motorfordon inte kommer att ha möjlighet 
att svänga in/ut på Norrköpingsvägen från Tamarindvägen. 

Länk till Trafikkoncept för Tamarinden: 

https://extra.orebro.se/download/18.49086b8a16e7335d883331e/1574841452632/Trafikkoncept%
20f%C3%B6r%20Tamarinden.pdf 

Norrköpingsvägen 
Norrköpingsvägens befintliga sektion genom planområdet behöver bytas i samband med 
omvandlingen av området. Gatans karaktär som landsväg avslutas med en cirkulationsplats som 
även kan utformas som en entré till både stadsdelen och staden. Vid cirkulationsplatsen blir det en 
naturlig sänkning av hastigheten och gatan norr om den kan omvandlas till en stadsgata. Nuvarande 
sträckning av Norrköpingsvägen byggdes för ungefär 20 år sedan och fokus var då på framkomlighet 
för motorfordon. För gående och cyklister innebär utformningen en barriär som behöver brytas om 
stadsdelen ska kunna breda ut sig på båda sidor om gatan. För att bryta barriäreffekten behövs både 
en hastighetssänkning och hastighetstämpande passager för oskyddade trafikanter. Passager behövs 
både vid cirkulationen och där Tamarindvägen korsar gatan. Det är dock en primärväg för 
specialtransporter, så mått och åtgärder behöver anpassas efter specialtransporternas behov. 

Gångtunneln under Norrköpingsvägen som idag finns vid grönområdet i söder behöver utvecklas då 
det är en viktig koppling för gående och cyklister. Enklare förbättringar behövs i närtid i form av 
belysning i trygghetsskapande syfte. Tunneln binder idag ihop ett rekreationstråk men fungerar även 
som ett gent stråk mellan Brickeberg och Tybbleängens västra del. På längre sikt behövs större 
trygghetsskapande åtgärder. 

 

 

Figur 10. Principsektion för Norrköpingsvägens framtida utformning. 

https://extra.orebro.se/download/18.49086b8a16e7335d883331e/1574841452632/Trafikkoncept%20f%C3%B6r%20Tamarinden.pdf
https://extra.orebro.se/download/18.49086b8a16e7335d883331e/1574841452632/Trafikkoncept%20f%C3%B6r%20Tamarinden.pdf
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Sörbyängsvägen 
Sörbyängsvägen byggs om väster om planområdet i samband med byggnation av området 
Tamarinden. Omvandlingen föreslås fortsätta österut inom planområdets västra del i samband med 
exploatering av ytan söder om gatan. Inom gatuområdet ska både grönt och gångbana rymmas. Till 
skillnad mot sektionen längs Tamarinden föreslås möbleringszonen och kantparkering tas bort för att 
skapa en smalare sektion, utöka byggrätt och för att styra flödet av gång- och cykeltrafik till stråket 
på Tamarindvägen.  

I korsning med Dragonvägen behövs en passage för gående och cyklister. Nämnda korsning föreslås 
bli en fyrvägskorsning där majoriteten av motorfordonen inklusive stombuss kommer att trafikera 
korsningen längst Sörbyängsvägen. Yta bör finnas för att möjliggöra vänstersvängfält söderut såsom 
det är utformat norrut på Dragonvägen idag. 

Sörbyängsvägen mellan de två befintliga cirkulationerna innehåller två tunnlar för gående och 
cyklister samt en gång- och cykelbana som ligger skild från körbanan. Trots detta upplevs gatan som 
en barriär och ett flertal upptrampade stigar visar på att det är många som genar över gatan istället 
för att gå en lite längre väg via en av tunnlarna. Att få till en trafiksäker och hastighetsdämpande 
passage på sträckan skulle gynna både trafiksäkerheten och kopplingen mellan de båda sidorna av 
gatan.  

Åstadalsvägen 
Åstadalsvägen är idag utformad med en separerad gång- och cykelbana med ett dike mellan gång- 
och cykelbanan och körfälten. Längs den nordligaste delen av gatan inryms en trädallé. Vid en 
byggnation på östra sidan av Åstadalsvägen där det idag är en grusad bilparkering bör det finnas en 
gång- och cykelbana även på östra sidan om gatan, dock är utrymmet begränsat då gatan kantas av 
ett antal större träd. En säkrare passage över gatan i höjd med gång- och cykelstråket mot 
Markaskogen i öster och Kunskapsskolan i väster behövs. 

För att öka trafiksäkerheten vid Universitetsplatsen samt framkomligheten för BRT-linjerna planeras 
hållplatsområdet att vara en bussgata. För att möjliggöra detta behövs en ny länk för motorfordon 
mellan Åstadalsvägen och Norrköpingsvägen.  

Forskarvägen 
Västra delen av Forskarvägen planeras ingå i den nya torgplatsen och få en utformning som passar 
ihop med Tamarindvägen för att betona stråket genom torget. Även Östra delen av Forskarvägen 
bör få en utformning som fokuserar på rörelsestråkets prioritering av gång och cykel genom 
planområdet i öst-västlig riktning, gatusektion behöver utredas närmare. Vändplats för buss kommer 
fortsatt finnas i slutet av Forskarvägen tills området utvecklas och yta för ny vändplats identifierats. 

Figur 11. Principsektion för Sörbyängsvägens framtida utformning 
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Nya gator i planområdet 
Utöver ovan nämnda gator kommer det att finnas behov av ett antal lokalgator i området. Då 
bilparkering planeras in i mobilitetshus i nära anslutning till de större gatorna såsom 
Norrköpingsvägen och Sörbyängsvägen blir behovet av att trafikera lokalgatorna med bil mindre. 
Undantaget är angöring och handikappsparkering på fastigheterna. Vid låga flöden av biltrafik kan 
gatorna med fördel utformas på de oskyddade trafikanternas villkor, med låg hastighet för de 
motorfordon som behöver trafikera gatorna.  

Gatan som kommer att förbinda Åstadalsvägen med Norrköpingsvägen ska kantas av gång- och 
cykelbana på ena sidan samt med gångbana på den andra. I höjd med Kunskapsskolan behöver det 
finnas en hastighetssäkrad passage. Gatan kan med fördel kantas av träd. 

Miljön kring nya skolan i väster ska i så stor utsträckning som möjligt göras bilfri. Det ska göras enkelt 
att lämna och hämta med cykel och bilburna får parkera i parkeringshus. Allt för att göra det tryggt 
och säkert kring skolan. 

Fotgängare och cyklister 
De flesta som rör sig till fots i staden söker den närmsta vägen, gator korsas där det faller sig mest 
naturligt. Hinder som exempelvis trappor och trappsteg undviks där det är möjligt. Det är helt enkelt 
de mest direkta gånglinjerna som föredras. Speciellt när målet kan ses läggs kursen om för att hitta 
den kortaste linjen till målet.  

Gång- och cykelvägar i stadsdelen ska vara tydliga, gena med god orienterbarhet och ha mycket god 
koppling till omkringliggande stadsdelar. Även om gång- och cykelvägar ska vara gena finns det också 
fördelar med att dela upp vägen i överskådliga avsnitt där sikten bryts bakom ett hörn, träd eller 
liknande. Detta gör promenaden eller cykelturen mer spännande och kan upplevas fortare att 
passera än om vägen skulle vara lång och helt rak. 

Kollektivtrafik 
Området är mycket bra kollektivtrafikförsörjt, vilket är bra för verksamheter där många människor 
befinner sig. I östra delen längs Åstadalsvägen planeras det för BRT, Bus Rapid Transport, som är ett 
kapacitetsstarkt kollektivtrasportmedel med bussar. Bussarna kör mestadels i egna körfält och har 
prioritet mot annan trafik.  

En viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i sydöstra delen av staden är Universitetsplatsen. Med 
närhet till universitetet och till stora delar av den nya stadsdelen är tillgängligheten till tät 
kollektivtrafik mycket god. Det är av stor vikt att platsen blir mer trafiksäker för gående som ska 

Figur 12. Principsektion för ny vägkoppling mellan Åstadalsvägen och Norrköpingsvägen. 
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Figur 13. Konceptbild för mobilitetshus och exempel på innehåll. 

passera över gatan då det idag kör bilar mellan stillastående bussar. Genom att göra platsen till en 
bussgata blir det betydligt säkrare för gående och cyklister som korsar gatan.  

I närheten av Universitetsplatsen behöver det finnas möjlighet att vända bussar då en av två BRT-
linjer som ska trafikera hållplatsen har ändhållplats här. En vändslinga och uppställningsplats för ett 
par, tre bussar är behovet. Ju närmare sista hållplatsen vändmöjligheten finns ju mindre tomkörning 
behövs. Då sparas tid och onödig körsträcka med tomma bussar. 

Parkering och mobilitetshus 
Genom utveckling av stadsdelen med tillkommande bostäder, arbetsplatser, service och handel 
kommer det att finnas ett ökat antal parkeringsplatser för bil och cykel. 
 
För att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel där gröna gårdsmiljöer och stadsrummet formas med 
hänsyn till goda boendekvaliteter, ska all parkering placeras i samlade parkeringsanläggningar. 
Gemensamma parkeringsanläggningar är fördelaktigt att bygga eftersom flera fastigheters 
parkeringsbehov då kan tillgodoses. En annan fördel med en gemensam p-anläggning är även att det 
innebär en billigare kostnad per p-plats i jämförelse till ett underjordiskt garage och att det med en 
tillräckligt flexibel konstruktion kan omvandlas till en annan användning i framtiden. P-
anläggningarna ska innehålla levande bottenvåningar som aktiverar gaturummet. P-anläggningarna 
förläggs med fördel i anslutning till de större gaturummen dit biltrafiken ska ledas, längs 
Norrköpingsvägen och Sörbyängsvägen. 
 
För att bidra till Tybbleängens hållbara fokus är det också viktigt att p-anläggningarna utformas som 
mobilitetshus och inte endast parkeringshus. Det realiseras genom att införliva flera olika funktioner 
i p-anläggningarna som bidrar till att underlätta det vardagliga livet i stadsdelen. Exempel på 
funktioner förutom bil- och cykelparkering är bil- och cykelpool, laddning av elfordon, 
cykelverkstad/service, förråd och miljörum med möjlighet att återvinna och sopsortera samt 
leveransrum för att hämta paket som köpts via e-handel. Mobilitetshus bör även innehålla tekniska 
funktioner för att inte behöva placera dem i en boende- eller grönmiljö. Elproduktion genom 
solceller och/eller batterilagring, biodling, närbutik eller andra delningstjänster som underlättar 
vardagslivet, ex. verktygspool är fördelaktiga funktioner. Många fönster eller "gluggar" i fasaden ger 
mer öppet intryck. Även grönska och belysning på/mot fasad eller exempelvis solceller kan bidra till 
att liva upp intrycket. Lokalisering av mobilitetshus bör planeras efter att det finns nära tillgång för 
lokalt centrum, bostad och kollektivtrafiknod. Acceptabla gångavstånd är 400-600 meter till och från 
mobilitetshusen. 
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Grönstruktur 
Parker och naturområden utgör en viktig del av det offentliga rummet. Attraktiva och tillgängliga 
grönområden fungerar som mötesplatser och bidrar till att binda samman olika stadsdelar. 

Parker och gröna stråk är viktiga stadsbyggnadselement som tillför estetiska och identitetsskapande 
värden. Träd, blommor och annan grönska bidrar till människors trivsel, och årstidsväxlingarna med 
vårblommor, sommargrönska, höstfärger och vinterns utsmyckade träd har stor betydelse för 
upplevelsen av stadens rum. 

Parker och grönområden är mycket viktiga för många människors vardagliga motion, rekreation och 
fritidsaktiviteter. De har därmed en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Ställningstaganden 

• Befintliga rekreationsstråk, grönområden och promenadstigar kopplas samman med nya 
gröna miljöer. 

• Nya kvarter ska ha en hög täthet som motsvarar läget i staden samtidigt som innergårdar 
ges tillräcklig yta där grönska och lek ska utgöra en viktig del i utformningen. 

• Nya och utvecklande grönytor ska ta sin utgångspunkt i den befintliga grönstrukturen och 
vidareutveckla de befintliga gröna kvaliteterna samt bidra till att stärka den biologiska 
mångfalden. 

• Befintliga vattenhinder i den planerade stadsdelsparken utvecklas till ett vattenlandskap. 
Vattenlandskapet fungerar som naturbaserad lösning som kan bidra till områdets 
dagvattenhantering samtidigt som det skapar värden som gynnar den biologiska 
mångfalden. 

• Grönstrukturen ska innehålla varierande miljöer för lek, avkoppling, spontanidrott, 
rekreation, möten och motion. 

• Sörbybackens aktivitetsområde är positivt för Örebro och Tybbleängen och ska ges 
förutsättningar att i första hand fortsätta utvecklas inom sin nuvarande verksamhetsyta. 
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Gröna kopplingar 
Tybblekullen, Reträttens naturreservat och Markaskogens naturreservat länkas samman genom tre 
gröna stråk. Mellan Markaskogen och Reträtten stärks den befintliga länken längs 
förkastningsbranten genom den nya stadsdelsparken i södra delen av planområdet. Tunnelpassagen 
under Norrköpingsvägen planeras på längre sikt att breddas. 

Tybblekullen länkas samman med stadsdelsparken genom två nya föreslagna kopplingar genom 
planområdet. Samt med Sörbybacken genom ett grönstråk i den västra delen, som även planeras 
som ett aktivitetsstråk för aktivitets- och spontanidrottsytor. 

Grönstråken medför att det blir lätt att ta sig mellan parker och naturområden och att fler får 
tillgång till dem. 

Parkmiljö 
En ny stadsdelspark planeras i planområdets södra del, längs förkastningsbranten. Den befintliga 
grönska och de gamla vattenhindren som rest från när området var golfbana tillsammans med mer 
öppna gräsytor och den topologiska variationen med förkastningsbranten ger unika förutsättningar 
till att skapa en stor variation av miljöer. Förutom att njuta av grönska och rofyllda sittplatser finns 
förutsättningar för vattenlandskap, naturlek, discgolf, bollspel, vinteraktivitet som längdskidåkning 
och promenadvägar. Aktivitetsytor placeras med fördel i den östra delen av parken medan den 
västra delen har ett större fokus på rekreation. Större öppna ytor ska ha tillräcklig yta för att flera 
olika aktiviteter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. 

Sociala värden, som tex sittplatser, grillplatser fler gångvägar och mindre mötesplatser behöver 
tillföras. Även trygghetsskapande åtgärder behövs, som gör grönområdet attraktivt flera tider på 
dygnet och året. Bra gångvägar ska finnas som gör parken tillgänglig för alla och som stärker länken 
mellan parken och de gröna områdena Reträtten, Markaskogen och Tybblekullen. För att locka 
besökare att även ta sig ut i angränsande, mer vilda, naturpartier kan mellanrumszonen innehålla 
sociala eller trygghetsskapande inslag.  

Passagen under Norrköpingsvägen blir viktigt att gestalta och i ett första skede bör tunneln få elljus 
för att öka trygghetskänslan. I ett ännu längre perspektiv när staden växer och översiktsplanens 
utbyggnadsområden längre söderut planeras behöver även Norrköpingsvägens fortsätta sträckning 
söderut omgestaltas. Då finns möjligheten till att skapa en bättre, bredare och tryggare passage 
under Norrköpingsvägen. 

Parken blir både en ”grön lunga” och en samlingspunkt. En utmaning är att gestalta parken med en 
hög grad av offentlighet samtidigt som den ska samspela med pågående verksamheter som har 
aktivitetsytor i anslutning till parken. De rekreativa och aktiverande tillskotten till parken kan med 
fördel samordnas med de befintliga aktivitetsskapande värden som redan finns, och som är viktiga 
dragare till platsen. Passagen direkt norr om Sörbybackens anläggning behöver stor omsorg i 
utformningen för att uppnå god tillgänglighet, framkomlighet och tydlighet för att enkelt kunna följa 
det gröna stråk som går längs hela förkastningsbranten från reträtten till markaskogen.  

Tybblekullen är ett populärt grönområde för alla åldrar. Under 2020 byggdes en naturlekplats vid 
foten av kullen. Området bevaras öppet och tillgängligt och fortsätter vara en naturlig grön oas och 
ett viktigt rekreationsområde för olika åldrar. Kopplingen mellan den nya stadsdelsparken och 
Tybblekullen är en viktig länk i grönstrukturen. 
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Lek 
En större lekpark planeras i stadsdelsparken tillsammans med mindre lekplatser som bäddas in i 
omgivande struktur så att det blir en harmonisk helhet. Lekytorna kan få en tydlig, intressant och 
karaktärsfull utformning. De kan gärna integreras med grönska, och innehållet bör utgå från vilka 
lekvärden som eftersträvas.  

Önskvärt är att det sker en samordning av ytor för klimatomställning och för barns lek på offentlig 
plats. Dessa platser kan utformas i dubbla syften med dubbel nytta; utökad lekyta och fler 
ekosystemtjänster i en och samma investering. 

Gröna innergårdar 
Det är viktigt med tydliga gränser mellan privat och offentligt där bostadsgårdarna ska erbjuda en 
mer privat sfär som komplement till det urbana vardagsrummet längs gatan eller torget. Studier 
visar att många boende i flerbostadshus längtar efter en trädgård. Bostadsgården ska vara en 
harmonisk och berikande plats med utrymme för mer stillsamma aktiviteter och lek för de yngre 
barnen. Här ges möjlighet att dra sig undan i lugn och ro eller umgås med nära och kära. Det är 
viktigt med en utformning som gör att de boende inte känner sig uttittade för att de ska våga ta 
gården i anspråk. 

Gårdsmiljöerna kan med fördel innehålla en mångfald av växter, blommor, bär och frukter. Odling är 
välkommen och ger positiva sociala kanaler. Årstidernas skiftningar får gärna framhävas och 
möjliggöra att gården uppskattas på olika sätt vid olika tillfällen. 

Aktivitets-, kultur- och fritidsytor 
Antalet utövare av kultur- och fritidsaktiviteter ökar i samma takt som antalet kommuninvånare. 
Med en större befolkning ställs därför högre krav på befintliga kultur- och fritidsanläggningar, 
samtidigt som det skapas utökade behov i nya stadsdelar som växer.  

Möjligheter till kostnadsfria upplevelser i kvarter och stadsdelar verkar inkluderande och gynnar i 
synnerhet barn och unga, då socioekonomisk status och varierande möjligheter till konsumtion inte 
utesluter individer från att delta. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig del i arbetet för en 
levande, trygg, attraktiv och mindre segregerad stadsdel. 

Civila samhället 
Det är viktigt att i planeringens tidiga skeden ta hänsyn till det civila samhällets olika behov. En 
mångfald av föreningars aktiviteter inom området bidrar till att befolka offentliga miljöer, lockar 
besökare från olika målgrupper till området och bidrar till ett ökat trygghetsskapande. I den fortsatta 
planeringen behöver hänsyn tas till ett fortsatt möjliggörande av aktiviteter som redan finns på 
platsen samtidigt som det ska möjliggöras för nya aktiviteter i området. De aktiviteter som skapas 
genom det civila samhället bidrar bland annat till rörelseglädje och främjar god folkhälsa. 

Kulturinslag 
Offentlig konst får gärna tillföras på allmän plats för att skapa attraktiva och intressanta inslag i 
strukturen. Konsten kan även ge ett särskilt uttryck och identitet till en plats och skapa 
tankeväckande och estetiska upplevelser.  

Aktivitets- och spontanidrottsytor 
Mellan Sörbybacken och Tybblekullen planeras för ett aktivitetsstråk som kan innehålla aktivitets- 
och spontanidrottsytor. Spontanfotbollsplanen väster om ICA Maxi bör bevaras och fortsätta 
fungera som en öppen allaktivitetsyta för allmänheten. 
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I Tybbleängen finns idag en discgolfbana som drivs av KFUM Örebro. Banan har 18 hål. Nio av dessa 
ligger belägna mellan Norrköpingsvägen och Åstadalsvägen. Resterande nio hål ligger upp mot 
förkastningsbranten på västra sidan om Norrköpingsvägen. 

Delar av discgolfens befintliga hål kommer att behöva disponeras om i samband med att området 
utvecklas. Ersättningsytor kan förslagsvis tillskapas både söder och öster om planområdet.  

En hundlekplats kan tillskapas i området. Detaljerade förutsättningar och lämpligt läge behöver då 
utredas. Hundlekplatser är uppskattade aktivitetsytor där hundarna tillåts springa fritt och leka på en 
inhägnad yta. Hundlekplatser fungerar även som mötesplatser för människor, är gratis och alltid 
öppna för allmänheten. Det finns goda förutsättningar för en välbesökt hundlekplats i området. 

Sörbybackens aktivitetsområde 
Sörbybackens anläggning drivs av en enskild näringsidkare och erbjuder olika typer av 
rörelseaktiviteter. Utbudet består bland annat av en belyst träningstrappa upp till 
förkastningsbrantens topp, höghöjdsbana, zipline, paintball, downhill, fotbollsgolf och utegym.  

Sörbybacken är ett uppskattat aktivitetsområde som är positivt för både Örebro och för 
Tybbleängen. Det är positivt om Sörbybacken fortsätter att utvecklas men det ska i första hand ske 
inom nuvarande verksamhetsyta. Där möjligheten finns att kombinera verksamhetens aktiviteter 
med passande aktiviteter placerade i stadsdelsparken ska detta utredas vidare. I den fortsatta 
utvecklingen är det viktigt att området fortsatt hålls öppet och tillgängligt för allmänheten. 
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Teknisk försörjning 
Inom planområdet går det idag ett flertal ledningar kopplat till den tekniska försörjningen. Flyttar av 
en del ledningar kommer bli aktuellt i och med genomförandet av planförslaget. Det kommer även 
uppstå behov av ökad digital infrastruktur i samband med att ny bebyggelse tillkommer. Det kan 
även uppstå en efterfrågan på detta till publika platser, såsom hållplatser för kapacitetsstark 
kollektivtrafik eller i parker för att möjliggöra installation av modern informationsteknologi, sensorer 
och styrningar. 

Dagvatten och översvämningshantering 
Grönytor och gröna gator har en stor potential för att ta hand om dagvatten och reglera 
vattenflöden. God planering kombinerat med olika tekniska lösningar, kan minska utsläppen av 
föroreningar till sjöar och vattendrag, samt minska risker för översvämningar. Det finns idag 
begränsningar i ledningsnätet nedströms för dagvatten vid större flöden. Det är därför viktigt att 
dagvatten inom planområdet även kan hanteras inom planområdet. 

En översiktlig dagvattenutredning har gjorts för planområdet där lämpliga ytor för hantering av 
dagvatten pekas ut. Sammanfattningsvis visar utredningen att föreslagen markanvändning inom 
planprogrammet utan åtgärder kommer att leda till ett ökat dagvattenflöde och ökat 
föroreningsinnehåll till recipienten Svartån. Då avledning från utredningsområdet sker åt olika håll är 
det viktigt att reservera ytor för dagvattenhantering i olika delar av området. Två dagvattendammar 
föreslås placeras i de södra delarna dit dagvatten från stora delar av området leds idag. För de norra 
delarna av utredningsområdet, där stor andel av ytan idag redan är exploaterad, föreslås lösningar i 
form av svackdiken och växtbäddar som kan fördröja dagvatten från tillkommande, framtida 
exploatering. Om föreslagna, eller motsvarande, dagvattenåtgärder implementeras inom 
planområdet finns goda möjligheter att totalt sett minska områdets flödes- och föroreningsutsläpp. 
Hela utredningen går att läsa i Bilaga 1 Dagvattenutredning - Tybbleängen. 

Vattenlandskap 
Våtmarker, översvämningsytor och andra vattenmiljöer längs större och mindre vattendrag samt i 
andra lågpunkter har många olika funktioner. De kan bidra med vattenrening, flödesreglering och de 
har både hög biologisk mångfald och höga rekreationsvärden. Att utveckla befintliga vattenhinder i 
den planerade stadsdelsparken till ett vattenlandskap kan med fördel samordnas med övriga 
parkfunktioner. Olika partier av de öppna vattenytorna bör utformas på olika sätt, för att skapa flera 
olika intryck, ge variation och orienterbarhet. Det faktum att vattenståndet kan vara föränderligt kan 
bli ett av flera kvaliteteter att ta vara på för att skapa variation och intresse för platsen. Kantzoner 
mellan vatten och fast mark behöver ses över och utformas på ett sätt som både blir säkert och som 
kan bidra med rekreativa och biologiska värden.  

Brandvatten 
I samband med utvecklingen av området behöver brandvattenförsörjningen utökas och anpassas i 
enlighet med VAVs riktlinjer VAV-P76 och P83. Rekommenderad kapacitet i markbrandposter är för 
området är 900-1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150 meter. 

Avfall 
Hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, som till exempel matavfall, bör kunna 
lämnas så nära bostaden som möjligt. Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller 
anordningar för avfall bör inte överstiga 50 meter för flerbostadshus. För större mängder matavfall, 
till exempel avfall från livsmedelslokaler bör det finnas kylt avfallsutrymme, om det ur hygienisk 
synpunkt inte kan ordnas på annat sätt. 
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Figur 14. Föreslagen etappindelning för områdets genomförande. 

Genomförande 
Ett genomförande av planprogrammet sträcker sig över många år med en etappvis utbyggnad. 
Visionen är att planområdet ska vara utbyggt år 2040. Med tanke på de snabba förändringar som 
sker i samhället är alla framtida behov ännu inte kända. Bebyggelsen och den framtida 
markanvändningen i planförslaget presenteras med fokus på möjligheter. 

Etapper  
Kommunens förslag på etappindelning innebär att en inledande etapp ska möjliggöra för en ny 
vägkoppling mellan Åstadalsvägen och Norrköpingsvägen. Etappen har koppling till pågående BRT-
projekt och ska möjliggöra för en trygg, säker och tillgänglig gatustruktur för alla trafikslag. 

En andra etapp ska fungera som en naturlig fortsättning på den struktur som framkommit i 
detaljplanen för Tamarinden och sträcker sig från Tamarinden fram till Norrköpingsvägen. Etappen 
ska kunna fungera självständigt som begynnelsen på en ny stadsdel och innehålla nya stråk och 
målpunkter tillsammans med många funktioner för att kunna leva, bo och transportera sig hållbart.  
Västra delen av Tamarindvägen byggs ut och blir ryggraden i utvecklingen genom att vara ett 
centralt rörelsestråk genom Tybbleängen i öst-västlig riktning. 

Den tredje etappen ska få Tybbleängen att tillsammans med etapp två ska kunna fungera och stödja 
sig som en egen stadsdel i sin helhet med bostäder, tillhörande arbetsplatser och service. Fler stråk 
och målpunkter tillkommer som binder samman både stadsdelen med omkringliggande stadsdelar 
och med staden i stort. Etappen innebär även att utveckla stadsstrukturen och stärka underlaget till 
den viktiga kollektivtrafiknoden vid Universitetshållplatsen. Etapputbyggnaden innebär att 
Tybbleängen blir sammansvetsad i stadsväven och har alla de funktioner som krävs för att kunna 
leva, bo och transportera sig hållbart. 

Etapp fyra berör området nordväst om Sörbyängsvägen. Handel och bostäder planeras för att stärka 
platsen och dess centrumfunktioner samtidigt som området utvecklas mot en mer stadsmässig 
karaktär. 
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Huvudmannaskap och finansiering 
Utgångspunkten är att kommunen är huvudman för allmän plats, det vill säga att kommunen utför 
och är ansvarig för framtida drift och skötsel av gator, parker, torg och annan så kallad allmän plats 
på kommunal mark. Huvudprincipen för finansieringen i samband med ny- eller ombyggnad av 
allmän plats är att den bekostas av den som får nytta av åtgärderna, det vill säga fastighetsägare 
eller exploatör. Denna princip är reglerad i Plan- och bygglagen och definieras närmare i Örebro 
kommuns riktlinjer om exploateringsavtal.  

I samband med kommande detaljplaner så tecknas mer detaljerade exploateringsavtal i enlighet 
med Riktlinjerna för exploateringsavtal kopplat till respektive detaljplan i ett led att finansiera 
tillkommande allmän plats. 

Uppgradering gata 
Vid behov av uppgradering av befintlig gatumark bekostas av de intilliggande fastigheterna. 
Generellt handlar denna uppgradering till en mer stadsmässig karaktär där gång- och cykeltrafiken 
lyfts fram som trafikslag samt att kollektivtrafikens tillgänglighet säkras. Det kan även handla om 
trädplanteringar och enkel- eller dubbelsidig gång- och cykelväg. I samband med kommande 
detaljplanering kommer frågan om uppgradering/omgestaltning att vidareutvecklas tillsammans 
med den tänkta markanvändningen och exploateringsgraden. 

Övertagande av Norrköpingsvägen 
Idag har Trafikverket huvudmannaskapet för Norrköpingsvägen, i samband med utvecklingen av 
vägen behöver Örebro kommun ta över huvudmannaskapet för att kunna utveckla i riktning mot 
visionen i planprogrammet. 

Kostnadskalkyl 
En första grov kalkyl har tagits fram för de delar som får ny eller ändrad markanvändning. Kalkylen är 
version 1.0 och framtagen i ett tidigt skede vilket medför stora osäkerheter. I takt med det fortsatta 
arbetet och djupare analyser kommer kalkylen justeras. 

KOSTNADER, grov uppskattning kkr  INTÄKTER, grov uppskattning kkr 

Mark 20 000  Markförsäljning, byggrätter  
Förberedande arbeten, utredningar 500  Tomtförsäljning bostäder/kontor 245 000 
Planläggning 5 000  Tomtförsäljning skola 35 000 
Fastighetsbildning 1 000  Tomtförsäljning, 

besöksanläggning/rekreation 
2 000 

Gator, gångfartsgata 30 000  Tomtförsäljning övrigt - 
Norrköpingsvägen 5 000  SUMMA 282 000 
Gata, åtgärder, cirkulationer, mm. 8 000    
Gång- och cykelvägar 10 000    
Torg 5 000    
Belysning 5 000    
Park/Natur 5 000    
VA     
LOD/Översvämning 3 000    
Övrigt/Oförutsett 5 000    
Administration     
SUMMA 103 000    
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Konsekvenser 
Behovsbedömning 
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 
kap. 34 § och miljöbalken, MB, 6 kap. 11 § för aktuellt planprogram inför detaljplanering. 

Slutsatsen av undersökningen är att planprogrammets genomförande inte bedöms innebära en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ MB. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i 4 kap. 34§ PBL. Bedömningen 
baseras på att det aktuella området delvis redan är bebyggt eller tidigare har genomgått 
markarbeten för golfbana eller väg, samt att föreslagen förändring i markanvändningen inte 
förväntas utgöra någon betydande negativ miljöpåverkan. 

I den fortsatta planeringen kommer ett flertal frågor, tex förorenad mark, buller från väg, 
översvämningsrisk mm att behöva utredas vidare och eventuella åtgärder fastslås i 
detaljplanebestämmelserna. I samband med framtagande av kommande detaljplaner för området 
kommer nya behovsbedömningar göras och relevanta miljöfrågor utredas mer detaljerat. 

Ekologiska konsekvenser 
Naturmark kommer behöva tas i anspråk men konsekvenserna mildras genom att marken tidigare 
varit exploaterad antingen som väg eller som golfbana. Viktiga och sammanhängande stråk samt 
värdefulla områden bevaras och utvecklas. Lågpunkter och befintliga dammar planeras att nyttjas 
för dagvatten- och skyfallshantering och utvecklas med fördel så att naturvärdet höjs. De gamla 
vattenhindren påverkas av strandskydd som kommer behöva upphävas för att kunna utveckla ytan 
väster om Norrköpingsvägen enligt förslaget. En naturinventering har gjorts för de gamla 
vattenhindren för att identifiera naturvärden i anslutning till dessa. Vid inventeringen avgränsades 
totalt 8 naturvärdesobjekt (totalt 1,44 ha av inventeringsområdets 1,9 ha). Av dessa objekt var 0 
med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), 0 med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och 4 med 
påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) samt 4 med visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Läs mer 
i bilaga 2 Naturvärdesinventering vid golfbanedammar - Tybbleängen. 

Den mark som ianspråktas kommer att nyttjas effektivt i och med den höga exploateringen. 
Området förbättrar förutsättningarna för hållbart resande genom bättre gång- och cykelstråk samt 
att det ger ökat underlag till kollektivtrafik och service och innebär ett effektivare nyttjande av 
befintlig infrastruktur. 

Örebro kommun bedömer att förslaget innebär liten eller ingen påverkan på naturreservaten 
Markaskogen och Reträtten. Förkastningsbranten är utpekad som en viktig länk och grönstråk 
mellan naturreservaten. Planförslaget föreslår att grönområdet längs förkastningsbranten stärks och 
utvecklas genom att bli en del av planerad stadsdelspark. Utvecklingen av parken och övrig grönyta 
inom planområdet ska ske på ett sådant sätt att naturvärden balanseras med rekreation och 
upplevelsevärden. 

Föreslagen markanvändning inom planprogrammet kommer, utan åtgärder, att leda till ett ökat 
dagvattenflöde och ökat föroreningsinnehåll till recipienten Svartån. Enligt gjord dagvattenutredning 
finns det dock stora möjligheter att totalt sett minska områdets flödes- och föroreningsutsläpp om 
föreslagna eller motsvarande dagvattenåtgärder implementeras inom området. 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget innebär att stadsdelen går från att vara placerad relativt centralt i staden men med 
känslan av att befinna sig i periferin till en blandad och tillgänglig stadsdel med arbetsplatser och 
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bostäder. En ny stadsdelspark, utvecklade grönområden och nya mötesplatser kommer möjliggöra 
för vistelse och fler möten mellan människor inom området och även locka boende inom andra delar 
av staden och regionen till stadsdelen. Föreslagna grönområden och parker kopplas till kringliggande 
parkområden inom angränsande stadsdelar. Områdets många aktivitets- och fritidsytor utvecklas i 
området för att stärka platsen som viktig ströv-, fritids- och aktivitetsområde. 

Målet är att tillskapa liv och rörelse under fler timmar på dygnet inom stadsdelen, genom en 
blandning av olika slags service, verksamheter, arbetsplatser och bostäder. I och med områdets läge 
i staden och befintliga kvaliteter som kan utvecklas så bedöms det finnas goda möjligheter att skapa 
attraktiva mötesplatser. Barns behov prioriteras i utformningen av allmän plats och lekmiljöer är en 
självklarhet i anslutning till grönområden och mötesplatser. En stadsdel med kostnadsfria 
upplevelser i alla kvarter gynnar barn och unga. 

Nybyggnad av bostäder kan leda till höga boendekostnader om inte särskilda åtgärder görs för att 
undvika bostäder som endast riktar sig till en liten målgrupp. Kommunens ambition är att 
Tybbleängens framtida bostadsbestånd erbjuder varierade upplåtelseformer och boendestorlekar. 
Därtill vill kommunen arbeta för att tillskapa en variation i hyressättning inom stadsdelen för att 
verka för social hållbarhet där plats på bostadsmarknaden i denna nya stadsdel skapas för fler, även 
socioekonomiskt svagare grupper som normalt inte har tillgång till nyproducerade bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna investeringar i form av införande av kapacitetsstark kollektivtrafik (BRT), nya bostäder, 
skola, förskolor, handel, service och investeringar i park- och grönområden förväntas även vara 
positivt ur ekonomiskt hänseende då det kan leda till stort värde för både de boende i stadsdelen 
som boende i hela Örebro. Det väntas även bidra till ökat kundunderlag för både befintlig och 
tillkommande handel och service i området samt ökade värden på befintliga byggrätter och 
investeringar i området. 

Planförslaget innebär att utpekat läge för kommunal kärna bekräftas genom att utvecklingen av 
handel och service stärks på främst två punkter inom stadsdelen, dels vid befintlig handelspunkt 
samt vid det nya östra torget. 

Vid utveckling av området kommer det ske ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur i form av 
gator och ledningsnät. Ny infrastruktur kommer behövas tillskapas i samband med uppförande av 
nya kvarter. Vid större infrastruktur- och grönstrukturinvesteringar kommer kostnaderna främst 
kopplas till exploateringarna av de nya kvarteren. 

Ytor för klimatomställning och barns lek samordnas på offentlig plats. Dessa platser kan utformas i 
dubbla syften med dubbel nytta; utökad lekyta och fler ekosystemtjänster i en och samma 
investering. 

Det stora fokuset på hållbarhet och hållbara resor där exempelvis gång- och cykel framhålls extra 
mycket ger i längden också positiva hälsoresultat och kan leda till minskade hälsokostnader. 

Nollalternativ 
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ till programförslaget. Det beskriver vilka konsekvenser 
som kan vara att räkna med om ingen planering genomförs och utvecklingen fortgår på det sätt som 
den gör idag. 
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I nollalternativet tillskapas ingen kompletterande bebyggelse, inga nya mötesplatser och inga nya 
kopplingar till kringliggande stadsdelar. Befintlig markanvändning fortsätter och flera fastigheter 
saknar ett naturligt samband med staden.  

En centralt belägen stadsdel möjliggör då inte för förtätning och utveckling. Behovet av bostäder, 
högre utbildning, kontor och plats för vårdverksamhet kvarstår och behöver då utvecklas i andra 
lägen av staden. Risken att utveckling sker på jordbruksmark ökar och Tybbleängen är fortsatt en 
central stadsdel som inte utnyttjar sitt läge optimalt. Den storskaliga vägstrukturen i området och 
bristen på gena gång- och cykelstråk gynnar fortsatt bilen som transportmedel. 

Argumentation för upphävande av strandskydd 
Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.   

Planförslaget för Tybbleängen berörs av strandskydd från de anlagda vattenhindren för den tidigare 
golfbanan som fanns på platsen. För att planprogrammet ska vara genomförbart gör kommunen 
bedömningen att strandskyddet behöver upphävas för en del av den föreslagna bebyggelsen i 
kommande detaljplaner (se bild nedan).  

Ett upphävande av strandskyddet förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ 
Miljöbalken och att intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddintresset. 
Kommunens bedömning är att det finns särskilda skäl med stöd i 7 kap. 18 c § miljöbalken, punkt 5: 
”[…] behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området”.  

 

Figur 15. Karta som visar strandskyddets utbredning i relation till föreslagen markanvändning enligt planprogrammet. 
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Särskilt skäl MB 7:18c, punkt 5  
Under detta avsnitt presenteras motiven för att det är ett angeläget allmänt intresse samt varför det 
är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose behovet utanför område med strandskydd.  

Angeläget allmänt intresse  
Befolkningstillväxten i Örebro kommun är positiv och det finns ett stort allmänt intresse i att 
tillgodose behovet av nya bostäder och offentlig service för att kunna ge god service till 
medborgarna och fortsätta utvecklas. I takt med befolkningstillväxten behöver nya bostäder byggas, 
enligt den senaste befolkningsprognosen med omkring 900 nya bostäder per år. Nya bostäder kan 
byggas som komplement i befintliga stadsdelar, men behöver också uppföras i nytillkommande 
stadsdelar över hela staden samt i kommunens mindre orter och på landsbygden. Ny detaljplanelagd 
mark för bostäder behöver tas fram. Fler människor och bostäder innebär även att nya förskolor, 
grundskolor, gator, idrottsplatser, parker och annan service och infrastruktur behöver förstärkas 
eller byggas ut. För kommunens del är det överordnad betydelse att helheten mellan nya stadsdelar 
och kompletteringar samt befintliga stadsdelar blir så bra som möjligt och att staden som helhet 
hänger samman. 

Örebro universitet har både nationella och internationella samarbeten och samverkar med 
näringslivet, Region Örebro län, kommuner och andra organisationer. En fortsatt utveckling av 
Örebro universitet är en viktig faktor för hela regionens utveckling. Örebro universitet är ett utpekat 
campusuniversitet där närhet både inom verksamheten och till universitetsanknuten verksamhet har 
stor betydelse. Den i praktiken enda och mest naturliga riktningen för universitetet att utveckla sin 
verksamhet är västerut, inom planprogrammets östra del. Detta gör att andra användningar som 
exempelvis skola och bostäder främst behöver placeras i planprogrammets västra del. 

Kommunens översiktsplan och tätortsutveckling  
I kommunens översiktsplan finns en tydlig strategi om en förtätning av staden, där särskilt lämpliga 
utbyggnadsområden pekas ut. Tybbleängen ligger inom ett sådant utbyggnadsområde som också 
ingår i ett större utvecklingsområde för södra Örebro. I översiktsplanen lyfts att tillkommande 
bostäder ska komplettera bostadsutbudet för bättre blandning av hustyper, upplåtelseformer och 
bostadsstorlekar, för att möta olika gruppers behov och samtidigt skapa en sammanhållen stad med 
stadsdelar som kompletterar varandra och sitter ihop.  

Området är ett av få kvarvarande centrala delar som inte exploaterats i samma grad som 
omkringliggande stadsdelar. Detta har skapat en lucka i stadsväven och brister i kopplingar och stråk 
mellan såväl bebyggelse som gröna värden. Området är en pusselbit i arbetet för en hållbar 
tätortsutveckling. Tybbleängen blir en viktig del i att svetsa samman stadsväven, förtäta staden och 
stärka kopplingarna mellan stadsdelarna, Sörbyängen, Tybble, Almby och Brickeberg. Både 
strukturellt, funktionellt och socialt. 

Förutom bostäder finns det även ett stort behov av en ny grundskola med tillhörande idrottshall.  
Att tillskapa nya skoltomter är därför ett mycket angeläget allmänt intresse. I översiktsplanen skrivs 
att skolors placering är strukturbildande för en stad. För att skapa goda förutsättningar till en bra 
förskolegård och skolgård är storleken och placeringen väldigt viktiga faktorer. Vikten av skolans 
utemiljö lyfts upp i översiktsplanen där målet är att alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i 
hälsosamma och inspirerande miljöer. Barns hälsa, lärande och utveckling påverkas då positivt. Bra 
utemiljöer är tillräckligt stora för att slitaget på vegetationen inte ska bli för stort och för att ge 
utrymme för en variation av aktiviteter. Viktiga grundförutsättningar är en varierad topografi som 
stimulerar till rörelse, och rikligt med vegetation i form av träd och buskar. För många barn är 
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uteleken på skolan och förskolan ofta den enda tid de är utomhus på hela dagen. Därför är 
utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor mycket viktiga.  

Placeringen grundskolan är särskilt viktig eftersom den också kommer att bli en viktig målpunkt i 
närområdet för skolbarn, föräldrar och troligtvis även föreningar m.m. som kan nyttja lokalerna 
under kvällar och helger. Skolan är viktig för familjers vardagsliv, en viktig arena för integration och 
del i skapandet av en lokal identitet för en tätort eller stadsdel. Barn som har möjlighet att gå på en 
förskola eller skola nära sitt hem får en god förankring i sitt närområde. Skollokalerna och 
tillhörande idrottshallar används för föreningsliv och möten, liksom skolgården för lek och 
spontanidrott utanför skoltid, vilket bidrar till att skolan fungerar som en lokal mötesplats. En skola 
och förskola bidrar också till det flöde av människor som kan ge möjlighet till kommersiell service i 
tätorten eller stadsdelen. 

En annan viktig aspekt som är kopplat till skolor är trafik. I översiktsplanen konstateras att ju större 
skola desto större trafikmängd handlar det om. En stor skola får generellt sett också ett större 
geografiskt upptagningsområde än en liten skola, vilket bidrar till längre resor. Ju längre en resa är 
desto fler väljer bilen framför de hållbara transportslagen gång- cykel- och kollektivtrafik. Ju mer 
trafik desto svårare är det att ordna en säker trafikmiljö kring skolan. Det är hälsofrämjande för 
barnen att gå eller cykla till skolan själva, och det bidrar till att utveckla barnens självständighet. För 
att fler barn ska tillåtas ta sig självständigt till skolan behöver det finnas säkra gång- och cykelvägar 
till skolorna och möjlighet för barnen att säkert och tryggt kunna ta sig till kollektivtrafikens 
hållplatser.   

Det pågående BRT-projektet i Örebro håller på att byggas ut. För att nå maximal nytta med systemet 
är det viktigt att samplanera ny bebyggelse i samband med utbyggnaden av BRT. I anslutning till 
hållplatserna är det särskilt viktigt att det finns viktiga målpunkter och ett tillräckligt stort 
reseunderlag. Ett av de större hållplatslägena längs BRT sträckan är Universitetshållplatsen som 
ligger i planprogrammets östra del. Hållplatsen är en viktig nod för universitetet men platsen 
runtomkring behöver stärkas ytterligare genom tillskapande av service, arbetsplatser och bostäder i 
dess närområde för att maximera nyttan med BRT systemet.  

Lokalisering av ny bebyggelse  
Den nya bebyggelsen föreslås bygga vidare på Tamarindens stadsstruktur och vävas ihop med 
universitetet utifrån följande anledningar:   

• Örebro universitet - Örebro universitet har behov av att expandera sin verksamhet. För att 
öka universitetets integration med staden planeras en expansion ske västerut för att 
verksamheten ska kunna integreras i stadsväven. Det är i praktiken den enda och mest 
naturliga riktningen för universitetet att utveckla sin verksamhet då förutsättningarna öster, 
söder och norr har för stora begränsningar. Gator kopplas samman med det befintliga 
gatunätet och bebyggelsen binds samman genom den nya stadsdelen. Universitetets 
utveckling västerut, i planprogrammets östra del, gör att andra användningar som 
exempelvis skola och bostäder främst behöver placeras i planprogrammets västra del. 
 

• Befintlig struktur - Vid utformning av en ny stadsdel är det viktigt att ta hänsyn till 
omgivningen och befintliga områden för att skapa en ändamålsenligt och god bebyggd miljö. 
Ambitionen är att bygga vidare på Tamarindens stadsstruktur för att skapa en sammanhållen 
helhet. Tybbleängen är en naturlig fortsättning på Tamarinden och behövs för att länka ihop 
universitetet med den södra delen av staden på ett bra sätt. För att till fullo nyttja den tanke 
med Tamarindvägen som ett levande stråk prioriterat för gång- och cykeltransporter och de 
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hållbarhetsvinningar det medför behöver Tamarindvägen fortsätta fram till universitetet och 
kollektivtrafiknoden vid universitetshållplatsen. Detta ger förutsättningar för fler hållbara 
transporter både genom gång- och cykel och kollektivtrafik. För att kunna möjliggöra 
tillräckligt stora kvarter och längs gatan krävs att både gata och kvartersmark placeras inom 
strandskyddets norra del.  
 

• Effektivt markutnyttjande - Vid all planering är det viktigt att utnyttja marken effektivt. 
Genom att lokalisera bebyggelsen enligt planprogrammets förslag kan marken nyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt då den bygger vidare på en befintlig struktur från Tamarinden. Det 
innebär bland annat att det går att tillskapa bebyggelse på båda sidor av förlängningen av 
Tamarindvägen vilket är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 

• Skola och friyta - Eftersom kommunen anser att skolan och dess närmiljö är ett starkt 
allmänt intresse, bedöms det motiverbart med en placering inom strandskyddsområdet. Det 
är en mycket god placering av skoltomter då de kommer långt bort från de större vägarna 
samt i direkt anslutning till ett naturområde. I bedömningen av ett ev. upphävande av 
strandskyddet bör det även vägas in att strandskyddet i sådana fall kommer att upphävas till 
förmån för en skolgård, vilken upplevs som mer allmänt tillgänglig än t ex ett bostadskvarter 
och dit allmänheten faktiskt har tillträde efter skoltid.  
 

• BRT - Ett viktigt strategiskt mål för tätorternas struktur är att kollektivtrafiken ska ge hög 
åtkomlighet till arbetsplatser, serviceutbud, kultur- och fritidsaktiviteter etc. Framtagen 
linjesträckning för BRT binder bland annat ihop två tunga och viktiga målpunkter i Örebro, 
centralstationen och universitetet. 
 
BRT-stråket är strukturbildande och bidrar till att stärka hållplatsnära lägen genom att skapa 
attraktionskärnor vid dessa. Universitetshållplatsen ligger inom planområdet och ger hög 
tillgänglighet till universitetet. Men hållplatsen måste stärkas genom att skapa fler 
målpunkter som ytterligare service, fler arbetsplatser och möjligheten för universitetet att 
utökas i direkt anslutning till hållplatsnoden. Detta är viktigt för att kunna skapa ett högt och 
jämt dubbelriktat resande, vilket ger högt fordonsutnyttjande, möjliggör hög turtäthet och 
har fördelar för kollektivtrafikens ekonomi. 
 
Vid samverkan mellan BRT och cykeltrafiken fås en mycket framgångsrik och effektiv 
resekombination med mycket korta väntetider. Viktigt vid samverkan är att accessvägarna 
från och till hållplatsen ska vara gena och trygga, med god standard och belysning, för att ge 
hög tillgänglighet till omgivningen och öka kollektivtrafikens användbarhet och 
upptagningsområde. Här blir fortsättningen på Tamarindvägen avgörande i hur stort 
upptagningsområde både BRT systemet och den lokala kollektivtrafiken kan nyttja. 
 
BRT-linjen samverkar i en nätverksbildande struktur med lokala linjer i en lägre hierarkisk 
nivå i kollektivtrafiksystemet. Det ger ett ökat resande, tillgänglighet och samhällsnytta i 
transportsystemet. Inom planområdet finns fler lokala linjer som också främjas genom att 
området utvecklas. 
 

Det kommer fortsatt vara möjligt med en fri passage för att säkerhetsställa allmänhetens tillgång till 
strandzonen. Naturen inom strandskyddsområdet bedöms även sakna större kvalitéer ur 
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naturvårdssynpunkt eller arter som är viktiga att bevara, se bilaga 2 Naturvärdesinventering vid 
golfbanedammar - Tybbleängen, vilket innebär att strandskyddets huvudsyfte på denna plats kan 
diskuteras.   

Alternativa lokaliseringar i relation till strandskyddet   
Om den föreslagna bebyggelsen skulle lokaliseras utanför strandskyddet finns tre möjligheter inom 
närområdet. Alla förslag skulle innebära att det blir ett glapp i stadsväven mellan Tamarinden och 
den kommande bebyggelsen vid universitetet vilket inte anses önskvärt ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv. 

 

Figur 16. Karta över alternativa lokaliseringar. Gröna ytor visar naturreservat och gula ytor visar fornlämningar. 

Område 1 - innebär att bebyggelsen skulle placeras på det som idag är golfbana. Kommunen har 
gjort ett ställningstagande i gällande översiktsplan att området fortsatt ska vara till för idrott- och 
fritidsändamål. I översiktsplanen har avvägningen därmed gjorts att det inte är lämpligt att 
ianspråkta för bostad – och skolbebyggelse varför det inte ses som ett realistiskt alternativ. 

Område 2 - innebär att bebyggelsen skulle placeras i det område som i planprogrammet är utpekat 
som park. Det skulle innebära att en viktig grön länk byggs bort. Området i fråga är även en lågpunkt 
vilket innebär att det fungerar som en översvämningsyta vid skyfall och kraftiga regn. Ytan behövs 
även för att utveckla dagvatten- och översvämningshanteringen för området. Det bedöms därmed 
inte som lämpligt att placera bostad- och skolbebyggelse inom detta område.  

Område 3 - innebär att bebyggelse skulle behöva placeras inom Markaskogens naturreservat och 
även beröra känd fornlämning. Det skulle eventuellt vara möjligt bebygga en mindre del i den västra 
delen av område 3 om det inte skulle påverka naturreservatet och fornlämningarna negativt. Den 
ytan skulle dock inte kunna ersätta tilltänkt exploatering inom strandskyddsområdet i 
planprogrammet vilket är en förutsättning för att skapa goda utvecklingsmöjligheter till universitet 
samt underlag till BRT.  

Kommunen har utrett olika lokaliseringar för var Örebro universitet kan utveckla sin verksamhet, ny 
grundskola och förskolor kan placeras samt hur stadsväven kan bindas samman och länka samman 
de kopplingar som saknas idag. Som framkommit ovan är det svårt att hitta ytor i närområdet som är 
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tillräckligt stora och som inte skulle påverka andra viktiga faktorer och värden. Utredningen kommer 
fram till att utvecklingen i linje med planprogrammets förslag är ett bra alternativ för att tillskapa yta 
för befintliga behov samtidigt som skyddade och viktiga värden bevaras. Inom planprogramsarbetet 
har förutsättningarna på platsen och grundskolans krav på yta tvingat grundskolans placering till 
föreslaget läge.  

Avvägning mellan intresset att ta området i anspråk och strandskyddets intressen  
Under detta avsnitt redovisas motiveringen för att intresset att ta området i anspråk på det sätt som 
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Här presenteras allmänhetens tillgång till 
området samt djur- och växtlivet samt vilken hänsyn som tagits till detta.   

Allmänhetens tillgång till området  
De tidigare vattenhindren och dess strandzon är otillgänglig för allmänheten. Området runtomkring 
dammarna arrenderas idag ut och används för fotbollsgolf. Det gör att i praktiken är det endast 
utövarna av fotbollsgolfaktiviteten som kommer i direkt närhet av dammarna. Aktiviteten kostar 
pengar vilket gör att området upplevs än mer stängt för allmänheten. Söder om dammarna, längs 
förkastningsbranten, går ett välbesökt grön- och rörelsestråk som bland annat kopplar samman 
naturreservaten Reträtten och Markaskogen.  

Den samlade bedömningen är att dammarna har liten betydelse för det rörliga friluftslivet då de 
ligger otillgängligt utan direkta kopplingar till annat friluftsliv. Det är svårt att ta sig till och runt 
dammarna och de saknar anläggningar såsom badplatser, allmänna bryggor eller andra särskilda 
värden för allmänheten.  

I gällande översiktsplan för Örebro kommun omnämns området vid Tybbleängen som ett potentiellt 
utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. I pågående planprogramsarbete föreslås ett 
tillskapande av ett vattenlandskap vid dammarna vilket kommer förstärka allmänhetens tillgång till 
strandnära rekreation. Utöver det är de södra delarna i planen utpekade för en ny stadsdelspark som 
kommer öka tillgängligheten och tillgången för allmänheten till området. 

Djur- och naturvärden i området  
Vid en överblick av ett lite större område kring strandskyddet identifieras snabbt att det finns 
skyddad natur i närheten som har större djur- och naturvärden, men där ytan kring strandskyddet 
inte bedömts innehålla sådana värden att de ansetts behöva skyddas. En naturvärdesinventering har 
gjort för området närmast dammarna. Inventeringsområdet består till största delen utav golfbanans 
tidigare vattenhinder men även gräsytor, både klippta och oklippta, samt ett mindre buskparti.  

Norr om undersökningsområdet består ytan till största del av fotbollsgolf samt en 
paintballanläggning. För att driva dessa verksamheter behöver ytan regelbundet slås av maskiner 
vilket bedöms innebära att det är svårt att bevara kvalitéer ur naturvårdssynpunkt. Vid 
inventeringen avgränsades totalt 8 naturvärdesobjekt (totalt 1,44 ha av inventeringsområdets 1,9 
ha). Av dessa objekt var 0 med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), 0 med högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2) och 4 med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) samt 4 med visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4). Läs mer i bilaga 2 Naturvärdesinventering vid golfbanedammar - 
Tybbleängen. 

Söder om undersökningsområdet planeras det inte för några intrång i strandskyddet av bebyggelse. 

Fri passage  
I enlighet med 7 kap. 18 f § Miljöbalken är det inte tillåtet att upphäva strandskyddet för den del av 
stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade 
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byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med en fri passage är att strandskyddets syften ska 
kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Planprogrammet föreslår att en fri passage säkerställs 
mellan vattenhindren och den tillkommande bebyggelsen. Söder om vattenhindren föreslås att det 
planläggs för park respektive grönområde vilket innebär att strandskyddet inte behöver upphävas på 
dessa områden. 

Motiv till att exploatering inom strandskyddsområde  
Det är kommunens uppfattning att de anlagda vattenhindren saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften (MB 7 kap. 18 § punkten 1). Dammarna bedöms ha mycket liten betydelse för 
rörligt friluftsliv. De naturvärden som dammarna hyser bedöms främst vara som födosöks- och 
häckningsplats för fåglar.  Planprogrammet tar hänsyn till både de rekreativa värdena och djur- och 
naturvärden.   

Dammarna och strandskyddets södra del bedöms inte planläggas för annat än parkmark eller natur 
och ska stärka befintligt grönt stråk både för sociala kopplingar och länkar för djur- och natur. 

Det intrång som ändå görs på strandskyddets norra del gör att det blir en bättre helhet för staden 
där det skapas möjlighet för utveckling av grundskola och universitet i samklang med att tillskapa 
bostäder i ett naturligt sammanhang för att möta framtida befolkningsutveckling. Sammantaget 
anses planprogrammets föreslagna utveckling väga tyngre som ett starkt allmänt intresse i detta 
specifika fall. 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Örebro kommun har valt att som underlag i bedömningen av brukningsvärd jordbruksmark använda 
Länsstyrelsens kartunderlag. Länsstyrelsens kartskikt tar inte hänsyn till planlagd mark utan utgår 
från var det är bebyggt och inte. Då trots att marken är planlagd är möjligt att marken i framtiden 
kan komma att brukas om den inte är bebyggd.  

 

Figur 17. Yta inom planprogramsområdet som i Länsstyrelsens kartskikt är utpekad som brukningsvärd jordbruksmark. 

Utifrån en liknande argumentation som lyfts i kapitlet ovan om strandskyddet anses 
samhällsutvecklingen här vara ett starkare intresse än utpekad jordbruksmark. 
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Universitetet har behov att utveckla sin verksamhet och den enda och mest naturliga riktningen är 
väster ut. Införandet av BRT-systemet kräver att platsen stärks genom bland annat universitetets 
utveckling, tillkommande service och handel samt fler bostäder som tillsammans ökar 
reseunderlaget och skapar ett mer jämt flöde. BRT-systemet och universitetets placering gör att 
alternativa lokaliseringar inte kan anses rimliga. Då alternativa ytor i närområdet skulle påverka 
andra viktiga faktorer och värden. 

Ytan innehåller dessutom flertalet ledningar av olika karaktär som högst troligt gör marken 
svårbrukbar. Placeringen av marken inkilad i gatustrukturen och i direkt anslutning till skola och 
förskola gör att platsens förutsättningar inte rimmar med ett effektivt nyttjande av platsen för 
jordbruk eller djurhållning. 

Fortsatt planarbete 
Planprogrammet ligger till grund för kommande detaljplanearbeten inom stadsdelen. Processen för 
en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen. 

Arbetet med planprogrammet utgör en del i det större stadsbyggnadsprojektet som har till 
huvudsyfte att åstadkomma en stadsutveckling inom planområdet såväl som i Örebro stad genom 
den nya stadsdelen Tybbleängen. Målet är att skapa goda förutsättningar för en stadsutveckling av 
Tybbleängen både på kort och lång sikt. 

Nästa steg i processen är framtagande av detaljplaner. 

För ytterligare underlag för det fortsatta arbetet se rubriken Genomförande. 

 

 

 

 

Figur 18: Processtänk kring genomförande av stadsdelen Tybbleängen. 
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