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Introduktion 
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. 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. 

Bakgrund 
Holmens industriområde anlades under mitten av 1900-talet och var då placerat 
i stadens ytterkant. Idag är området kringbyggt och har fått ett mer centralt läge 
i staden. Verksamheterna i Holmen består av en brokig blandning av såväl 
storskalig industri som kontor, handel och småindustri men även kultur- och 
föreningsverksamhet. Inom området finns några industrispår för järnväg som 
inte längre används.  

I kommunens översiktsplan (ÖP) pekas Holmen ut som ett utvecklingsområde 
som genom förtätning, förändrad gatustruktur och en ökad funktionsblandning 
omvandlas från ett industriområde till en stadsdel med arbetsplatser av icke 
störande art, kommersiell- och offentlig service, kreativa näringar, mindre 
verksamheter med lokalt serviceområde, utbildning, kultur och fritidsaktiviteter, 
bostäder, grönska med mera. Omvandlingen kan ske i lugn takt vartefter 
verksamheter bygger om eller flyttar. Med den starka utveckling som Örebro 
genomgår så finns ett stort behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för 
området och sätter upp riktlinjer för hur kommunen vill att stadsutvecklingen 
ska ske i denna stadsdel. Fram till år 2030 finns ett behov av ca 10 000 nya 
arbetsplatser i Örebro. Och befolkningsprognosen visar att år 2028 beräknas 
Örebro har ca 30 000 fler invånare än idag. En del av behovet av arbetsplatser 
och bostäder kan rymmas inom Holmen. 

I samband med att Holmens framtid planeras är det viktigt att stadsdelen ses 
som en del i ett större sammanhang och på ett bättre sätt än idag kopplas 
samman med kringliggande stadsdelar och omgivningar. Det kan ske genom 
nya/förlängda rörelsespråk i såväl gatustrukturen som i grönstrukturen, men 

Planprogram tas fram när 
man behöver utreda och 
illustrera helheten för ett 
större geografiskt område. 
Planprogrammet ligger 
sedan till grund för 
efterkommande detaljplaner 
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också genom att ny bebyggelse möter befintlig. Ett viktigt sammanhang där 
Holmen ingår är stråket från centrala Örebro via Holmen, vidare till 
Boglundsängen, Vivalla och en framtida planerad stadsdel norr om 
Boglundsängen. Ett annat sammanhang där Holmen utgör en central bricka är 
stråket mellan Baronbackarna och Mejeritorget och Svampen. 

Kommunen har tillsammans med fastighetsägarna i ett tidigt skede påbörjat 
planarbetet för att gemensamt med fastighetsägare och aktörer i Holmen, peka 
ut stadsdelens framtid som en ny och levande stadsdel i centrala Örebro. Detta 
planprogram har föregåtts av tidiga skisser och framtagande av förslag på 
utveckling av området. Mandaworks arkitekter var tidigt involverade i 
framtagandet av material som drivit processen framåt i detta planprogram. 

Holmens industriområde upplevs idag som en barriär i staden för många 
örebroare. Att ta sig mellan de norra stadsdelarna, som exempelvis Hagaby, 
Ringstorp och Norrby, och de västra stadsdelarna, exempelvis Baronbackarna, 
Vivalla och Boglundsängen, upplevs idag betydligt längre än vad fågelvägen 
visar. Det beror dels på fysiska barriärer i form av vägar, järnväg och vattendrag 
och få gena vägar genom området, dels på upplevelsen av stadsdelen som 
otrygg, oöverskådlig och med få människor i rörelse under delar av dygnet. 

Uppdrag 
Redan i Örebro kommuns översiktsplan från 2010 identifierades Holmen som 
en stadsdel i behov av fördjupad planering. Den 26 november samma år fick 
Stadsbyggnad ett uppdrag av Programberedningen, Sam 972/2015, att utreda 
hur en utveckling av stadsdelen skulle kunna se ut i ett långsiktigt perspektiv.  

Syfte och mål 

Syfte 
Planprogrammets syfte är att ta fram en aktuell helhetsbild över Holmen samt 
att utreda och sammanställa förutsättningar för områdets utveckling. 
Planprogrammet ska visa kommunens planeringsinriktning, önskade 
markanvändning och gestaltning för området. Planprogrammet ska även visa 
vilka frågor som kvarstår att lösa samt visa möjlig etappindelning för att uppnå 
önskad markanvändning. 

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbeten och 
lovgivning inom stadsdelen. 

Övergripande mål med projektet 
Utvecklingen av Holmens industriområde innebär en omvandling av stadsdelen 
där det kommer bli plats för boende och arbete för ett stort antal örebroare. 
Det övergripande målet är att omvandla området från ett industri- och 
verksamhetsområde, uppbyggt kring verksamheternas industriella logik, till att 
bli en väl integrerad stadsdel, som inrymmer bostäder, service och mötesplatser 
i kombination med icke störande arbetsplatser, i nordvästra Örebro samt 
Örebro som helhet. Målet är att skapa goda förutsättningar för att området ska 
bli en levande och attraktiv stadsdel på 5, 10 och 30 års sikt, samt att skapa ett 
tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och klargöra kommunens 
ställningstaganden kring stadsdelens utveckling. Underlaget ska fungera som 
stöd för fastighetsägare och intressenter under Holmens utveckling. 
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Läge i staden 
Holmen har precis som andra gamla industriområden inom Örebro från början 
legat i stadens utkant men har i samband med den växande staden nu hamnat i 
ett centralt läge. Detta har gett Holmen ett strategiskt intressant läge i dagens 
Örebro. Det centrala läget tillsammans med närheten till E18/E20 gör området 
extra attraktivt för många aktörer. I direkt anslutning ligger även 
Boglundsängens naturreservat med goda möjligheter till rekreation. 

Området avgränsas i norr till E18/E20, i öster till bostadsområdet Hagaby, 
samt Östra Bangatan. I söder avgränsar området till Holmens bostadsområde 
och i väster till Hedgatan. Planområdet för planprogrammet ligger mellan ca 
1,4–2,4 km från storbron i centrala Örebro och ca 1-2 km norr om resecentrum 
och omfattar totalt ca 67 hektar. 

Läget intill E18/E20 är attraktivt för ett flertal verksamheter som är etablerade 
på Holmen och som har ett behov av vägtransporter. Andra aktörer attraheras 
av det centrala läget och närheten till kunder och arbetskraft.  

Området kan i dag sägas utgöra en mental barriär då det upplevs otryggt och 
ensligt under delar av dygnet, vilket gör att man inte gärna vistas i eller passerar 
området. Om denna mentala barriär kan minska skulle de närliggande 
områdena kunna läkas ihop med Holmen och helt nya platser och stråk kan 
uppstå. 

  

Karta 1. Holmens placering i Örebro och dess avstånd till Storbron. Beräknat utifrån fågelvägen. 
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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 gällande 
stadsdelen Holmen.  

Holmen ingår i det norra utvecklingsområdet som pekas ut i översiktsplanen 
som särskilt strategiskt viktiga för stadens utveckling. Området innefattar 
Holmen, Boglundsängen, Vivalla, Lundby och den framtida planerade 
stadsdelen norr om Boglundsängen. Utvecklingsområdet utvecklas genom 
omvandling, kompletteringar och nya stadsdelar som binder samman staden 
med ett stråk från Lillån till innerstaden. Stråket beräknas i framtiden innehålla 
4 500 – 10 000 invånare. 

Holmen som ligger mest centralt i ovan nämnda utvecklingsområde är ett 
innerstadsnära verksamhetsområde, likt exempelvis CV-området samt delar av 
Aspholmen, som idag är kringbyggt av staden och behöver stegvis integreras 
med innerstaden.  

En stegvis omvandling och integrering av innerstaden innebär att följande 
punkter behöver beaktas i utvecklingen av Holmen: 

• Holmen behöver få en markanvändning, exploateringsgrad och 
stadsmässig karaktär som är anpassad till det centrala läget i staden 
och som gör området mer levande under dygnets alla timmar, 
tryggare och sammantaget en mer attraktiv stadsmiljö. 

• Holmen som helhet omvandlas genom förtätning och 
funktionsblandning från ett industriområde till en stadsdel med 
arbetsplatser av icke störande art, kommersiell- och offentlig service, 
kreativa näringar, mindre verksamheter med lokalt serviceområde, 
utbildning, kultur och fritidsaktiviteter, bostäder med mera. 

• Det är viktigt att området förses med tillräckligt stora ytor för grönska 
och park för att säkerställa tillgång för lek, rekreation och 
spontanidrott. En ny gata med planskild korsning under järnvägen 
binder samman Hedgatan och Östra Bangatan. 

• Omvandlingen av Holmen kan ske i lugn takt vartefter verksamheter 
flyttar eller bygger om. 

• Förekomst av förorenad mark och skyddsavstånd till befintliga 
verksamheter behöver utredas. Översvämningsrisk behöver beaktas 
och dagvattenhanteringen behöver förbättras. 

Översiktsplanen pekar även ut Holmen som en lokal kärna vilket innebär ett 
planerat framtida lokalt centrum som är viktigt för att Holmen som stadsdel ska 
kunna utvecklas. Här tillskapas plats för mötesplatser, kommersiell och/eller 
offentlig service. Norr om planområdet angränsar Boglundsängen till Holmen. 
Boglundsängen är i översiktsplanen utpekad som regional kärna. Kopplingen 
mellan Holmen och Boglundsängen blir därför en viktig framtida länk där syftet 
är att stärka kopplingen mellan Boglundsängen, som är en viktig plats för 
regional handel, och Holmen. 
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Ställningstagande i översiktsplanen som tas bort 
Översiktsplanen visar en vision som kommunen har att i framtiden överbygga 
motorvägen. Ett antal exempel på möjliga platser finns med i Översiktsplanen 
och sträckan mellan Holmen och Boglundsängen är en av dessa. Syftet med 
denna koppling är att förbinda Boglundsängen som är en viktig plats för 
regional handel och utvecklingsområdet Holmen. Under arbetet med detta 
planprogram har det blivit tydligt att en förbindelse över motorvägen just på 
denna plats inte bedöms vara rimlig, då kostnaderna att genomföra denna är 
större än de förväntade positiva effekterna med en bro skulle vara. Därmed 
kommer utpekad överbyggnad i samband med planprogrammet släckas ut och 
inte längre vara en vision att sträva efter. 

 
Karta 2. Ställningstagande i översiktsplanen om överbryggning av motorvägen mellan 
Holmen och Boglundsängen tas bort. 

Strategi för arkitektur och byggande i Örebro 
kommun 
För att konkretisera ställningstaganden i översiktsplanens har kommunen tagit 
fram strategin ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun”, antagen av 
Programnämnd samhällsbyggnad 2018-05-31. 

I strategin beskrivs Örebros framtidsbild, som kopplat till Holmens 
omvandling, kan sammanfattas till att den växande befolkning i framtiden 
kommer att rymmas i nya och omvandlade stadsdelar där bebyggelsen som 
tillkommer bidrar till att binda ihop stadens delar. Utvecklingen kommer att 
påverka stadens karaktär där stadens centrala verksamhetsområden succesivt 
omvandlas till stadsdelar med en mix av bostäder och verksamheter i en 
blandning av nya och äldre byggnader. Omvandlingen kommer att bli synlig 
genom att gator omvandlas till trädplanterade mångfunktionella stadsrum och 
som tillsammans med å-rummen, parkerna och gröna stråk kommer att binda 
ihop staden till ett sammanhängande publikt rum. Det syns i torgen och lokala 
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centrum som blir fler, mer aktiva och flexibla, för att möta många intressen och 
behov. Utvecklingen blir märkbar i en varsam höjning av stadssiluetten och nya 
strategiskt placerade högre byggnader, som markerar viktiga funktioner och 
platser längs järnvägens och gatornas större trafikrum och i de nya stadsdelarna. 

Att utveckla och omvandla nya stadsdelar innebär också att förankra platserna 
med dess historia. Den äldre arkitekturen, som står för den historiska 
förankringen och stora upplevelsemässiga värden, kan där det är passande 
fortsatt vara en del av stommen i den omvandlade stadsmiljön. Samspelet 
mellan äldre och nyare arkitektur kommer att vara viktigare när staden och 
tätorterna förtätats och nya byggnader tillkommer i landskapet. Väl gestaltade 
möten mellan nytt och gammalt skapar balans, dynamik och spänning i den 
byggda miljön. 

Vardagsarkitekturen har en viktig roll i kommunens utveckling där god 
vardagsarkitektur bidrar till trivsamma och funktionella livsmiljöer som 
förenklar och förskönar vardagen. Det är bostadshus, skolor, kontor och andra 
byggnader som kännetecknas av hög kvalitet och som har en egen karaktär 
Märkesbyggnader har också en viktig roll då de får oss att lyfta blicken och bli 
inspirerade eller ibland provocerade. Det är kraftfulla byggnader som bidrar till 
att ge staden eller tätorten en unik identitet. De utgörs ofta av större, publika 
byggnader, men också av andra byggnader som till exempel ett parkeringsgarage 
eller en industribyggnad som getts arkitektonisk spets för att stärka platsens 
attraktivitet och lyfta fram en viktig funktion eller verksamhet. 

Entréerna till Örebro stad och till tätorterna är det första intrycket man får av 
Örebro kommun, oavsett om man åker tåg, bil eller buss. Idag tydliggörs inte 
entréerna på ett märkbart och vårdat sätt, vilket gör det svårt att förstå att man 
kommit in i staden och tätorterna. Det finns ett behov av att ta ett medvetet 
grepp kring dessa platser och gestalta dem med ett värdigt och stadsmässigt 
uttryck, för att på så vis stärka Örebros varumärke och attraktivitet. Holmen 
berör två entréer till Örebros centrala delar från norr, både från Östra Bangatan 
och från Hedgatan. 

Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet 
mellan Svampen och Gustavsvik 
I den fördjupade översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och 
Gustavsvik, daterad 2015-03-25, berörs stadsdelen av följande 
ställningstaganden: 

• Planförslaget innebär mer omfattande ny bebyggelse i områdets 
ändar, i södra delen vid Gustavsvik, Aspholmen och längs Södra 
infarten respektive i norra delen vid Svampenterminalen, Holmen och 
längs Östra Bangatan. ... På Holmen och vid Svampenterminalen 
behövs mer omfattande förändringar redan i första steget. 

• Aspholmen och Holmen behöver förtätas med nya byggnader för att 
fortsätta utvecklas mot en mer innerstadslik miljö. 

• När kombiterminalen vid Svampen flyttas kan området bebyggas, 
liksom delar av Holmen kan omvandlas. Kombiterminalsområdet kan 
bebyggas med väl gestaltade kontor och bostäder och på så vis bidra 
till en inbjudande entré till innerstaden. 

• Svampenterminalen och östra delen av Holmen är belägna 1000 
meter från Resecentrum. Områdena har stor betydelse för hur staden 
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uppfattas när man kommer resande med tåg och bil norrifrån. Idag 
ger dessa områden ett oattraktivt intryck av staden. I synnerhet 
Svampenterminalen innebär i dagsläget också ett ineffektivt nyttjande 
av centralt belägen mark. Det korta avståndet till Resecentrum och 
synligheten från järnvägen och Östra Bangatan gör platsen intressant 
för företag som vill synas och är beroende av personalens möjligheter 
att pendla. Det centrala läget gör även platsen intressant för boende. 

• Terminalområdet omfattar ca 6 hektar mark som avgränsas av 
järnvägen i väster och Östra Bangatan i öster. När kombiterminalen 
flyttas kan området exploateras för i huvudsak kontor och i vissa 
delar även bostäder. Framtida utbyggnad av och störningar från 
järnvägen begränsar och styr områdets användning. Närmast 
järnvägen är lämplig användning kontor, service eller andra icke 
störande verksamheter, parkering och ytor för grönska och aktiviteter. 
I de minst bullerutsatta lägena kan bostäder byggas om de utformas 
med tyst sida. Området skulle kunna rymma ca 300 bostäder och ett 
1000tal arbetsplatser. 

• Östra delen av Holmen som begränsas av Lillån i väster och 
järnvägen i öster omfattar ca 10 hektar mark. Området påverkas av 
tung industri på den västra sidan av ån. Längs ån finns ett attraktivt 
grönt stråk. Det centrala läget i staden och närheten till 
villastadsdelarna Hagaby och Holmen gör området intressant för 
boende i framtiden, samtidigt som vissa ickestörande verksamheter 
skulle kunna finnas kvar. De tunga industriella verksamheterna 
begränsar idag möjligheterna att bygga bostäder. Risk för 
översvämningar i anslutning till ån påverkar också utbredningen av ny 
bebyggelse. Beroende på i vilken omfattning industrierna kommer att 
finnas kvar uppskattas området kunna rymma ca 300–500 bostäder i 
framtiden, och 300-400 nya arbetsplatser. 

• Industrispår i Holmen bedöms inte behövas varför reservat för dessa 
kan tas bort. Det behöver däremot undersökas närmare om 
industrispåren ska återanvändas som gator, GC-banor, grönstråk, eller 
annan infrastruktur. 

• Idag uppfattas både Holmen och terminalområdet som isolerade delar 
av staden. När Svampenterminalen flyttas öppnas för möjligheten att 
skapa en ny länk mellan stadsdelarna öster och väster om järnvägen, 
med början vid Hovstavägens korsning med Östra Bangatan, vidare 
via Virkesvägen och därefter passera Lillån för att sedan fortsätta via 
en förlängning av Smidesgatan och mynna ut vid Hedgatan. Den nya 
gatan skulle på så vis binda ihop innerstaden med de västra 
stadsdelarna och göra Holmen och terminalområdet till mer 
integrerade delar av staden. 

• Enligt kommunens register över förorenade områden finns cirka 20 – 
25 klassade objekt inom området vilket innebär att dessa i varierande 
grad kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Dessa 
återfinns i huvudsak inom Holmen och Aspholmens 
verksamhetsområden. Ytterligare cirka 40 st områden misstänks vara 
förorenade med hänsyn till dess historiska eller nuvarande 
användning. 

• Påverkan från störande industriverksamhet bedöms i första hand 
uppstå i samband med exploatering av delar av Holmens respektive 
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Aspholmens industriområden. Påverkan i form av ljus, buller, 
transporter och lukt kan uppstå från befintlig industriverksamhet då 
eventuellt nya bostäder, kontor med mera etableras nära 
industriområdet. 

• På sikt skall industriområdena ställas om till att bli mer blandade 
vilket innebär att industriområdet i större grad består av en mindre 
störande form av verksamhet som kontor och handel. Under 
omställningstiden, som kan vara lång, riskeras bostäder och kontor att 
exponeras för negativ påverkan. 

• Möjligheterna för att bebygga området med mer känsliga 
markanvändningstyper som till exempel bostäder bör utredas vidare i 
detaljplanerna och där bör också lämpliga skyddsavstånd utredas. 

Grönstrategi för Örebro kommun 
Grönstrategin för Örebro kommun, antagen av Kommunstyrelsen den 13 
december 2017, tar upp flera ställningstaganden kring staden och dess 
expansion utifrån ett grönt perspektiv. Bland annat tas följande 
ställningstaganden upp som har påverkan på omvandlingen av Holmen:  

• Kommunens tätorter ska präglas av en välutvecklad grönstruktur där 
lättillgängliga grön- och naturområden värnas och utvecklas för att 
tillgodose behovet av motion och rekreation, lek, naturupplevelser, 
mötesplatser och fritidsaktiviteter. 

• I fysisk planering ska riktvärden för människors tillgång till parker, 
naturområden och lekmiljöer användas som utgångspunkt för 
bedömning av behov av nya grönområden eller grönområden med 
högre kvalitet. 

• Örebros innerstads parker ska bevaras i sin helhet och nya parker 
skapas då staden växer. 

• I allt plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till 
grönområden med höga sociala, kulturella och ekologiska värden. 
Kompensationsprincipen ska tillämpas i planprocessen vilket innebär 
att negativa konsekvenser vid en exploatering i första hand ska 
undvikas och minimeras. Värdefulla funktioner och höga värden som 
ändå går förlorade vid en exploatering ska, så långt det är möjligt, 
återskapas i närområdet eller på annan plats i kommunen. 

• Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra 
barns behov av platser för lek och av trygga skolvägar. I förskole- och 
skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer eftersträvas liksom 
god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden. 

• I Örebro stad och de mindre tätorterna ska ett väl fungerande och 
sammanhängande nätverk av gröna gång- och cykelstråk göra det lätt 
att ta sig ut i parker och naturen. Stråken ska möjliggöra rekreation 
och stimulera till aktiv transport, det vill säga att människor går eller 
cyklar, mellan olika bostadsområden och målpunkter. 

• De gröna stråkens funktion som spridningsvägar för olika djur och 
växter ska värnas och utvecklas. Viktiga kvaliteter är att de gröna 
stråken är tillräckligt breda och att de bildar ett sammanhängande 
nätverk som binder ihop olika värdekärnor. 
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Karta 3. Huvudsaklig markanvändning inom och utanför planområdet enligt gällande 
detaljplaner. 

• Kulturhistoriska miljöer i parker, trädgårdar och gröna stråk ska 
bibehållas och lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. 
De ska även i framtiden representera kontinuiteten i Örebro med dess 
långa utvecklingshistoria och på så sätt bidra till att stärka den lokala 
identiteten. 

Utöver dessa ställningstaganden har dokumentet i sin helhet utgjort en av 
utgångspunkterna för detta planprogram. 

Detaljplaner 
Inom Holmen finns 33 gällande detaljplaner. Huvuddelen av området är 
planlagt för industri vilket är en viktig förutsättning vid en omvandling. Det kan 
innebära att flera fastigheter måste planläggas samtidigt för att hantera risker 
och skyddsavstånd mellan bostäder och industri. För mer info om respektive 
detaljplan som namn, datum för när planen vunnit laga kraft och mer detaljerad 
info hänvisas till kommunens webbsida: orebro.se. Detta på grund av områdets 
storlek. 

  

https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/gallande-detaljplaner--omradesbestammelser.html
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Övriga ställningstaganden 

Riksintressen 
• TV Riksintresse järnväg - Godsstråket genom bergslagen. 

• TV Riksintresse väg - E18. 

Närliggande naturreservat 
• Boglundsängens naturreservat. 

Gemensamma workshops 
Ett steg i arbetsprocessen som har föregått detta planprogram, är den 
workshop som kommunen har genomfört tillsammans med fastighetsägare i 
området i slutet av 2015. Samtliga fastighetsägare på Holmen bjöds in att delta i 
en workshop uppdelad på två möten med cirka en månads mellanrum. Syftet 
var att tillsammans arbeta fram ett utkast till vision och strukturplan. På den 
första workshopen presenterade kommunen projektet, stadsdelens 
förutsättningar och kommunens visioner i redan fastslagna styrande dokument. 
Även framtagna konsultskisser för delar av stadsdelens utveckling och 
fastighetsägarnas vision med stadsdelen presenterades. I en gemensam 
gruppövning fick sedan deltagande fastighetsägare tillsammans med 
kommunens tjänstepersoner diskutera stadsdelens nuläge, önskad framtid och 
vägsträckning. Slutsatserna från det första mötet låg sedan till grund för ett 
utkast på strukturplan och vision som presenterades på det andra mötet. På det 
andra mötet vidareutvecklades strukturplanen och visionen ytterligare. Nu 
angivet programförslag tar sin utgångspunkt i denna gemensamma workshop. 
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Förutsättningar  
Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns ett sextiotal fastigheter. Marken inom planområdet 
består av framförallt privatägd mark, kommunen äger ett fåtal fastigheter samt 
parkmark och all gatumark. Trafikverket äger spårområdet samt vägområdet för 
motorvägen. 

  
Karta 4. Markägoförhållandet inom planområdet. Kommunen äger främst park och gatumarken i området. 
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Historia och kulturmiljö 
Holmens industriområde började byggas ut under 1940-talets början i 
anslutning till villa- och egnahemsområdena Hagaby och Holmen. 
Bostadsområdena hade etablerats i början av 1900-talet, en tidpunkt då behovet 
av bostäder för den allt större arbetarbefolkningen i staden var stort. Norr om 
bostadsområdena tog stadens slut och fortfarande vid denna tid bestod marken 
av äng och åker som tillhörde Hjärsta gård, i nuvarande Hjärsta. Under mitten 
av 1930-talet styckades de första tomterna av gårdens ägare, merparten för 
bostadsändamål men även för småindustri. 

Tillverkning och hantverk var i stor utsträckning integrerad med staden i övrigt 
och var belägna intill bostadsbebyggelsen eller i närheten av järnvägen. Både i 
Holmens egnahemsområde och i Hagaby finns spår av småskalig 
tillverkningsindustri som förekom en bra bit in på 1900-talet. I takt med att 
stadens näringar utvecklades och fler verksamheter bedrevs i en mer industriell 
skala uppstod behov av mer renodlade industriområden. Parallellt med detta 
hade frågan om att förbättra stadens sanitära och miljömässiga förhållanden 
länge varit viktig. Under denna tid kom stadsplaneringen alltmer att fokusera på 
att olika funktioner skulle separeras från varandra. Boende och industriell 
tillverkning skulle inte längre äga rum inom ett samma område. Detta är 
grunden i de modernistiska planeringsprinciper som utvecklades under denna 
tid.  

Under 1930-talet uppstod en stor brist på industrimark i Örebro. I en skrivelse 
från drätselkammaren till stadsfullmäktige konstaterades det att om staden 
skulle kunna hävda sig i konkurrensen om industrierna måste mark för 
industriändamål köpas in. Örebro var vid 1900-talets början en väl etablerad 
industristad där bl.a. skoindustrin sysselsatte en stor andel av stadens arbetare. 
Många verksamheter och småindustrier fungerade som underleverantörer eller 
hade verksamheter som på andra sätt hade anknytning till skoindustrin.   

I början av 1940-talet fastställdes att området norr om Holmens villaområde 
endast skulle användas för industriellt ändamål. Då fanns redan fem 
industribyggnader i områdets södra del. De verksamheter som etablerades i det 
första skedet var främst småskalig tillverkningsindustri exempelvis skofabriker 
och tillverkning som relaterade till skoindustrin. Metallindustri och 
elektroteknisk tillverkning fanns också bland de tidiga etableringarna i områden 
men här fanns även handelsbolag bl.a. med fokus på byggvaror. 
Verksamheterna speglade därigenom stadens näringsliv och den växande staden 
i stort. Området benämndes till en början Hjärsta industriområde.  

Den första stadsplanen för området upprättades 1950. Ett antal tomter inom 
den södra delen var, som tidigare beskrivits, redan ianspråktagna av större och 
mindre industribyggnader. Marken utmed Lillån reserverades som allmän 
platsmark och planerades som ett parkstråk. En tanke med detta var att 
åstadkomma ett skyddsområde mellan industri och bostäder och ett sätt att 
tillmötesgå den oro som närboende i Hagaby utryckte över vad industriområdet 
skulle innebära i form av buller, rök, illaluktande ämnen och skämmande 
upplag.  
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Kulturvärde 
Inom Holmens industriområde finns verksamheter och byggnader som är av 
lokalhistorisk betydelse. Framför allt gäller detta företagen Johnson Metall och 
Nuvarande Epiroc som har lång historia på platsen och stark anknytning till 
Örebro. 

Inför en omvandling av området finns det strukturella och miljöskapande 
kvaliteter att ta hänsyn till och utveckla. Exempelvis är väg- och 
spårsträckningar av betydelse för att visa den historiska strukturen. Bebyggelse 
från 1940- och 60-talet samt inslag av grönska och gröna stråk i området kan 
bidra med kvaliteter och karaktärsdrag till kvarter som ska utvecklas. Inom 
området finns flera byggnader som i kommunens kulturmiljöinventering 
bedöms ha kulturvärden som representanter för 1940- och 60-talens 
industriarkitektur. Ytterligare bedömningar och analyser av områdets 
kulturvärden och dess förhållande till omvandlingen av området krävs i den 
fortsatta planeringen. 

Kvaliteter och karaktärsdrag att värna och utveckla: 

• Småskalig industribebyggelse från 1940-talet till 1950-talet med bevarad 
karaktär. 

• Karaktärsskapande kontorsbyggnad från 1960-talet i områdets norra del.  

• Gröna stråk och inslag av grönska. 

• Strukturskapande väg- och järnvägssträckning.  

Karta 5. Struktur- och miljöskapande kvaliteter som behöver tas hänsyn till i omvandlingen av området. 
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Karta 6. Inom Holmen går det att identifiera tre olika 
typer av karaktärer av verksamheter. Dessa sträcker 
sig från tung industri till småskalig och brokig 
blandning av verksamheter. 

Områdeskaraktärer 
På Holmen finns idag en stor blandning av verksamheter. Från industri med 
storskalig verksamhet till småskaliga verksamheter med stor bredd och blandad 
karaktär. Serviceinriktade företag, transport och logistik, maskinuthyrning, 
produktion med mera Området har även en stor variation inom skötsel av 
fastigheten och mycket stängslade ytor vilket skapar en otillgänglig miljö som 
kan upplevas otrygg.  

Verksamheterna går att dela in i tre kategorier beroende på vilket avtryck de gör 
i området, Industri/Storskaligt och yteffektivt, Storskaligt och glest och 
Småskaligt/Brokigt. En del av verksamheterna har funnits på platsen under lång 
tid, vissa ända sedan 1940-talet.  

Industri/Storskaligt och yteffektivt 
Hit räknas den industri som finns på Holmen samt verksamheter med 
storskaliga byggnader som placerats yteffektivt på fastigheten. Inom dessa 
fastigheter pågår storskalig verksamhet. Till dessa räknas Johnson Metall, 
Thomas Betong, Trelleborg och Epiroc. Verksamheterna genererar i lite olika 
omfattning tung trafik i området. 

Storskaligt och glest 
Hit räknas större logistik- och nyetablerad handelsverksamhet som består av 
storskaliga byggnader placerade glest på fastigheten. Ofta förekommer stora 
ytor för parkering eller öppna upplag. Verksamheterna genererar mycket trafik i 
området, både gällande lastbilstrafik och personbilstrafik. 

Småskaligt/Brokigt 
Hit räknas i princip all övrig verksamhet på Holmen. Det är en stor blandning 
av verksamheter ofta inkvarterade i byggnader av mindre skala, eller flera 
verksamheter uppdelade inom en större byggnad. Till stor del verksamma i 
äldre bebyggelse med småskalig och brokig karaktär. 
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Karta 7. Bullerberäkning från 2017 visar både beräknade värden utifrån nu rådande 
situation från spår- och vägtrafik. 

Risker och störningar 

Buller 
Stor bullerpåverkan på området sker idag främst från E18 och järnvägen. Tung 
trafik till/från verksamheter inom Holmen bidrar även till buller i området. 
Förutom transporter finns också bullrande verksamheter i området.  

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 kartorna. 
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Farligt gods 
Örebro län är ett transportcentrum och farligt gods transporteras både på 
järnväg och på lastbil genom länet. Riskerna förknippade med transport av 
farligt gods på järnväg och E18/20 har varit vägledande vid placering av nya 
bostadskvarter inom Holmen. Järnvägen går igenom östra delen av Holmen, 
medan E18/20 avgränsar planområdet i norr. 

Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och 
olika typer av markanvändning kan ses i illustrationen nedan och delas in i tre 
olika zoner.  

För byggnadsfritt avstånd för järnväg gäller ett avstånd på 30 meter från 
spårmitt närmaste spår. För E18/E20 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd 
om 50 meter enligt beslut som Länsstyrelsen gjort 2008-08-21. 

Zon A: Bebyggelsefritt, lämplig användning: Parkering, Trafik, Odling, 
Tekniska anläggningar. 

Zon B: I detta område bör markanvändningen utformas så att få personer 
uppehåller sig i området och där personerna alltid är i vaket tillstånd. 
Markanvändning: Industri, Bilservice, Lager och Handel 

Zon C: Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan förläggas 
utan särskilda åtgärder eller analyser. Markanvändning: Bostäder 
(småhusbebyggelse), Handel, Kontor (i ett plan, dock ej hotell), Centrum och 
Kultur. 

Riskerna kopplade till farligt gods kommer behöva klarläggas i samband med 
kommande detaljplanering där tillräckliga avstånd till bebyggelse och 
verksamheter utreds och säkerställs. Vid behov behövs ett framtagande av 
riskanalys. 

Figur 1. Rekommenderade 
skyddsavstånd mellan 
transportleder för farligt 
gods och olika typer av 
markanvändning 
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Översvämningsrisk 
Översvämning kan orsakas av höga flöden eller skyfall. Översvämning på grund 
av höga flöden innebär att långvarigt regnande eller snösmältning får vattnet i 
vattendrag och sjöar att stiga och översvämmas. De platser som är kritiska vid 
höga flöden är låglänta områden längs med vattendrag och utmed sjöar. Ofta är 
områden som ligger inom markavvattningsföretag särskilt utsatta. 
Översvämning på grund av skyfall innebär att vattnet från kraftigt regn inte 
hinner rinna undan och att kapaciteten i dagvattensystemet inte räcker till. 

En översvämningskartering har tagits fram för Örebro tätort som identifierar 
områden som riskerar översvämmas på grund av höga flöden och skyfall. Enligt 
ett ställningstagande i kommunens översiktsplan så får samhällsfunktioner 
kompletteras eller expandera inom områden med översvämningsrisk vid så 
kallat 1 000-årsflöde.  

Ställningstagande i ÖP: ”Inom områden i Örebro tätort med översvämningsrisk vid så 
kallat 1 000-årsflöde får samhällsfunktioner som exempelvis bostäder, förskolor, sjukhus, 
vägar, järnvägar, avlopp och el, tillkomma om de innebär en komplettering till eller expansion 
av redan befintliga strukturer.” 

 

Karta 8. Område som riskerar att drabbas av översvämning vid ett 1000-årsflöde enlig modellberäkning från 
Norconsult 2018. 
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Eftersom översvämningsrisken på grund av höga flöden är omfattande i 
området och är en del i en större problematik som berör stora delar av staden, 
kan denna fråga i sin helhet inte lösas lokalt inom planområdet. 
Översvämningsrisken på grund av höga flöden behöver studeras vidare och 
lösas i sin helhet för hela planområdet och i staden utanför planområdets 
gränser. Åtgärder för att minska höga flöden behöver ske uppströms och är en 
förutsättning för en omvandling av Holmen. En utredning för att identifiera 
möjliga översvämningsåtgärder i de centrala delarna av Örebro påbörjas under 
2020. 

En skyfallsberäkning har tagits fram för Örebro kommun för att kartlägga 
konsekvenserna av ett 100-årsregn över Örebro tätort. Beräkningen visar på 
områden där vatten riskerar att bli stående och orsaka en översvämning på ytan 
i samband med ett skyfall. 

 
Karta 9. Område som riskerar att drabbas av översvämning vid ett skyfall av storleken 100-
årsregn. Enligt modellberäkning av DHI 2016. Teckenförklaring Ljusblå: 0,1–0,3 meters 
vattendjup, Blå: 0,3–0,5 meters vattendjup, Mörkblå: >0,5 meters vattendjup. 

 

Markföroreningar 
Holmen har under lång tid varit ett industriområde vilket innebär att marken är 
förorenad från verksamheterna som finns och funnits i området. Wescon 
Miljökonsult AB har på uppdrag av Örebro Kommun utfört en Fas-1 
inventering över Holmens industriområde för att få en samlad bild över den 
förväntade föroreningssituationen av området inför ett eventuellt omvandlade 
av industriområdet till bland annat bostadsområde. PM finns bifogad 
planhandlingen som Bilaga 2 Markmiljöundersökning. Där man går från mindre 
känslig markanvändning till känslig markanvändning finns risk för 
återkontaminering av sanerade områden. I samband med efterföljande 
detaljplanering behöver föroreningssituationen utredas vidare och nödvändig 
sanering utföras. 
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Verksamheter med större påverkan 
Idag finns det tre verksamheter som har större påverkan på området och som 
särskilt behöver utredas i samband med den fortsatta planeringsprocessen, 
avseende främst buller, stoft, lukt och markföroreningar för att avgöra hur nära 
mer känslig markanvändning kan placeras. För luftföroreningar bör hänsyn tas 
till rådande vindriktning. 

• Johnssons metall 

• Trelleborg 

• Thomas Betong 

Områdets föreslagna utveckling och markanvändning kräver på längre sikt att 
dessa verksamheter inte bedrivs vidare på Holmen, eftersom verksamheterna 
inte är förenliga med exempelvis bostadsbebyggelse på grund av utsläpp av lukt 
och/eller stoft, samt buller från verksamhet och/eller transport. 

Karta 10. Fastigheter samt kända föroreningar. Bildkälla, Wescon miljökonsult. 
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Johnsson Metall 
Verksamheten gjuter och bearbetar glidlager och maskindelar av 
bronslegeringar. 

Tillstånd 
Johnsson Metall har idag miljötillstånd att bedriva verksamhet bestående av 
metallgjuteri med tillhörande bearbetningsverksamhet i bolagets anläggningar 
inom industriområdet Holmen i Örebro kommun intill en produktion av 5 000 
ton per år levererat gods. 

Aktuellt tillstånd till verksamhet vid metallgjuteri, enligt Koncessionsnämndens 
beslut Nr 119/89, 1989-10-04, DNr 500–20/88. 

Från 1 juli 1996 - Regeringsbeslut 14, 1995-16-29, M 94/391/8, som fastställer 
punkt 1 och 2 i Koncessionsbeslut 169/93, DNr 137-839-90 samt ändrar punkt 
3. 

Tillståndet att bedriva metallgjuteri gäller tills vidare och ger verksamheten ett 
starkt skydd. Därav behöver särskild hänsyn tas till pågående verksamhet. Detta 
betyder att det krävs utredningar kring eventuell påverkan på verksamheten och 
dess tillstånd vid ändring av markanvändning inom Johnson Metalls närområde. 

Karta 11. Inom planområdet finns tre verksamheter som riskerar att påverka omgivningen i större utsträckning 
än andra verksamheter. Avståndet är ett generellt påverkansområde för respektive verksamhet. Ytterligare 
utredningar krävs för att kunna sätta ett mer precist avstånd. 
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Tillsynsmyndighet är Miljönämnden, Örebro kommun. 

Lokalisering 
Johnson Metall AB bedriver sedan 1940-talet gjuteriverksamhet på nuvarande 
plats på Holmens industriområde. 

Risker och utsläpp 
Utsläpp av stoft till luften samt buller.  

Trelleborg 
Trelleborg är ett företag som producerar specialutvecklade polymerlösningar, 
vilket förenklat är gummi- och plastmaterial som tätar, dämpar och skyddar 
kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborg har idag tillstånd att bedriva 
gummivarufabrik. 

Tillstånd 
Tillstånd enligt 9 kap 6§ Länsstyrelsen, 1992-04-27: Tillstånd för 
Miljöbalken/miljöskyddslagen gummivarufabrik. Tillståndet innebär en 
produktionsmängd inom 1 till 1000 ton ovulkad gummiblandning per år. Punkt 
3 av särskilda villkor i tillståndet gäller att den ekvivalenta ljudnivån från 
verksamheten får vid närmaste bostadsfastighet utomhus inte överskrida under 
vardagar och dagtid (kl 07.00 – 18.00) 55 dB (A), nattetid (22.00 – 07.00) 45 dB 
(A) och 50 dB (A) övrig tid. Detta gäller alla bostadsfastigheter, även framtida 
bebyggelse. 

Verksamheten har även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011) och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1075), 
vilket gäller till 2024-02-06. 

Tillsynsmyndighet är Miljökontoret, Örebro kommun. 

Lokalisering 
Lokaliseringen av anläggningen är prövad vid tillståndsprövningen. I tillståndet 
står följande ”Verksamheten ligger inom ett område som i den kommunala planen är 
avsedd för industri av sådan beskaffenhet att närboende inte orsakas olägenhet med hänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.” 

Risker och utsläpp 
Risker för människors hälsa och miljö i verksamheten kan uppkomma vid 
läckage och spill, brand, spridning av gaser samt explosioner. Brandgaser och 
släckvatten kan innehålla kemiska föreningar. 

Vid normal drift förekommer inga utsläpp till vatten. 

Verksamheten medför utsläpp till luft från produktionen, vulkgaser från 
vulkning av gummiblandningar och lösningsmedel från metallbehandlingen. 
Siffror från 2015 års produktion visar att mängden vulkgaser uppskattas till ca 
0.1 % av den vulkaniserade gummiproduktionen, vilket innebär att ca 150 kg 
vulkgaser släpps ut via allmänventilationen. Utsläpp av lösningsmedel beräknas 
till ca 3 ton per år, räknat på total mängd förbrukat lösningsmedel. Tillståndet 
medger en större produktion än vad som sker idag, vilket även möjliggör för 
större utsläpp. 

Thomas Betong 
Thomas Betong är lokaliserat mitt på Holmen och tillverkar betong. Beslut om 
att fortsatt få bedriva betongstation inom Holmen finns utfärdad av 
Miljökontoret, Örebro kommun, 2001-01-11. 

Lokalisering 
Betongtillverkning har pågått på platsen sedan 1954. Avstånd till närmaste 
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bostadshus är ca 300 meter. Miljönämnden har bedömt att lokaliseringen är 
godtagbar.  

Risker och utsläpp 
Utsläpp till luft sker dels från egen uppvärmningspanna dels från transporter. 
Viss risk finns att det kan förekomma dammbildning från körvägar och vid 
hantering av restprodukter.  

Buller kan förekomma från verksamheten, då främst genom transporter inom 
fabriksområdet samt till och från verksamheten. 

Natur och grönstruktur 
Inom det utpekade planområdet finns idag tre parker, Hagabyparken, 
Långgateparken, Mannatorpsparken och ett grönstråk i Lillåkanten. Ett 
grönområde är beläget i Holmens norra del utmed motorvägen. Trots dessa 
parker och grönytor ligger Holmen i en del av staden som idag har brist på 
gröna miljöer utifrån kommunens grönstrategi. Dessutom är de parker som 
finns i området idag undermåliga i utformning, innehåll och bullerutsatthet. Ett 
helhetsgrepp krävs därmed för att få en fungerande grönstruktur som går att 
nyttja av de människorna som i framtiden kommer röra sig i området. 

Precis norr om Holmen på andra sidan motorvägen ligger Boglundsängens 
naturreservat. Promenad- och cykelstråket som sträcker sig längs Lillåkanten 
fortsätter norrut in i Boglundsängen. Idag är kopplingen under motorvägen 
undermålig där stigen med jämna mellanrum översvämmas.  

Karta 12. Karta över befintlig grönstruktur i området. 
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Parker 
Hagabyparken 

I den nordöstra delen av Holmen mellan Lillån och Hagaby ligger 
Hagabyparken. Parken har en stor öppen grönyta med en 11-manna 
fotbollsplan. När ytan inte används för fotbollsträning används den för övrigt 
bollspel och spontana aktiviteter. Här finns även en tennisbana, lekplats och en 
boulebana. Förutom att parken används till fotbollsspel och besöksmål för 
allmänheten används den av både skolor och förskolor som utflyktsmål. 

Längs med motorvägen sträcker sig ett område som räknas in i Hagabyparken 
men som idag består av tät vegetation och har ingen direkt användning förutom 
möjlighet till spontan lek. 

Hagabyparken är kraftigt utsatt för buller från motorvägen vilket är en stor 
störning och gör parken i praktiken obrukbar för vistelse och ger inte de värden 
en park ska kunna ge i form av upplevelse, aktiviteter, lugn och återhämtning. 
En annan nackdel är att parken ligger i den norra kanten av området vilket gör 
att boende i den södra delen får sämre tillgänglighet. 

Långgateparken 
Långgateparken är en långsmal park i Holmens södra del. Parken delar upp 
Holmens industriområde med Holmens villaområde. 

I parkens mittdel finns två fotbollsmål för spontanspel och en liten lekplats 
med enklare lekredskap. Här går också en gång- och cykelbana som knyter 
samman Holmens industriområde med Holmens villakvarter i söder. Runt 
fotbollsplanen och lekplatsen finns lite öppna gräsytor. I övrigt finns stora delar 
buskage och mindre träd. Det finns också flera stora bevarandevärda träd som 
ger parken karaktär. I parkens södra del sträcker sig längs Långgatan en 
enkelsidig bevarandevärd allé. De större träden i parkens norra del och 
alléraden i den södra delen skapar en fin inramning åt parken.  

Parken känns idag inte så tillgänglig och markerar snarare en gräns mellan 
industri- och bostadsområde än att vara den naturliga kopplingen mellan olika 
stadsdelsområden som den skulle kunna vara. 

Mannatorpsparken 
Mannatorpsparken, som är ett gammalt vägreservat, ligger direkt söder om 
Hagaby och sträcker sig som en grön kil mellan villakvarteret och Holmens 
industriområde. Mannatorpsparken består av gräsytor, en mindre dunge med 
träd och buskage samt en grusplan som i dagsläget inte direkt har någon 
specifik användning. Parkens ryggrad består av gång- och cykelbanan som går 
rakt igenom och knyter samman Holmen och åstråket österut. 

Lillåkanten  

Genom Holmen rinner Lillån. Området runt om vattendraget kallas för 
Lillåkanten och är ett parkstråk som karaktäriseras av en variation av 
naturmiljöer och mer ordnade parkformationer med gräsytor och medelhög 
grönska. Lillåkanten fungerar som ryggraden i områdets grönstruktur och 
möjliggör rekreation och återhämtning.  

Längs Lillåkanten sträcker sig ett spännande promenad- och cykelstråk på cirka 
fyra kilometer med skulpturer. Stråket börjar i Holmen och mynnar ut vid 
Naturens hus i naturreservatet Oset-Rynningeviken. Längs stråket finns tio 
skulpturer, ett konsthus och ett permanent ljusverk som bidrar med 
upplevelser. Alla konstinstallationer har temat ”människa – natur”. 
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För att följa ån söderut används en smal tunnel under järnvägen som kan 
upplevas svårorienterad och otrygg. 

Mark och geologi 
Jordarten inom planområdet är övervägande del postglacial finlera med inslag 
av gyttjelera och glacial lera. Små inslag finns av sandig morän och urberg. I 
östra delen av planområdet sträcker sig en del av en isälvssedimentsrygg. På 
grund av den övervägande delen lera har området i stor utsträckning en låg 
genomsläpplighet. Bergarten i området består främst av granit. 

Ras och skred 
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 inget stort problem, men det finns vissa 
områden som i översiktliga karteringar har identifieras som potentiella ras- och 
skredområden. I Holmen är det framförallt utmed Lillåstråket som ras och 
skred kan förekomma. I och med att träd och vegetation kan minska risken för 
erosion är det viktigt att grönskan utmed ån bevaras och utökas. I kommande 
planeringsskeden kan det bli aktuellt att utföra geotekniska undersökningar för 
att utreda ras- och skredrisk. 

 

Karta 13. Jordarterna inom och kring planområdet. 
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Socialt liv och samhällsservice 
Eftersom det inte finns några bostäder på Holmen idag är det sociala livet och 
samhällsservicen begränsad. Området har dock många arbetsplatser och den 
samhällsservice som idag finns inom området är främst kopplat till 
livsmedelsbutiker och lunchrestauranger. Detta är verksamheter som 
uppmuntras vara kvar under omvandlingen av området. 

Annars finns det sociala livet och övrig samhällsservice i Holmens närområde. 
Kultur- och fritidsaktiviteter finns i Baronbackarna där både bibliotek och 
fritidsgården 52:an ligger. Detta är viktiga mötesplatser inte bara för 
Baronbackarna utan även för närliggande stadsdelar. Det är därför viktigt att 
dessa målpunkter stärks och att gång- och cykelförbindelserna till dessa platser 
förbättras. 

Närmaste grundskola är Västra Engelbrektsskolan som ligger i Baronbackarna. 
På skolan går idag ca 430 elever från förskoleklass och upp till årskurs nio.  
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Karta 14. Dagens gatustruktur är gles och osammanhängande. 

Trafik och infrastruktur 

Gatunätet 
Brister och styrkor i befintliga gaturum 
Gatunätet i Holmen är glest och osammanhängande till följd av en storskalig 
kvartersstuktur och de barriärer i form av järnvägen och Lillån som korsar 
området. För vägtrafik finns endast en passagepunkt över Lillån i den södra 
delen av Törngatan. Den passage som finns över järnvägen utgörs av en 
planpassage med bom och signalanläggning vid Mannatorpsvägen. Tågtrafiken 
till och från Örebro är intensiv på sträckan vilket medför en stark barriäreffekt 
när bommarna ofta är nerfällda. Ytterligare en barriäreffekt är avsaknaden av en 
tydlig hierarki i gatunätet i Holmen, eftersom samtliga korsningspunkter inne i 
området är reglerade med högerregeln. Dessutom saknas en tydlig huvudgata 
genom området, vilket bidrar till att orienterbarheten blir bristande. Det 
förekommer även ett antal återvändsgator (Smidesgatan, Virkesvägen och 
Myrmalmsgatan) i området som ökar barriäreffekten och minskar 
orienterbarheten. 

Gatunätet i Holmen är framförallt anpassat efter att kunna hantera 
motortrafiktransporter, vilket tydliggörs genom de väl tilltagna körytorna för bil 
och smala trottoarer. Bredden på gaturummen varierar från 9–10 meter 
(Slöjdgatan, Stångjärnsgatan, Tackjärnsgatan och Myrmalmsgatan) upp till 28 
meter (Mannatorpsvägen). Mannatorpsvägen är med sina fem körfält 
överdimensionerad. Längs med Osmundgatan och Slöjdgatan finns kvaliteter i 
form av gamla träd som utgör gröna inslag i den annars hårdgjorda miljön, 
dessa bör ses som styrkor och något som bör bevaras. Hastigheten på gatorna 
inne i Holmen är reglerade till 50km/h, oavsett bredd, funktion eller 
nättillhörighet. 
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I norra delen av Osmundgatan finns en bro över motorvägen till 
Boglundsängen som är enkelriktad för fordonstrafik i södergående riktning.  

Holmen omringas av två breda och trafikerade trafikrum med bredder som 
varierar mellan 40 och 60 meter. I öster ligger Östra Bangatan som är en 
huvudgata för fordonstrafik och omledningsväg för E20/E18 och i väster 
ligger Hedgatan som också är en huvudgata för fordonstrafik i staden.  

Östra Bangatan är utformad som en bred trafikled med stort korsningsavstånd 
och en skyltad hastighet på 60 km/h. Gatan har ett planlagt gatuutrymme på 
30–40 meter. Bebyggelsen längs med gatan ligger till stor del innanför 
bullerplank och saknar ett samspel med gatan, vilket förstärker känslan av en 
trafikled. Östra Bangatan saknar gång- och cykelbana på sträckan som 
angränsar mot Holmen. 

 
Bild 1. Bild på Östra Bangatans breda gaturum som är överdimensionerat för den 
planerade användningen. 

Vid kvarteret Mejeriet i korsningen Östra Bangatan/Dalbygatan kommer gatan 
mer till sin rätt, där skalan på bebyggelsen och entréer mot gatan gör att skalan 
på gaturummet känns mer stadsmässig. Gaturummet är dock fortfarande stort 
och skulle kunna användas mer effektivt. 

Hedgatan har en skyltad hastighet på 50km/h men har till skillnad från Östra 
Bangatan fler korsningspunkter, samt längsgående gång- och cykelbanor. Gatan 
har ett planlagt gatuutrymme på 40–50 meter, vilket skapar stora grönytor som 
idag inte tillför gaturummet någon större kvalitet. Bebyggelsen längs med gatan 
är av låg skala och saknar samspel med gatan. Detta ger, tillsammans med 
gaturummets bredd, en känsla av ett trafikrum och inte ett gaturum. Ytan 
mellan bebyggelsen skulle kunna användas mycket mer effektivt än idag. 
Gaturummet skulle må bra av bebyggelse som mötte upp och samspelade med 
gatan. 

 
Bild 2. Hedgatans befintliga trafikrum som är överdimensionerat för både befintlig 
och planerad användning. 
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Trafikflöden 
Trafikflödena på gatorna i och intill Holmen finns angivna i figuren nedan. 
Inne i området är flödena på gatorna inte att betrakta som stora, medan 
trafikflödena på Östra Bangatan och Hedgatan är av betydande storlek. 

Trafikplats Hedgatan (114) är en hårt belastad trafikplats där det finns en 
överhängande risk för köbildning ut på motorvägen om trafikflödena ökar 
ytterligare. I den fördjupade översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen finns 
en tillhörande trafikutredning daterad 2015, med fokus på trafikplats Hedgatan 
och vilka åtgärder som kan tillämpas för att minska belastningen där.  

Sedan den fördjupade översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen antogs i 
januari 2016 har Örebro kommun genomfört ett antal åtgärder i linje med de 
åtgärdsförslag som identifierats i trafikutredningen. Syftet med åtgärderna har 
varit att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik i 
Boglundsängen. Genom att erbjuda bra infrastruktur för de hållbara 
trafikslagen ökar den totala kapaciteten och bilbehovet minskar. Detta ser 
kommunen som en viktigare lösning än att enbart förbättra kapaciteten för 
fordonstrafiken. De åtgärder som genomförts är: 

- Ny GC-bana mellan Ozongatan och Hedgatan (söder om Eurostop) 

- Ny GC-tunnel under Hedgatan och fortsättning av GC-bana ovan från 
Eurostop till Vivallaringen. 

Karta 15. Mätningar av dagens trafikflöden inom Holmen. 
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- Nya busshållplatser på Hedgatan i anslutning till nya tunneln och nya 
GC-banan. 

- Antracitgatan öppnande för allmän trafik inkl. ny GC-bana  

Ytterligare åtgärder som kommunen planerar för som också skapar bättre 
förutsättningar för hållbar mobilitet och förbättrad total kapacitet är en ny 
gång- och cykelbana längs med Hedgatan som även sträcker sig över trafikplats 
Hedgatan, samt ett nytt BRT-stråk på sträckan.1 

Trafikverket håller på att genomföra en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 
motorvägen och riksväg 50 genom Örebro, för att identifiera vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att förbättra situationen för trafikanter. Åtgärder som berör 
Trafikplats Hedgatan kommer behöva förtydligas i ÅVS:en.   

Gång- och cykelnätet 
Dagens gång- och cykelnät på Holmen är glest och osammanhängande, där 
oskyddade trafikanter delvis är hänvisade till blandtrafikgator med mycket tung 
trafik och höga hastigheter. Nätet uppfyller inte de kriterier som finns för 
länkavstånd (250m för cykel inom 3km från stadskärnan enligt kommunens 
cykelnätsplan och 200m för gående enligt kommunens översiktsplan), vilket 
medför att gång- och cykelvänligheten blir låg.  

 
1 BRT står för Bus Rapid Transit. Det innebär kapacitetsstark och snabb kollektivtrafik 
som i huvudsak går på egna körfält. 

Karta 16. Dagens gång- och cykelnät är glest och osammanhängande. 
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Gång- och cykelvägnätet i Holmen består i huvudsak av ett antal stråk med 
gång- och cykelbanor. Ett öst-västligt stråk mellan Svampen och Osmundgatan, 
som delvis är i parkmiljö. Ett nord-sydligt stråk längs med Osmundgatan. Ett 
nybyggt stråk går längs med Törngatans västra sida samt ett nord-sydligt 
rekreativt stråk längs med Lillån. I anslutning till Holmen finns ett av 
kommunens huvudcykelstråk beläget längs med Östra Bangatans-Hovstavägens 
östra sida, med snabba förbindelser in till centrum. Längs med Hedgatan finns 
gång- och cykelbanor vilka leder in mot Hertig Karls Allé och dess planerade 
gång- och cykelbanor. De omkringliggande stråken är viktiga för att ta sig till 
och igenom Holmen och till omkringliggande stadsdelar.  

Utöver dessa stråk finns smala trottoarer längs alla gator i Holmen, dit gående 
är hänvisade och där cykling sker i blandtrafik. Trottoarerna håller inte 
kommunens kvalitetsmått då de är så smala att det inte går att mötas utan att 
någon kliver ut i körbanan. Majoriteten av gatorna med cykel i blandtrafik är 
reglerade till 50km/h och har en utformning som inte signalerar att gaturummet 
ska delas med oskyddade trafikanter. Dessutom förekommer en stor andel tung 
trafik i området, vilket inte är förenligt med god trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter.  

Bristerna i gång- och cykelnätet utgörs dels av att de separerade gång- och 
cykelbanorna inte hänger samman i ett nät samt att det förekommer många och 
relativt breda in- och utfarter, vilket bidrar till en rörig och otrygg 
trafiksituation. En annan brist är att stora delar av gång- och cykelnätet är 
lokaliserat i parkstråk, med verksamheternas baksidor mot stråket. Dessa gång- 
och cykelbanor saknar därmed koppling till både bebyggelse och övriga 
trafikrörelser i området, vilket bidrar till att de upplevs som otrygga och osäkra 
att färdas på, speciellt när mörkret infaller. 

 
Bild 3. Gång- och cykelbana lokaliserad i ett parkstråk med angränsande verksamhets 
baksida mot stråket. 

I Holmen finns flera barriärer, både mentala och fysiska. De fysiska barriärerna 
utgörs bland annat av den storskaliga kvartersstrukturen, med avsaknad av gena 
kopplingar, samt av de större trafikstråken E18/E20 och järnvägen, vilka inte 
kan korsas var och hur som helst. Även Lillån utgör en fysisk barriär då den, 
liksom motorvägen och järnvägen, har långt mellan korsningspunkterna.  

Det finns idag ett flertal passager över eller under motorvägen, järnvägen och 
Lillån vilka dämpar barriäreffekten för gående och cyklister. Vissa av dessa 
passager är välfungerande medan andra har en bristfällig utformning eller 
placering som påverkar användningen. För att underlätta framkomligheten för 
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gång- och cykeltrafikanter är det eftersträvansvärt att med ett regelbundet gång- 
och cykelvägnät men korta länkavstånd. Avståndet mellan motorvägens 
passager uppgår till 300-400m, vilket kan ses som ett acceptabelt länkavstånd 
för gång- och cykel. Passagerna är dock av bristande kvalitet och skulle behöva 
ses över. Avståndet mellan passagerna över Lillån uppgår till 250–700 m, vilket 
är för långt, medan passagerna över järnvägen, ca 500 m, är godtagbart. För att 
förbättra gång- och cykelvänligheten över Lillån skulle ytterligare en 
broförbindelse behövas i höjd med Hagabyparken, samt eventuellt ytterligare 
en gångbro mellan Törngatan och Virkesvägen. 

Järnvägens fysiska barriäreffekt påverkas till stor del av mängden tågtrafik på 
grund av att korsningarna utgörs av plankorsningar. Då tågtrafiken på sträckan 
är intensiv kan väntetiden uppgå till flera minuter. 

Den rumsliga separeringen av oskyddade trafikanter från övrig trafik som idag 
finns i Holmen bidrar till en mental barriär i staden, vilken gör att många väljer 
att inte färdas genom Holmen när det är mörkt. Blandtrafik på gator med 
50km/h samt bristfällig belysning kan också vara bidragande faktorer till att 
man upplever Holmen som otryggt och som en barriär i staden.  

 
Bild 4. Tv. Gång- och cykelpassage under järnvägen och Östra Bangatan. Th. Passage längs 
med Lillån under motorvägen. 

 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikförsörjningen av Holmen tillgodoses idag via Hedgatan hpl 
Stångjärnsgatan (Stadsbuss 1, 2 och 10) och Östra Bangatan hpl Svampen 
(stadsbuss 5, länsbuss 302, 303 och 314) samt linje 6 längs Trängkårsvägen. 
Samtliga fastigheter i Holmen ligger inom 700 m från en hållplats (gångväg). I 
figuren nedan illustreras läget på hållplatserna och vilka fastigheter som har 400 
m till dessa som ses som god tillgänglighet. 

Region Örebro Län är i behov av en ny vändplats med ändhållplats för 
regionbussar i norra delen av staden, för att kunna fortsätta trafikera Örebro 
med regionbusstrafik på ett effektivt sätt. Önskvärt läge är terminaltomten 
mellan Östra Bangatan och järnvägen. Ett relativt centralt läge är viktigt med 
hänsyn till att längden på tomkörning ska hållas nere och att man inte behöver 
lika många bussar och chaufförer om avstånden är korta. 
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Järnväg och industrispår 
Järnvägsanläggningen 
Järnvägen genom Örebro trafikeras både av persontåg och godståg och är 
klassad som ett riksintresse. Det är Trafikverket som äger och planerar åtgärder 
kopplade till järnvägsanläggningen. 

Järnvägen genom Holmen och Hagaby består av en tvåspårslösning och 
trafikeras av såväl godståg som persontrafikståg. Idag finns två befintliga 
järnvägspassager, en på Mannatorpsvägen och en på Hagabyvägen. Båda är 
planpassager över järnvägen och regleras med bomanläggning. De ligger 1,7 
respektive 2,1 km från stadskärnan, och är mycket viktiga för möjligheten att 
röra sig i Örebro. 

Då tågtrafiken på järnvägen genom Örebro är mycket frekvent (prognoserna 
visar dessutom att den kommer öka ytterligare de kommande åren) är 
bommarna ofta nerfällda och ofta är det flera tåg som ska passera samtidigt, 
vilket medför att bommarna är nere flera minuter i sträck.  

Karta 17. Befintliga busslinjer och hållplatser med redovisad buffert på 400 meter som anses som god 
tillgänglighet för busshållplats. 
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Spårreservat enligt kommunens översiktsplan 
I översiktsplanen för Örebro kommun finns ett antal nya järnvägssträckningar 
utpekade (se karta). Planprogrammet berörs dels av ett reservat för snabbspår 
som viker av från stambanan i nordöstlig riktning i en tunnel, dels ett reservat 
längs med motorvägen i Holmens norra del. Båda reservaten behöver studeras 
djupare då sträckningarna innebär stora investeringar och områdespåverkan.  

Industrispåren 
Ett tecken som tydligt vittnar om Holmens historia som industriområde är de 
järnvägsspår som ligger vilande i området. Det är inte sannolikt att spåren 
återansluts till järnvägen eftersom området inte längre lämpar sig för den typ av 
tung industriverksamhet som kräver järnvägsanslutning. Det finns dock ett 
antal fastigheter som har kvarstående rättigheter att ansluta sig till 
järnvägsspåren, vilket behöver regleras i framtida planarbete. I framtiden kan 
sträckningen för industrispåren nyttjas som stråk för andra trafikslag. 

  

Karta 18. I kommunens översiktsplan utpekade spårreservat. Båda reservaten behöver 
studeras djupare. 
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Teknisk försörjning 
Inom Holmen finns det idag utbyggt och anslutet kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten, elnät samt fjärrvärme. 

I området finns en transformatorstation och högspänningskablar som är 
strategiskt viktiga för Örebro. Stationen kommer behöva vara kvar på befintlig 
plats vilket betyder att ny bebyggelse som uppförs i anslutning kommer behöva 
anpassas till den befintliga verksamheten genom ett skyddsavstånd på ca 20–30 
meter. 

Dagvatten 
Stadsdelen Holmen består i huvudsak av hårdgjorda ytor där hanteringen av 
dagvatten främst sker via det utbyggda dagvattenledningsnätet som finns i 
området med utlopp i Lillån. Den fördröjning och rening av dagvattnet som 
görs inom området idag är otillräcklig och behöver förbättras.  

Även dagvatten från hårdgjorda ytor i centrala Örebro påverkar Lillån. Detta 
gäller speciellt dagvatten från hårt trafikerade vägar som Östra Bangatan, 
Nobelgatan, Rudbecksgatan och Hertig Karls allé. 

Möjligheter till infiltration i stadsdelen bedöms begränsad då marken mestadels 
består av lera, men möjligheten kan behöva utredas i kommande 
planeringsskede. 

Avfallshantering 
Idag finns en fungerande avfallshantering till fastigheterna inom Holmen. 
Flertalet av verksamheterna i området genererar farligt avfall och annan typ av 
avfall som måste hanteras separat. Detta hanteras enligt gällande lagar, regler, 
riktlinjer och policys. 

Flera företag i området jobbar mot uppsatta miljömål som bland annat innebär 
att minska mängden avfall.  
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Bild 5. Illustrationsbild över Lillåkanten. Illustration av Mandaworks. 

Programförslag Holmen 
Örebros nya stadsdel 

Övergripande ställningstaganden för Holmens utveckling:  
• Holmen kopplas samman med omkringliggande stadsdelar och blir en 

naturlig del i staden. 

• De fysiska barriärerna Lillån, järnvägen, Hedgatan, Östra Bangatan 
och E18/E20 överbryggas eller görs mindre påtagliga för att skapa en 
mer tillgänglig stadsdel och för att knyta samman omkringliggande 
stadsdelar. 

• De kulturvärden och kvaliteter som finns i bebyggelse och fysiska 
strukturer tas tillvara och utvecklas i syfte att bibehålla en för 
stadsdelen specifik karaktär. 

• Mindre kvarter tillskapas och gatunätet inom stadsdelen blir mer 
finmaskigt. 

• Holmen är en stadsdel där örebroarna kan leva, bo, jobba och 
transportera sig hållbart. 

• Andelen grönska utökas i stadsdelen med Lillåkanten och 
Hagabyparken som de bärande elementen i grönstrukturen. 

• Holmen är en stadsdel med samspel mellan boende, arbetande och 
besökare där blandningen av bostäder, arbetsplatser, kultur, 
rekreation, skola, förskola och lokal service skapar förutsättningar för 
intressanta möten och upplevelser. 

• Eftersom Holmen under lång tid haft pågående industriverksamhet 
och det finns kända föroreningar i området, är det viktigt att marken 
undersöks och saneras innan byggnation sker.  
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År 2040 är Holmen en levande stadsdel med en mix av funktioner och 
verksamheter som är integrerad med kringliggande stadsdelar. Holmen är en 
stadsdel med ett stort antal arbetsplatser med inriktning mot tjänster och 
service till såväl företag som privata konsumenter. Dessutom finns det inom 
stadsdelen bostäder, kontor, skolor, förskolor, samhällsservice, kultur- och 
fritidsaktiviteter, kulturmiljöer, parker och torg. Framtidens Holmen bidrar till 
att Örebro utvecklas till en mer sammanhängande och blandad stad. 

Holmens centrala läge i Örebro, bara ca 1 km norr om centralstationen, gör att 
möjligheterna till att skapa en väl integrerad stadsdel är goda. Med en 
gestaltning och struktur som väl knyter an till de omkringliggande stadsdelarnas 
bebyggelse, gatunät och stråk skapas goda kopplingar och naturliga övergångar 
till kringliggande stadsdelar och platser, vilket innebär goda förutsättningar att 
bli en livskraftig och välintegrerad stadsdel. 

Kombinationen av industribebyggelse från 1900-talets början och storskalig 
bebyggelse med nutida gestaltning har skapat en dynamisk och upplevelserik 
stadsmiljö med en egen identitet och karaktär. 

När Holmen i framtiden tillgängliggörs och öppnas upp skapas nya gena stråk 
och kopplingar för örebroarna i deras vardagsliv. Platser som nu upplevs 
avlägsna och otrygga kan i framtiden utvecklas till nya stadsrum, parker och 
stråk med andra användningsområden i nya sammanhang. Med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, servicefunktioner och rekreationsplatser blir stadsdelen 
i framtiden levande under fler av dygnets timmar. När Holmens gator knyts 
samman med det kringliggande, befintliga gatunätet och utformas med gena, 
trivsamma och överblickbara kopplingar, har Holmens stadsrum god potential 
att bli välbesökta och välanvända.  

Omvandlingen av Holmen kommer pågå under lång tid och ske i olika etapper. 
På lång sikt, när hela Holmen omvandlats och förtätats, kan stadsdelen bli en 
del av det ”centrala Örebro” vilket utvidgar tyngdpunkten i centrala Örebro 
norrut. En sammanhängande stadsbygd med gator som ansluter till 
kringliggande stadsdelar gör detta möjligt. 

 
 



 

 

Karta 19. Markanvändningskarta 

 

 

Markanvändningskarta 
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Bild 6. Illustrationsbild över ett färdigomvandlat Holmen. Illustration av Mandaworks. 

Bebyggelse och användning 

Ställningstaganden 
• Holmen utgör en del av den centrala staden genom att den tätare 

bebyggelsestrukturen utvidgas och innefattar stora delar av denna nya 
stadsdel. 

• Holmens markanvändning, exploateringsgrad och stadsmässiga 
karaktär gör stadsdelen till en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö, 
under dygnets alla timmar. 

• Holmen innehåller utbildningslokaler och en lokal bebyggelsekärna 
med ett mindre stadsdelscentrum med service, mötesplatser och 
attraktiva målpunkter för de som bor, rör sig och verkar i området. 

• Holmen stärker den utpekade kommunala kärna vid Svampen och 
Mejeritorget med centrumskapande funktioner. 

• Holmen innehåller icke störande verksamheter som är förenliga med 
bostäder. Där många av dagens väl fungerande verksamheter i 
stadsdelen ska kunna bedrivas vidare. 

• Inom Holmen planeras att tillkomma ca 2 000 – 3 000 bostäder. 

• Holmen innehåller minst lika många arbetstillfällen som idag, ca 700. 

• Holmen möter den omgivande staden naturligt, mjukt och 
respektfullt. 

• Holmen blir en stadsdel som skapar en social integration mellan olika 
stadsdelar. 

• Välgestaltade och tillgängliga allmänna platser och parker bidrar till en 
attraktiv och användbar stadsmiljö. 

• Kvaliteteter och kulturvärden i befintliga strukturer och bebyggelse 
tas tillvara och stadsdelen utvecklas i ett samspel mellan nytt och 
gammalt på ett sätt som skapar en dynamisk, spännande och 
karaktärsstark miljö.  

• Befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde återanvänds för 
småskalig och hantverksmässig produktion som ateljéer och 
verkstäder som bidrar till stadsdelens kontinuitet.  

• Holmen är en stadsdel där ny bebyggelse kan hanteras utifrån ett 
friare förhållningssätt till skala, form och arkitektoniskt uttryck än i 
vissa andra delar av staden. Bebyggelsen och kvartersstrukturen ska 
fungera väl ihop med sin omgivning.  
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Kärnor 
Inom och runtom Holmen finns det i översiktsplanen utpekade lokala, 
kommunala och regionala kärnor. En kärna indikerar en plats som är strategiskt 
viktig för lokalisering av funktioner och verksamheter som är betydelsefulla för 
människors vardagsliv. Det kan vara ett befintligt eller tillkommande 
stadsdelscentrum eller andra områden i staden med handel, skola, hälso- och 
sjukvård, kultur- och fritidscentra och andra besöksintensiva eller 
samhällsviktiga funktioner. 

Den västra delen av Holmen, utmed Smidesgatan och dess planerade 
förlängning österut, är i översiktsplanen utpekad som lokal kärna. En lokal 
kärna symboliserar ett mindre stadsdelscentrum, service eller mötesplatser som 
är viktiga inslag i den enskilda stadsdelen och som ska beaktas i planeringen. De 
ska vara lättillgängliga för närboende och verksamma i området. 

Planområdets östra del, korsningen Östra Bangatan/Dalbygatan/ 
Mannatorpsvägen, är utpekad som kommunal kärna. Inramat i öster av 
Svampen och Mejeritorget ska denna plats kunna utvecklas till ett 
stadsdelscentrum som är viktigt för en större del av staden. Planeringen ska 
sträva efter att de kommunala kärnorna ska innehålla många olika funktioner 
som arbetsplatser, handel, kommersiell och/eller offentlig service och 
mötesplatser. Samt att de har god tillgänglighet och en mänsklig skala. 

Direkt norr om planområdet ligger Boglundsängen som är utpekad som 
regional kärna där handel och offentlig, kommersiell och kulturell service ska 
stärkas. 

  

Karta 20. Utpekade kärnor och huvudsakligt stråk och område för handels- och serviceetableringar. 

Boglundsängen 
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Handel och service 
Tillkommande handels- och serviceetableringar i form av dagligvaruhandel 
samt andra verksamheter som också är lämpliga i bostadsnära lägen som 
exempelvis frisör, café och restaurang, gym och annan friskvård, koncentreras 
till de centrala delarna av Holmen och runt de utpekade kärnorna. Se karta 18 
på föregående sida. Etableringarna bör främst lokaliseras i bottenvåningarna på 
bostads- och kontorshus. 

Runt korsningen Smidesgatan/Osmundsgatan och i stråk längs hela 
Smidesgatan och längs delar av Osmundsgatan skapas ett naturligt flöde av 
privatkunder utifrån alla trafikslag. Med dagens livsstilsmönster är 
tidsanvändningen en kritisk faktor. Möjligheten att uträtta sina 
konsumtionsbehov på vägen till eller från andra målpunkter väger tungt när nya 
lägen för handel definieras. 

Intill det centrala torget kan med fördel en offentlig byggnad, till exempel ett 
bibliotek, en utställningshall, eller ett kultur- och fritidscenter uppföras för att 
ytterligare förstärka stråket och det centrala torget som målpunkt med plats för 
möten, service och handel etcetera. 

I östra delen av Holmen förstärks den centrumpunkt som redan finns i 
anslutning till Svampen och som är utpekad som kommunal kärna i 
översiktsplanen. Där är det positivt att fler centrumskapande funktioner 
tillkommer, så som handel men även som nämnts tidigare utbildning, kultur- 
och fritidsaktiviteter, personintensiva arbetsplatser, vård etcetera. 

Längs den nya centrala huvudgatan som kommer knyta samman de två 
kärnorna är det naturligt att bebyggelsen har öppna bottenvåningar mot gatan 
med olika verksamheter, arbetsplatser, service och dylikt som kan bidra till 
rörelse och folkliv. 

Sällanköpshandel hänvisas i första hand till Boglundsängen och Marieberg. 

De sociala stadsrummen 
Den sociala integrationen mellan olika stadsdelar kan öka när Holmen 
omvandlas. Torg, gator, parker och grönområden är allmänna platser och 
viktiga rum för både örebroare och besökare att kunna ses och synas i. Kring 
dessa platser skapas naturliga mötesplatser med en markanvändning som 
stärker platsen som en social knutpunkt med innehåll av service och bra 
möjligheter till att umgås och socialisera.  

Torg och parker fungerar som sociala noder som knyts samman med gena, 
överblickbara och kontinuerliga gator som sträcker sig genom olika stadsdelar 
för att hålla ihop staden i en större helhet och binda ihop närliggande områden 
och målpunkter med Holmen. Befintliga exempel från Örebro på sådana gator 
är Storgatan och Alnängsgatan som är viktiga stadsrum där örebroare och 
besökare kan ses och synas och röra sig längs obehindrat. 

Dessa stads- och gaturum är viktiga för ett socialt hållbart Örebro där folk från 
olika samhällsklasser, olika åldrar och med olika ärenden kan se och bli 
medvetna om varandra och mötas. Utformningen av dessa gator, torg och 
parker påverkar i vilken utsträckning de fungerar som trygga och trivsamma 
mötesplatser. I omvandlingen av Holmen finns en rad sådana viktiga stadsrum; 
Den nya gatan bestående av Smidesgatan och Virkesvägen, Osmundsgatan, det 
centrala torget, Lillåkanten, Långgateparken, Hagabyparken, det urbana 
parkstråket och nya microparker. 
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Bild 7. Inspirationsbild över den centrala torgytan som välanvänd mötesplats i ett skede strax innan området är färdigomvandlat. 
Illustration av Mandaworks. 

Offentliga torg och platser 
För att kunna knyta samman området och skapa en levande stadsdel med aktiva 
stråk och mötesplatser krävs offentliga platser bestående av allmän platsmark 
där alla är välkomna att vistas. Dessa platser är bland annat viktiga för att 
koppla ihop utpekade kärnor samt Holmen med de omkringliggande 
stadsdelarna och skapa Holmens nya roll i staden.  

Ett nyskapande torg med inslag av grönska planeras bli den centrala punkten 
och mötesplatsen som ska interagera med omgivningen. En kreativ atmosfär 
eftersträvas på allmän platsmark i hela området, och den centrala torgplatsen är 
kärnan för temat. Torget blir en inspirerande mötesplats för olika idéer med 
möjlighet till flera olika aktiviteter som skapar en arena för kreativitet och 
framtidsblickande. Här passerar även de viktigaste stråken genom Holmen samt 
att navet för kollektivtrafiken i området planeras till denna plats. För att rama in 
och markera platsen kan det i anslutning till torget placeras en karaktärsbyggnad 
som med fördel kan innehålla en publik verksamhet för att ytterligare stärka 
torget som mötesplats. 

Även i den östra delen av området planeras en mindre torgyta/platsbildning. 
Platsen blir en naturlig mötesplats som knyter samman flera stråk på den östra 
sidan av ån vilket skapar goda förutsättningar för att skapa en inspirerande 
miljö med nytänkande verksamheter. En karaktärsbyggnad är passande i 
anslutning till torget för att markera platsbildningen. Med utgångspunkt i 
området industrikaraktär kan en varierad och dynamiska platsbildning skapas.   
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Förskola, grundskola och gymnasieskola 
I ett område som omfattar Holmen och angränsande stadsdelar kommer det i 
en framtid att finnas behov av ytterligare förskolor och minst en grundskola. I 
samband med att Holmen utvecklas med bostäder vore det positivt om en 
grundskola kan etableras inom stadsdelen i och med att det skulle bidra till 
visionen om en stadsdel med många funktioner som lever under många av 
dygnets timmar. 

Förskolor kan med fördel integreras med bostadsbebyggelse, exempelvis i 
bottenvåningen på flerfamiljshus. Om en förskola integreras med annan 
bebyggelse behöver kommunens riktlinjer för friyta tillgodoses. 
Samrådsförslaget för friyta till förskola är 40 kvm/barn. En fristående förskola 
på fem avdelningar skulle därmed behöva en friyta på ca 3 600 kvm. Inga 
specifika platser för förskola definieras i detta planprogram men behöver 
beaktas i kommande planeringsskeden när det blir aktuellt att detaljplanelägga 
för bostäder. 

I ett första scenario där omvandlingen av området inte kommit särskilt långt 
och inga eller väldigt få bostäder byggts ses en utökning av Västra 
Engelbrektskolan österut som det mest realistiska alternativet för att tillskapa 
skolplatser. 

I ett senare skede där omvandlingen har kommit längre och merparten av 
bostadsbebyggelsen har tillkommit genereras ett större skolbehov inom 
området. I detta läge skulle en ny skola placerad på Holmen behövas för att 
hantera det ökade skolbehovet skapat av den tillkommande bebyggelsen samt 
även för att avlasta befintliga skolor i angränsande stadsdelar. 

Planprogrammet visar ytor, i framförallt den södra delen av planområdet, som 
skulle kunna vara lämpliga för en grundskoleskoltomt utifrån storlek och läge. 
En grundskola bör placeras nära busshållplats och vara sammankopplat med ett 
välutbyggt gång- och cykelnät. Skolfastigheten ska vara tillräckligt stor, ca 
20 000 – 30 000 kvm beroende på antal elever, för att förutom skolbyggnaden 
även innehålla tillräcklig friyta, idrottshall, parkering för bil och cykel och 
varumottagning. Placeringen behöver också vara sådan att riktlinjerna för buller 
klaras på skolgården.  

Områdets utveckling i övrigt har en stor påverkan på när i tid och i vilket läge 
en skola i slutändan är möjlig att etablera. Det är troligt att en grundskola inte 
kan etableras i området förrän mot omvandlingens senare skede beroende på 
bland annat pågående industriverksamheter, buller och markföroreningar. 

Om det skulle visa sig finnas behov av en gymnasieskola i denna del av staden 
kan ett möjligt läge vara på fastigheten som ligger mellan järnvägen och Östra 
Bangatan i områdets östra del. Platsen ligger i närhet till utpekad kommunal 
kärna och det finns bra kommunikationsmöjligheter till och från området. 

Ett större grepp kring skolfrågan och framtida behov behövs för hela Örebro 
tätort för att kunna lösa behovet av skoltomter innan Holmen är 
färdigomvandlat. 
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Bebyggelsestruktur och gestaltning 
I takt med att Holmen omvandlas kommer stadsdelen genomgå påtagliga 
förändringar i skala, form och arkitektoniskt uttryck, vilket är naturligt för en 
stadsdel som i hög utsträckning byter markanvändning. Genom att bibehålla 
och utveckla den småskaliga karaktären som befintlig industribebyggelse från 
1940–1960-talen har i kombination med ny bebyggelse i en högre skala med 
friare uttryck och variation i material kan en dynamisk stadsmiljö skapas. 
Befintlig bebyggelse med industrikaraktär kan om den tas tillvara och utvecklas 
bidra till att stadsdelen får en egen karaktär. För att skapa en mer stadsmässig 
miljö finns behov av att skalan och kvartersstrukturen i dagens storskaliga 
kvarter delas upp i mindre enheter. Med mindre kvarter kan bostadsbebyggelse 
i mer slutna bostadsgårdar skapas. Ett riktvärde kan vara att ett bostadskvarter 
bör vara omkring 7000 m2 om bebyggelsen håller en höjdskala på 5–6 våningar. 

Väldefinierade gränser ger en psykologisk trygghet i till exempel vem som har 
ansvar för vad. Forskning visar att bostadsgårdars form har stor påverkan på 
hur boende uppfattar och använder dem. En mer sluten gårdsstruktur är inte 
lika exponerad för buller och det offentliga rummet vilket skapar en tryggare 
miljö för de boende samt en högre känsla av tillhörighet med de som delar på 
bostadsgården. Mer slutna bostadsgårdar visar också i högre grad spår av 
boendeinitiativ i form av planteringar, möbler och barnleksaker som lämnas på 
gården för gemensam användning.  

Karta 21. Möjlig placering och utbyggnad av skola 
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Eftersom området kommer att omvandlas under lång tid finns potential för en 
spännande utveckling med stor spännvidd mellan olika typer av byggnader, 
både avseende ålder, innehåll och storlek. 

Täthet 
Är all byggnation som bidrar till en tätare stad eller tätare mindre ort alltid rätt? 
Nej, när tätt innebär att tillgången till grönska begränsas, att ljusförhållanden på 
gårdar och i lägenheter hamnar på en ohälsosam nivå, eller att stadens eller 
ortens siluett förlorar sin karaktär, är det tätt på fel sätt. I Örebro ska 
nytillkommande bebyggelse i syfte att bygga tätare inte leda till mörka och 
instängda stadsrum och boendemiljöer. Miljöer med goda sol- och 
skuggförhållanden även på lägre våningsplan och innergårdar ska fortsatt prägla 
bebyggelsen. Det ställer höga krav på gestaltningen av ny bebyggelse. Fler 
människor medför ökad påfrestning på befintlig grönstruktur. I Örebro 
förutsätter en tätare form alltid en samordning med utökad grön infrastruktur. 
Om den nya bebyggelsen skulle ta i anspråk parker, naturområden, grönytor 
och innergårdar eller på annat sätt begränsa tillgången till grönska, skulle det 
innebära en väsentlig reducering av en av de mest grundläggande kvaliteter som 
människor behöver för sitt välmående.  

Holmen kommer bli en tät stadsdel. Med mindre kvarter skapas en mer levande 
och urban mångfald genom att ett mer finmaskigt nät av gator jämnare sprider 
flödet av boenden och besökare över stadsdelen. Då det i området idag råder 
brist på grönska är det dock extra viktigt att skapa plats för gröna innergårdar. 
På gårdar över 1 200 kvadratmeter gemensam yta kan flera aktiviteter pågå 
samtidigt, det vill säga till exempel den enes användning, odling, utesluter inte 
den andres, lek. För att öka möjligheten till att skapa trivsamma gröna 
innergårdsmiljöer får inte innergården konkurrera med hårdgjorda ytor som 
exempelvis markparkering. Se mer i kapitlen om Grönstruktur och offentliga 
rum s. 51, samt Trafik och infrastruktur s.62. 

Höjdskala 
Genom att bibehålla och utveckla den småskaliga karaktären som befintlig 
industribebyggelse från 1940–1960-talen har i kombination med ny bebyggelse i 
en högre skala med friare uttryck och variation i material kan en dynamisk och 
variationsrik stadsmiljö skapas. Höjdskalan på tillkommande bebyggelse i 
Holmen ska utgå från en centrumnära bebyggelse med våningsantal på i snitt 5 
våningar. Längs aktiva stråk och platser kan höjdskalan öka till i snitt 6–7 
våningar med inslag av byggnader upp till 12 våningar för att ytterligare rama in 
och markera målpunkter och platsbildningar. 

När nya verksamhetslokaler ska anläggas ska bebyggelsen ha en våningshöjd 
om minst 2 våningar. Det är positivt om verksamheter kan inrymmas i 
bottenvåningen på bostadshus.  

Möte med den omgivande staden 
Runtom Holmen finns stadsdelarna Baronbackarna, Holmens villaområde och 
Hagaby, där mötet mellan ny och befintlig bebyggelse har stor påverkan på hur 
Holmen kommer upplevas som område. Stora kontraster i skala och struktur 
mellan en ny stadsdel och de omgivande kan skapa motsättningar i hur den nya 
stadsdelen medverkar till att knyta samman staden. 

Insyn och skuggförhållande är viktiga aspekter som måste beaktas när ny 
bebyggelse möter befintlig. Ny angränsande bebyggelse bör förhålla sig väl till 
sin omgivning och gradvis öka i höjdskala från befintlig bostadsbebyggelse för 
att skapa en mjukare övergång. Avstånd mellan bebyggelsen och hur 
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byggnadskropparna vinklas mot varandra är också viktiga aspekter för att skapa 
ett mjukare möte. Detta kommer i detalj hanteras i detaljplaneskedet.  

Det är inte bara olika stadsdelar som möts i omvandlingen. För många blir 
infarterna från motorvägen, Hedgatan och Östra Bangatan det första mötet 
med den centrala staden. Det är därför viktigt att bebyggelsen och 
gatuutrymmet gestaltas på ett tydligt sätt som visar och markerar innerstadens 
början. 

Holmens villaområde 
Här skapas ett bra möte med låg och gles struktur likt den nuvarande. Nya 
bostäder blandas med befintliga och nya verksamheter som är förenliga med 
bostäder. I denna del av Holmens industriområde finns flera karaktärsskapande 
industribyggnader med kulturvärden som med fördel bevaras och tas tillvara för 
att skapa ett unikt kvarter både för stadsdelen men även för Örebro. 
Våningsantalet mot parkstråket och befintliga bostäder bör ej vara över fyra 
våningar.  

Hagaby 
Hagaby möter den nya bebyggelsen både söderut längs Mannatorpsparken och 
västerut längs med Lillån. Mötet längs Mannatorpsparken skapas genom att 
tillkommande bebyggelse närmast parken kan ha en höjdskala på 4 våningar för 
att stegvis trappas upp söderut mot Virkesvägen.  

Mötet längs Lillån gäller främst sydvästra hörnet av Hagaby där tillkommande 
ny bebyggelse kan ha en höjdskala på 5 våningar mot ån. Längre norrut möter 
den nya bebyggelsen Hagabyparken och kan närmast ån ha en höjdskala på 5-6 
våningar. 

Den nya bebyggelsen består främst av bostäder och ersätter på de flesta 
fastigheter befintlig markanvändning. I bebyggelsemötena är det viktigt att 
beakta sol-, skugg- och insynsförhållanden på fastigheten och mot befintlig 
bebyggelse. 

Baronbackarna 
Den bebyggelse i Holmen som idag möter bostadsområdet Baronbackarna 
består av en gles storskalig men ganska låg bebyggelsestruktur. En del av 
bebyggelsen inrymmer verksamheter som med fördel kan bevaras i området 
vilket gör att ett enhetligt möte i bebyggelsen kan bli svårt att uppnå.  

Stadsdelarna skilja av ett brett trafikrum vilket skapar stora avstånd mellan 
bebyggelsen. Bebyggelsen i Baronbackarna består av kopplade lamellhus i tre 
våningar som är sammanlänkade i långa karakteristiska meanderslingor som 
mot öster bildar en enda lång bostadfasad som ramar in bostadsområdets 
gårdar. Flerbostadshusområdet från 1950-talets mitt var när de uppfördes ett 
tidigt exempel på efterkrigstidens grannskapsplanering och blev tillsammans 
med Rosta mönsterbildade för efterkrigstidens bostadbyggande i Sverige. 
Baronbackarna är ett riksintresse för kulturmiljövården. För att rama in den nya 
stadsdelen och för att mildra effekterna av en högre bebyggelse i Holmen är det 
en fördel att tillskapa grönska på båda sidor vägen. Detta kan skapa ett mer 
enhetligt möte och är även är möjligt att genomföra vid befintlig bebyggelse 
som kan ses tillföra området värden även i den framtida utvecklingen. 

En tydligare gestaltningsmässig tanke på hur den nya stadsdelen ska möta 
Baronbackarna behövs vilket kommer att studeras vidare i det fortsatta arbetet 
med planprogrammet efter att handlingen varit ute på samråd.  
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Mestadels sker mötet av blandstad där kontor och bostäder är passande för att 
rama in gaturummet. Önskvärt är att ha genomgående entréer ut mot Hedgatan 
för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum. Detta kräver att Hedgatan 
omformas. 

Kommunala kärnan Svampen 
Korsningen kring Mejeritorget är utpekad som kommunal kärna i 
översiktsplanen. Intentionen är att skapa ett tydligt stadsrum med service och 
handel som bildar en målpunkt i staden. Bebyggelsen ska vara tydlig och 
omsluta samt markera den utpekade kärnan. Bebyggelsen utformas för att 
uppnå en stadsmässighet för att visa att här börjar den täta staden. Höjdskalan 
kan här vara något högre än i stadsdelen i övrigt för att markera att platsen är 
en viktig målpunkt. Mötet med och relationen till vattentornet Svampen måste 
utföras omsorgsfullt och får inte innebära en rumslig eller höjdmässig 
konkurrerens med vattentornet Svampen som idag utgör en solitär på platsen. 
Svampens identitet för platsen och dominans i stadsrummet måste värnas. 

Bostäder 
Inom Holmen planeras att tillkomma ca 2 000 – 3 000 bostäder, huvudsakligen 
lägenheter i flerfamiljshus i kvartersstruktur. Inslag av bostadstyper med lägre 
höjdskala och täthet som parhus etcetera kan ske i mötet med befintlig 
villabebyggelse. En blandning av upplåtelseformer och hustyper är önskvärt i 
Holmen, för att balansera de omgivande stadsdelarnas relativt renodlade 
hustyper och upplåtelseformer; Holmens villaområde och Hagaby består nästan 
uteslutande av småhusbebyggelse i äganderätt. Samtliga bostäder i 
Baronbackarna består av hyresrätter i flerfamiljshus. Bostadsområdena öster om 
Holmen har en större variation av såväl upplåtelseformer och hustyper. 
Behovet av särskilda bostäder ska i möjligaste mån beaktas.    

Bostäder kommer huvudsakligen att lokaliseras i anslutning till de befintliga 
villastadsdelarna Hagaby i Nordost och Holmens villaområde i söder och 
stråket däremellan. Genom en sammanhängande bostadsstruktur skapas 
naturliga kopplingar mellan Holmen och angränsande stadsdelar. Dels längs 
Lillån och dess grönstråk som kan erbjuda fina boendekvaliteter. Men även 
centralt i stadsdelen utmed en ny öst-västlig gata genom Holmen finns goda 
möjligheter att skapa attraktiva bostadsmiljöer som kan kombineras med inslag 
av arbetsplatser, servicefunktioner eller liknande. 

Stora delar av Holmen planeras bli bebyggelse av blandad karaktär, vilket 
möjliggör för bostäder även på andra platser inom området där det bedöms 
passande utifrån bland annat riskavstånd och bullernivåer. 

Kontor och verksamheter 
Holmen är idag en förhållandevis centralt belägen stadsdel med kopplingar till 
Örebros omkringliggande delar. Området består idag av många verksamheter 
med stor variation. I och med omvandlingen av Holmen kommer verksamheter 
av tillverknings- och industrikaraktär att minska medan icke störande 
verksamheter så som kontor, serviceverksamheter och bostäder kommer att 
öka. Målet är att antalet arbetsplatser inom området inte ska minska från dagens 
ca 700 arbetstillfällen. Nya arbetstillfällen bör främst vara yteffektiva och 
personaltäta kontor och verksamheter som är förenliga med bostäder och som 
passar väl in i det framtida Holmen. 

Livskraftiga företag är viktiga för Örebro. Holmens strategiska läge intill 
motorvägen och närhet till järnvägsstationen gör att området lämpar sig väl för 
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arbetsplatser som kräver goda pendlingsmöjligheter. Trots att det finns 
industrispår i Holmen är det dock olämpligt att lokalisera industrier som kräver 
tunga transporter så centralt. För den typen av verksamheter finns andra lägen, 
till exempel Pilängen, Berglunda med flera. 

Framtida kontors- och verksamhetsbyggnader inom Holmen ska uppföras med 
stor arkitektonisk omsorg och ska gå mot en högre exploatering och 
stadsmässighet än de byggnader som finns idag. Den tillkommande 
bebyggelsens förhållande till gatan ska generellt bli mer stadsmässig genom att 
byggnaderna i allt högre grad uppförs i fastighetsgräns mot gata samt att entréer 
vänder sig mot gatan. Ny bebyggelse för exempelvis bostäder eller kontor kan 
med fördel inrymma en bottenvåning med verksamhetslokaler, exempelvis för 
serviceverksamhet, restaurang, hantverk etc. 

En viss omfördelning mellan bostäder och kontorslokaler kan komma att ske 
inom det befintliga byggnadsbeståndet i Örebro. Det finns en möjlighet att 
äldre kontorslokaler i stadskärnan kommer att omvandlas till bostadsrätter i takt 
med prisutvecklingar och att kraven på yteffektiva och moderna arbetsplatser 
ökar. I stället skulle nya kontorslokaler kunna skapas på Holmen. 

Icke störande verksamheter 
Att i området fortsatt kunna bedriva verksamheter i ett så pass centralt läge 
kommer gynna kunder som inte är bilburna samtidigt som en större vidd av 
arbetsplatser skapas. Placeringen av denna typ av verksamheter är främst utmed 
motorvägen och längs järnvägen.  Detta är lägen som idag inte är lämpliga för 
en högre persontäthet genom kontor och bostäder p.g.a. risker förknippade 
med höga bullernivåer, transporter av farligt gods eller som inte bedöms inneha 
kvaliteter som är viktiga för en utveckling av kontor eller bostäder. Dessa 
platser erbjuder även goda skyltlägen för denna typ av verksamheter. Genom 
att bibehålla befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde lämpade för 
småskaliga och hantverksmässiga verksamheter kan konstnärliga och kreativa 
näringar gynnas vilket kan bidra till att stadsdelen får en blandning av 
verksamheter som kan skapa en dynamik positiv för områdets identitet och 
karaktär.  

 

  



51 PLANPROGRAM FÖR HOLMEN. 

Grönstruktur och offentliga rum 

Ställningstaganden 
• I Holmen är strävan att alla som bor och verkar ska ha en god tillgång 

till grönstruktur och offentliga rum. Det är en av flera faktorer som 
behövs för att skapa en attraktiv stadsdel. 

• Holmens befintliga parker kompletteras med flera olika typer av 
aktiviteter för att kunna erbjuda något för människor i livets alla 
skeden. 

• Holmens ljudmiljö förbättras för att upplevelsevärdena i det offentliga 
rummet i större utsträckning ska komma till sin rätt genom att buller 
från motorvägen och järnvägen dämpas med hjälp av lämpligt 
bullerskydd.  

• Holmen ska erbjuda attraktiva platser för återhämtning, rekreation och 
upplevelse.  

• I Holmen används rikligt med vegetation och genomsläppliga material 
för att uppnå en hållbar dagvattenhantering och bli mer resilient mot 
skyfall och översvämning.  

• Holmens grönstruktur kompletteras med gröna stråk och kopplingen 
till angränsande grönområden förstärks genom att barriärer 
överbryggas.  

• I Holmen finns det kreativa mötesplatser som även attraherar 
besökare från angränsande områden. Här välkomnas ett utforskande 
av platser med hjälp av konstnärliga och experimentella aktiviteter. 

• Inom Holmen bidrar flera olika ekosystemtjänster till att skapa en mer 
hållbar stadsdel. 

• Holmens vattennära läge, med Lillåkanten, är en kvalité som 
vidareutvecklas, samtidigt som åtgärder närmast ån vidtas för att 
mildra översvämningsrisken i området.  

• Ytan närmast Lillån ska nyttjas som grönområde, dels för att ta till 
vara det attraktiva vattenläget, dels för att undvika att ras och skred 
påverkar bebyggelse. 

I de befintliga parkerna behöver vistelse- och rekreativa värden höjas. I nuläget 
är stadsdelsparken för bullerutsatt och kvartersparkerna är smala stråk. Smala 
stråk har svårt att nå samtliga fyra mål utpekade i grönstrategin (se nästa sida). 
Det gör att dessa parker har svårt att bistå med en god tillgång på grönstruktur 
och exempelvis erbjuder endast Lillåkanten rikligt med återhämtning i området.  

Med anledning av detta, och för att lyckas skapa en attraktiv stadsdel för en 
växande befolkning skulle det behövas en ny större grönyta centralt placerat i 
området. Grönytan bör ligga i anslutning till gång- och cykelstråk, med närhet 
till förskola och skola och med goda ljud- och ljusförhållanden. Platsen bör vara 
så stor att flera aktiviteter kan pågå samtidigt. Aktiviteterna och platsen kan 
präglas av ett kreativt utforskande som gör att den blir ett besöksmål även för 
angränsande stadsdelar.  
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Tillgång till grönstruktur och offentliga rum 
En analys av grönstrukturen och tillgången till parkytor i olika delar av Örebro 
stad är utförd. Enligt analysen råder det brist på grönska i Örebro stads norra 
delar, utifrån grönytornas kvantitet, kvalitet, och tillgänglighet. Att det saknas 
god tillgång på grönska i de norra delarna av staden kommer inte lösas i sin 
helhet i samband med omvandlingen av Holmen. Däremot innebär 
omvandlingen en möjlighet att förbättra grönstrukturens kvantitet, kvalitet, och 
tillgänglighet. De gröna stråken som binder samman grönstruktur och 
offentliga rum inom området kan stärkas och även kopplingen till 
omkringliggande parker, grönytor och rekreationsområden i Örebro stads norra 
delar. Exempelvis kan kopplingen mellan norr och väster stärkas då det 
kommer underlätta för boende på norr att ta sig till gröna ytor i stadens västra 
delar.  

Grönstrukturen i Holmen ska utformas för att nå de fyra utpekade mål som 
anges i grönstrategin. Dessa är kortfattat: 

• ATTRAKTIVARE, för boende, besökare och näringsliv. 

• SAMMANHÅLLANDE, där de offentliga grönområdena är attraktiva 
mötesplatser där alla människor känner sig välkomna och inkluderade. 

Karta 22. Grönstruktur 
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• HÄLSOFRÄMJANDE, där parker och naturområden erbjuder oss 
människor både nödvändig vila och aktivitet. 

• MER RESILIENTA, när vi möter framtida utmaningar som 
klimatförändringar, förlust av växt- och djurarter och intensivt 
markutnyttjande. 

 

 

  

Karta 24. Avstånd till kvarterspark, 200 m respektive 300 m 

Karta 23. Avstånd till stadsdelspark, 500 m respektive 800 m 
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Microparker och bostadsnära grönska 
Det kommer bli utmanande att skapa en ny större grönyta i Holmen. Även om 
det blir en ny grönyta finns det anledning att jobba med andra gröna platser 
som microparker och bostadsnära grönska. Dessa platser kan vara trivsamma 
tillskott i vardagen och de får ett större värde ju närmare bostaden de ligger. 

Microparker är en mindre plats som är väl anpassad till sitt läge i stadsrummet. 
De bör ha en tydlig rumslighet med mycket innehåll och ett varierat 
växtmaterial. De ska ligga i anslutning till aktiva stråk eller målpunkter vilket gör 
att man kan ta del av grönskan, både fysiskt och visuellt. 

Forskning har visat att även utsikt över gröna miljöer från bostaden, skolan 
eller arbetsplatser kan ge stärkande, återhämtande och humörhöjande effekter.  

Den bostadsnära grönskan utgörs i första hand av privat kvartersmark. I 
Holmen blir det viktigt att tillskapa bostadsnära grönska på kvarterens 
innergårdar eller andra grönytor i direkt anslutning till bostäderna, speciellt med 
tanke på bristen av den nära grönskan och större grönytor. Den bostadsnära 
grönskan får gärna öppna upp sig mot gröna stråk och är även mycket viktig 
för lek, vila och samvaro.  

Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för grönytefaktor, detta kommer 
hanteras och arbetas in i handlingen efter samrådet. 

 
Figur 2. Principskiss över grön innergård och micropark. 

Grönstruktur och dagvatten 
En bättre fördröjning av dagvatten är något man kommer behöva arbeta med i 
hela området. Gestaltning av de gröna ytorna kommer vara en viktig del i 
arbetet för att lyckas fördröja och rena dagvatten men även mildra 
översvämningsproblematiken. Detta åstadkommer man exempelvis genom att 
bitvis bredda Lillån, skapa vattenlandskap med både ekologiska värden och 
upplevelsevärden, fördröja och rena vatten i gatumiljö och kraftig minska 
andelen hårdgjorda ytor.  

Micropark 

Grön innergård 
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Bild 8. Exempel på utsmyckningar i stadsrummet, skulptur i accentfärg och väggmålning. 

Utformning av grönstruktur och offentliga rum 
I Holmen eftersträvas en kreativ atmosfär med en egen karaktär som särskiljer 
området i staden. Här finns plats för experimentella formuttryck som 
exempelvis kan innehålla bygglek, muralmålningar, streetart och stadsodling. I 
det offentliga rummet i Holmen välkomnas ett utforskande med hjälp av både 
tillfälliga och mer bestående utsmyckningar. 

 

Om det redan finns gröna värden på en plats är det viktigt att värna och bygga 
vidare på dessa vid en ny- eller ombyggnation. Befintliga rester av 
industrispåren kan också vara värdefullt att lyfta fram på enstaka platser som 
sporadiska rester av en tidigare epok. Gamla industrispår kan liksom konsten 
längs Lillåkanten bidra med spänning och fungera som intresseväckande 
accenter i området. Karaktärsskapande bebyggelse kan bidra till att platser får 
en identitet vilket kan byggas vidare vid utformning av offentliga rum.  

Gröna stråk 
En sammanhållande struktur av gröna stråk knyter ihop stadsdelen och skapar 
kopplingar till angränsande områden. De befintliga stråken utvecklas och nya 
gröna stråk tillkommer (se lista nedan). Stråken kan variera i bredd. I bredare 
partier kan det skapas pausplatser som blir trivsamma inslag längs med gång- 
och cykelvägen. Pausplatser drar ögonen till sig och inbjuder till möten och 
upplevelser.  

Tillgängligheten till parker är mycket viktig. Därför är gena gång- och 
cykelvägar viktiga och nya broar över ån planeras i och med områdets 
omvandling. Längs transportstråk och andra platser där det kan vara svårt för 
grönskan att dominera är det viktigt att prioritera växtlighet för att lyckas skapa 
sammanhängande gröna stråk. 

Nya gröna stråk 
• Parkstråket längs östra sidan av Osmundgatan med fortsättning 

söderut till Långgateparken. 

• Stråket söder om torget, med fortsättning hela vägen söderut till 
Långgatan. 

• Stråket från torget och öster ut sträcker sig till andra sidan ån. 
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Figur 3. Riktvärden från Grönstrategin för avstånd och innehåll till olika parker och 
grönområden. 

Grönstrategins riktvärden och de befintliga parkerna 
Grönstrategin för Örebro kommun redovisar riktvärden för tillgång till olika 
parker och grönområden som bostadsgrönska, kvarterspark, stadsdelspark, 
strövområde och utflyktsområde. Mer information om innehåll i respektive del 
hänvisas till Grönstrategi för Örebro kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdelspark 
En stadsdelspark är en stor mångfunktionell 
park som fungerar som stadsdelens 
viktigaste gröna målpunkt. 

Hagabyparken är utpekad som stadsdelspark 
men har inte den funktionen idag. Den 
norra delen av parken gränsar direkt mot 
motorvägen vilket orsakar mycket buller. Ett 
bullerskydd behöver anläggas mot 
motorvägen för att begränsa bullret i parken 
och skapa den sociala oas av grönska som 
behövs för området. Detta behöver utredas i 
kommande planeringsskede. 

En utveckling av Hagabyparken skulle öka 
kvaliteten på parken och tillskapa de värden 
och aktiviteter som behövs för att fungera 
som en stadsdelspark enligt grönstrategin. 
Hagabyparken skulle kunna innehålla en stor 
variation av upplevelser i form av 
promenadstigar, platser för naturupplevelser, 
sittplatser, grillplatser, lekplats, öppna 
gräsytor för picknik, lekar, bollspel och 
spontanidrott. Parken ska ha aktivitetsytor 
som attraherar flera olika målgrupper samt 
tillgodoser behov av både rofylldhet samt 
folkliv och rörelse.  

 
Riktvärde storlek:  
Minst 5 hektar och beräknas serva 
ca 2 000 – 5 000 personer. 

Hagabyparken storlek: 
11 hektar  

Riktvärdet för högsta avstånd 
från bostad: 
500 – 800 meter. 

Antal boende i Hagaby idag: 
783 
Prognos 2027: 918 

Beräknat antal framtida 
boenden i Holmen: 
2 500 – 3 000 
Beräknat framtida totalt 
serviceunderlag för 
Hagabyparken: 
Cirka 3 500 – 4 000  
Beräknad framtida 
grönyta/person: 
27,5m2 grönyta/person. 
Rekommendation grönstrategin 20-
30m2/person. 

 

Stadsdelspark 
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En del av parkens yta ska användas för dagvatten- och 
översvämningshantering. Denna yta kan gestaltas antingen som en öppen 
gräsyta kombinerat med bollplaner eller i form av ett vattenlandskap som tillåts 
översvämmas vid behov. 

Kvarterspark 
Kvartersparken är en mindre park belägen 
nära bostaden. Kvartersparken har en viktig 
social funktion, framförallt för målgrupperna 
barn, småbarnsföräldrar och äldre. Inom 
Holmen finns idag två kvartersparker, 
Långgateparken och Mannatorpsparken. 
Båda parkerna är viktiga gröna stråk som 
ökar tillgängligheten till och från Holmen. 

Kvartersparkerna på Holmen behöver 
utvecklas för att tillgodose behovet av 
motion och rekreation, lek, naturupplevelser, 
mötesplatser och fritidsaktiviteter för alla 
åldersgrupper. Exempelvis tillskapas öppna 
ytor för fysisk aktivitet, gräsmattor för solbad, picknick och sällskapslekar, 
lekplatser som erbjuder utmaningar och äventyr och mötesplatser som erbjuder 
upplevelser för alla våra sinnen. 

Långgateparken 
Parken är en underutnyttjad yta som behöver förädlas för att skapa vistelse- och 
rekreativa värden. Befintlig vegetation ska i stor utsträckning sparas och utgöra 
stommen till de nya platsbildningarna längs med parkstråket. Parkstråket skulle 
kunna smalnas av på vissa ställen för att få tydligare platsbildningar i de bredare 
partierna genom att vissa angränsande fastigheter i norr tillåts utöka åt söder.  

Mannatorpsparken 
Det här gröna stråket är främst en transportsträcka för gång- och cykeltrafik 
idag. Stråket har stor utvecklingspotential. Att det rör sig så många människor 
genom parken gör att det finns anledning att satsa på sociala aktiviteter som gör 
att man vill stanna upp, exempelvis boulebana och utegym. 

Lillåkanten 
Lillåkanten fungerar som ryggraden i områdets grönstruktur då merparten av 
grönområdena ansluter till Lillåkanten. Lillåkanten är ett stråk som börjar i 
Holmen och mynnar ut vid Naturens hus i naturreservatet Oset-Rynningeviken. 
Längs stråket finns konst och skulpturer och denna karaktär kan med fördel 
vidareutvecklas, kanske med fler skulpturer längs Lillåkanten och 
Hagabyparken. Möjligheten att bredda Lillån och parken kring ån behöver 
utredas ytterligare för att kunna svara på vilka sträckor som kan vara aktuella 
för en breddning. Utifrån dagsläget tycks möjligheterna till breddning vara bäst 
i den södra delen av området eftersom det i norra delen på västra sidan om ån 
finns begränsade möjligheter på grund av underjordiska ledningar. Genom att 
låta Lillåkanten breda ut sig skapas en större vattenspegel som stärker stråkets 
vistelsevärden samtidigt som den ommodellerade marken kan hantera förhöjda 
vattenflöden. Där det är möjligt planeras marken närmast ån att terrasseras för 
att kunna ta hand om översvämningar vid extrema skyfall och förhöjda 
vattennivåer i Lillån. Närmast ån växer ett flertal träd, och de kan på de flesta 
ställen stå kvar i befintlig marknivå i lokala ”öar” vid en översvämning. 

 
Riktvärde storlek:  
1 – 3 hektar 

Riktvärdet för högsta avstånd 
från bostad: 
Bra standard 200 meter, godtagbar 
standard 300 meter. 

Tillgänglighet: 
Central placering i bostadsområde 
eller utmed viktiga rörelsestråk, som 
väl använda gång- och cykelvägar. 

Kvarterspark 
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Mötet mellan parken Lillåkanten och kvartersmark kan med fördel utformas 
mjukt för att låta parkens trivsamma miljö sträcka sig in i området. I annat fall 
kan man försöka komma bort ifrån monotona fasader och långa 
stängselsträckor för att skapa en trivsam och trygg miljö.  

Boglundsängens naturreservat 
Precis norr om planområdet ligger Boglundsängens naturreservat. De två 
befintliga kopplingarna/tunnlarna kan med fördel göras mer attraktiva för att 
främja rörelse mellan naturreservatet och Holmen. Ett bullerskydd norr om 
motorvägen skulle öka vistelsevärdet i naturreservatet som idag är starkt 
bullerutsatt i de södra delarna. 

Kultur, idrott och rekreation 
Antalet deltagare i fritids- och kulturaktiviteter ökar i samma takt som antalet 
kommuninvånare. Med en större befolkning ställs därför högre krav på 
befintliga fritids- och kulturanläggningar, samtidigt som det finns ett behov av 
nya anläggningar i nya stadsdelar. 

Kultur- och fritidsverksamheter kan användas som en katalysator i 
stadsutveckling och bidrar till att skapa ett attraktivt område som människor vill 
bo och leva i. I en omvandling av Holmen kan kultur- och fritidsverksamheter i 
ett tidigt skede skapa ett positivt sammanhang för stadsdelen och genom sin 
attraktivitet underlätta omvandlingen för fastighetsägare. Etablering av kultur- 
och fritidsverksamheter är en viktig del i arbetet för en levande stadsdel. 

Den yta inom Holmen som pekats ut som avgörande för att tillgodose 
invånarnas behov av idrott och rekreation är stadsdelsparken samt det gröna 
stråk som går längs med Lillån, kallat Lillåkanten. Lillåkanten kan här utvecklas 
till en aktiv mötesplats med bland annat utegym och anslutningar för motion 
norrut mot Boglundsängen och sydöst mot CV-området och Oset. Genom att 
skapa väl belysta och upplevt trygga anslutningar för motion norrut, sydost och 
genom att skapa en mindre rundslinga genom Hagabyparken knyts Holmen 
ihop med intilliggande bostadsområdet Hagaby. Utegym kombineras med 
parkbänkar och lekmiljöer för att skapa mötesplatser. Det gröna stråket längs 
med Lillån knyts ihop med Hagabyparken genom tillkommande gång- och 
cykelbroar. 

De befintliga fotbollsplaner som finns i Hagabyparken bör fortsatt finnas kvar. 
Dessa nyttjas primärt av föreningar verksamma vid Pettersbergs IP varför det 
är viktigt med säkra anslutningar mellan de båda idrottsplatserna för deltagande 

Figur 4. Principskiss för terrassering av parkrummet närmast Lillån. Vid en översvämningssituation 
kan delar av parkrummet och cykelbanan tillfälligt hamna under vatten. 
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barn och unga. I Hagabyparken finns även befintliga slänter som nyttjas för 
pulkaåkning. I och med att Holmen som bostadsområde utvecklas kommer 
trycket på ytan att öka och fler funktioner behöva utvecklas. 
Parkeringsmöjligheter i anslutning behöver utredas i kommande 
planeringsskede. 

För att tillgodose det civila samhällets behov av inomhusanläggningar ska en 
eventuell skola inom stadsdelen innehålla en fullstor idrottshall med planmåtten 
40 x 20 meter. 

Under omvandlingstiden kan flera temporära ytor och aktiviteter tillskapas i de 
utrymmen som uppstår mellan nya och äldre strukturer. Det offentliga torg 
som planeras i stadsdelens centrum kan utvecklas med hjälp av temporära 
kultur- och fritidsaktiviteter. Detta kan till exempel vara konstutställningar eller 
iordningställande av idrottsytor som exemplet nedan från Paris där en gata 
temporärt omvandlats till en skateboardyta. 

För att råda bot på den brist på större gröna ytor inne i området som kan 
nyttjas för idrott, kan spontanidrottsplatser utvecklas i de mellanrum utan egen 
identitet som kan uppstå mellan exempelvis fastigheter eller mellan väg, park 
och bebyggelse. Ett exempel på hur ett mellanrum mellan fastigheter har 
nyttjats på detta vis finns i Paris där en basketplan har anlagts mellan två 
huskroppar. Metoden skulle kunna appliceras på flera olika mindre ytor inom 
Holmen och tillgodose behovet av flera olika typer av idrottsaktiviteter som 
exempelvis basket, skateboard eller kickbike och kombineras med lekmiljöer för 
barn och unga. Detta är en metod som 
främst lämpar sig för temporära aktiviteter. 

Även ytor som inte upplevs som öppna kan 
med fördel utvecklas till spontan-
idrottsplatser som exemplet här bredvid från 
Seattle i USA där en viadukt med relativt 
enkla medel har omvandlats till en yta för 
cykelsport. Ytor som kan utvecklas mot 
detta är i närheten av någon av de befintliga 
bro- eller tunnelkopplingarna under 
motorvägen. 

Genom en konstnärlig gestaltning skapas 
inte enbart en funktionell yta för invånarna 
utan även en visuellt attraktiv och intressant 
yta med stor potentiell att utvecklas till en 
stark målpunkt inom stadsdelen. För att 
stärka och skapa ett övergripande 
sammanhang, visa konstens förutsättningar 
och möjligheter i stadsdelen och formulera 
en övergripande vision för den konstnärliga 
gestaltningen i området bör ett 
konstprogram tas fram i efterkommande 
skede. 

Kultur- och fritidsverksamheter verkar 
integrationsskapande och utgör ofta 
mötesplatser över både generations- och 
socioekonomiska gränser. Istället för att 
möjliggöra för en ny fritidsgård i Holmen 
pekar planprogrammet ut möjligheten att 

Bild 9. Exempel på hur mellanrumsytor kan utvecklas under 
omvandlingstiden. 
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barn och unga boende i Holmen utgör upptagningsområde för kultur- och 
fritidscentret 52:an i Baronbackarna. På detta sätt kommer de boende i 
Holmens behov av fritidsgård och folkbibliotek tillgodoses samtidigt som 
integration mellan de båda områdena 
skapas. Det är av vikt att passagen över 
Hedgatan utformas med hänsyn till de barn 
och unga som förväntas passera till och från 
fritidsaktiviteter. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede i 
samhällsplanering tillgodose det civila 
samhällets lokalbehov. I 
verksamhetslokalerna ska det därför inte 
omöjliggöras för att kunna bedriva 
föreningsverksamhet. 

I det fortsatta planeringsarbetet ska 
detaljerade behov av kultur- och 
fritidsverksamheter utredas i samverkan 
med Kultur- och fritidsförvaltningen. 

  Bild 10. Exempel på hur mellanrumsytor kan utvecklas under 
omvandlingstiden. 
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Trafik och infrastruktur 

Ställningstaganden 
• Holmen ska integreras i den befintliga staden genom bättre och 

tydligare kopplingar och stråk för samtliga trafikslag. God 
tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet är ledord i utvecklingen. 

• Genom en ny gatustruktur med nya gator och gång- och cykelvägar, 
skapas mindre kvarter som gör att området öppnas upp och får en 
mer stadsmässig karaktär.  

• En ny huvudgata ska tillkomma i öst-västlig riktning för att koppla 
ihop Smidesgatan, Virkesvägen och korsningen Östra Bangatan-
Mannatorpsvägen via tunnel under järnvägen.  

• Den nya huvudgatan blir en viktig gata i Holmen som karaktäriseras 
av handel, torg, restauranger och erbjuder god tillgänglighet för 
gående och cyklister. 

• Entréerna till Örebro innerstad och stadsdelen Holmen ska utvecklas 
och förskönas. 

• Hedgatan ska utvecklas till en stadsgata med plats för BRT, gång- och 
cykelvägar, täta passagepunkter, grönska och ett ökat samspel mellan 
bebyggelsen och den allmänna platsen. Möjligheten till 
kollektivtrafikskörfält ska bevaras. 

• Östra Bangatan ska utvecklas till en stadsmässig huvudgata genom 
förtätning längs stråket, nya trädalléer samt nya gång- och cykelbanor. 
Möjligheten till kollektivtrafikskörfält ska bevaras. 

• Trädallén längs Osmundgatans södra del ska bevaras och utvecklas till 
en park/torgyta. 

• För att åstadkomma en stadsmässighet och gröna gårdsmiljöer ska 
markparkering begränsas och bilparkering ska istället samordnas i 
gemensamma anläggningar och mobilitetshus. 

• Buller från motorväg och järnväg ska skärmas av för att skapa bättre 
boendemiljöer i stadsdelen. 

• Järnvägsreservaten i översiktsplanen ska bevaras så länge utredning av 
dem pågår. 

Övergripande trafikstruktur & trafikflöden 
I förslaget till ny trafikstruktur i Holmen har en av utgångspunkterna varit att 
minska de barriäreffekter som idag finns i området samt skapa en mer 
finmaskig struktur där gående och cyklister får mer plats i gaturummet.  

Gatunätet för fordonstrafik får en ny tydligare struktur med en ny huvudgata 
genom Holmen mellan Östra Bangatan och Hedgatan. Därtill tillskapas ett mer 
finmaskigt nät med nya lokalgator och kvartersgator. Den nya huvudgatan 
mellan Östra Bangatan och Hedgatan utformas för att kunna trafikera med 
kapacitetsstark kollektivtrafik. 
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Nätet för gång- och cykeltrafik får, liksom gatunätet för fordonstrafik, en ny 
huvudsträckning mellan Östra Bangatan och Hedgatan. Därtill kompletteras ett 
flertal gator med en ny separerad gång- och cykelbana enligt figuren nedan, 
bland annat Stålgatan, Östra Bangatan och längs E18/E20. Utöver de nya gång- 
och cykelinfrastrukturen kommer även det rekreativa gång- och cykelnätet att 
byggas ut och kopplas samman med gång- och cykelnätet i gatumiljön.  

Fler resor till fots och på cykel är också att vänta eftersom stadsdelen blir 
funktionsblandad med bostäder, arbetsplatser, skolor och daglig service. Detta 
är i linje med den önskvärda utvecklingen. För längre resor kommer Holmen i 
en framtid vara väl försörjt med kollektivtrafik genom BRT-stråket på 
Hedgatan, flera busslinjer på Östra Bangatan och eventuellt en ny busslinje 
längs med den nya huvudgatan. Området ligger dessutom bara ca 1 km från 
Örebro resecentrum, vilket skapar goda förutsättningar för hållbar 
arbetspendling både regionalt och storregionalt. 

Karta 25. Framtida gatunät och hierarki i gatunätet. 
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Trafikflödena för motorfordonstrafik i Holmen kommer sannolikt att öka i takt 
med att området förändras. Vid en fullt utbyggd blandstad enligt 
planprogrammet förväntas fordonstrafiken till och från området öka med ca 
5 500 fordon per dygn, vilket kommer fördelas ut på gatunätet. Den största 
förändringen är den nya huvudgatan, som förväntas bli en attraktiv länk för 
såväl trafik till Holmen som mellan omkringliggande stadsdelar. Överlag 
kommer alla gator i området sannolikt att få högre belastning i takt med att 
Örebro växer och Holmen utvecklas. I figuren nedan visas uppskattade 
trafikflöden för motorfordon år 2040 då Holmen antas vara en fullt utbyggd 
stadsdel med bland annat 2000 - 3 000 nya bostäder, ca 2 000 nya arbetsplatser, 
större besöksanläggningar, en ny grundskola och förskolor. Trafikflödena som 
redovisas är en blandning mellan kommunens prognos och målstyrda scenario. 

Trafikplats Hedgatan förväntas få en ökad belastning vilket måste hanteras 
genom ett samarbete mellan Örebro kommun och Trafikverket. 

Karta 26. Förslag på framtida gång- och cykelnät. 
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Ny huvudgata mellan Hedgatan och Östra Bangatan 
För att stadsdelen ska upplevas mindre som en barriär och förbättra 
orienterbarheten i området ska en ny huvudgata tillskapas på sträckan mellan 
korsningarna Hedgatan-Smidesgatan och Östra Bangatan-Mannatorpsvägen. 
Befintlig planpassage över järnvägen kommer ersättas med en planskild lösning, 
en tunnel under järnvägen, vars läge kommer flyttas ca 100 m söderut jämfört 
med dagens passagepunkt, se bilaga 3 Tunnelutredning. Svartån kommer 
passeras genom en ny bro i höjd med befintlig bro för industrispår, se karta 30 
s.67. Gatan kommer att förses med dubbelriktade körfält för bil och gång eller 
gång- och cykelbana på ömse sidor av gatan för att säkerställa god kapacitet för 
all trafik. Gatan beräknas få ett flöde på 6000–8000 fordon per dygn när 
området är fullt utbyggt. 

Den nya huvudgatan ska utformas med hög stadsmässighet för att minska 
barriäreffekten. På större delen av sträckan kommer gatan att förses med 
trädallé och plantering med möjlighet till längsgående parkering och 
cykelparkering för besök och angöring till bostäder och verksamheter, samt 
hållplatser för kollektivtrafik.  

 

Karta 27. Beräkning av förväntat framtida trafikflöde vid färdig omvandling. 
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Bild 12. Sektion Ny huvudgata. 

 

 

Bild 11. Illustration över huvudgata för inspiration till innehåll för nya huvudgatan 
genom Holmen, illustration av ÅF. 
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Gatans utformning och gestaltning kommer att variera längs med sträckan 
beroende på vad som finns i anslutning till denna, för att på så vis skapa ett 
intressant och integrerat gaturum, se principer i figuren nedan.  

Längs med torget kommer torgkänslan att avspeglas i gatans gestaltning, gående 
och cyklister ska enkelt kunna passera gatan och här föreslås den framtida 
hållplatsen för kollektivtrafik placeras.  

För gatusträckningen genom parkytan i anslutning till ån kommer gång- och 
cykelbanan på norra sidan att ansluta till befintlig gång- och cykelbro.  

I östra delen av den nya huvudgatan kommer gång- och cykelbanan på norra 
sidan vika av genom en byggrätt för att skapa en gen koppling till befintlig 
gång- och cykeltunnel. Se figur nedan.  

Karta 28. Olika karaktärer att utforma den nya huvudgatan efter. 
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Karta 29. Förslag på nya korsningsutformningar. 

 
Bild 13. Exempel Fälggatan i Lund på allmänt gång- och cykelstråk genom byggrätt. 

Större korsningspunkter längs sträckan förses med signalanläggningar och 
svängfält för att kunna styra trafikflödena och prioritera busstrafiken på 
sträckan på ett bra sätt. Det är främst vid dessa punkter som gående och 
cyklister kan passera gatan, undantag kan göras vid parkstråken.  

Mindre korsningspunkter längs huvudgatan regleras med väjningsplikt för trafik 
som kommer från underordnade gator. In- och utfarter från den nya 
huvudgatan ska minimeras och istället leds trafik till lokalgatorna för att sedan 
ansluta till angränsande fastigheter. Ett riktvärde är att korsningsavståndet och 
avståndet mellan in/utfarter inte ska understiga 50 meter, 100 m är ett önskvärt 
minsta värde.  
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Start och slut på den nya huvudgatan vid Östra Bangatan respektive Hedgatan 
utgör även två viktiga entrépunkter för trafikanter som kommer norrifrån in 
och staden. Entréerna är det första intrycket man får av Örebro, oavsett om 
man kommer med bil, buss, cykel eller till fots. Idag tydliggörs inte entréerna på 
ett märkbart och vårdat sätt, vilket gör det svårt att förstå att man kommit in i 
staden. Det finns ett behov av att ta ett grepp kring dessa platser och gestalta 
dem med ett värdigt och stadsmässigt uttryck, för att på så vis stärka Örebros 
varumärke och attraktivitet. 

Vid Östra Bangatan finns Svampen i blickfånget vilket är en viktig annonsör 
om var i staden man befinner sig, vilket kan stärkas ytterligare i samband med 
att ny bebyggelse samt den nya huvudgatan växer fram. Där den nya 
huvudgatan möter Hedgatan saknas helt och hållet en annonsör om entrén till 
Holmen och staden i stort. Här kan man exempelvis jobba med en 
korsningsutformning i form av en cirkulationsplats med konst i rondellen eller 
genom något uppmärksammande vid sidan av gatan. 

Östra Bangatan 
Östra Bangata på sträckan från Mejeriet och söderut föreslås att få en ny mer 
stadsmässig utformning som bättre passar in i den stadsmiljö som gatan 
kommer att ligga i framöver. Östra Bangatans gatubredd kommer bevaras 
liksom kapaciteten for motorfordon. Möjligheten att vid behov tillskapa körfält 
för kollektivtrafiken på sträckan ska bevaras.  

Karta 30. Större entrépunkter till Örebro och Holmen. 
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Enligt förslaget kommer de överdimensionerade körfälten och refugytorna att 
smalnas av, för att istället göra plats åt en dubbelsidig trädallé med möjlighet till 
angöringsparkering där angränsande bebyggelse finns eller tillskapas. Trädallén 
hjälper till att hålla skalan i gaturummet nere och bidrar till en mer mänsklig 
och stadsmässig karaktär.  

Gaturummet kommer även förses med en längsgående gångbana på västra 
sidan och en gång- och cykelbana på östra sidan. Gatans hastighet kommer 
sänkas för att minska buller och skapa bättre flöde i trafiken. Samtliga 
korsningspunkter kommer signalreglerads. Korsningen med Hovstavägen 
kommer bli en ny fyrvägskorsning där gående och cyklister ska passera gatan i 
plan vid signalen. Utöver befintliga korsningspunkter och en ny in-/utfart från 
Terminaltomten söder om korsningen med Hovstavägen kommer det att råda 
in-/utfartsförbud på sträckan. 

För att gatan ska upplevas som mer stadsmässig ska all nytillkommande 
bebyggelse vända sig ut mot gatan genom placering av entréer, cykelparkering 
och publika lokaler. Genom att öppna upp bebyggelsen mot gatan kommer 
flödet av människor på trottoarerna att öka och gatan kommer att upplevas mer 
folkrik, vilket i sin tur signalerar stad. 

 
Bild 14. Ny sektion Östra Bangatan (raksträcka). 
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Bild 15. Ny sektion Östra Bangatan (Korsning). 

Hedgatan 
Hedgatan är utpekat som ett prioriterat stråk för BRT (Bus Rapid Transit), som 
är ett koncept för att köra kapacitetsstark busstrafik i Örebro. BRT-stråket på 
Hedgatan är en del av BRT-stråket mellan Brickebacken och Vivalla, via 
centrum. Hedgatan kommer inom ramen för BRT-projektet att behöva byggas 
om och förses med busskörfält och körbanehållplatser på sträckan förbi 
Holmen. I korsningspunkter ska busstrafiken kunna prioriteras genom 
trafiksignaler eller genom att underordnade gator har väjningsplikt mot trafiken 
på Hedgatan. Om busskörfälten ska fortsätta över Trafikplats Hedgatan är inte 
beslutat ännu. Detta kommer att studeras vidare tillsammans med resultatet 
från Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.  

Hedgatan kommer utöver BRT även förses med ordentliga gång- och 
cykelbanor på ömse sidor av körbanorna. Målet är att låta en av gång- och 
cykelbanorna fortsätta över trafikplats Hedgatan för att minska motorvägens 
barriäreffekt. Utöver detta kommer passagepunkter över Hedgatan behöva ses 
över och förbättras så att det blir enkelt att passera gatan.  

Hedgatan bör ges en stadsmässig utformning. Ett sätt att göra detta är att 
minska Hedgatans skala genom att dels möjliggöra plats för fler stora träd, dels 
låta bebyggelsen i Holmen byggas mer på höjden. Alla tillskott i bebyggelsen 
bör ske på ett sådant sätt att gatan aktiveras, bland annat genom att entréer och 
skyltfönster placeras ut mot gatan och att det skapas plats för uteserveringar 
och angöring på lämpliga platser. Korsningen mellan Hedgatan och 
Smidesgatan (den nya huvudgatan genom Holmen) är en viktig entrépunkt för 
både Holmen och staden och denna plats och angränsande bebyggelse bör ges 
en sådan utformning att detta framgår tydligt. Platsen är ett potentiellt läge för 
en framtida BRT hållplats.  
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För att kunna möjliggöra busskörfält och/eller gång- och cykelbana över 
trafikplats Hedgatan kommer kapaciteten för motortrafik att behövas studeras 
djupare. Ett alternativ som kan övervägas är att bredda befintlig bro över 
motorvägen i Osmundgatans förlängning för att frigöra kapacitet i systemet 
genom en förflyttning av trafikflöden från Hedgatan till Osmundgatan. 

Bild 16. Illustration för stadsgata med busskörfält som inspiration för Hedgatans framtida 
utformning, illustration gjord av ÅF. 
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Lokala huvudgator 

 
Karta 31. Osmundgatans framtida aktivitetsstråk och förlängning av gång- och cykelbana 
längs med Stålgatan och Törngatans nya sträckning. 

Osmundgatans norra del (sträckan norr om den nya huvudgatan) behåller sin 
utformning i stort men med en omfördelning av trafikytor. Trottoaren på västra 
sidan breddas till 2,5 m genom att smalna av körbanan till 6,5 meter. På så vis 
erhålls en god standard för samtliga trafikslag på sträckan. Osmundgatans södra 
del behåller likt den norra delen av gatan sin utformning i stort, men även här 
behövs mindre justeringar av trafikytorna för att god standard ska uppnås. 
Trottoaren på västra sidan breddas till 2,5 m genom att körbanans bredd 
smalnas av till 6,5 m. Utöver detta föreslås att grönytan mellan körytan och den 
befintliga gång- och cykelbanan behålls men kompletteras med sociala 
aktiviteter för mer parkkänsla, se Figur 11. Inspiration för utformning av 
grönytan med sociala aktiviteter.  

Gång- och cykelbanan förlängs söderut till Långgateparken och där utrymme 
finns följer även principerna från aktivitetsstråken denna sträcka ner mot 
parken. På så vis kopplas de båda grönytorna och stråken ihop för bättre 
upplevelser och rörelsemöjligheter.  
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Bild 17. Osmundgatans södra del. 

 

 

 

Bild 18. Inspirationsbilder för utformning av grönyta med sociala aktiviteter. 
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Stålgatan, på sträckan mellan Osmundgatan och parken Lillåkanten, 
kompletteras med en gång- och cykelbana för att knyta ihop befintliga 
gång- och cykelbanor till ett sammanhängande nät. Detta möjliggörs 
genom att smalna av körytan till 6,5 meter och bredda den norra 
trottoaren från 2 till 4 meter. 

 
Bild 19. Stålgatan och Törngatan 

Törngatans södra del får en ny sträckning för att kunna ansluta till den nya 
huvudgatan genom området. Stråket förses med en körbana på 6,5 m en 
trottoar på 2,5 m på västra sidan och en gång- och cykelbana på 4 m östra 
sidan. Gatan kan även förses med trädplantering med möjlighet till 
angöringsparkering till ny bebyggelse mellan.  

Längs med de lokala huvudgatorna ska in- och utfarter minimeras och 
samordnas i syftet att skapa en organiserad och säker trafikmiljö. Detta genom 
att planera in/utfarter och korsningar med ett minsta mellanrum på ca 50 
meter. Utöver detta ska backsituationer från kvartersmark till gatorna 
förhindras genom god utformning.  

De lokala huvudgatorna ska regleras så att trafik från lokalgator och 
kvartersgator ska lämna företräde åt trafiken på de lokala huvudgatorna. 
Korsningar med huvudgator regleras enligt Karta 30 Förslag på nya 
korsningsutformningar, s.67. 

Lokalgator 
Allégatan, Törngatans norra del och Riddarbergsgatan kommer få nya 
sträckningar och anslutningar i samband med att den nya huvudgatan 
genomförs. Gatorna är de primära gatorna för trafik in och ut till befintliga 
bostadsområden. Då det förväntas röra sig mycket barn på sträckorna kommer 
gatorna förses med en gångbana på 2,5 m på ena sidan och en cykelbana på 
minst 3,5 m på motsatt sida. Körbanans bredd sätts till 5,5 m.  

Slöjdgatan, Stångjärnsgatan, Tackjärnsgatan och Myrmalmsgatan är alla tänkta 
att fungera som lokalgator med bör vid planläggning göra plats för breddade 
trottoarer på båda sidor av gatorna. Trottoarerna bör ges en minsta bredd på 
2,25 m. Körbanorna bör vara 5–6 m breda beroende på mängden stora 
transporter. 

För samtliga lokalgator, nya som gamla, gäller att dess utformning ska stimulera 
låga hastigheter på motorfordonstrafiken. Det är längs med lokalgatorna som 
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in- och utfarter till angränsande fastigheter med fördel förläggs. Att samordna 
in- och utfarter är dock viktigt för att få en organiserad och säker trafikmiljö.  

Den nya lokalgata i kvarteret Smedjan utformas så att den hänger samman med 
gestaltningen av torget. Stråket skiljer sig något från övriga lokalgator då denna 
är en mycket viktig länk för gång- och cykeltrafik i och genom Holmen. Stråket 
ska därför utformas med fokus på dessa trafikslag och biltrafiken ska begränsas. 
In- och utfarter till fastigheter bör därför inte förläggas längs detta stråk. 

Kvartersgator 
Kvartersgator utformas som torg- eller parkliknande gaturum där utformningen 
signalerar att gående och cyklister är de prioriterade trafikslagen och att 
fordonstrafiken ska hålla mycket låg hastighet. Principen är att utforma 
gångfartsområden eller så kallande Woonerf street, där genomfartstrafik 
undviks och där barnen ska kunna vistas utan vuxnas sällskap. Körytorna på 
kvartersgatorna ska hålls smala, max 4,5 meter där möte mellan två personbilar 
sker och 3,5 m i övrigt. Bredden på gaturummen bör dock vara större och kan 
med fördel variera inom spannet 8–12 meter. Kvartersgatorna bör präglas av 
grönska och möjlighet till vistelse och möten mellan människor. Träd är ett 
viktigt inslag i dessa gaturum och här finns även goda möjligheter att fördröja 
dagvatten. Med fördel placeras cykelparkering läns med dessa gator medan 
parkering för bilar undviks, detta med undantag för bilpoolsbilar och 
angöringsparkering som välkomnas.  

Mobilitetshus och parkering 
För att skapa en attraktiv stadsdel där 
boendekvaliteter i form av gröna gårdsmiljöer 
och stadsrum ska kunna växa fram ska all 
parkering införlivas i samlade anläggningar, p-hus 
eller garage under mark. Med fördel skapas 
gemensamma p-anläggningar där p-behovet för 
flera fastigheter kan tillgodoses. Bottenvåningarna 
på p-anläggningarna ska innehålla lokaler som aktiverar gaturummet. P-
anläggningarna förläggs med fördel i utkanten av området eller i anslutning till 
de större gaturummen.  

För att Holmen ska kunna bli en hållbar stadsdel 
bör de gemensamma p-anläggningarna utformas 
som mobilitetshubbar. En mobilitetshubb är en 
plats dit man söker sig för att lösa sina vardagliga 
ärenden, däribland parkera cykel eller bil och 
ladda elfordon, låna fordon från en cykelpool 
eller bilpool, tvätta eller serva fordon, sopsortera 
samt hämta paket som köpts via e-handel. 
Mobilitetshus bör även innehålla funktioner som elproduktion med t.ex. 
solceller och/eller batterilagring, biodling, närbutik och eller andra 
delningstjänster, t.ex. verktygspool. Mobilitetshus bör utformas med aktiv 
bottenvåning för att bidra till stadslivet. 

En parkeringsplats för bil 
tar i snitt upp 25 kvm yta, 
vilket är en lösning som 
inte kan tillgodoses i en 
smart och hållbar stadsdel 
som Holmen. 

Kostnaden att bygga en 
p-plats i ett underjordiskt 
garage är ca 250–450 tkr 
per p-plats medan 
motsvarande kostnad i en 
gemensam p-anläggning 
är ca 120 tkr per p-plats. 
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Bild 20. Illustration av mobilitetshus i Malmö som inspiration för Holmen. 

En lämplig bredd på ett mobilitetshus är minst 22 meter vid två parkeringsrader 
och 34m vid fyra parkeringsrader. Längden på huset kan variera beroende på 
hur många bilar som man behöver få plats med. Räkna med 2,5m per bil, exkl. 
ramper och ytterväggar.  

Lokalisering av mobilitetshubbar bör planeras efter att det ska finnas en nära 
tillgång för lokalt centrum, bostad och kollektivtrafiknod. Det måste vara 
acceptabla gångavstånd till och från mobilitetshubbarna för de som ska 
använda dem, lämpliga platser illustreras i figuren nedan. 

 
 

Karta 32. Markering visar yta där placering av mobilitetshubb och 
parkeringsanläggning är aktuell. 
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Befintlig järnväg och nya järnvägsreservat 
Befintlig järnväg kommer att behålla sin sträckning, men i planprogrammet 
föreslås att planpassagen vid Mannatorpsvägen ersätts med en planskild 
korsning, en tunnel. 

Den funktionsutredning för järnvägen genom Örebro som Trafikverket 
genomförde 2019 visar att ett dubbelspår på sträckan förbi Holmen innebär 
tillräcklig kapacitet under överskådlig tid. Utredningen visar också att ett 
snabbspår i tunnel under Svampen knappast kommer att bli aktuellt. Inte heller 
bedöms ett godsstråk utmed motorvägen som troligt – den dag snabbtågstrafik 
behöver utrymme på spåren är den bästa lösningen att godstrafiken flyttas till 
ett nytt spår väster om staden. 

Eftersom det trots allt råder osäkerhet om framtida sträckningar för järnvägen 
kommer järnvägsreservatet längs motorvägen som finns i översiktsplanen att 
bevaras och inte planläggas med nya byggrätter. Dock föreslås att en bullervall 
anläggs utmed motorvägen för att förbättra bullersituationen i Holmen och 
Hagaby. Bullervallen kan ersättas med bullerskydd om ett framtida godsstråk 
enligt reservatet i översiktsplanen skulle bli aktuellt.  

Buller 
Bullersituationen längs med motorvägen och Järnvägen skapar otrivsamma 
miljöer en bra bit in i Holmen och Hagaby. För att höja kvaliteterna i området 
föreslås att en bullervall eller bullerskärm byggs längs med motorvägen för att 
bland annat kunna nyttja Hagabyparken som en stadsdelspark. Längs med 
järnvägen föreslås att buller skärmas av med hjälp av sammanhängande 
bebyggelse eller bullerskärmar. Hårdgjorda ytor längs med järnvägen och de 
större gatorna ska undvikas då det bidrar att bullret kan sprida sig. Istället ska 
mer grönska in i såväl gatumiljö som längs med järnvägen.  

 

   Karta 33. Sträckor längs stora bullerkällor med förslag på åtgärder för att minska 
bullret inom planområdet. 
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Teknisk försörjning 

Ställningstaganden 
• Åtgärder för att mildra översvämningsrisken i Örebro tätort behöver 

utföras för att möjliggöra omvandlingen enligt planprogrammet. En 
utredning för att identifiera möjliga översvämningsåtgärder i de 
centrala delarna av Örebro påbörjas under 2020. 

• Inom ytan närmast Lillåkanten skapas åtgärder i grönstrukturen som 
mildrar översvämningsrisken i området.  

• För att undvika översvämningar vid 100- och 200-årsflöden i Lillån 
samt vid skyfall behöver byggnader anläggas med en färdig golvnivå 
som med säkerhetsmarginal ligger över +25,5 m. Detaljerad utredning 
krävs i detaljplaneskedet. 

• Gatorna i området ska fungera som ytliga sekundära avrinningsvägar, 
vilket innebär att gatorna ska anläggas med längslutning mot Lillån 
eller mot grönstråk. 

• Vid ny- och ombyggnation av gator samt torg i planområdet ska 
rening och fördröjning av dagvatten beaktas.  

• För att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas behöver 
föroreningsbelastningen från dagvattnet minska. Kommande 
detaljplaner bör säkerställa en fördröjning på ca 90 % av dagvattnets 
årsvolym (ca 20 mm) vilket skulle minska föroreningarna till Lillån 
med 70–80 %.   

• För att minska föroreningsbelastningen till Lillån ska det införas fler 
gröna och/eller genomsläppliga ytor i planområdet.    

• Eftersom stora delar av Holmen består av industrimark behöver 
marken saneras innan det möjligen kan vara lämpligt med infiltration. 

 

Stadsdelen är redan idag fullt utbyggd med teknisk försörjning. Utöver 
kommunalt vatten och avlopp är fjärrvärme utbyggt i hela stadsdelen. 

I och med att stadsdelen är fullt utbyggd finns det större ledningsdragningar i 
vissa delar som kan innebära stora merkostnader vid eventuell flytt. Det skulle 
kunna vara aktuellt i samband med stadsutvecklingen med ny kvartersmark och 
tillhörande byggrätter. Detta är en fråga att ha med sig i det fortsatta 
planeringsskedet. 

Dagvattenhantering och översvämningsrisk 
Holmen är en stadsdel som redan är exploaterad med en övervägande del 
hårdgjorda ytor i form av byggnader och asfalterade innergårdar för parkering 
och uppställning.  

En viktig utgångspunkt för att Holmen ska kunna omvandlas till en stadsdel i 
enlighet med planprogrammets vision är att tillskapa ytor och miljöer med 
rekreativa värden i form av växtlighet och grönska. Denna typ av tillskott har 
förutom att skapa trevliga miljöer för boende, också en viktig funktion för att 
fördröja och rena dagvatten.  

Dagvattenåtgärder bör planeras gemensamt i hela området så att dagvattnet kan 
hanteras på ett långsamt och renande sätt. Detta är extra viktigt med tanke på 
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att Lillån är det mest förorenade vattendraget i staden. En förändrad 
dagvattenhantering behöver föregås av provtagning för att säkerställa att 
föroreningar inte transporteras vidare till Lillån. 

En dagvattenutredning för området pågår som ska identifiera och föreslå 
lämpliga områden på Holmen där dagvatten kan stå/rinna tillfälligt under ett 
skyfall, samt föreslå åtgärder för omhändertagande och rening av dagvatten i 
området. 

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 för området är 900-1200 liter per 
minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150 meter. 

Avfallshantering 
Området kommer genomgå en stor omvandling i markanvändning och stora 
volymer av ny bebyggelse kommer uppföras. Omvandlingen kommer ta lång 
tid och avfallshanteringen behöver därmed succesivt anpassas till rådande 
markanvändning. 

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. 

Det avfall som kommunerna enligt miljöbalken (1998:808) har 
omhändertagandeansvar för är huvudsakligen hushållsavfall (avfall från hushåll 
och därmed jämförligt avfall från verksamheter). Typiska avfallsslag är 
hushållsavfallet i soppåsen, källsorterat matavfall samt olika slags farligt avfall 
från hushållen. Farligt avfall kan till exempel vara lösningsmedel, 
rengöringsmedel och andra hushållskemikalier. Som hushållsavfall räknas också 
hushållens grovavfall – uttjänta möbler, textilier och andra husgeråd, samt avfall 
uppsamlat från slam- och latrintankar, skolor, hotell, restauranger och liknande. 
Ansvaret för omhändertagande omfattar inte verksamhetsavfall (inkl. bygg- och 
rivningsavfall) eller sådant avfall som omfattas av producentansvar. 

Området planeras innehålla både bostäder, kontor men även verksamheter 
förenliga med bostäder. Dessa verksamheter kan vara i behov av särskild 
hantering av avfall, detta gör att man fortsatt behöver räkna med 
avfallshantering som kräver speciell hantering. 

Ett spännande område i arbetet mot ett mer hållbart samhälle är att jobba med 
cirkulär hantering av material. Genom att någons avfall blir en annans råvara 
kan resursslöseriet minskas.  
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Genomförande 
En utveckling inom Holmen kommer till största del ske genom en successiv 
utveckling av respektive fastighet. Det handlar om omvandling från dagens 
industrikänsla till uppgradering med till exempel en ny byggnad för kontor med 
högre våningsantal inom en del av fastigheten, följt av vidareutveckling av 
resterande delar. Kombinationen av befintlig karaktärsskapande bebyggelse och 
nytillkommande bebyggelse som stärker kvarteret kan gynna en omvandling 
som sker under lång tid. En transformation som utgår från att lyfta positiva 
inslag i befintliga miljöer stödjer en gradvis utveckling.  I samband med att 
kvartersmarken utvecklas uppgraderas och utvecklas den allmänna platsmarken 
med nya parkstråk, mötesplatser och en mer stadsmässig karaktär. För att 
mildra risken för översvämning och på så sätt möjliggöra en omvandling i sin 
helhet utifrån planförslaget, krävs åtgärder i grönstrukturen, både inom 
planområdet, men även utanför. Det är åtgärder som samtidigt skapar 
mötesplatser och miljöer som bidrar till planprogrammets målbild. 

Nya verksamheter och ny bostadsbebyggelse kräver att befintliga detaljplaner 
arbetas om. Planerna måste vara flexibla för att befintlig verksamhet ska kunna 
fortsätta på platsen till dess att stunden är inne för ett eventuellt förändrat 
markanvändande. 

Kommunen äger en begränsad del av kvartersmarken inom Holmen, vilket 
begränsar kommunens möjligheter till att i ett tidigt skede skapa en omfattande 
mängd byggrätter för att på så sätt realisera programförslagets utbyggnad. All 
utveckling i stadsdelen behöver ske genom ett nära samarbete mellan kommun 
och fastighetsägare samt genom ett gynnsamt samarbete fastighetsägarna 
emellan.  

Planprogrammet visar den tänkta utvecklingen av stadsdelen år 2040. 
Omvandlingen av Holmen kan inte påbörjas överallt samtidigt, utan kommer 
ske succesivt i takt med att pågående verksamheter som inte stämmer överens 
med intentionerna i planprogrammet omlokaliserar eller lägger ner. I dag finns 
pågående industriverksamhet som innebär begränsningar i markanvändningen 
på kringliggande fastigheter. Det innebär att vissa delar av stadsdelen måste 
utvecklas genom större genomgripande förändringar och andra delar kan 
utvecklas oberoende av angränsande verksamheter.  

Den öst-västliga gatuförbindelsen genom stadsdelen kommer kunna byggas ut 
etappvis från väst till öst. Den första etappen som innebär en förlängning av 
Smidesgatan kan genomföras i närtid då det finns planstöd för gatan i gällande 
detaljplan. I etapp två kopplas Smidesgatan och Virkesvägen ihop via en bro 
över Lillån, vilket kräver detaljplaneändring och utbyggnad av en vägbro. I 
etapp två kommer fortsatt trafik österut ske på befintliga vägar (Törngatan och 
Mannatorpsvägen). Först i etapp tre kommer Virkesvägen och östra Bangatan 
knytas samman via en ny vägtunnel under järnvägen.   

Etappvis omvandling 
Utvecklingen av Holmen kommer behöva ske etappvis utifrån de möjligheter 
som finns i tid och rum. Förutsättningar som har stor påverkan för områdets 
omvandling är översvämningsrisken och pågående industriverksamheter. På 
vissa platser innebär det begränsningar i valmöjligheten av markanvändning 
medan det på andra platser finns en större valfrihet. En annan viktig aspekt att 
ta hänsyn till är markägoförhållandet i området som består av många olika 
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fastighetsägare. Kommunen äger väldigt lite mark i området vilket betyder att 
omvandlingen är beroende av privata initiativ. 

Utifrån rådande förutsättningar med pågående industriverksamhet och 
översvämningsrisk, bedöms områdets ytterkanter vara mest framkomliga i en 
första omvandlingsetapp. Nuvarande kombiterminalområde bedöms därmed 
kunna omvandlas i den första etappen, men det förutsätter en flytt av 
terminalverksamheten. Det är därför av stor vikt att hitta ny mark i Örebro 
kommun dit den så kallade Svampenterminalen kan flytta sin verksamhet. 

Steg ett mot en omvandling av Holmen bör vara att lösa det översvämningshot 
som ett 1 000-års flöde medför. Detta begränsar inte bara Holmen utan även 
stora delar av centrala Örebro. Då översvämningen beräknas vara så pass 
omfattande är det inte rimligt att lösa detta inom planprogrammets gränser. En 
lösning måste dels innehålla åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 
men framför allt krävs en eller flera större åtgärder för översvämningshantering 
utanför befintlig bebyggelse som kan hantera de beräknade vattenmängderna 
vid ett 1 000-års flöde.  

De efterföljande stegen innebär att de verksamheter som har ett stort 
påverkansområde efterhand omlokaliseras. Thomas Betong bedöms vara möjlig 
att omlokalisera först, därefter Trelleborg och i ett sista steg Johnson Metall.   

Många delar av området, speciellt runt pågående industriverksamheter, kräver 
mer eftertänksamhet och ytterligare utredningar för att så småningom nå 
planförslagets mål. Beträffande den etappvisa utvecklingen finns en del 
ställningstaganden att ta hänsyn till: 

• När det är dags för nya större investeringar i en fastighet ska 
bebyggelsen omformas i riktning mot förslaget i detta planprogram.   

• För att möjliggöra nya bostäder i anslutning till en äldre detaljplan för 
industri kan de befintliga verksamheterna behöva detaljplaneändras 
till lämplig markanvändning. Möjligheten till detta prövas i 
detaljplaneläggningen.   

• Tillkommande lokaler för verksamheter ska inte begränsa möjligheten 
till etablering av skola, förskola och bostäder i utpekade områden 
enligt markanvändningskartan.  

Redovisad etappindelning är en fingervisning om vad som behöver utredas och 
hända i området för att kunna omvandla hela Holmen mot de mål som 
planprogrammet presenterar. Omvandlingen kommer ta lång tid och är 
beroende av privata initiativ. 

Redovisat riskavstånd från pågående verksamheter i kartan är en fingervisning. 
I varje efterföljande projekt som syftar till genomförande av planprogrammet 
kommer utredningar behövas tas fram för att fastställa vilka avstånd till 
pågående industri som erfordras för att anses förenliga med de risker/utsläpp 
som pågående industri medför. 

Planerad markanvändning är en avgörande faktor kring vilket avstånd som kan 
anses rimligt. Exempelvis kräver bostäder och skola ett längre avstånd till 
pågående industri än verksamheter. 
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Ytterligare utredningar kommer behöva göras i 
efterkommande planeringsskede. När det gäller 
frågor som behöver utredas och hanteras 
gemensamt, tex dagvattenhantering, identifiering 
och sanering av markföroreningar, riskavstånd till 
pågående industri med mera, uppmuntrar 
kommunen till gemensamma initiativ fastighetsägare 
emellan. 

Nedan redovisas de olika steg för att uppnå 
planprogrammets mål. 

 



83 PLANPROGRAM FÖR HOLMEN. 

Principer för kostnadsfördelning 
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. Huvudprincipen för 
finansieringen av ny eller ombyggd allmän plats är att den bekostas av den som 
får nytta av åtgärderna. Denna princip är reglerad i Plan- och bygglagen och 
definieras närmare i Örebro kommuns riktlinjer om exploateringsavtal. I 
samband med antagandet av de individuella detaljplanerna tecknas mer 
detaljerade exploateringsavtal i enlighet med Riktlinjerna för exploateringsavtal. 

Uppgradering gata 
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. Utmed flertalet gator kan det även handla om 
trädplanteringar och enkel- eller dubbelsidig gång- och cykelväg. 

Utformningen av respektive gatutyp som omfattas av denna uppgradering 
kommer att utgå utifrån innehållet i avsnitt ”Trafik och infrastruktur” s.61. I 
samband med kommande detaljplanering kommer frågan om 
uppgradering/omgestaltning att vidareutvecklas tillsammans med den tänkta 
markanvändningen och exploateringsgraden. 

Utveckling av rekreativa och gröna rum/stråk  
Utveckling av rekreativa och gröna rum/stråk innebär dels att vissa partier av 
fastighetsmark behöver övergå till att bli allmän platsmark park. Frågan om 
procentsats av fastigheterna som ska övergå till allmänplatsmark är avhängt 
markanvändning samt omfattningen av tillkommande byggrätt. Vid 
kvartersmark för bostadsbebyggelse är behovet av parkytor större, samtidigt 
som fastighetsvärdet blir högre samt mervärdet av rekreativa närmiljöer 
avgörande. 

Vissa insatser som behöver göras för att förbättra tillgång till grönska innebär 
vidare utredning och större investeringar, bla bulleråtgärder och kopplingar för 
gång- och cykeltrafik. 

Större gemensamma investeringar 
Större investeringar tas gemensamt av de fastigheter som är till gagn av 
densamma. Programförslaget innebär flera mer omfattande åtgärder som ett 
större antal fastigheter kommer ha nytta av. Kostnaderna förknippade med 
dessa ska generellt fördelas mellan berörda fastighetsägare. Finansieringen av de 
större gemensamma investeringarna delas upp i två zoner. Fördelning av 
finansieringen inom zonerna står i förhållande till fastigheternas storlek. Den 
procentuella fördelning som beräknas skrivs in i exploateringsavtalen och 
aktualiseras vart eftersom investeringarna genomförs.  

Nedan radas ett par exempel upp på större investeringar, fler kan tillkomma 
efterhand: 

• Torgbildning invid korsningen Smidesgatan/Osmundsgatan.  

• Öst-västliga gatukopplingen inkl. tunnel. 

• Dagvattenlösningar  

• Gång- och cykelkopplingar. 
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• Nya gång- och cykelbroar över Lillån. 

• Park och grönstruktur.  

• Bulleråtgärder utmed motorvägen och järnvägen 

 

En kostnadsfördelningsnyckel kommer att arbetas fram och ligga till grund för 
arbetet med kommande exploateringsavtal kopplade till detaljplaneläggningen 
inom stadsdelen. 

Konsekvenser 
Behovsbedömning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 
kap. 34 § och miljöbalken, MB, 6 kap. 11 § för aktuellt planprogram inför 
detaljplaneringen. 

Slutsatsen av behovsbedömningen 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 redan är bebyggt, samt att föreslagen förändring i 
markanvändningen inte förväntas utgöra någon betydande negativ 
miljöpåverkan. 

Den omställning av markanvändning som föreslås kommer sannolikt snarare 
medföra betydande positiva effekter, då verksamheter och industrier som idag 
medför tunga transporter, buller, lukt och stoft, ersätts med en mindre störande 
markanvändning. 

I den fortsatta planeringen kommer ett flertal frågor, tex förorenad mark, buller 
från väg och järnväg, översvämningsrisk mm att behöva utredas 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. 

Miljökonsekvenser 
Området planeras bli en framtida ny stadsdel med ett blandat innehåll. 
Förtätning och utbyggnad av arbetsplatser och bostäder inom planområdet 
innebär att fler människor kommer att bo och arbeta mer centralt i Örebro. 
Stadsdelens utveckling ska ske planerat på både lång och kort sikt. Den mark 
som exploateras kommer att nyttjas yteffektivt i och med en högre exploatering 
jämfört med idag. Utgångspunkt i programförslaget har bland annat varit att 
tillvarata, utveckla och stärka befintliga gröna och blåa kvaliteter för att skapa 
rekreativa värden. Området ger ökat underlag till kollektivtrafik och service och 
innebär ett effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. 

De gröna värdena kommer stärkas genom att nya grönområden skapas och 
befintliga utvecklas. En mindre andel av Holmens mark än idag kommer att 
utgöras av hårdgjord yta vilket kommer minska avrinningen av smutsigt 
dagvatten. Att området får en mer genomsläpplig markyta med en snällare 
användning mot dagens verksamheter och industrier gör att 
föroreningsutsläppen till Lillån blir lägre. Detta är ett steg mot en bättre 
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vattenkvalitet i Lillån. Lillån bedöms även som en viktig spridningslänk för 
vattenlevande organismer då den i stort är oreglerad och sammanlänkar 
Lången, Boglundsängen och Hjälmaren. Planförslaget bedöms inte medföra 
någon negativ påverkan på Lillån som spridningslänk.  

Holmen har under längre tid fungerat som ett verksamhetsområde. Detta 
medför att det inom området förekommer förorenade områden. Inom hela 
stadsdelen kommer frågan om markföroreningar att vara aktuell. I de 
kommande detaljplanearbetena kommer frågan om markföroreningar att vara 
en viktig fråga att arbeta med. 

Örebro kommun bedömer att utvecklingsförslaget innebär liten eller ingen 
påverkan på Boglundsängens naturreservat. 

Samlokalisering 
Samlokalisering av verksamheter som kontor och handel i bostadsområden kan 
medföra problem orsakade av ökat transportarbete, mer omfattande 
avfallshantering och stort behov av parkering. Det är heller inte ovanligt med 
bullerstörningar från exempelvis fläktar. Dessutom kan vissa typer av 
verksamheter medföra luktolägenheter för närboende till exempel restauranger. 

Det finns olika förutsättningar i olika delar av programområdet att hålla sig till 
riktvärden för buller. Placeringen och utformning av bostadskvarter ska utgå 
ifrån nuvarande och framtida bullerproblematik. Även detta studeras vidare i 
kommande detaljplaner. 

Vid förekomst av brandfarliga, explosiva och giftiga ämnen ska olycksfallsrisk 
beaktas. 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget innebär att stadsdelen går från verksamhetsområde till en blandad 
och tillgänglig stadsdel med ett stort antal arbetsplatser och bostäder. Parkstråk, 
grönområden och nya mötesplatser kommer möjliggöra för vistelse och fler 
möten mellan människor inom området och även locka boende inom andra 
delar av staden till stadsdelen. Förslaget bidrar till att minska den mentala 
barriär mellan de östra och västra delarna av staden som Holmen i dag utgör. 
Det kommer bli viktigt att fortsätta jobba vidare med områdets 
sammanlänkning med de intilliggande stadsdelarna. Nya stråk och mötesplatser 
förbättrar tillgängligheten och den upplevda tryggheten till, från och genom 
området. Förslaget medger även goda möjligheter till snabb och tillgänglig 
kollektivtrafik samt gena cykelvägar som ansluter och utvecklar det befintliga 
nätet. 

Ett av förslagets mål är att tillskapa liv och rörelse under fler timmar av 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. 

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 Holmens 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 
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stadsdel skapas för fler, även socioekonomiskt svagare grupper som normalt 
inte har tillgång till nyproducerade bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid utveckling av området kommer det ske ett effektivt nyttjande av befintlig 
struktur samt tillskapande av ny infrastruktur kopplad till kvarteren. Det 
kommer att finnas behov av flera större infrastruktur- och 
grönstrukturinvesteringar. Kostnaderna för dessa kopplas till exploateringarna.  

Holmen är ett befintligt verksamhetsområde där verksamheter som är förenliga 
med bostäder kan fortsätta på platsen. Däremot kommer vissa verksamheter 
behöva omlokaliseras eller avvecklas för att möjliggöra för den föreslagna 
utvecklingen. 

Frågan om markföroreningar kommer vara aktuell inom hela planområdet som 
en följd av tidigare och pågående verksamheter. 

Mark för skola, förskola och annan service föreslås i anslutning till föreslagna 
bostäder. Genom en större blandning mellan arbetsplatser och bostäder blir det 
bättre underlag för service. 

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.  

Nollalternativet skulle innebära att samtliga befintliga verksamheter fortsätter 
med de verksamheterna de bedriver idag. En centralt belägen stadsdel 
möjliggör då inte för förtätning och utveckling. Behovet av bostäder kvarstår 
och behöver då utvecklas i andra, mer perifera lägen av staden. Risken att 
utveckling sker på jordbruksmark ökar och Holmens industriområde är fortsatt 
en barriär för många invånare mellan omkringliggande stadsdelar. Samt att 
förorenad mark riskerar att i högre grad inte bli sanerad.  

Samtidigt finns vissa fördelar med att ha vissa verksamheter i så pass centralt 
läge i staden. Framför allt har området väldigt bra vägförbindelser både inom 
Örebro samt i ett regionalt perspektiv vilket förkortar transportavstånd både 
för gods och pendling. Dock medför det centrala bostadsnära läget att det blir 
svårt att utveckla den industri som finns på platsen idag, samtidigt som det på 
grund av pågående industri även är svårt att förtäta eller omvandla fastigheter 
för bostäder.  



87 PLANPROGRAM FÖR HOLMEN. 

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 och förtätning inom 
Holmen, såväl som i Örebro stad. Målet är att skapa goda förutsättningar för en 
stadsutveckling av Holmen idag samt på kortare och längre sikt. 

Nästa steg i processen är framtagande av detaljplaner för enskilda fastigheter 
alternativt större delområden. Detaljplanering av respektive fastighet kommer 
att ske på initiativ av fastighetsägarna. Avstånd till pågående verksamheter och 
åtgärder för att minska risken för översimning av området, kommer också 
påverka när i tid fastigheter är möjliga att omvandla. 

Vägtunneln under järnvägen som ska ersätta den plankorsning som finns idag 
kommer även behöva lyftas in i Trafikverkets planering för att kunna 
genomföras. 

För ytterligare underlag för det fortsatta arbetet se rubriken ”Genomförande”. 
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