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Sammanfattning
Strategin för arkitektur och byggande beskriver utvecklingen i staden Örebro och i kommunens tätorter,
byar och bebyggelse i det fria landskapet. Den utgör,
tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och
trafikprogram, en konkretisering av översiktsplanen.
I dokumentet diskuteras byggnadernas, de publika
platsernas, gatornas och naturområdenas funktion och
gestaltning samt samspelet dem emellan. Stadens och
landsbygdens karaktärsdrag och utveckling beskrivs
utifrån olika typer av stadsdelar och orter.
Strategin för arkitektur och byggande presenterar tre
sätt att bygga en växande, tätare och mer sammanhållen kommun, dels genom kompletteringar i stadsdelar
och orter, dels genom omvandling av industri- och
verksamhetsområden och dels genom nya stadsdelar,
utbyggnadsområden och byar. Förändringen av staden
förväntas vara störst i sex utvecklingsområden som
omfattar både befintliga och nya stadsdelar. Staden
kommer också förändras genom att växa på höjden

främst i omvandlingsområden och längs större trafikstråk. Utvecklingen på landsbygden förväntas ske
både i tätorterna, nya byar och i det fria landskapet.
Bebyggelsen i utpekade utvecklingsstråk är speciellt
viktig för att stärka orternas koppling till varandra och
till staden.
Strategin för arkitektur och byggande lyfter fram
behovet av god vardagsarkitektur, men också kraftfulla
märkesbyggnader. Arkitekturen ska kunna möta nya
livsmönster och företagsstrukturer. Varje byggnad ska
gestaltas utifrån ett större sammanhang och platsens
förutsättningar, med målet att berika sin omgivning.
De publika platserna ska upplevas attraktiva, trygga
och tillgängliga. De ska ha utrymme för det spontana
och kunna möta många intressen. Publika platser är,
tillsammans med naturområden och multifunktionella
gator, en viktig del i stadsdelarnas och orternas utveckling och ska bidra till att binda ihop kommunens
delar.
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Här presenteras kortfattat dokumentets kapitel:
1. Inledning

Kapitlet beskriver dokumentets syfte, bakgrund,
målgrupp och framtagande. I kapitlet tydliggörs vilket
fokus innehållet har och utifrån vilket perspektiv
begreppet arkitektur används i dokumentet. Andra
styrdokument som samspelar med strategin Arkitektur
och byggande i Örebro kommun beskrivs kortfattat,
liksom vilka olika byggaktörer som ingår i byggandet
och vilka förväntningar kommunen har på dessa.
2. En framtidsbild

I kapitlet målas en skissartad framtidsbild upp som
omfattar hela kommunen med fokus på stadsutveckling, arkitektur och byggande, och som baseras på
slutsatserna i översiktsplanens 25-årsperspektiv.
3. Styrkor och utmaningar
– ett utgångsläge för byggandet

Kapitlet beskriver stadens och landsbygdens kvaliteter
och utmaningar utifrån främst den byggda miljön och
ett helhetsperspektiv kopplat till översiktsplanen.
Utmaningen som en snabbt växande befolkning skapar,
diskuteras utifrån målet att staden och de mindre tät
orterna både ska kunna rymma fler, vara mer sammanhängande och rymma goda livsmiljöer.
4. Byggandet av en växande, tätare
och mer sammanhållen kommun

Här presenteras tre övergripande sätt på olika nivåer
för hur kommunen kan bli mer sammanhållen, samtidigt som olika delar kan växa. Det handlar dels om
kompletteringar i befintliga orter och stadsdelar, dels
om att utveckla större omvandlingsområden, dels om
nya stadsdelar och utbyggnadsområden i de mindre
tätorterna och nya byar.

6. Det publika rummet – torget, gatan,
parken och andra publika platser

Kapitlet beskriver betydelsen av publika platser,
gator och naturområden idag och i framtiden, både
ur stadens och landsbygdens perspektiv. Här diskuteras vem som har rätt att nyttja platserna och hur nya
behov kan påverka gestaltningen. Här betonas vikten
av att binda ihop de publika platserna till en sammanhängande struktur. I kapitlet diskuteras den privata
aktörens roll i utvecklingen av det publika rummet och
gränsdragningen mellan det offentliga och det privata.
Gestaltningen av de publika platserna i kommunen
beskrivs utifrån förutsättningar och behov som är
kopplade till varje typ av plats.
7. Stadens utveckling

Kapitlet beskriver utvecklingen av stadsdelarna i tät
orten Örebro och de sex utpekade utvecklingsområden
som är prioriterade i översiktsplanen. Här diskuteras
även stadens siluett och höjdskala, var kommunen gärna
ser en högre höjdskala och höga byggnader och var man
vill undvika det. I kapitlet diskuteras de befintliga stads
delarnas kvaliteter, behov, möjliga tillägg och förändringar. Nya stadsdelar i innerstaden och de yttre
delarna av staden beskrivs utifrån fyra stadsdelstyper.
8. Landsbygdens utveckling

Kapitlet beskriver utvecklingen av de mindre tätorterna, byarna och bebyggelsen i det fria landskapet
i Örebro kommun. I kapitlet diskuteras de befintliga
platsernas kvaliteter, behov och möjliga tillägg och
förändringar. Här beskrivs också förutsättningarna för
nya byar och enskilda byggnader i det fria landskapet
och deras relation till den befintliga bebyggelsen och
landskapet.

5. Husen och kvarteret

9. Kvalitet och snabbhet i byggandet
– kommunens verktyg

Kapitlet diskuterar byggnadens och kvarterets gestaltning. Här diskuteras även blandning på olika nivåer
både utifrån innehåll och arkitektur. I kapitlet betonas
vikten av att sätta den enskilda byggnaden i ett större
sammanhang. Vidare diskuteras nya behov i samhället och förutsättningar kopplade till platsen, som kan
påverka arkitekturen och byggnadernas innehåll. Olika
byggnadstyper beskrivs utifrån deras roll och påverkan
på omgivningen. Kapitlet diskuterar också arkitekturens relation till byggkostnad och lyfter fram behovet
att utveckla byggandet utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.

Kapitlet beskriver Örebro kommuns olika verktyg för
att styra kvaliteten i byggandet. Örebromodellen presenteras som kommunens främsta verktyg för att styra
arkitektonisk kvalitet under hela planerings- och markanvisningsprocessen fram till byggststart, när vi hanterar
den kommunägda marken. Här beskrivs också hur
vi agerar när vi inte använder Örebromodellen på
kommunalt ägd mark och privat mark. I kapitlet finns
också en beskrivning av många av de övriga styrverktyg
och dokument som normalt ingår i planeringen, som
översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram
och detaljplaner.
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Arkitektur och byggande i Örebro kommun riktar sig till dig som
byggaktör eller arkitekt, men även till tjänstemän och politiker
involverade i utvecklingen av Örebro kommun. Dokumentet är en
konkretisering av översiktsplanen. Det ska ses både som ett verktyg för att hålla samman utvecklingen och som ett underlag för
en diskussion om hur vi ska bygga vårt framtida Örebro.

Vad är det här för dokument?

Arkitektur och byggande i Örebro kommun är en
konkretisering av kommunens översiktsplan. Dokumentet har fokus på arkitektur och byggande i staden,
de mindre tätorterna och det fria landskapet. Det innehåller
ställningstaganden kopplade till översiktsplanen, men
också en mer öppen diskussion kring hur vi ska bygga
vår framtida kommun. Strategin är tänkt både som ett
styrdokument för byggandet, som ett stöd i planeringen
och som ett underlag i diskussioner om det framtida
byggandet och arkitekturens betydelse i Örebro kommun.
Det omfattar båda delarna i vår fysiska livsmiljö, det
vill säga byggnaderna och platserna runt omkring.
Arkitektur och byggande i Örebro kommun ersätter
dokumentet Handlingsplan för stadens byggande som
antogs 2014. Handlingsplan för stadens byggande
omfattar endast tätorten Örebro och har främst fokus
på byggnaderna. I denna version omfattas även
landsbygden och det publika rummet har fått en
större roll.

Riktat till vem?

Arkitektur och byggande i Örebro kommun riktar sig
till dig som bygger och investerar i Örebro eller till dig
som funderar på att göra det. Den riktar sig till dig
som är arkitekt eller annan specialist som gestaltar
och projekterar den byggda miljön. Strategin är även
ett arbetsverktyg för alla som arbetar med stadsbyggnadsfrågor och bygglovshantering i kommunen,
såväl tjänstemän som politiker. Det används när planprogram, planbesked och detaljplaner ska tas fram. Det
används i samband med markanvisningar och när nya
publika platser ska gestaltas. Det fungerar som stöd vid
bygglovshantering och som diskussionsunderlag vid
dialogmöten med medborgare och företag. Dokumentet riktar sig också till dig som är intresserad av
stadsplanering och arkitektur i allmänhet eller av vad
som kommer att hända, främst i Örebro kommuns
stadsdelar och mindre tätorter.

Varför behövs en strategi som delvis är
fylld av självklarheter?
Örebro kommun växer snabbt. Kommunens vision
är att bli ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora
stad”. Det är en vision som inbegriper hela kommunens attraktivitet. I en snabbväxande kommun ska
ordet attraktiv inte förstås som att tillväxten i sig är
ett självändamål. Målet är att människor och företag
ska trivas och utvecklas och att bebyggelsen i staden
och på landsbygden ska kunna erbjuda ett fungerande

vardagsliv, samtidigt som befolkningen växer och
företagen blir fler. Det betyder trygga boendemiljöer,
bra skolor, ett rikt fritidsutbud och bra tillgänglighet
till såväl natur som handel och service av olika slag.
I ordet attraktiv ligger också skönhetsupplevelser, att
Örebro kommun har en tilltalande arkitektur, vackra
publika platser och attraktiva naturområden. För att
uppfylla visionen behöver vi planera för en kommun
som ger invånare och företag möjlighet till allt detta.
Mycket av det som är skrivet i dokumentet kan uppfattas som självklarheter, till exempel att det är viktigt
att byggnaderna ska samspela med gator och innergårdar. Samtidigt visar verkligheten att det är just sådana
självklarheter som inte alltid tas på allvar när projekten
väl genomförs, med en sämre livsmiljö som resultat.
Dokumentet baseras delvis på frågeställningar och
intressekonflikter som Stadsbyggnad upplever i det
dagliga arbetet. När många intressen ska samspela och
ibland drar åt helt olika håll, behövs verktyg för att
hålla samman utvecklingen. Det här dokumentet är ett
av de verktygen.

Utifrån vems perspektiv?

Vi är alla omgivna av det byggda, det som någon har
gestaltat. Det påverkar våra dagliga liv i stort sett alla
timmar på dygnet, 365 dagar om året. Vi som planerar,
beslutar och bygger våra livsmiljöer är varken barn
eller riktigt gamla som lämnat yrkeslivet bakom oss.
Ändå måste den byggda miljön tillfredsställa allas
behov. Att planera, rita och bygga är en stor utmaning
som kräver inlevelse i hur andra människor lever sina
liv. Det är med de glasögonen, det vill säga de som
även fångar upp perspektivet hos barnen och andra
som inte är med och tar besluten, som det här dokumentet måste läsas.

Fokus på sammanhangen

Strategin för arkitektur och byggande har fokus på
sammanhang och samspel. Samspelet mellan bebyggelsen i staden, de mindre tätorterna och i det fria
landskapet. Samspelet mellan byggnaden och platserna runt omkring. Samspelet mellan byggnadens
och platsens olika delar. Samspelet mellan att vara en
snabbt växande kommun och att hantera byggandet
på ett sätt som berikar livet för de som bor, verkar och
besöker kommunen. Dokumentet diskuterar därför de
komplexa sammanhang som alla byggprojekt i någon
grad ingår i, och som omfattar ekonomiska, sociala
och ekologiska aspekter.
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Arkitekturen ska ses som ett verktyg
för utveckling av goda livsmiljöer

Med arkitektur menar vi allt i den byggda miljön som
är gestaltat, som byggnader, torg, broar och gator.
Arkitektur är summan av utseende och funktion. Det
handlar om långt mer än ett visst uttryck eller en stil.
Det handlar om skönheten man kan uppleva i en
byggnads yttre, men också hur den fungerar för den
som använder byggnaden. I dokumentet omfattar
arkitekturen hur de olika delarna är sammansatta, hur
byggnaderna, platserna och stadsdelarna samspelar
med varandra, det vill säga aspekter som också kan ingå i
begreppet stadsbyggnad. Genom att hantera både form
och användning och samspelet mellan delarna, kan
arkitekturen användas som ett verktyg för att bygga
fungerande och attraktiva livsmiljöer.

De olika byggaktörerna och
deras ansvar

Byggandets aktörer agerar utifrån olika förutsättningar
och intressen. De kan delas in i tre grupper; privata
bolag, kommunala och offentliga bolag samt enskilda
privatpersoner. Gemensamt för alla är att byggandet

styrs av plan- och bygglagen (PBL) och att aktörernas
byggprojekt påverkar omgivningen. Enligt PBL ska
alltid en avvägning ske mellan allmänna och enskilda
intressen och varje projekt ska ses utifrån ett helhetsperspektiv i relation till stads- och landskapsbilden.
Nedan utvecklas kommunens syn på de olika aktörerna:
• Det privata företaget som bygger, äger eller förvaltar,
i samspel med konsulter och andra involverade i
byggprocessen, ska följa bygglagstiftning och agera
i enlighet med den kommunala planeringsprocessen.
Örebro kommun har en förväntan på aktören att
alltid hantera sitt projekt utifrån ett helhetsperspektiv,
som inte bara gynnar den egna verksamheten utan
även samhället som projektet är en del av.
• De kommunala och offentliga bolagen agerar i stort
sett på samma villkor som de privata bolagen, men
förväntas i ännu större utsträckning hantera projektet
utifrån kommunens bästa och agera förebild inom
arkitektur och byggande utifrån alla tre hållbarhets
perspektiv (ekologiska, sociala, ekonomiska). Detta
gäller speciellt de kommunala bolagen som styrs av
kommunala ägardirektiv och styrdokument.

Ur översiktsplan för Örebro kommun:
Örebros arkitektur ska skapa en harmonisk och väl fungerande helhet av byggnader, utemiljöer och mellanrum i hela
staden, uppvisa en hänsyn till och förståelse för människors olika ekonomiska förutsättningar och livsmönster samt känne
tecknas av höga hållbarhets- och kvalitetskrav.
• Arkitekturen i Örebro ska uppfylla höga krav på kvalitet
ur funktionell, teknisk, ekologisk och estetisk synvinkel,
och samma krav bör omfatta allt byggande, som
stadsbyggande, infrastruktur, enskilda byggnader, torg,
gator och parker.
• Arkitekturen ska bidra till ett bra samspel mellan intilliggande bebyggelse och landskap och skapa trivsamma,
trygga, attraktiva och inbjudande miljöer i alla delar av
staden.
• Den befintliga bebyggelsen i Örebro har en lång historia
och hur staden har utvecklats kan tydligt läsas i bebyggelsen. När staden utvecklas och kompletteras ska dess
historiska utveckling och de karaktärer som präglar
staden fortfarande vara tydliga och avläsbara.
• Samhällets ökade krav på hållbarhet ska hanteras som
en integrerad del i arkitekturen.
• Förändringar i människors livsmönster och företags
sätt att organisera sin verksamhet sker snabbt och ska
rymmas i arkitekturen. Arkitekturen måste ha förmåga
att omvandla eller skapa nya former av bostäder och
arbetsplatser för att kunna tillfredsställa de behov som
uppstår i framtiden.
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• Människors olika ekonomiska förutsättningar ska kunna
mötas med god arkitektur oavsett priset på byggnaden.
• Bebyggelseutveckling på landsbygden ska eftersträva
en attraktiv landskapsbild, det vill säga tillvarata landskapets befintliga värde och karaktär, och vara förenlig
med viktiga hållbarhetsaspekter.
• Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terrängoch naturförhållanden samt till platsens kulturmiljö
värden. Bebyggelse i jordbrukslandskapet har historiskt
placerats i höjdlägen på mark som ur odlingssynpunkt
har ett mindre värde och i randzonen mellan skogsoch odlingslandskap.
• Nya byggnader bör gestaltningsmässigt anpassas till
befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition med
avseende på byggnadsform, material och färg.
• De prioriterade tätorterna kan bli ett attraktivare
boendealternativ till staden om nya större tillägg med
bostäder och boendemiljöer huvudsakligen utformas
utifrån den karaktär och prägel som kännetecknar
varje enskild ort och de landskap som omger dem.

• Den enskilda privatpersonen har samma ansvar som
ett byggföretag att agera utifrån bygglagstiftning och
i enlighet med kommunens processer. Den enskilda
byggaktören förväntas också ta hänsyn till grannar
och omgivande kvarter, men kan ha större frihet att
hantera sitt byggprojekt utifrån egna behov, speciellt
om det är i liten skala och på platser som saknar
detaljplan. En privatperson utan egen erfarenhet av
byggande kan behöva förlita sig på konsulter, entreprenörer och husförsäljare, och kan därför behöva
stöd från kommunen att hantera detta.

Andra styrdokument som samspelar
med detta

I kommunens Övergripande strategier och budget
(ÖSB) beskriver den politiska majoriteten vad den
kommunala verksamheten ska arbeta med under året.
Framtagandet av detta dokument är ett av de uppdrag
som ÖSB prioriterar.
Huvuddokumentet för fysisk planering är kommunens
översiktsplan, Vårt framtida Örebro, som antogs av
Kommunfullmäktige i april 2018. I översiktsplanen
talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig
god utveckling när det gäller bebyggelse och markoch vattenanvändning.
Arkitektur och byggande i Örebro kommun utgör en
konkretisering av Örebro kommuns översiktsplan. Det
betyder att du i översiktsplanen kan läsa om helheten
och att du här kan läsa om arkitektur och byggande på
en mer detaljerad nivå.
Örebro kommuns trafikprogram och grönstrategi
är två andra dokument som på liknande vis utgör
en konkretisering av översiktsplanen. Tillsammans
med strategin för arkitektur och byggande ger dessa
dokument en bred bild av utvecklingen av den byggda
miljön och naturmiljön.
Det finns många fler styrdokument som påverkar den
byggda miljön och naturmiljön. Till en del av dessa
dokument finns hänvisningar i kommande kapitel. Det
finns bland annat en kulturmiljöinventering, riktlinjer
för skyltar, kvalitetskrav för uteserveringar, riktlinjer
för Örebro kommuns lekplatser, policy för stadsträd,
belysningsprogram, parkeringsnorm, riktlinjer för cykelparkering, cykelnätsplan, riktlinjer för markanvisning
och en vattenplan.
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Hur är dokumentet framtaget?

Dokumentet är framtaget genom ett samarbete mellan
Stadsbyggnads olika enheter inom detaljplanering,
översiktlig planering, bygglov, kulturmiljö, mark och
exploatering, naturvård och geodata. Innehållet har
förankrats genom ett tjugotal möten med en parlamentarisk grupp bestående av politiker från samtliga
partier som också representerar Programnämnd samhällsbyggnad, Byggnadsnämnden och Landsbygdsnämnden. Dokumentet har framtagits parallellt med
arbetet med översiktsplanen och det har därför skett
en dubbelriktad påverkan av innehållet mellan de båda
dokumenten. Till grund för innehållet har varit den
tidigare versionen av dokumentet Handlingsplan för
stadens byggande, tillsammans med övriga styrdokument som påverkar bebyggelsens utveckling.
Strategin är beslutad av Programnämnd samhällsbyggnad
2018–05–31.

1. Inledning
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2. En framtidsbild

Översiktsplanen beskriver kommunens användning av mark och
vatten fram till 2040. Hur kan översiktsplanens ställningstaganden
omsättas till byggnader, publika platser och naturområden? Hur
kommer staden, tätorterna, de nya byarna och landskapet att se
ut och vad kommer de ha för innehåll?

En framtidsbild
av Örebro kommun
En attraktiv, grönskande och hållbar kommun
som blivit mer sammanhållen och innehållsrik
för att möta nya behov och livsmönster.

Stad och landsbygd i ökat samspel

Ett ökat samspel mellan staden Örebro och landsbygdens tätorter och byar har gjort kommunen allt mer
sammanhållen och innehållsrik. Tillgången till stadens
utbud av upplevelser och publika platser, service och
arbetsplatser har ökat för invånarna på landsbygden i
takt med utbyggnaden av starka kommunikationsstråk.
Samtidigt erbjuder landsbygden fler och nya attraktiva
alternativ för boende, företagande och fritid som inte
ryms i staden. Kommunens många naturområden och
odlingslandskap som finns nära bebyggelsen fyller en
allt viktigare funktion när befolkningen snabbt ökat i
antal.

Gröna stadsdelar och nya byar,
omvandlade industriområden och
flexibla platser

Stadens och landsbygdens växande befolkning ryms
i nya och omvandlade stadsdelar och i nya byar och
områden i de mindre tätorterna. Bebyggelsen som
tillkommit bidrar till att binda ihop kommunens delar.
Utvecklingen har också påverkat stadens och landsbygdens karaktär.
Detta syns i stadens centrala industriområden som
succesivt omvandlats till stadsdelar med en mix av
bostäder och verksamheter i nya och äldre byggnader.
Det märks i många nya gröna stadsdelar runt om i
staden, integrerade med naturen och bebyggelsen intill
och i nya verksamhetsområden där grönskan också är
ett viktigt inslag. Det syns i gator som omvandlats till
trädplanterade mångfunktionella stadsrum och som
tillsammans med å-rummen, parkerna och gröna stråk
binder ihop staden till ett sammanhängande publikt
rum. Det syns i torgen och lokala centrum som blivit
fler, mer aktiva och flexibla, för att möta många intressen
och behov. Utvecklingen är också 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.
I de mindre tätorterna syns nya områden intill den
befintliga bebyggelsen och enskilda nya bostadshus
som fyller igen luckor som tidigare fanns i kvarteren.

Tätorternas publika platser och stråk är utvecklade
för att bättre möta en växande befolkning och för att
stärka orternas identitet och innehåll. Landsbygdens
förändring är även synlig i nya byar som vuxit fram
i strategisk relation till tätorterna och som erbjuder
ett attraktivt boende nära naturen. I landskapet finns
också nya byggnader som kompletterar befintliga byar
eller är placerade mer fritt i landskapet i lägen som
utgår från traditionella bebyggelsemönster, för att inte
splittra odlingsmarken eller förminska upplevelsen av
det öppna landskapet.

Trivsam vardagsarkitektur och
märkesbyggnader

Den goda vardagsarkitekturen har en viktig roll i kommunens utveckling. 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
Märkesbyggnaderna har också en viktig roll. De får
oss att lyfta blicken och inspirerar och ibland provocerar oss. 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, till exempel ett parkeringsgarage eller en
industribyggnad som getts arkitektonisk spets för att
stärka platsens attraktivitet och lyfta fram en viktig
funktion eller verksamhet.
Den äldre arkitekturen, som står för den historiska
förankringen och stora upplevelsemässiga värden, är
som tidigare stommen i den byggda miljön. Samspelet
mellan den äldre arkitekturen och den nya har blivit
allt viktigare när staden och tätorterna förtätats och
nya byggnader tillkommit i landskapet. Väl gestaltade
möten mellan nytt och gammalt har skapat balans,
men också dynamik och spänning i den byggda miljön.
Den nya arkitekturen har påverkats av nya livsmönster
och av företagens förändrade sätt att organisera sig.
Oavsett om det handlar om enkel vardagsarkitektur
eller märkesbyggnader är byggnaderna gestaltade med
omsorg för att både vara funktionella och beröra våra
sinnen. Samspelet med naturen och andra förutsättningar kopplade till platsen har utvecklat arkitekturen
och gjort den mer särpräglad. En ökad medvetenhet
om klimatförändringar har format de nya kvarteren
och byggnaderna på ett sätt som gjort dem mer energieffektiva och klimattåliga, med teknik för energiproduktion integrerad i arkitekturen.

2. En framtidsbild
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3. Styrkor och
utmaningar
– ett utgångsläge för byggandet

Det som gestaltas och byggs i Örebro kommun behöver på
olika sätt förhålla sig till en rad utmaningar och beakta de
styrkor kommunen erbjuder. Det handlar om de ramar som
klimatet sätter, om kommunens tillväxt och geografiska läge,
om Örebros stadskärna och karaktär av naturnära stad, om
landsbygdens mångfald, kvaliteter och förhållande till staden,
samt om vardagslivet för dem som idag och i framtiden lever i
kommunen.

Styrkor och utmaningar
enligt översiktsplanen
Översiktsplanens beskrivning av kommunens
nuläge, styrkor och utmaningar är en utgångspunkt för planens långsiktiga inriktning, ställningstaganden och den markanvändning som föreslås. I denna strategi konkretiseras vilka styrkor
och utmaningar kommunen har inom området
arkitektur och byggande.

Klimatförändringar

Örebro kommun är en liten del i en helhet och påverkas
direkt och indirekt av det som sker på global nivå.
Klimatförändringarna är en utmaning som kommunen
behöver förhålla sig till, från det enskilda husets perspektiv till bebyggelsestrukturen i ett kommunövergripande
perspektiv.
Örebro behöver bidra till att minska klimatförändringarna genom att eftersträva en tätare stad och mer
sammanhållen kommun och dra nytta av den geografiska närhet som finns i staden och mellan tätorterna.
Detta ger förutsättningar för en ökad andel hållbara
transporter med kollektivtrafik, cykel och gång. Den
starka befolkningstillväxten möjliggör ett byggande
som kan koppla samman staden och stärka sambanden i
kommunen och regionen. Den ger också förutsättning
att stärka orterna runt om i kommunen. En stor utmaning är att tänka långsiktigt utifrån ett livscykelperspektiv och att minska byggnadernas energiförbrukning,
särskilt i det redan byggda som utgör huvuddelen av
det totala byggnadsbeståndet. Andra utmaningar är att
främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt
att hantera risken för framtida översvämningar. Den
täta struktur av gröna miljöer som finns i kommunen
är en styrka som underlättar detta, men den behöver
utvecklas mer.

Geografiskt läge, arbetsmarknad och
infrastruktur

Örebro kommun har ett geografiskt läge centralt i sin
region, i Sverige och i Skandinavien. Kommunen har
en diversifierad näringslivsstruktur och en arbetsmarknad med många växande branscher. Örebro har en
framträdande roll som universitets-, tjänste- och handelsstad samt logistiknav. Branschbalansen och en växande arbetsmarknad är en styrka, men i kommunens
befolkningsutveckling finns en utmaning i att skapa
fler arbetstillfällen. Rumsliga förutsättningar för fler
bostäder och nya företag behöver skapas i takt med att

kommunen växer. Ett starkt växande näringsliv innebär även utmaningar utifrån ett gestaltningsperspektiv.
Skalan och karaktären på byggnader och områden är
viktigt att hantera eftersom de påverkar intrycket av
Örebro och andra tätorter, speciellt i mer synliga lägen
längs infarter och i mer centrala delar. Kommunens
rika utbud av natur och publika platser är en styrka
och en viktig del i att marknadsföra kommunen som
en plats för företagsetablering och boende.

Samhälls- och bostadsbyggande

Befolkningsprognosen för Örebro kommun fram till
2040 indikerar en befolkningsökning med cirka 50 000
personer. Det innebär stora förändringar och möjligheter. Nya stadsdelar i staden liksom nya områden på
landsbygden kommer att växa fram. De kan bidra till
att knyta samman befintlig bebyggelse och komplettera
och stärka den. Befolkningstillväxten innebär även ett
större underlag för service och kan göra kommunen
som helhet mer innehållsrik.
Med en stor befolkningstillväxt följer också utmaningar.
Den ställer krav på att bostadsbyggandet håller en takt
som motsvarar befolkningsökningen, och att skolor,
samhällsservice, publika platser, kommersiella verksamheter och vattenförsörjning byggs ut i samma takt.
En utmaning finns i att byggandet ska kunna möta
alla olika målgrupper i den växande befolkningen.
Det finns också en stor utmaning i att det som byggs
i snabb takt ska hålla tillräcklig arkitektonisk kvalitet
och samspela med befintliga kvaliteter i form av naturoch kulturvärden.

Stad och land

I Örebro kommun finns den stora staden med huvuddelen av befolkningen, men här finns också en stor
landsbygd. Staden och landsbygden har olika styrkor,
möjligheter och utmaningar. Trots sina olikheter finns
ett starkt samband mellan stad och land som därför
behöver hanteras som en helhet i planeringen.
Samspelet mellan kommunens tätorter, omkringliggande landsbygder och staden rör såväl boende,
arbetsliv och möjligheter till upplevelser. Det finns
”lantliga” boendemöjligheter med stor närhet till
den stora staden och dess utbud, samtidigt som det
finns många ”urbana” boendemiljöer med närhet till
utflyktsmål och fritids- och kulturaktiviteter som
landsbygden erbjuder. Det är en styrka att kommunens
bostadsmarknader till stor del är sammanlänkade,
samtidigt som det finns en stor utmaning i att utveckla
bredden av boendealternativ för att möta fler målgrupper och behov. Befolkningstillväxten bidrar till
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ökat byggande på många platser i kommunen, men
det finns en utmaning i att dels ha en planberedskap
trots svårigheter att förutse när byggande kan komma
igång, dels att marknaden ska uppleva det som kommersiellt gångbart att bygga där behoven finns. Ny
bebyggelse i strategiska lägen kan stärka sambanden
mellan kommunens delar. En medveten gestaltning av
nya byggnader och platser kan bidra till att utveckla
platsernas karaktär och att möta nya livsmönster hos
den växande befolkningen.

I den växande kommunen ökar underlaget för service, men förutsätter
utbyggnad av samhällsservice och publika platser

Befolkningsprognosen för
Örebro kommun indikerar en
befolkningsökning med cirka
50 000 personer fram till 2040.

Landsbygdens karaktär

Universitetets betydelse för Örebros utveckling från en industristad till kunskapsoch tjänstestad har varit stor. Foto: Kicki Nilsson, Icon Photography

Örebro kommun består av en mångfald av orter och
landskap. De varierar i bebyggelsestruktur och karaktär, de har olika lokalisering i landskapet och varierande närhet till andra orter och staden. Tillgången
till bostäder, service, publika platser och kultur- och
fritidsaktiviteter är också varierande. Orternas och
landsbygdens specifika karaktärer kan vara en stor
tillgång för att utveckla och stärka platserna. Det är
en utmaning att tillföra ny bebyggelse eller förändra
befintlig bebyggelse och samtidigt bevara platsens
kvaliteter. En annan utmaning är att lokalisera bebyggelsen med hänsyn till andra övergripande intressen
som brukningsvärd jordbruksmark och områden för
friluftsliv.
Landsbygden har särskilda boendekvaliteter som utgör
ett komplement till de boendemiljöer som erbjuds i staden. Det kan handla om närhet till natur, om fritidsintressen, en lugnare och tystare boendemiljö, lägre
boendekostnader och möjligheter till en större bostad
och tomt.
Bebyggelsen i många av kommunens mindre orter består
i huvudsak av villor. Det finns ett underskott på radoch flerbostadshus och små bostäder. Detta innebär
begränsade möjligheter för människor att byta boende
på orten när familjesituationen eller annat förändras.

I Örebro kommun är ett boende intill sitt fritidsintresse möjligt med Örebros
stadskärna på cykelavstånd
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Örebro stads karaktär

Stadens vackra, storstadslika stadskärna och mångfalden av stadsnära naturområden är en unik kombination
och en tillgång för hela kommunen. Stadsdelarna som
är organiskt framväxta från medeltid till nutid bildar,
tillsammans med den karaktär Svartån och Hjälmaren
ger staden, en stark grund för stadsutveckling. Stora
centralt belägna områden som är möjliga att utveckla
och omvandla är en styrka som skapar förutsättningar
för en mer sammanhängande stad.
I Örebro har de flesta stadsdelarna en human höjdskala, men områdenas storlek och placering i relation
till omgivningen gör ibland att de finns få naturliga
kopplingar mellan dem och den övriga staden, det
gäller såväl större villaområden som områden dominerade av flerbostadshus. Storskaliga trafik- och järnvägsstråk som sträcker sig genom staden är ett annat av
Örebros karaktärsdrag som orsakar att stadsdelar skiljs
från varandra.
Stadens stora utmaningar är att möta en snabb befolkningsökning och att utvecklas mot en mer sammanhängande och tätare stad, samtidigt som värden i den
befintliga bebyggelsen, byggnader, stadsrum och naturområden bevaras. Andra utmaningar är att hantera
frågor om boendesegregation, folkhälsa och trygghet.
Arkitekturen ska förhålla sig till dessa frågor och bidra
till att utveckla stadsdelarna och de publika platserna.

Vardagslivet i Örebro kommun

I Örebro kommun finns en blandad befolkning med
olika nationaliteter, inkomster, utbildning, yrkesbakgrund och ålder. Det bidrar till en kommun som har
ett rikt innehåll och kunskapsmässig och kulturell
bredd. Befolkningssammansättningen i den enskilda
stadsdelen eller orten är inte alltid lika blandad som
för kommunen som helhet. Boendesegregationen
innebär att människor med olika bakgrund och livssituation inte möts naturligt, och segregationen har ökat
sedan millennieskiftet.
Förutsättningarna för människors vardagsliv ser olika
ut i olika delar av Örebro kommun. Tillgången till
service, kollektivtrafik, kultur- och fritidsaktiviteter,
grön- och naturområden samt parker, torg och andra
publika rum är ojämnt fördelat över staden och kommunen. I vissa delar av kommunen är det dessutom en
utmaning att behålla den service som finns.

Örebro är en delvis funktionsuppdelad stad med
många renodlade bostads- och verksamhetsområden.
Det innebär att vissa stadsdelar, även i centrala lägen,
befolkas under en begränsad del av dygnet, vilket
bidrar till upplevelsen av otrygga platser och en stad
som inte hänger ihop.
Kommunens snabba tillväxttakt med goda möjligheter
till bebyggelsekomplettering i de befintliga stadsdelarna och orterna och utrymme för strategiskt placerade
nya stadsdelar, publika rum och byar är en styrka i
sammanhanget. Tillsammans för de med sig ett byggande som möjliggör förändringar som kan förbättra
vardagslivet för kommunens invånare. Det kan handla
om att omvandla renodlade verksamhetsområden till
att även innefatta bostäder, att komplettera bostadsområden med boendealternativ som saknas eller att skapa
nya mötesplatser och servicefunktioner på strategiskt
viktiga platser.

Slutsats
Örebro ska utvecklas till en mer sammanhängande och blandad stad och kommun.
Befolkningstillväxten ska rymmas både i
befintliga och nya stadsdelar, orter och byar
och i det fria landskapet. Byggandet ska
bidra till en bebyggelse som håller hög kvalitet med innehålls- och gestaltningsmässig
variation för att möta många olika behov.
Stadsutvecklingen ska hantera utmaningar
som klimatförändringar, boendesegregation, folkhälsa och trygghet. Stadens och
landsbygdens många kvaliteter och möjligheter har, om de ses i ett helhetsperspektiv, goda förutsättningar att möta dessa
utmaningar.
Dessa aspekter utgör utgångspunkten i
denna strategis inriktning. I följande kapitel
presenteras hur arkitekturen och byggandet
bör hanteras för att ta tillvara kommunens
styrkor samtidigt som vi hanterar och möter
utmaningarna.

3. Styrkor och utmaningar
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4. Byggandet
av en växande,
tätare och mer
sammanhållen
kommun

För att möta de utmaningar som översiktsplanen lyfter fram
behöver det som gestaltas och byggs bidra till en mer samman
hängande och tätare kommun som kan hantera klimatförändringar och skapa den närhet och tillgänglighet som ger förutsättningar för ett välfungerande vardagsliv i alla delar av livet. Det
som gestaltas och byggs ska stärka de kvaliteter som redan finns
i stadskärnan, stadsdelarna, orterna och landsbygderna, men
också tillföra nya värden.

Varför tätare och mer
sammanhållet?
Örebro är en växande kommun, där plats för
fler bostäder, arbetsplatser och naturupplevelser
behöver skapas. Rätt placerat och utformat kan
tillskotten bidra till att skapa en tätare och mer
sammanhållen kommun.

Det är miljömässigt, socialt och ekonomiskt mer fördelaktigt med en stad och kommun vars olika delar
hänger samman med varandra. En tät och sammanhållen kommun innebär ett minskat transportbehov
och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Befintlig
infrastruktur, som gator, elsystem, vatten och avlopp,
kan i högre utsträckning utnyttjas och befolkningsunderlaget för kollektivtrafik förstärks när bebyggelsen
förtätas.

Fler mänskliga möten och större utbud av handel och service i den
tätare kommunen

Det som gestaltas och byggs ska
stärka de kvaliteter som redan
finns i stadskärnan, stadsdelarna,
orterna och landsbygderna, men
också tillföra nya värden.

En tät och sammanhållen kommun möjliggör vidare en
förändring i bostadsutbudet, där tillskottet kan skapa
en variation av hustyper och upplåtelseformer, samt
ett förstärkt befolkningsunderlag som bidrar till att
bevara eller utveckla ett serviceutbud. Korta geografiska avstånd tenderar även att leda till kortare sociala
avstånd mellan olika delar av befolkningen, vilket
bidrar till en blandad stad. Att bygga tätare och mer
sammanhållet innebär inte per automatik endast positiva effekter. Förtätning kan även innebära utmaningar
och negativa konsekvenser. Tillgången till grönstruktur
kan begränsas, mörka och instängda stadsrum och
boendemiljöer kan skapas och befintliga kvaliteter och
karaktärer kan riskera att byggas bort. Detta är något
som behöver hanteras och tas hänsyn till i byggandet.

Upplevelser och kultur har en självklar plats i den växande kommunen

Det finns därmed många sätt att bygga ett växande,
tätare och sammanhållet Örebro. I det här kapitlet
beskrivs de sätt som Örebro kommun prioriterar och
varför de är viktiga. Här redogörs också för förtätningsexempel som inte är lika självklara och där större överväganden behövs.
Närhet till natur för alla i en sammanhållen kommun
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Lucktomt i centrala Örebro

Tre sätt att bygga en
växande, tätare och
sammanhållen kommun
Ett växande, tätare och sammanhållet Örebro
kan åstadkommas främst på tre övergripande
sätt. Det handlar om kompletteringar i befintliga
orter och stadsdelar, om att omvandla större
områden samt om nya stadsdelar, utbyggnadsområden i orterna och byar i strategiska lägen.

Tilläggen i den befintliga bebyggelsen och de större
stadsutvecklingsprojekten står för olika nivåer av
förändring och har olika påverkan på upplevelsen av
staden och de mindre orterna. Vissa har stor effekt på
att möta befolkningstillväxten, vissa har stor betydelse
för att skapa en mer sammanhängande stad eller ort,
vissa har stora positiva effekter på upplevelsen av hela
staden eller orten medan andra har sin största betydelse
för upplevelsen av en specifik plats.

Kompletteringar i befintliga orter
och stadsdelar

Kompletteringar kan ske i innerstaden, omkringliggande stadsdelar och i de mindre orterna. De kan på
olika sätt bidra till att skapa ett mer blandat innehåll
och på ett positivt sätt rucka på en inre struktur i ett
större område eller kvarter. De kan också tydliggöra
en strategiskt viktig plats och stärka platsens karaktär.
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Ny bebyggelse på tidigare parkeringsplats, kv Skivstången

Det kan åstadkommas på flera sätt men innebär att ett
enskilt eller flera tillägg passas in i den befintliga stadsbygden. Dessa tillägg sker antingen genom att bygga
på obebyggd mark eller genom att förändra befintliga
byggnader. En gemensam förutsättning är att det ska
göras med utgångspunkt i ett helhetstänk utan att den
befintliga bebyggelsens karaktär och kulturmiljövärden
skadas. Samtidigt kan tilläggen tillföra nya arkitektoniska dimensioner och stärka höga kultur- och
skönhetsvärden.
Att bygga intill befintlig bebyggelse kan ske på olika
sätt. Det mest naturliga är att fylla igen luckor mellan
byggnader på så kallade lucktomter. Det kan också
handla om att bygga på andra obebyggda ytor som till
exempel överdimensionerade parkeringsytor. I enstaka
fall kan nya byggbara ytor skapas genom att riva byggnader som av olika skäl är olämpliga att behålla eller
genom att bebygga innergårdar eller gröna områden
som saknar biologiska, estetiska och sociala värden, så
kallade impediment.
Att inreda vindar är ett enkelt sätt att förtäta även om
hänsyn måste tas till tillgänglighet, byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde samt till stadsbilden.
Våningspåbyggnader ger mer bostads- eller verksamhetsyta men behöver ta större hänsyn till kulturmiljö
och stadsbild. Båda sätten att förändra den befintliga
byggnaden kan komplettera stadsdelen med lägenhetsstorlekar som saknas eller på annat sätt kan variera
bostadsutbudet.

4. Byggandet av en växande, tätare och mer sammanhållen kommun

Dessa kompletteringar har begränsade möjligheter att
möta en stor befolkningsökning. Det krävs många inredda vindar och byggnader på lucktomter och andra
obebyggda ytor för att kunna jämföras med byggnadsvolymen i en ny stadsdel. Däremot kan de ha stor
effekt på stadslivet i innerstaden eller i en stadsdels
eller orts centrum och på känslan av att orten eller
kvarteret sitter ihop bättre.

Påbyggnad på befintligt hus i kv Karmen

Områdesomvandling

I tider av omstrukturering och förändrade lokaliseringsbehov uppstår möjligheter att använda områden
på ett helt eller delvis annat sätt. Större centrala verksamhetsområden som gradvis skiftar användning kan
bli mer tillgängliga och bidra till att koppla samman
delar i staden, eller i kommunen, som tidigare inte
hängt ihop. De kan utvecklas till tätare stadsdelar, men
också mer varierade med inslag av bostäder och andra
former av verksamheter som inte funnits där tidigare.
Det kan förändra upplevelser och uppfattningar om
staden eller kommunen och även ge upphov till förändrade rörelsemönster.
Dessa förändringar av en hel stadsdel eller ett område
kan få stora effekter på hur staden hänger samman.
De kan utgöra ett viktigt bidrag i att möta befolkningsökningen och kan få stor betydelse för upplevelsen av
hela staden eller orten.

Områdesomvandling, Holmen. Visionsbild: Mandaworks

Nya stadsdelar, utbyggnadsområden
och byar i strategiska lägen

Nya stadsdelar, utbyggnadsområden i orterna och nya
byar ger stora möjligheter på att möta en befolkningstillväxt, men det är inte självklart att de bidrar till att
hålla bebyggelsen tät eller till att den och kommunen
som helhet sitter ihop bättre. Läget och samspelet med
omgivningen avgör om tillägget medför en mer sammanhållen stad och kommun eller det motsatta.
I ”rätt” läge uppstår ett både innehållsmässigt och
rumsligt samspel mellan den nya bebyggelsen och den
befintliga. Då stärker den nya stadsdelen, utbyggnadsområdet i orten eller byn omgivningen, ger ett tillskott
till boendealternativ och annat som efterfrågas, bidrar
till att binda ihop områden och blir ett naturligt inslag
i stads- eller landskapsbilden.

Befintliga orter växer. Rinkaby mellan Örebro och Glanshammar

Dessa överväganden har på en övergripande nivå
gjorts i kommunens översiktsplan i utpekandet av
lägen för nya stadsdelar, utbyggnadsområden och
utvecklingsstråk. Gestaltningen av dessa nya större
tillägg kommer få stor betydelse för hur vi upplever
eller tänker om staden, orten eller landskapet.
Staden växer med nya stadsdelar. Sörbyängen
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Är tätt alltid rätt?
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 en framväxt av mörka och
instängda stadsrum och boendemiljöer. Miljöer med
goda ljus- och solförhållanden 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 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.
I Örebro kommun tillkommer därför inte ny bebyggelse i parker, naturområden eller på andra värdefulla
grönytor. Innergårdarna utgör också en viktig del av
stadens eller en mindre orts grönstruktur. De ska i
första hand vara byggnadsfria till förmån för grönska
och sociala ytor och bebyggas endast i undantagsfall.
Gröna impediment, som idag har mindre biologiska,
estetiska eller sociala värden, bebyggs endast under
förutsättning att de inte mer lämpligt kan utvecklas
som en del i grönstrukturen.
Riktigt höga fristående hus förs ofta fram som ett bidrag till förtätning. De kan vara viktiga för att tydliggöra
en strategisk plats, ett stråk eller område, men bidrar
inte per automatik till att rymma en växande befolkning. De kan däremot få negativ påverkan på stadens
siluett, landskapsbilden och intilliggande bebyggelse.
I Örebro föredrar vi därför en mer sammanbunden
och lägre struktur som i många avseenden kan vara ett
effektivare sätt att skapa en tätare stad.

Bostäder, kontor och restauranger samlas kring en gemensam innergård, kv Husaren
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Flerbostadshus i Bettorp i utkanten av Örebro blandas med lägre bebyggelse och ger tillsammans relativt hög täthet

Är växandet på obebyggd
mark alltid en utglesning?
En vanlig uppfattning är att när staden bryter ny
mark för att växa på så glesas den automatiskt
ut. Det stämmer när de nya områdena utgörs av
glest bebyggda och befolkade strukturer, men
inte när staden byggs ut på ett sådant sätt att
den behåller sin täta och sammanbundna form.

Om en ny stadsdel är planerad för en befolknings
täthet som är högre än för staden som helhet bidrar
den till en tätare stad även om en utökning sker av
stadens totala yta. I Örebro tätort bor det i genomsnitt 24 personer per hektar, men det skiljer sig åt
mellan stadsdelarna. I Björkhaga bor det cirka 30
personer per hektar, i Vivalla cirka 58 och i övre delen
av Adolfsberg cirka 20. Det innebär generellt att nya
stadsdelar bör ha en befolkningstäthet som uppnår
den genomsnittliga täthetsgraden på 24 personer per
hektar om staden ska behålla sin nuvarande täthet och
inte bli glesare. Om den nya stadsdelen placeras intill
områden som sedan tidigare har en högre täthet kan
den nya stadsdelen vara glesare än dessa, förutsatt att
andra tillkommande stadsdelar har en högre täthet än
stadens genomsnitt.

Förutom den faktiska täthetsgraden, som är viktig vid
planeringen av en ny stadsdel, är den nya stadsdelens
placering och förhållande till helheten avgörande för
upplevelsen av en tätare eller glesare stad. Om den nya
stadsdelen är placerad i ett läge där den knyter samman
områden i staden bidrar den till att skapa en tätare
och mer sammanhållen stadsform. Det förhindrar en
stadsutveckling som utökar avstånden mellan olika
funktioner och olika delar av befolkningen. Ligger det
nya området långt ut kan tätheten behöva vara hög för
att exempelvis ett tillräckligt stort serviceunderlag ska
finnas.

t i genom
I Örebro tätort bor de
ktar.
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Finns det samband
mellan byggande i
stad och land?
Har planeringen i staden betydelse för utvecklingen på landsbygden? Vilka platser och områden i Örebro kommun efterfrågas under olika
skeden i livet? Hur ser samspelet ut mellan stad
och land i frågor kring vad som påverkar och
föranleder ett byggande? Hur ska sambandet
mellan staden och landsbygden tas tillvara och
utnyttjas vid utvecklingen av kommunen?

I Örebro kommun gynnas både staden och en stor
del av landsbygden av den urbanisering som sker i
Sverige. De som flyttar in till kommunen till arbete
och studier, för utbudets eller kärlekens skull, väljer
en plats att bo på utifrån sina väldigt skilda behov och
önskemål. Inflyttningen sker till såväl innerstaden, en
befintlig eller ny stadsdel, som en mindre ort eller fritt
i landskapet. Idag ökar intresset för att bo på landet
samtidigt med att många vill bo i staden.
Människors bostadsbehov ser olika ut i olika skeden
i livet och utifrån vilken boendemiljö man vill leva i.
Flytten från föräldrahemmet sker ofta till mindre och
billigare bostäder, i centrala lägen, intill skolor och god

kollektivtrafik. I familjebildande skeden i livet, efter
avslutande studier och påbörjad förankring på arbetsmarknaden, skiftar behoven något mot större bostäder,
fortfarande mest i centrala eller kollektivtrafiknära
lägen, men i viss utsträckning till villor och radhus
runt om i kommunen. Med tillkommande barn kan
behoven skifta mot ännu större bostäder och områden
med hög upplevd trygghet och barnsäkerhet, som ofta
finns i stadens villa- och radhusstadsdelar, i de mindre
orterna eller fritt i landskapet. Med äldre hemmaboende
eller utflyttade barn kan behoven återigen skifta till
mindre bostäder i närområdet eller i mer servicenära
lägen i staden eller på landsbygden. I en sista fas på
ålderns höst, ökar behoven av mindre, ekonomiskt
överkomliga bostäder i servicenära lägen, som kan
finnas både i staden och på landsbygden. Det generella
flyttmönster som beskrivs ovan illustrerar hur stad och
omkringliggande landsbygder vävs samman genom
att många människor rör sig mellan olika miljöer och
platser genom livet, mellan stad och land. De behov
som finns behöver därför tillgodoses både i staden
och på landsbygden. Men många människor bor också
kvar på en viss plats under stor del av livet för att man
trivs och har en stor del av sitt sociala liv där, eller
på annat sätt är till freds med att leva på platsen, och
därför vill kunna hitta olika boendealternativ inom
samma område.

Närheten till Örebro har haft stor betydelse för många orter i kommunen genom inflyttning och byggande
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Nybyggda villor 9 kilometer från stadskärnan

När en stad byggs tätare innebär det att mindre plats
kan ges till de hustyper som tar stor plats men rymmer
få människor, exempelvis den friliggande enfamiljsvillan, som om den tillkommer i för stor omfattning
ger upphov till glesa strukturer. Om det inom stadens
gränser ges mindre möjlighet till byggande av dessa
hustyper kommer efterfrågan på andra områden där
detta är möjligt sannolikt att öka. Det kan vara i de
mindre orterna eller fritt i landskapet inom kommunen
eller i omkringliggande kommuner, och indikerar ett
naturligt samspel mellan stad och land. För att inte
sprida ut villabyggandet alltför mycket i landskapet,
med längre avstånd till service och arbete, behöver
utbudet av ”glesa” hustyper finnas både i staden och
i de mindre orterna, men det måste också kombineras
med byggandet av andra hustyper som möjliggör flyttkedjor som kan frigöra villor i det befintliga beståndet.
Bebyggelsetillskottet bör fokuseras till strategiska
lägen där ett förstärkt befolkningsunderlag kan bidra
till att upprätthålla och vidareutveckla bland annat
kollektivtrafik och service. På det sättet kan de glesare
bebyggelsetyperna vara välkomna förtätningar i de
mindre orterna och på vissa håll i staden.

mindre orterna. Befolknings- och bebyggelseutvecklingen utanför staden hänger starkt samman med
närheten och tillgängligheten till staden. Tillgängliga
och hållbara resandemöjligheter mellan stad och
land utgör en viktig utgångspunkt för byggandet på
landsbygden. De till staden mest tillgängliga områdena
på landsbygden har oftast ett högt bebyggelsetryck,
medan det omvända gäller för platser med mindre god
tillgänglighet till arbetsplatser och service.
Örebro stadskärna erbjuder invånarna i hela kommunen ett rikt offentligt och
kommersiellt utbud

Det som väver samman stad och land i Örebro kommun
är att de flesta arbetsplatserna och det mesta av det
offentliga och kommersiella utbudet finns i staden, i
andra hand i de mindre orterna med det största serviceutbudet. Det skapar rörelsemönster som innebär att
många som bor på landsbygden har stor del av arbetslivet och fritiden förlagd till staden eller de servicerika

4. Byggandet av en växande, tätare och mer sammanhållen kommun
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5. Husen
och kvarteret

De befintliga husen rymmer många arkitektoniska kvaliteter och
är en viktig del av stadens och landsbygdens attraktionskraft.
Behovet av nya hus för boende och arbete ökar med en snabbt
växande befolkning och fler företag. Den nya bebyggelsen ska
möta framtida behov i människors livsmönster och hos olika företagskulturer. God vardagsarkitektur och märkesbyggnader ska
stärka stadens och landsbygdens attraktivitet i samspel med den
befintliga miljön.

Vad kännetecknar
arkitekturen i Örebro
kommun?
Örebro blev känd som landets mönsterstad
inom arkitektur och stadsbyggande i mitten av
förra seklet. Då byggdes områden och större
byggnader som är välbevarade och uppskattade
än idag, även om vissa delar är i stort behov av
renovering och större strukturella förändringar.
På landsbygden kännetecknas arkitekturen av
en mångfald av hustyper och stilar påverkat av
lokala förutsättningar.

Många arkitektoniska karaktärer

Arkitekturen från mitten av förra seklet gjorde Örebro
känd som en framtidsorienterad mönsterstad inom
stadsbyggandet, sprungen ur en vilja att möta sociala
behov med bostadsbyggande av hög kvalitet. Områden
som Rosta och Oxhagen och storskaliga byggnader
som Medborgarhuset och Svampen gjorde staden
uppmärksammad. Som helhet är Örebro idag en kommun med många arkitektoniska karaktärer med en stor
spännvidd från de enkla husen på landsbygden till mer
storslagna hus i tätorten Örebro.
Bebyggelsen i tätorten Örebro är präglad av både
lokala traditioner och nationella och internationella

trender. Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets
byggande med många europeiska influenser har stor
betydelse för Örebros karaktär som tät kvartersstad
eftersom mycket är bevarat. 1940-, 50-, och 60-talens
många större bostadsområden har också gjort tydliga
avtryck med byggnader av hög kvalitet och tydliga
karaktärsdrag för sin tid. I de senare tillkomna av
dessa områden finns stora utmaningar eftersom de
ofta är isolerade från annan bebyggelse, har en storskalig och upprepande struktur och därför är i behov av
strukturella förändringar. 1980- och 90-talens byggande
har resulterat i flera områden som kännetecknas av tidstypisk arkitektur av mycket varierad kvalitet. 2000-talets
byggande visar på en stor mångfald med många uttryck
och olika material, men generellt format i en för vår
tid typisk kantig och vinkelrät arkitektur.
På landsbygden har arkitekturen i stor omfattning
präglats av lokala byggnadstraditioner och förutsättningar som topografi, tillgång till material och klimatmässiga förutsättningar. Den äldre bebyggelsen som
spänner över en lång tidsperiod har ofta blandats på
ett naturligt sätt i tätorterna och i byarna. Kyrkor och
större jordbruksanläggningar är dominanta inslag i
landskapet och i tätorterna har villaområden byggda
på 1960-, 70- och 80-talen ofta påtagligt förändrat
platsernas karaktär. På senare tid har nya villaområden vuxit fram, till exempel Ekeby-Almby som är ett
storskaligt tillägg till befintlig bebyggelse.

Mångfald av arkitektur
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Novahuset Örebro universitet

Vad ska Örebros arkitektur
stå för i framtiden?
Örebro behöver både god vardagsarkitektur
och kraftfulla märkesbyggnader. Behovet av
nya former av arkitektur finns både i staden
och på landsbygden. Arkitekturen ska möta
livsmönster som förändras i allt snabbare takt.
Den måste vara mer inkännande, flexibel och
erbjuda en större mångfald. Den ska utgå från
lokala förutsättningar för att bidra till karaktärsfulla miljöer och utveckla kommunens särart.
Alla byggnader i Örebro ska gestaltas med
omsorg oavsett prisklass.

Behov som kan påverka arkitekturen
i ny riktning

Våra livsmönster förändras nu i en snabbare förändringstakt och med en större spridning i hur vi lever än
på länge. Var och hur vi vill bo eller arbeta kan växla
många gånger under livet. Vi har olika ekonomiska
förutsättningar och gör olika prioriteringar och val,
i den mån vi har möjlighet att välja. Viljan att bo på
landet, eller i staden, att äga eller hyra bostaden, att bo
stort eller litet kan förändras snabbt. Vi går i och ur olika familjekonstellationer och våra köpmönster, fritidsintressen och behov av vård och omsorg förändras på
ett sätt som ställer höga krav på byggandet. Det finns
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Kyrkan Stora Mellösa

tecken på en omfördelning av intresset från privata ytor
till mer gemensamma, speciellt bland yngre. Framtiden
kan också rymma nya kombinationer av önskemål.
Några kan vilja bo mitt i naturen men i lägenhet utan
ansvar för ett eget hus och tomt, andra kan vilja bo
mitt i staden men med en egen yta för att odla.
Arkitekturen i Örebro ska kunna möta alla dessa förändringar i livsmönster och förutsättningar. Behovet
av olika former av bostäder, arbetsplatser och publika
byggnader ökar både i staden och på landsbygden.
Byggnaderna behöver vara mer flexibla och erbjuda
en större innehållsmässig spännvidd och det kommer
att behövas prisklasser i fler nivåer. Det kan generera
byggnader med nya uttryck och större arkitektonisk
variation

Från internationell likriktning till lokal
förankring

Arkitekturen har nästan alltid influerats av internationella riktningar, men också av lokala traditioner och
platsspecifika förutsättningar. Så har det varit även
i Örebro, men under de senaste årtiondena har det
lokala och platsspecifika fått allt mindre betydelse.
Det har resulterat i dels en mer slätstruken och likriktad arkitektur, dels en mer ”spretig” arkitektur med
starka uttryck, men med svag koppling till platsen. I
de framtida stadsdelarna och tätorterna finns många
förutsättningar kopplade till platsen som arkitekturen
behöver förhålla sig till och kan inspireras av. Med

ett tydligare avstamp i det som finns på platsen som
natur och topografi, befintlig bebyggelse och spår av
tidigare verksamhet, utblickar och siktlinjer, sol- och
vindförhållanden och påverkan från markföroreningar
och buller kan arkitekturen utvecklas mot en egen
karaktär kopplad till platsen. Det kan göra arkitekturen i Örebro kommun mer lokalt förankrad, mer
särpräglad och karaktärsfull.

Vardagsarkitektur eller märkes
byggnader?

Vi behöver god vardagsarkitektur. Byggnader av hög
kvalitet som står för trivsamma och funktionella livsmiljöer som förenklar och förskönar vår vardag, med
yteffektiva planlösningar, genomtänkta fönsterplaceringar och omsorgsfullt formade detaljer. Byggnader
som utan att sticka ut ändå har ett eget uttryck. I Örebro
finns många äldre och nyare exempel på denna form
av arkitektur. Med sin snabba tillväxt behöver kommunen
mer vardagsarkitektur av hög kvalitet som kontrast till
likriktad mindre omsorgsfullt formad arkitektur som
också byggs.
För att utvecklas som människor behöver vi också
överraskas och utmanas. Vi behöver byggnader som
får oss att lyfta blicken, som inspirerar oss och kanske
provocerar. Kraftfulla identitetsskapande byggnader
som tydliggör staden eller orten. Oavsett om vi kallar
dem märkesbyggnader, ikonbyggnader, signaturbyggnader eller landmärken är de viktiga för hur vi uppfattar vår stad eller område. Ofta är det en publik byggnad som ett museum, en kyrka eller en konsthall. Det

kan också vara en byggnad av ”enklare” sort som en
skola, en bygdegård, ett parkeringshus eller en elstation som ges ett starkare uttryck än omgivningen och
får betydelse för en plats identitet. I Örebro finns ett
antal sådana byggnader idag, men i framtiden behöver
kommunen fler.

Är god arkitektur alltid dyr?

Kostnaden för att bygga goda livsmiljöer måste ses i
ett längre perspektiv, där initialt dyrare mer robusta
material och tekniska lösningar kan ge god ekonomi
på lång sikt. Samtidigt är behovet av att hålla ner
kostnader ofta stort med hänsyn till betalningsförmågan hos en utpekad målgrupp. Trivsamma och väl
fungerande byggnader kan göras med både mycket
kostsamma och mer ekonomiska material och former.
Ekonomiska lösningar och sparsamhet i användandet av material behöver inte betyda mindre attraktiv
arkitektur eller sämre hållbarhet, men det kräver väl
genomtänkta lösningar och omsorgsfull gestaltning.
Målet är att byggnader av olika prisklass ska kunna
finnas i samma kvarter och att arkitektur ska kunna
skapas för grupper med olika ekonomiska förutsättningar utan att det tydligt ska behöva synas på utsidan.
Det ger den blandning av invånare och arkitektur som
kommunen eftersträvar.
Så kallat ”modulbyggande” eller ”koncepthus” kan vara
en del i att bygga till lägre priser, men måste hanteras
så att delarna sätts samman till en attraktiv helhet där
yteffektivitet och god ekonomi inte bara handlar om
den enskilda byggnaden utan om kvarteret som helhet.

Radhus med passivhusteknik, kv Kumminen, Sörbyängen
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Ny arkitektur i samspel med äldre arkitektur i kv Epidemisjukhuset

Kan en byggnad formas
utan sammanhang?
Allt i den byggda miljön hänger samman
och påverkar vartannat. Inget projekt kan hanteras utan att ta hänsyn till omgivningen. Det
handlar om hur det nya huset förhåller sig
till det byggda och det gröna på platsen, hur
projektet förhåller sig till ett ekonomiskt och
socialt sammanhang och hur byggnaden kan
möta framtida klimatmässiga utmaningar. Alla
byggnader ska därför formas utifrån ett större
sammanhang.

gelsen från olika tidsepoker generellt hållit hög kvalitet. Det finns goda förutsättningar att fortsätta den
traditionen. Örebro kommuns kulturmiljöinventering
kan hjälpa till att skapa förståelse för kvaliteter och
egenskaper hos den äldre bebyggelsen.

PBL 2 kap 6 §
Vid planläggning i ärenden om bygglov och vid
åtgärder som inte kräver lov enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan

Samspelet med befintlig bebyggelse

Den äldre bebyggelsen står för stabilitet och varaktighet när förändringar och tillägg förväntas ske i snabb
takt. Den befintliga arkitekturen rymmer stora värden
som sällan kan ersättas med nya byggnader. Mötet
med de befintliga byggnaderna måste ske med ödmjukhet och respekt, för att inte försvaga deras värde. Samtidigt kan ny arkitektur ges allt större frihet ju mer stabil
grund den äldre bebyggelsen kan utgöra. Vid ett väl avvägt samspel kan mötet mellan det nya och det gamla
skapa spänning och dynamik. Den nya byggnaden ska
bidra till att lyfta fram kvaliteter hos den befintliga bebyggelsen och samma sak kan ske i omvänd ordning.
Örebro har en tradition av att blanda nytt och gammalt
på ett sätt som gjort staden attraktiv tack vare att bebyg-
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Samspelet med natur, topografi
och klimat

Naturen på platsen står för upplevelsemässiga, hälso
skapande och biologiska värden som inte utan svårighet
kan byggas upp på nytt. Om naturen ges en tongivande
del i gestaltningen kan den forma arkitekturen på ett
sätt som skapar mervärden. Landskapets naturliga
mönster och strukturskapande element kan bli betydelsefulla egenskaper att använda i gestaltningen eller
medvetet bryta emot. Arkitekturen ska jobba med och
inte mot topografi, träd och markens naturliga förutsättningar för grundläggning och dagvattenhantering.

Det ger möjlighet att skapa unika projekt och goda
livsmiljöer. Örebro kommun består till stora delar av ett
flackt landskap, men rymmer ändå många platser som
har en kuperad terräng. Nya byggnader ska ta tillvara
platsernas topografi i stället för att tillämpa sprängning och kraftiga utfyllnader. Stora träd i nära anslutning till byggnader bör så långt möjligt sparas och kan
bli en betydelsefull kvalitet för helhetsintrycket och
för de som bor eller arbetar i byggnaderna. Öppen
dagvattenhantering i stället för under mark kan ge
stora kvaliteter som är svåra att tillskapa med andra
gestaltningselement. Att utveckla potentialen i vindoch solförhållanden kan forma arkitekturen på ett
intressant sätt och samtidigt skapa förutsättningar för
en attraktiv och hållbar miljö.

av gatan. Samspelet mellan gata och byggnader ska därför
uppmärksammas tidigt i projektet för att undvika kostsamma och tidskrävande anpassningar i sent skede.
Byggnaderna har stor påverkan på gårdens kvaliteter. Nyttjandet av innergården är beroende av sol-,
ljus- och vindförhållanden som i sig är beroende av
byggnadernas form och placering. Friyta för grönska
och social interaktion begränsas av funktioner som
inte ryms i byggnaderna, till exempel förråd, bilparkering, cykelparkering och miljöbodar. Gårdsbjälklag
kan begränsa möjligheten att plantera träd och växter
på gården vilket påverkar mikroklimat och gårdens
karaktär. Gårdsmiljön och byggnaderna i kvarteret
måste därför alltid formas i samspel.

Socioekonomiskt sammanhang
Arkitekturen ska jobba med och
inte mot topografi, träd och markens
naturliga förutsättningar

Samspelet med gata och gårdsmiljö

Gatornas karaktär, bredd och funktioner ger förutsättningar för byggnadernas gestaltning, som höjd och inre
struktur. En hårt trafikerad och bullrig gata behöver
hanteras med en viss byggnadstyp. Trafikflöden,
parkeringslösningar och möjligheter att röra sig till
fots eller cykel längs gatan har betydelse för innehållet
i byggnadens bottenvåning. Omvänt påverkar byggnadens innehåll, höjd, karaktär och närvaro av entréer,
uteplatser, balkonger och förgårdsmark, upplevelsen

Kommunen eftersträvar att stadsdelar, orter och kvarter ska bebos av en blandning av människor utifrån ett
socioekonomiskt perspektiv. Byggnadernas relation
till ett större socioekonomiskt sammanhang är därför
viktigt. Förmågan att bidra till blandning varierar
utifrån byggnadens användning, läge, ekonomiska
förutsättningar etc. Publika byggnader och skolor har
en huvudroll som sammanbindande nav för människor
med olika socioekonomiska förutsättningar. Bostadshus, speciellt nyproducerade, riktar sig ofta till en
relativt smal grupp med likartade socioekonomiska
förutsättningar. Byggnadstyp och upplåtelseform, men
framförallt boendekostnad, påverkar vilka som har
möjlighet att flytta in. För att uppnå en större blandning krävs ofta olika former av bidrag eller incitament
som kan bidra till lägre boendekostnader.

Nya Änglandaskolan, Södra Ladugårdsängen. Visionsbild Origo arkitekter
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Blandat och varierat
– i vilken grad?
De flesta upplever en varierad miljö som mer
attraktiv än den visuellt upprepande och likriktade. Variation kan finnas i husens, gatornas och
landskapets gestaltning och i innehållet som en
blandning av olika funktioner, människor och
företag. En alltför varierad miljö kan upplevas
splittrad och svår att greppa. Målet är en stad
och en landsbygd med miljöer som upplevs
som en attraktiv helhet och som bidrar till en
mångfald av upplevelser, positiva mänskliga
möten och möjligheter att tillgodose praktiska
behov.

Vad menar vi med blandad
bebyggelse?

Upplevelsen av en blandad och varierad miljö kan
handla om variationen ögat upplever när man betraktar en enskild fasad eller den sammanvägda bilden
man får av alla hus och platser i en stadsdel. Ett bra
samspel mellan byggnaderna i ett område ger en upplevelsemässigt rik miljö och en känsla av att området
hänger samman. I äldre stadsdelar och byar finns ofta
en arkitektonisk variation som vuxit fram under lång
tid. I nya stadsdelar byggs husen under en relativt
begränsad period vilket gör att förutsättningar för
variation är annorlunda. Blandning handlar också i hög
grad om innehållet i byggnaderna och aktiviteter på de
olika platserna.

Innehållsmässig blandning

En innehållsmässigt blandad stad eller tätort bidrar
till närhet mellan service och upplevelser, natur och
publika platser. Den ger möjlighet för olika grupper av

människor att mötas. Ett blandat bestånd av bostäder
kan möjliggöra flyttkedjor och kvarboende i stadsdelen eller området. En innehållsmässig blandning
eftersträvas i både nya och befintliga områden men
den sker på olika villkor. I befintliga områden kan det
redan finnas en blandning som kan bidra till ett stadsliv och som kan kompletteras och utvecklas med tiden.
I nya stadsdelar kan en blandning initialt vara svår att
få till, men det måste ändå finnas utrymme för det,
till exempel kan flexibla lokaler på bottenvåningen i
byggnader ge möjlighet till att en större blandning kan
växa fram med tiden.
Möjligheterna att blanda funktioner skiljer sig också
mycket mellan olika stadstyper. I omvandlingsområden
kan en hög grad av blandning mellan befintliga verksamheter, nya verksamheter och bostäder växa fram i
en naturlig process. I andra områden som till exempel
äldre villabebyggelse är möjligheten att lägga till nytt
innehåll mer begränsad med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden och sammanhållna och enhetliga
karaktär. I helt nya stadsdelar måste blandning skapas
från grunden och under en relativt kort period.

Arkitektonisk och innehållsmässig
blandning på olika nivåer

Det kan räcka med en måttlig variation i skala, volym,
uttryck och färg för att skapa liv i ett kvarter eller en
stadsdel. En småskalighet i kvartersstorlek och hus
volymer gynnar upplevelsen av variation. Ett storskaligt byggande som baseras på upprepning gör det
svårare. Med omsorgsfull gestaltning kan trivsamma
miljöer skapas även utifrån en större skala. I Rosta
i Örebro har samma husvolymer upprepats i en hel
stadsdel men arkitekterna har ändå med ett tydligt
formspråk, tydliga gårdsbildningar och djärv färgsättning lyckats skapa en attraktiv och karaktärsfull
helhetsmiljö som håller över tid.

Eyraområdet har stor innehållsmässig och arkitektonisk blandning. Området rymmer idrottsarena, bostäder, kontor, service och handel. Bilden visar parkeringshuset
med ett gym på bottenvåningen
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Blandning av innehåll och arkitektoniska uttryck kan
finnas på stadsdelsnivå, kvartersnivå, fastighetsnivå
och på den enskilda byggnadens nivå.
I staden eller de mindre tätorterna ska det finnas en
variation av olika stadsdelstyper eller områden; det
ger förutsättningar för en innehållsrik och upplevelse
mässigt varierad miljö där olika funktioner finns i
ett nära sammanhang. Stadsdelar och områden ska
utveckla sin egen karaktär. Det gör att det finns en läsbarhet och orienteringsbarhet och att människor kan
identifiera sig med sin stadsdel eller sitt område.
Inom varje stadsdel eller område är variationen också
viktig, men av vilket slag beror på läget och typen
av bebyggelse. En stadsdel i innerstaden dominerad
av flerbostadshus kan varieras på ett annat sätt än
en småhusdominerad stadsdel i utkanten av staden.
Kvartersstrukturen styr graden av variation. En småskalig eller en ”mellanskalig” kvartersstruktur ger
bättre förutsättningar för att stadsdelen ska upplevas
varierad och lättare att röra sig igenom än en storskalig
indelning och är därför oftast att föredra. Alltför små
kvarter kan dock leda till torftiga innergårdsmiljöer
och svårhanterliga parkeringslösningar. Större kvarter i
”rätt” lägen i staden kan vara ett sätt att skapa attraktiva
boendemiljöer där stora parkliknande innergårdar kan
vara en bärande del.

Kv Mejeriet är ett större område som rymmer bostäder, handel och service.
Enhetligt arkitektoniskt uttryck, men variation i färg, material och höjd

Sörbyängen rymmer stor variation av stilar och hustyper, men är innehållsmässigt
homogen med främst bostäder och skolor och få inslag av handel

Variationen inom varje kvarter kan vara måttlig, men
tillsammans med andra kvarter av annan karaktär och
innehåll kan helheten ända upplevas varierad. En
blandning av små och stora fastigheter är i de flesta
fall att föredra. Alltför stor variation av hustyper inom
kvarteret kan innebära problem med insyn, skuggning,
och ge en splittrad stadsbild, till exempel när flerbostadshus blandas med friliggande småhus. Många
små fastigheter med många byggherrar och arkitekter
involverade ger inte per automatik en attraktiv helhet.
Variationen inom fastigheten, kan hanteras på olika
sätt beroende på förutsättningarna. En och samma
fastighet kan vara uppdelad i flera byggnader vilket
ger en naturlig variation. En och samma byggnad kan
visuellt gestaltas så att den ser ut som flera byggnader
vilket ger en ”konstgjord” variation som sällan är nödvändig, men ibland ändå kan vara ett framkomligt sätt
att bryta ner en storskalig volym.

Stjärnhusen i Rosta består av en husvolym som upprepas. Variationen skapas med
volymernas vridning, färgsättning och grönska. Främst bostäder, men också ett
centrum med handel

Attraktiviteten ökar sällan om blandningen av uttryck
”maximeras”, snarare handlar det om att alla byggnader hanterats med god gestaltning. Även kvartersstora
byggnader och större sammanhängande husvolymer
som har ett enhetligt arkitektoniskt uttryck kan upp
fattas varierade. I Örebro är Medborgarhuset och
kvarteret Mejeriet goda exempel på det.
Björkhaga har en enhetlig arkitektur och rymmer enbart bostäder, men stor
variation av upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar
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Kvarteret Ulla

När har ett hus ”god färg,
form och materialverkan”
enligt PBL?

det enskilda huset. En tumregel ska därför vara att en
byggnad ska berika sin omgivning – inte försvaga värden
hos den befintliga bebyggelsen. Den ska ta hänsyn till
omgivningen, men samtidigt ha en egen karaktär som
gör platsen som helhet mer innehållsrik.

Alla byggnader ska uppfattas som en gestaltningsmässig helhet. En ny byggnad ska anpassa
sig till platsens och befintliga byggnaders värden
och kvaliteter, men samtidigt ha en egen karaktär. Varje ny byggnad ska berika sin omgivning.

En byggnad ska uppfattas som
en helhet

En byggnad ska berika sin omgivning
När håller en byggnad tillräckligt hög arkitektonisk
nivå? Enligt Plan och bygglagen (PBL) ska alla byggnader; ha en god färg, form- och materialverkan.
Vidare säger PBL att all bebyggelse ska utformas;
…på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan.
Dessa två paragrafer måste alltid läsas tillsammans.
Det räcker inte att den enskilda byggnaden har ett
attraktivt yttre. Den måste även fungera väl ihop
med omgivningen. En byggnad som inte klarar detta
riskerar att sänka värdet hos intilliggande bebyggelse.
Byggnader som samspelar med varandra däremot påverkar vårt välbefinnande och vår inställning till platsen på ett positivt sätt. Vi kan då tolka in en omsorg i
gestaltningen och en medvetenhet som inte bara berör
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När vi står framför en byggnad påverkas vi både av
byggnadens form, material och färg. Vi uppfattar om
delarna ser ut att vara ihopsatta med omsorg eller
slarvigt framhastade, om byggnaden känns harmonisk
eller obalanserad, inbjudande eller frånstötande, robust
eller bräcklig. Det är bedömningar där många av oss
tycker lika, oberoende av om vårt öga är tränat eller
inte när det gäller att uppleva arkitektur, och även om
vi har olika syn på vad som är ”rätt” stil. Upplevelsen
är beroende av om vi uppfattar en helhet eller inte.
På nära håll är det främst från marken som vi upplever byggnaden. Hur den är gestaltad på marknivå
är därför extra viktigt för upplevelsen eftersom flera
sinnen berörs, till exempel när vi greppar handtaget till
entrédörren.

Formen påverkar både siluetten och
innergårdens kvaliteter

Formen, eller byggnadens volym, som är summan av
byggnadens bredd, höjd och djup är det som detalj
planen styr i första hand utöver användningen. Byggnadens volym är läsbar på långt håll och kan påverka

Huvudentrén till vårdboendet Trädgårdarna, Boglundsängen

En av innergårdarna på vårdboendet Trädgårdarna, Boglundsängen

stadens siluett. Den måste därför alltid ses i ett större
sammanhang. Formen är i jämförelse med andra egenskaper svårare att ändra när byggnaden väl är uppförd
annat än med rivningar eller tillbyggnader. Formens
påverkan på omgivningen gör styrningen av byggnadens
bredd, höjd och djup till ett av de viktigaste m
 omenten
i planeringen och ska hanteras med stor omsorg när
byggnaden gestaltas. Upplevelsen av formen är kopplad
till hur byggnadens olika delar markeras, till exempel
är bottenvåningens höjd betydelsefull för om byggnaden känns satt eller spänstig även om helhetsvolymen
är densamma. Den yttre formen har stor påverkan
på ljusförhållanden, siktlinjer och möjlighet att röra
sig runt byggnaden. För innergårdsmiljön och gatan
är byggnadernas form avgörande för hur gården och
gatan kommer att upplevas och i vilken grad de kommer att vara solbelysta, vilket kan få stor betydelse för
hur de används. Byggnadernas höjd i ett kvarter ska
därför alltid väljas i relation till vilka kvaliteter som kan
skapas på gården och gatan.
I helhetsbilden kring riktigt höga byggnader finns
flera perspektiv att hantera. De ska gestaltas med hög
arkitektonisk kvalitet för att berika stadsbilden, samt
bli en naturlig del av stadens siluett och kvartersstruktur. Byggnadens volym är en viktig del i detta.
Höga byggnader ger långa skuggor över intilliggande
bebyggelse och riskerar att föra ner vindar som kan ge
ett dåligt mikroklimat intill byggnaden. Volymen ska
därför även hanteras utifrån att begränsa skuggning
och hantera vindrörelser som höga byggnader annars
kan orsaka.

Materialet – fasad och stomme

Fasadmaterialet ger signaler om husets ålder, kvalitet
och livslängd. Materialvalet påverkar vår inställning
till byggnaden, till exempel om vi upplever den billig
eller exklusiv, hård eller mjuk, permanent eller tillfällig.
Ytskiktet på fasaden är samtidigt en del som kan
vara möjlig att förändra utan att i större omfattning
påverka andra delar av byggnaden. Fasaden utsätts för
stora påfrestningar från väder och vind. Det är därför
viktigt att välja material som är hållbara ur ett längre
perspektiv för att undvika omfattande underhåll och
materialbyte.
Stommen kan svårligen ersättas under byggnadens
livstid. Stommen utgör ofta den volymmässigt dominerande delen av en byggnad. Den har därför störst
påverkan på materialåtgången. Ur ett hållbarhetsperspektiv har stommen stor betydelse för byggnadens
ekologiska avtryck. Valet av stommaterial ska därför
noga beaktas.
Fasadens material har stor påverkan på intrycket av byggnaden
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Ny och äldre arkitektur i samspel, Hertig Karls allé

Färgen – kan samspela eller bryta
Färgen, eller byggnadens kulör, utgör fasadens yttersta
skikt, men kan ibland vara integrerad med fasadmaterialet. Då färgen är målad är den lätt att ersätta.
Som en del av materialet, till exempel tegel, är färgen
svårare att ändra utan omfattande materialbyte. Färgen
är ett viktigt inslag i stadsbilden och har stor påverkan
på vår känslomässiga inställning till byggnaden. Den är
därför en tacksam ingrediens för föränderlighet och lekfullhet i arkitekturen. Nya byggnader kan addera nya
färger som gör stadsmiljön mer varierad, men måste
samspela på ett ödmjukt sätt med den äldre bebyggelsen för att dessas värden inte ska gå förlorade. Äldre
byggnaders färgsättning är en viktig historieberättare
och en del av platsers identitet och det som formar vår
stadsbild. Därför är byggnadernas kulörer viktiga att
bevara. Även yngre grupphusområden som är enhetligt färgsatta bör bevara sin färgsättning för att behålla
sin identitet och värde som en sammanhållen bebyggelse.

Bottenvåningens innehåll påverkar
stadslivet

Fotgängarens upplevelse av gatan är starkt påverkad
av bottenvåningarnas innehåll och utformning. Även
för alla andra är intrycket av bottenvåningen en viktig
del i helhetsupplevelsen av stadsmiljön. Öppna och
aktiva bottenvåningar gör gatumiljön levande. Det
är en utgångspunkt som ska gälla för alla byggnader,
men förutsättningarna är olika beroende på byggnadstyp och läge. Lokaler som en del av bottenvåningen
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ska alltid eftersträvas där det finns naturliga flöden av
människor. Flexibla lokaler kan möta en efterfrågan
som varierar över tid. I lägen som till en början saknar
ett större underlag av närboende, arbetande och förbipasserande kan mindre utåtriktade verksamheter rymmas, som till exempel ett kontor, för att sedan ersättas
med en butik eller ett café när underlaget ökar. Även
en väldigt liten lokal kan bidra till gatulivet och utan
att i större omfattning belasta fastighetens ekonomi.
Små lokaler kan rymma till exempel en förening. I
bostadshus kan gemensamhetslokaler, tvättstugor
och förskolor i husets bottenvåning bidra på liknande
sätt. Bottenvåningar som enbart rymmer bostäder har
sämre möjligheter att skapa liv längs gatan, men kan
ändå bidra om förgårdsmark, uteplatser och balkonger
utformas på ett sätt som låter de boendes aktiviteter
bli en synlig och integrerad del av stadslivet.

Entrén där huset möter livet utanför

Entrén är en av byggnadens mest centrala punkt där
huset möter livet utanför, där boende, arbetande,
besökare och kunder möter varandra. Entrén påverkar
intrycket av hela byggnaden och dess innehåll. Utformningen är därför viktig i varje projekt oavsett
det handlar om en större kontorsbyggnad eller liten
villa. Entrén sänder ut signaler om att byggnaden eller
verksamheten är privat eller publik, seriös eller oseriös,
enkel eller exklusiv. Entréer mot gatan är viktiga för
stadsbilden och stadslivet. De påverkar upplevelsen av
trivsel och trygghet. Entréer ska därför finnas på rela-

tivt korta avstånd längs gatan. Det som sker i anslutning till entrén kan påverka gatumiljön beroende på hur
platsen är hanterad. Även en liten förgårdsmark kan
rymma aktivitet som kan pågå direkt utanför entrén
och möbleras med till exempel blomkrukor och en
sittbänk. Avsaknad av förgårdsmark kan utan en
genomtänkt lösning skapa problem med cyklar som
står i gaturummet och entrédörrar som slår rakt
ut på trottoaren. Om byggnaden har en innergård
bör det finnas entré både mot gatan och gården för
att berika både stadslivet och det privata nyttjandet av
gårdsmiljön.

Innehållet i bottenvåningen har stor påverkan på hur stadsrummet upplevs

Fönster, burspråk och balkonger är
viktiga för stadsliv och trygghet

Fönstrens material och utformning är starkt sammankopplade med husets karaktär. Ett ogenomtänkt fönsterbyte kan göra att byggnaden tappar sin ursprungliga
karaktär och även ekonomiska värden. Fönstren blottar
husets inre och påverkar känslan av bekvämlighet
och integritet både för den som finns på insidan och
utanför. Det är därför viktigt att placering och storlek på husets fönster sätts i relation till omgivningen,
speciellt på bottenvåningen där kontakten med det
som sker utanför byggnaden oftast är mest påtaglig.
Till exempel kan ett fönster på en annars fönsterlös
husgavel få stor positiv påverkan på förbipasserande
utifrån ett trygghetsperspektiv. Burspråk kan, som en
utvecklad form av fönstret, göra fasaden mer artikulerad och bidra till en mer varierad gatubild.
Balkonger är en förlängning av lägenheten och en
av de mest iögonfallande delarna av byggnaden.
De boendes aktiviteter på balkongerna kan berika
stadslivet. Grönska på balkonger kan också vara ett
viktigt inslag i stadsmiljön. Balkongens storlek måste
hanteras med stor hänsyn till byggnadens grundform,
men också till dess påverkan på stadsrummet. Stora
balkonger ska hanteras extra omsorgsfullt för att inte
skapa oattraktiva undersidor mot gatan. Nya balkonger
på befintliga byggnader behöver bedömas både
utifrån hur de påverkar stadsbilden och byggnaders
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Generellt
finns större möjligheter att tillföra nya balkonger mot
slutna gårdsrum än på fasader mot gator och öppna
gårdar. I det senare väger de allmänna intressena tungt
och bevarande och stadsbild är särskilt tongivande
aspekter.

Flexibla lokaler kan möta en
efterfrågan som varierar över tid.

Entréer och förgårdsmark har stor betydelse för byggnadens och gatans karaktär

Bottenvåningens lägenheter med dubbel takhöjd kan användas både
som bostad och lokal, kv Kumminen, Sörbyängen

Taket är del av ett större taklandskap

Taket utgör en viktig del av husets karaktär, men kan
ibland förhålla sig mer fritt till huset i övrigt än andra
byggnadsdelar. Alla hustak är en del i det gemensamma taklandskapet. Material, form och gestaltning
påverkar helhetsintrycket och är viktigt att beakta om
en förändring ska göras, som exempelvis om taket
ska läggas om, fler våningar byggs på eller om vinden
ska inredas och takkupor eller takfönster läggs till.
Inför en förändring av taket ska en bedömning göras
utifrån byggnadens karaktär, kulturhistoriska värde
och stadsbilden för att avgöra om ombyggnationen
alls är lämplig och för att uppnå ett gott arkitektoniskt
resultat som samspelar med övriga tak i omgivningen.
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Hur mycket får man
förändra en byggnad
eller ett område?
I Plan- och bygglagen finns ett allmänt varsamhetskrav vid ändring, ombyggnad och för nya
tillägg i bebyggelsen. Det finns också ett förbud
mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader och områden. Syftet är att kvaliteter,
värden och karaktärsdrag i bebyggelsen ska
tas tillvara och inte försvinna. Örebro kommuns
kulturmiljöinventering är ett stöd för att hantera
Plan- och bygglagens krav och ett sätt att i
förväg tydliggöra var värden och kvaliteter i
bebyggelsen finns.

Vad innebär en varsam förändring av
en byggnad eller ett område?

Varsamhet handlar om att låta byggnaden eller bebyggelsens egenskaper, karaktär eller sammanhang vara
utgångspunkt för förändringar. Kravet gäller alla
byggnader och vid alla förändringar, såväl invändiga
som utvändiga även om åtgärden inte kräver bygglov
eller anmälan. Varsamhetskravet handlar om en respekt för befintliga kvaliteter och karaktärsdrag och att
göra förändringar som tillvaratar dem. I samband med
bygglov prövas en åtgärd i förhållande till varsamhetskravet. Ogenomtänkta ändringar kan snabbt ta bort

Varsam påbyggnad med två våningar på äldre byggnad, kv Fabriken
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kvaliteter som är svåra att återskapa. De påverkar inte
bara byggnadens utseende utan kan även påverka en
byggnads ekonomiska värden eller värden hos byggnader i omgivningen.

Vad innebär förvanskning av en särskilt
värdefull byggnad?

Särskilt värdefulla byggnader, bebyggelseområden eller
allmänna platser får enligt plan- och bygglagen inte
förvanskas. Bestämmelserna gäller även enskilda byggnader som i sig inte är värdefulla, men som blir det genom samhörigheten i en grupp, ett kvarter, en husrad
eller liknande. Förvanskningsförbudet är inget förbud
mot förändringar utan är ett skydd för de egenskaper
som gör byggnaden eller området särskilt värdefull.
Respekterar man de egenskaper och uttryck som är
viktiga för kulturvärdet är det ofta möjligt att förändra
byggnaden. Det handlar om att tillägg och ändringar
ska harmoniera med eller underordna sig uttrycket
hos en befintlig byggnad eller miljö. Det handlar också
om att det som ändras eller tillförs ska motsvara eller
respektera de kvaliteter som redan finns. Ändringen
ska inte medföra att det blir svårare att uppleva värden
och kvaliteter eller att förstå ett viktigt sammanhang.
En sakkunnig avseende kulturvärden kan behövas för
att identifiera karaktärsdrag och värden i en byggnad
och se hur dessa ska tillvaratas i samband med större
ändringar eller för hur ett tillägg kan utformas eller
anpassas till omgivningen.

Omsorgsfull renovering med återskapande av färgsättning i trapphus, kv Mården

Ett tillägg med flerbostadshus i kulturhistoriskt känslig miljö, kv Rustmästaren

Vad är en särskilt värdefull byggnad,
bebyggelsemiljö eller allmän plats?

För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att
dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt
intresse. En särskilt värdefull byggnad eller bebyggelsemiljö berättar något väsentligt om vår historia,
om tidigare samhällsförhållanden, om samhällsutveckling, om byggnadsteknik, om arkitekturhistoria eller
om någon lokal företeelse med stor betydelse för en
plats. Det kan vara byggnader som är mycket goda
exempel på en byggnadstyp eller arkitekturstil eller ha
en bakgrundshistoria som ger den en särskild plats i
Örebros historia. Byggnaden kan ha ett betydelsefullt
läge i staden eller omfatta en samlad miljö. Kommunen
använder sig av etablerad metodik för att bedöma
kulturvärdet och utgår från de riktlinjer som Boverket
publicerar. En viktig utgångspunkt är även kommunens
kännedom om kulturvärdena hos bebyggelsen i stort.

Kommunens kulturmiljöinventering
markerar värdefulla byggnader i Örebro
I Örebro kommun har kulturmiljövärden identifierats
i en kulturmiljöinventering. Inventeringen redovisar
bedömningar av enskilda byggnader och samlade
miljöers kulturvärden. Särskilt värdefulla byggnader
eller områden kan även vara utpekade i andra dokument
eller i en detaljplan. Byggnadsminnen eller kyrkor skyddade av Kulturmiljölagen eller områden av riksintresse
för kulturmiljö räknas också som särskilt värdefulla

byggnader. En byggnad behöver inte vara utpekad
i förväg, den kan vara särskilt värdefull ändå. Den
faktiska prövningen om det är en särskilt värdefull
byggnad eller inte görs alltid vid prövningen gentemot
plan- och bygglagen, i ett bygglov eller under planprocessen. Inventeringen är inte heltäckande och kompletteras succesivt.

PBL 2 kap 6 §
Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till:
• stads- och landskapsbilden
• natur- och kulturvärdena på platsen
• en god helhetsverkan
PBL 8 kap 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.
PBL 8 kap 13 §
En byggnad, ett bebyggelseområden eller en allmän
plats som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
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Hyresrätter i kv Glidplanet, Södra Ladugårdsängen

De olika byggnadernas
roll och påverkan
på omgivningen
Bostadshusen ska gestaltas för att möta
många olika livsmönster
Bostaden är en nödvändighet för alla, men för många
också en markör för vilka vi är eller vill vara. Vilken
typ av bostad vi behöver eller har ekonomisk möjlighet att skaffa skiljer sig i olika faser av livet. Fler vill bo
i staden men i Örebro kommun vill procentuellt ännu
fler bo på landet. Idag behövs därför flera boendealternativ och hustyper i hela kommunen.

Bostadshusen behöver mycket utrymme i den allt tätare
staden. Ytan som varje hushåll tar i anspråk skiljer sig
mycket mellan olika hustyper. På en yta som motsvarar
en normalstor tomt för ett friliggande villa kan ett
flerbostadshus för 10–15 familjer rymmas. De som
vill bo marknära i en nybyggd bostad i staden kommer
därför i större omfattning erbjudas parhus, kedjehus
eller radhus som alternativ. Stadsvillan, det vill säga ett
mindre flerbostadshus för några få hushåll, med generösa terrasser eller balkonger och gemensam trädgård,
är ett yteffektivt alternativ som kommunen gärna vill
lyfta fram. På landsbygden finns goda möjligheter att
bosätta sig i ett friliggande hus, men tillgången till
andra hustyper är betydligt mer begränsat. Samspelet
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mellan stadens och landsbygdens utbud av hus och
boendealternativ blir därför allt viktigare.
Vilken bostad vi behöver beror på hur vi lever, som
singel, eller särbo, med kompisar eller i en familj, med
eller utan barn. En stor familj kan behöva många små
rum. Familjer med barnen varannan vecka kan behöva
en flexibilitet i rumsfördelningen. Lägenheter med
dubbla entréer och rum med eget wc och kokmöjlighet
kan möjliggöra generationsboende eller att den delen
kan hyras ut för att förbättra ekonomin för sitt eget
boende.
Behovet av gemenskap växlar under olika delar av
livet. Idag sitter många människor ensamma i sina
bostäder utan att de önskar det. Det finns tecken på
en förskjutning mot önskemål om gemensamma ytor
på bekostnad av de privata. Funktioner och upplevelser
vi delar med andra får allt större betydelse. Det börjar
avspeglas i arkitekturen. Idag utvecklas nya koncept
för kollektivboende (till exempel så kallad coliving)
och kollektiva arbetsplatser med fokus på social
gemenskap och delande. Intresset växer också för
byggemenskaper som innebär att en grupp människor
initierar ett bygge av ett gemensamt hus och själva påverkar utformningen. Våra fritidsintressen styr också
bostadsvalet. I framtiden kan fler till exempel vilja bo
där det är möjligt att ha hästar eller andra djur, och fler
kan vilja bo nära naturen men i boendeformer som
inte finns idag.

Innergård i kv Smedjebacken, centrala Örebro

Stadsvillan, det vill säga ett mindre
flerbostadshus för några få hushåll,
med generösa terrasser eller balkong
er och gemensam trädgård, är ett
yteffektivt alternativ som kommunen
gärna vill lyfta fram.

Att möta alla dessa olika behov och önskemål ska
vara utgångspunkt för det framtida bostadsbyggandet
i Örebro. Det kan bli en viktig del i utvecklingen av
arkitekturen i Örebro och bidra till en större mångfald
i stadsbilden och landskapsbilden.

Bostadsgården

Bostadsgården är, när den fungerar som bäst, en förlängning av bostaden. Gården kan vara en plats för
avskildhet och samtidigt en viktig plats för de boende
att mötas och umgås, för lek och odling. Dess funktion och karaktär är beroende av ljuset som når gården
och markens förutsättningar för odling och träd. Den
påverkas också av ljud från omgivningen. Gårdens
yttersta mer offentliga del kan vara en zon där de
boende kan möta stadslivet utanför kvarteret. Större
gårds- eller parkmiljöer kan vara en tillgång även för
andra än de som bor i husen. Örebro kommun vill
undvika gårdsmiljöer som är helt avstängda mot om-

givningen. Gränser som markerar gårdens privata del
ska i första hand utformas så att den visuella kontakten med omgivningen behålls.

Attefallshus ett komplement i bostadsbebyggelsen

Ett attefallshus kan vara en bostad men också användas för andra ändamål. Ett attefallshus kräver
inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Bygglovsbefrielsen gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Attefallshus får uppföras på prickmark, det måste vara
fristående och får alltså inte byggas ihop med andra
hus på tomten.
Attefallshuset ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att de
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden. Attefallshuset ska därför anpassas till platsens
förutsättningar och ta hänsyn till befintliga träd,
topografi, påverkan på grannar etc. Vid uppförandet
av ett attefallshus ska också bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Det betyder att ett tillägg
i bebyggelsen som attefallshuset innebär ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas.
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Publika byggnader bidrar till identitet
och integration

De publika byggnaderna utgör bebyggelsens hörn
stenar. Det är byggnader som många besöker och som
är öppna för alla; biblioteket, kulturhuset, badhusen
etc. Dessa byggnader är i dag allt viktigare i staden och
tätorterna då de tjänar som en arena för möten för
kommunens alla invånare och kan bidra till att kompensera för olikheter mellan människor när klyftorna
växer inom boende och arbetsliv. Publika byggnader
har genom tiderna haft stor betydelse för staden eller
byn och blivit en markör för samhällets framgång och
möjligheter. Det är byggnader som utmärker sig i storlek, höjd eller på annat sätt. De publika byggnaderna
har en huvudroll i att stärka kommunens identitet och
arkitektoniska särart. Kommunen ställer därför höga
krav på gestaltningen.

Skolans innemiljö och utemiljö ska ses
som en helhet

Att bygga en ny skola, eller utveckla en befintlig skolbyggnad eller annan byggnad för skoländamål är en
långsiktig satsning. Våra barn tillbringar en stor del av
sin vakna tid i en skolbyggnad eller ute på skolans gård.
Därför ska höga krav ställas på hur miljön gestaltas
och vilka material som används. Arkitekturen bör spegla
att utbildning värderas högt i samhället. Skolmiljön ska
ses som en helhet och vara utvecklande och hälsosam.
Gestaltningen av utemiljön påverkar barnens hälsa,
lek och utveckling. Det är viktigt att gården har goda
ljud, ljus- och solförhållanden, samtidigt som träd
och andra element kan ge skydd mot alltför intensiv
solbestrålning. Skolbyggnadens placering i relation till
stadsdelarna har stor betydelse för möjligheten att stärka
integrationen. En skola mellan två stadsdelar kan binda
samman områdena. Skolbyggnaden kan få en roll som
central punkt och symbolbyggnad i en stadsdel eller
mindre tätort. Det är en byggnad som barn och vuxna
kan känna stolthet över och identifiera sig med under
hela sitt liv. Skolans potential som symbolbyggnad ska
utnyttjas och stärkas genom god gestaltning.
Skolor, speciellt förskolor, kan rymmas i botten
våningen på en byggnad med annan funktion ovanpå
till exempel bostäder. Det är ett effektivt sätt att spara
markyta och att skapa fler möjliga lägen för skolor.
Lösningen kan också innebära möjligheter till samnyttjande av lokaler, till exempel samlingslokaler som
nyttjas av ett vårdboende på helger och kvällar när
skolan är stängd. Att kombinera skollokaler med annat
innehåll ovanpå kan samtidigt skapa konflikter till exempel kring gårdsmiljöns nyttjande. Byggnaden måste
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därför gestaltas med stor omsorg och medvetenhet
utifrån samspelet mellan skolans och andra nyttjares
behov, för att nå en långsiktig lösning utan konflikter.

Byggnader för kontor, hotell, handel
och institutioner är en betydande del
av bebyggelsen

Byggnader som rymmer många arbetsplatser i form av
till exempel kontor, hotell, handelsbyggnader, universitet
och vårdbyggnader spelar en stor roll i upplevelsen
av staden och ibland även av den mindre tätorten. De
upptar en betydande del av innerstaden och återfinns
i synliga lägen av ytterstaden. Dessa byggnader är ofta
storskaliga och gör stora avtryck i stadsmiljön, vilket
innebär att deras gestaltning är mycket viktig. Med
storleken ökar kraven på arkitekturen och hur dessa
byggnader påverkar stadsbild och stadsliv. En stor
påverkan på stadslivet har byggnadernas bottenvåning
och det är därför viktigt att den gestaltas så att innehållet bidrar till livet utanför. Ofta finns en innergårdsmiljö kopplad till byggnaderna som är betydelsefull
för de som arbetar i eller besöker byggnaderna. Dessa
utvändiga miljöer har ofta ett centralt läge och påverkar stadsbilden. Det är därför viktigt att utemiljön
gestaltas på ett sätt som bidrar till staden eller orten.

Lager, industribyggnader, depåer
och liknande byggnader är dominanta
inslag

Industribyggnader och lager som ofta upptar stora
volymer påverkar hur staden upplevs, speciellt i de
mer synliga lägena längs större vägar. I den förtätade
staden hamnar denna kategori av byggnader ofta nära
annan bebyggelse, vilket är möjligt genom moderna
processer som inte bullrar eller sprider olika former
av utsläpp på samma sätt som tidigare. Byggnader i
denna typ av miljöer ska gestaltas med stor omsorg
för att gestaltningsmässigt fungera i ett sammanhang.
Större byggnader som placeras längs de större infartsvägarna och i anslutning till andra stadsdelar ska
gestaltas extra omsorgsfullt eftersom de kan påverka
helhetsintrycket av staden eller orten. Arkitekturen
kan vara viktig för ett företags varumärkesbyggande.
Det kan leda till karaktärsfulla byggnader som blir attraktiva inslag i stads- eller landskapsbilden. Samtidigt
måste skyltar eller logotyper hanteras så att de inte blir
visuellt störande. Träd och grönska på platsen ska i
möjligaste mån bevaras eller tillföras till platsen för att
balansera byggnadernas skala och bidra till ett grönt
intryck av staden.

Karolinska skolan har kompletterats med nya byggnader

Idrottshuset har fördubblats i storlek med ett varsamt tillägg till befintlig byggnad

Större lager och handelsbyggnad i Berglunda verksamhetsområde

Kontorsbyggnad, Tullängen
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Smart och hållbar
arkitektur efterfrågas
Framtidens arkitektur i Örebro ska gestaltas
för att spara på mark, infrastruktur, material
och energi. Den ska också kunna hantera klimatförändringar. Samtidigt måste det befintliga
byggnadsbeståndet utnyttjas på ett sätt som
bemöter både hållbarhets- och klimatmål och
kulturhistoriska värden. Teknik som till exempel
solpaneler bör vara en integrerad del i arkitekturen för att skönhetsvärden inte ska gå förlorade.

Framtidens smarta städer

Örebro kommun står, liksom Sveriges övriga kommuner, inför stora utmaningar när drivkrafter som
urbanisering, globalisering, klimatförändringar, automatisering och digitalisering förändrar vårt samhälle.
Det talas idag om smarta, hållbara och trygga städer
och resurssmarta byggnader. Det har direkt koppling
till stadsbyggande och arkitektur.

Solpaneler och gröna tak i Rynningeåsen
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Gestaltning som minimerar den
byggda volymen är ett effektivt sätt
att spara på resurser

God arkitektur sammanfaller oftast med genomtänkta
och effektiva planlösningar. Väl gestaltade och yteffektiva byggnader innebär också en minimering i förbrukandet av byggmaterial, transporter och energi. På
liknande sätt kännetecknas ofta en attraktiv stadsmiljö
av byggnader som är effektivt sammankopplade med
varandra, på ett sätt som skapar täthet och variation,
men också maximerar nyttjandet av infrastruktur som
ledningar och gator. Att minimera byggnadsvolymen
och mängden infrastruktur, men samtidigt behålla
funktionalitet och skönhetsvärden kommer att vara en
av arkitekturen största utmaningar och en utveckling
som Örebro kommun eftersträvar.

Använda det som redan finns

Vår redan byggda miljö rymmer stora materialmässiga
värden. Det gäller även byggnader som inte längre
har en funktion. Att ställa om byggnader till en annan
funktion i stället för att riva dem innebär stora bespar
ingar på jordens resurser, även om de kan ha en högre
energiförbrukning än moderna hus. Äldre byggnader
måste ses utifrån ett hållbarhetsperspektiv som inte
enbart tar hänsyn till energiförbrukning, utan även
energin som åtgår till deponi av rivet material, till att
framställa nya material och till byggprocessen.
Lundells möbelfabrik från 1900-talets början omvandlad till kontorshotell.
Foto: Pär Ek

Solpaneler integrerade i arkitekturen på kontorsbyggnad vid Resecentrum

Nytt flerbostadshus i trä, kv Brandstationen

Klimatanpassning av byggnader
och gårdar

de val som görs i byggprojektets tidigaste skede kan
ha stor påverkan på energianvändningen i ett större
perspektiv. Byggnaders lokalisering och relation till
varandra, val av hustyp och formen på byggnaden är
grundläggande faktorer som påverkar energiförbrukningen. I projekteringsfasen är valet av isolerteknik
och fönster, system för värmeåtervinning och kylning starkt energipåverkande faktorer tillsammans
med flera andra. Val av material och teknik ska göras
utifrån vilken energi som krävs vid både framställande av
materialet och vid bygg- och driftsskede samt återvinning eller deponi av materialet. I enlighet med regeringens uppmaning att fler bostäder ska byggas i trä
uppmuntrar Örebro kommun trähusbyggnation. Trä
som material har goda klimatförutsättningar sett ur ett
livscykelperspektiv.

Ett klimat i förändring ställer stora krav på det framtida byggandet. Ny bebyggelse ska göras robust med
hänsyn till dagens och framtidens klimat. Det kräver
hållbara material och anpassning till högre vattenstånd, extrem nederbörd och starkare vindar. Vid
utformningen av kvarter och gårdar ska storleken på
hårdgjorda ytor hållas nere för att istället skapa fler
ytor som kan hantera dagvatten. Dammar, gröna tak,
växtbäddar och andra genomsläppliga ytor, som har
en förmåga att fördröja och rena dagvatten och samtidigt minska risken för översvämningar, ska integreras
med bebyggelsen. Husens gårdar ska utformas med
hänsyn till sol och vind, så att ett gott mikroklimat och
vindskyddade platser skapas.

Låg resurs- och energianvändning

Klimatbelastningen per person i Örebro kommun
ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt,
inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på
ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras.
– ur Klimatstrategi för Örebro kommun.

Byggandet har stor betydelse för kommunens klimatmål. Bebyggelsens energianvändning ska minska, både
i samband med byggnationen och i driftsskedet. Redan

Förnyelsebar och lokalt producerad energi ska uppmuntras. Teknik som möjliggör detta, till exempel solpaneler, bör integreras i den byggda miljön på ett sätt
som tar hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden. I
möjligaste mån ska nya områden planeras utifrån att
skapa goda möjligheter att producera solel, bland annat
genom orientering av byggnader och höjdsättning och
genom att undvika skuggningseffekter.
Energibesparande åtgärder på äldre byggnader ska
utföras med utgångspunkt i husens arkitektoniska
och kulturhistoriska värden. I första hand ska material
som finns ursprungligt i husen användas, till exempel
genom att renovera fönster i stället för att kassera
dem och sätta in nya. Äldre befintliga material kan
ofta kombineras med ny teknik och nya material. På så
sätt behålls de upplevelsemässiga kvaliteter huset har,
samtidigt som energieffektivisering är möjlig.
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6. Det publika
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– torget, gatan, parken och andra publika platser
Behovet av publika rum ökar med Örebros snabbt växande
befolkning. Det publika rummet har en viktig roll som mötesplats och i att binda samman kommunens delar och invånare.
De publika platserna ska upplevas trygga, tillgängliga och
vackra med en egen unik karaktär, och de ska fungera alla
årstider och dygnets alla timmar.

Vad kännetecknar
det publika rummet
i Örebro kommun?
De publika platserna är en viktig del av kommunens historia, identitet och varumärke. De är
också viktiga för människors vardagliga förflyttningar, motion, fritidsaktiviteter och möten med
andra. Framtidens publika platser ska präglas
av mångfald och flexibilitet för att möta en
snabbt växande befolkning. Gestaltningen av
nya platser och utvecklingen av de befintliga
ska göras utifrån en bred förståelse för människors
olika behov och intressen.

Här finns Stadsparken som flera gånger har utsetts
till den vackraste parken i Sverige. Tillsammans med
uppleveselandskap som Kilsbergen och Kvismaren och
ett nät av vandringsleder och kommunala raststugor
utgör alla dessa platser en viktig del av kommunens
identitet och varumärke.

Torg, gator, naturområden, å-stråk, parker och idrottsplatser som finns i och omkring staden och de mindre
tätorterna är fria att nyttjas av alla. Tillsammans bildar
de Örebro kommuns gemensamma publika rum. De
är viktiga för invånarnas dagliga liv och för kommunens
besökare. Staden och tätorterna har byggts upp kring
en mängd publika platser som bär en del av det kulturhistoriska arvet. Bebyggelsens karaktär och identitet
präglas i hög grad av torgen, parkerna, gaturummen
och naturområdena intill bebyggelsen.
En del av kommunens publika platser sticker ut mer än
andra. Här finns fler stadsnära naturreservat än i någon
annan svensk kommun, som till exempel Oset-Rynningeviken som numera är örebroarnas vardagsrum. Här
finns ett av landets mest storslagna stadsrum kring
Örebro slott. Här finns Skateparken som drar både
ungdomar och vuxna från många städer.
Kilsbergen

Olika grad av offentlighet
Platser har olika grad av offentlighet eller privathet, ofta omnämnt i en skala i form av:
privat – halvprivat – halvoffentligt – offentligt.
I det här kapitlet används begreppet publika platser/rum som kan omfatta både det halvprivata, det halvoffentliga
och det offentliga utomhus. Med det avses gator, torg, parker och naturområden som hör till kommunens
ansvarsområde (med vissa undantag). I dokumentet syftar begreppet även på privat ägda platser utomhus som
ibland upplevs publika, till exempel förgårdsmark till det enskilda bostadshuset eller ett öppet gångstråk genom
ett kvarter. Begreppet används alltså för att visa bredden av platser och rum som kan upplevas som publika och
tillgängliga för alla oavsett vem som äger och ansvarar för dem.
Ett annat begrepp som förekommer i kapitlet är allmän plats. Allmän plats är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats
som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och
liknande som ägs och sköts av kommunen. Allmän plats ska alltså inte förväxlas med det allmänheten har tillträde
till eller allemansrätten.
Även begreppet offentlig plats förekommer i kapitlet. Uttrycket används i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är
allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan till exempel vara utrymmen
som används för gång-, cykel- eller biltrafik.
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Solbryggan vid Slottet

Hur ska våra publika rum
utvecklas i framtiden?
Framtidens publika rum ska bygga vidare på
den gröna, aktiva inriktning kommunen står
för idag, där närheten mellan naturen och det
urbana är i fokus. Med en växande befolkning
måste det publika rummet växa. Det kommer
vara en viktig del i utvecklingen av nya stadsdelar och områden. Vi ska samtidigt förvalta de
platser som finns och ta tillvara deras kultur
historiska kvaliteter.

Det publika rummet ska rymma plats för mycket; för
möten, evenemang, handel, fysisk aktivitet och för
att hänga vid tillsammans eller i enskildhet. Platserna
ska spegla våra intressen. Det krävs en kontinuerlig
förnyelse för att utbudet ska motsvara efterfrågan och
hänsyn behöver tas till att intresset för olika typer av
aktiviteter varierar över tid. Mångfalden av publika
platser blir viktigare när befolkningens sammansättning blir alltmer varierad. Livsvillkoren är olika och
därför är våra publika rum speciellt betydelsefulla som
jämlika platser.
Det publika rummet har också en nyckelroll för att
binda ihop stadsdelar och områden i staden och de
mindre tätorterna. Platser som idag uppfattas som
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övergivna ytor och barriärer kommer att behöva
omvandlas till sammanbindande mer funktionella och
attraktiva publika platser.
Gestaltningen och utvecklingen av framtidens publika
platser behöver fokusera på att skapa en högre grad
av flexibilitet för att rymma alla olika behov och att
skapa nya upplevelsemässiga kvaliteteter och estetiska
värden för att berika miljöerna där människor bor och
verkar. Gestaltningen behöver också bidra till att öka
tillgängligheten och åstadkomma miljöer som människor uppfattar som trygga.

Riktlinjer och policys
För utformningen av den offentliga miljön finns och
utarbetas nu olika riktlinjer och policyer för stadsmiljön.
Vid nyskapande eller omvandling av offentliga platser
ska hänsyn tas till dessa (se orebro.se).
Beslutade riktlinjer och policyer:
- Policy för stadsträd (2017)
- Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser (2017)
- Kvalitetskrav och riktlinjer för Örebros uteserveringar
(2016)
- Riktlinjer för cykelparkering (2016)
- Riktlinjer för skyltar (2015)
- Råd och riktlinjer för staket, spaljéer, murar
och plank (2010)
Fler är under framtagande bl.a. Belysningsstrategi,
Riktlinjer för Huvudgator och Riktlinjer för nätstationer.

Vem har rätt att nyttja
det publika rummet?
Ingen publik plats uppfyller allas behov, men
kommunens mål är att ge utrymme för så
många som möjligt. Därför ska gestaltningen
av en plats rikta sig mot flera grupper, även
om den har en bestämd funktion. Det tidsbegränsande nyttjandet av en allmän plats, till
exempel torghandel och uteserveringar, ska
upplevas just tillfälligt på platsen och begränsas
i tid och omfattning, för att ge utrymme åt det
spontana.

Publika rum är väl till för alla?

Även om en plats kan upplevas publik och tillgänglig
finns oftast begränsningar och regelverk som styr hur
den får användas. Vem som äger marken påverkar
också nyttjandet av platsen. Allmän plats som oftast är
ägd av kommunen är därmed alla kommuninvånares
”egendom”. Ändå kan möjligheten att nyttja platsen
för den enskilde invånaren hindras av att den är utformad för en viss användning och en viss målgrupp.
En plats som upplevs publik, men finns på privatägd
mark, kan i ännu högre grad begränsa den enskildes
frihet att använda platsen eftersom den generellt sett
får nyttjas utifrån ägarens villkor, även om det kan
finnas andra omständigheter som reglerar detta, till
exempel allemansrätten.
I vilken grad en plats upplevs som publik beror på
hur den är gestaltad, vilken karaktär den har och vilket

innehåll. Vi uppskattar om den publika platsen upplevs trygg, trivsam, inbjudande, fysiskt tillgänglig och
öppen för många olika aktiviteter, både för fler och
för den enskilde. Platsers förmåga att rymma dessa
egenskaper varierar. Ingen plats uppfyller allas behov
samtidigt.

Platser gestaltade för en viss aktivitet
och målgrupp

Den publika platsen som har en tydligt utpekad målgrupp och användning uppfyller inte principen att
vara till för alla. Samtidigt kan aktiviteter som äger
rum på platser formade för en begränsad målgrupp
som till exempel en dansbana eller en yta för spontan
idrott berika stadslivet. Ett konkret exempel är
Skateparken i Drottningparken som är en stor anläggning på kommunens mark och formad för ett bestämt
syfte. Det finns restriktioner som styr hur platsen får
användas, som begränsar åkningen till en viss ålder,
vissa tider och som ställer krav på utrustningen. Men
det är också en plats för fler än skateboardåkaren. Den
används av föräldrar som följt sitt barn till platsen, av
kompisar som hänger bredvid och av en stor publik
när det är tävling. Exemplet pekar på behovet att
planera för ”kompletterande” målgrupper utöver den
utpekade gruppen för att skapa utrymme för fler aktiviteter och spontana möten mellan olika grupper. Platser
med en ännu snävare målgrupp som till exempel en
hundrastgård kan också vara en del av det publika
rummet, men kräver extra medvetenhet kring placering
och gestaltning för att inte ta alltför stor yta från andra
intressen.

Örebro skatepark
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Tillfälligt ianspråktagande av
allmän plats

Tillfälliga aktiviteter som torghandel, uteserveringar
eller idrottstävlingar är en viktig del av livet i kommunen
och bidrar till ett rikt folkliv. Dessa aktiviteter är ofta
beroende av att nyttja kommunens allmänna platser.
För näringsidkare, föreningar eller annan enskild verksamhet finns ingen självklar rättighet att nyttja allmän
plats i kommersiellt eller annat syfte, men det är en
möjlighet kommunen kan ge. Tiden och storleken på
ytan som upptas, tillsammans med graden av allmänt
intresse, avgör lämpligheten i att upplåta platsen för
en viss aktivitet. Kommunens inställning är att den
allmänna platsen endast tillfälligt ska upplåtas för
enskild verksamhet och att dessa ianspråktaganden ska
upplevas som just temporära på platsen. Målet är att
ge utrymme för så många som möjligt.
Marknadsafton (Tillfälligt ianspråktagande av allmän plats)

Många platser eller
ett sammanhängande
publikt rum?
Publika platser och natur som kopplas samman ger positiva mervärden. Det kan göra att
löprundan blir längre och att den biologiska
mångfalden ökar. Därför strävar kommunen
efter att skapa fler gröna stråk och mångfunktionella gator som ska binda ihop stadsdelar,
kvarter, parker och naturområden.

Grön infrastruktur och gröna mångfunktionella gator binder ihop
Den gröna infrastrukturen består av parker, naturområden och stråk som alla har en sammanlänkande
funktion. Gröna stråk och ”å-stråk” kan binda ihop
naturområden och parker, och skapa långsträckta
promenadmöjligheter i naturmiljö och samtidigt länka
samman stadsdelar och områden. Ett brett stråk
kan fylla många syften och få stor betydelse för den
biologiska mångfalden och människors hälsa. Även ett
smalt grönstråk som en trädridå, kan bidra med flera
viktiga funktioner ur ett biologiskt och upplevelsemässigt perspektiv.

Gator där flera fordonsslag får plats och med goda
möjligheter att gå och cykla, men också utrymme för
uteserveringar, bänkar, träd och annan växtlighet,
utgör starka sammanbindande publika stråk i flera
riktningar. Gator med en sammanhängande struktur
av träd, buskar och planteringar kan också vara del i
den gröna infrastrukturen. Även mindre anspråkslösa
stråk och stigar genom ett naturområde eller bostadsområde kan få en betydande roll för det publika
rummet genom att binda samman platser och erbjuda
upplevelser på vägen.
Grönt stråk

Stallbacken

Hur bidrar det privata
byggandet till den
publika platsen?

Gränsen mellan det som är tänkt att användas för ett
privat respektive mer publikt syfte bör vara tydlig. Till
exempel bör den mer privata delen av en bostadsinnergård fredas mot allmän passage för att inte minska
den boendes vilja att använda sin utemiljö.

Kommunen har ett huvudansvar för utvecklingen
av det publika rummet, men den privata aktören
förväntas också bidra. Det kan till exempel ske
genom att en del av den privata förgårdsmarken
eller innergården gestaltas för att upplevas som
en naturlig del av det publika rummet. Det kan
också gälla investeringar på kommunal mark.
Den privata aktören kan dra nytta av sina investeringar genom värdehöjning på fastigheten
och ökade hyresintäkter.

Omvänt är det nödvändigt att tydliggöra gränsen mellan
privat och publikt för att hindra enskilda intressen
att ta allmän kommunalägd plats i anspråk på ett sätt
som hindrar allmänhetens nyttjande, till exempel för
att förhindra att cyklar som tillhör en privat fastighet
parkeras på allmänna gångstråk eller att privata sopkärl
hamnar på kommunalägd mark. Zonen mellan det
privata och den kommunalt ägda allmänna platsen
ska därför gestaltas så att det tydligt framgår var olika
funktioner hör hemma.

Samspel mellan publika och privata
rum ger en attraktiv stadsmiljö

Privata aktörers ekonomiska bidrag till
den publika platsen

Kommunen står för en större del av det som upplevs
publikt, men även privatägd mark (i detaljplanen så
kallad kvartersmark) kan vara offentlig och ha en publik
funktion och karaktär. Det kan vara en gata inom den
privata fastigheten. Det kan också vara delar av en
fastighets förgårdsmark eller innergård som uppfattas
som en naturlig del av kvarterets publika rum. Ett
hörn av ett kvarter som möblerats med en sittbänk
med växtlighet omkring kan utgöra ett litet men
viktigt bidrag till stadsbilden och stadslivet om det är
gestaltat på ett sätt som bjuder in förbipasserande. Ett
sammanbindande stråk på den privatägda marken som
sträcker sig mellan innergårdarna kan ge både boende
och förbipasserande en rikare miljö och möjligheter
att röra sig på fler sätt än längs gatorna. Kommunen
efterfrågar den typen av utveckling på privat mark.
Det gör det publika rummet mer innehållsrikt och
ökar områdets attraktivitet.

Samspelet mellan privata och offentliga intressen kring
det publika rummet gäller även ur ett ekonomiskt perspektiv. Förutom investeringar inom den egna fastigheten som syftar till att skapa platser som kan upplevas
publika förväntas den privata aktörer ibland även bidra
ekonomiskt till det de kommunalt ägda platserna.
Aktören kan samtidigt dra nytta av dessa investeringar
genom värdehöjning på fastigheter och ökade hyresintäkter. Vid nyexploateringar styrs exploatörens del
i investeringar som rör det publika rummet av detaljplaner och genomförandeavtal. Vid ombyggnationer
av gaturum och torg som syftar till att öka det publika
rummets standard och attraktionsvärde, kan privata
aktörer förväntas bidra med investeringsmedel inom
ramarna för så kallad gatukostnadsersättning eller
andra mer frivilliga avtal.
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Hur ska våra publika rum
gestaltas?
Det publika rummet är både finrum och vardagsrum. Gestaltning och innehåll är väsentligt för
hur platserna används och uppskattas. De ska
rymma både det planerade och det spontana.
Detaljerna ska utformas och sättas samman för
att bilda en funktionell helhet och erbjuda skönhetsupplevelser. Material och form ska stödja
användningen och upplevelsen. Träd har en
särskilt betydande roll i det publika rummet.

Det publika rummets rekvisita

Kommunens publika rum utgör både finrum och
vardagsrum; de är platser för ceremoniella händelser,
evenemang och firanden, men är även plats för dagliga
behov av förflyttning, rekreation och umgänge. De
har alla ett golv, en markbeläggning eller naturlig mark
och de rymmer utrustning och grönska av olika slag.
Omgivningen och vilka verksamheter som finns i
byggnaderna intill påverkar livet på platsen.
Gestaltningen handlar både om användbarhet och
skönhetsvärden. Platsens kulturhistoriska kvaliteter
ska förvaltas och framhävas. I det publika rummet
behöver både finnas plats för det planerade och det
tillfälliga, mer spontana.

Golvet ska hålla över tid

Markens gestaltning utgör en viktig del av upplevelsen
av det publika rummet. Markbeläggningen ska vara estetiskt tilltalande och så långt möjligt tillgänglighetsanpassad, oavsett om den finns i ett urbant sammanhang
eller i ett naturområde. Materialen ska väljas så att
användbarhet och estetiska värden håller över tid. Valet
av markbeläggning ska göras utifrån att underlätta
förståelsen för hur det publika rummet ska användas.

Möblering, träd och konst fyller rummet
men det får inte övermöbleras
De publika rummens innehåll består av många delar.
Sittmöbler, belysning och skyltar är vanliga inslag på
de flesta platser. Ofta finns även offentliga toaletter
och avfallskärl och i de urbana miljöerna finns cykelställ, hållplatskurer, anslagstavlor och mycket annat.
Material och detaljer kan också vara en del av vårt
kulturhistoriska arv som tillför platserna kvaliteter och
en historisk dimension. Alla delar ska hanteras på
Stadens golv ska vara hållbara i alla väder
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ett sätt så att de tillsammans bildar en attraktiv helhet
och bakgrund till livet som pågår på platsen. Om
de publika rummen fylls med för många objekt och
innehåll, kan de uppfattas som övermöblerade och
bli oattraktiva eller svåra att använda. Det krävs en
struktur för hur innehållet placeras, en återhållsamhet
i mängden detaljer samt en medvetenhet kring vilka
delar som värderas högst. Fristående reklamskyltar på
publika platser är exempel på sådant som bidrar till
övermöblering och sällan ger några upplevelsemässiga
värden.
Konst kan förstora vår upplevelse av det publika rummet. Den kan berika vårt vardagsliv och skapa spontana samtal kring det vi upplever. Konsten har en stor
betydelse för platsers identitet och attraktionskraft
och är ibland en bärande del av platsernas ursprungliga karaktär. Konstverk behöver utrymme och en
medveten placering, speciellt när det förväntas finnas
permanent.
Träd och grönska är en av Örebros viktigaste gestaltnings-, upplevelse- och stadsbyggnadselement. Träden
har stor betydelse för upplevelsen av platserna och
är viktiga ur ett biologiskt och hälsofrämjande perspektiv. Äldre träd ger en kulturhistorisk dimension
till platsen och är ofta medvetet valda och placerade i
stadsrummet. Övrig grönska som buskar och växtväggar kan vara attraktiva inslag i stadsmiljön. Träden och
grönskan kan förtydliga stadens och tätortens struktur,
skapa olika karaktärer och göra stadsmiljön mer attraktiv. I staden där träden drabbas av olika sjukdomar
eller där de efter noggranna överväganden måste tas
bort på grund av nyexploatering är behovet stort av

nya träd och att vårda de träd som finns kvar. Barns
lekmiljöer i parker och på förskole- och skolgårdar är
platser där grönskan är särskilt viktig och bidrar till en
hälsosam miljö genom skugga och bättre luftkvalitet.
Träden bidrar även med lekvärden där exempelvis som
klätterträd och med lekmaterial, som löv och grenar.

Utdrag ur Ställningstaganden ur Örebros policy för
stadsträd:
1. Ta tillvara och utveckla stadsträdens
sociala, ekologiska och ekonomiska värden
Kommunens träd ska värnas och i alla sammanhang
där stadsträd berörs ska trädens många värden beaktas. Alternativ till avverkning ska alltid övervägas.
När stadsträd avverkas ska de kompenseras. Detta
gäller även vid andra åtgärder som innebär att
träds överlevnad eller vitalitet äventyras.
2. Utveckla gröna stadsrum
I Örebro kommun ska träd användas medvetet för
att skapa intressanta och trivsamma stadsrum. Trädbeståndet ska utvecklas för att bidra till ett bättre
lokalklimat och till attraktiva gatu-, torg-, park-, och
bostadsmiljöer. Antalet gator med trädplanteringar
ska öka.
Vid nyplantering ska ”rätt träd på rätt plats” eftersträvas. Planteringsplatsens förutsättningar, kulturhistoriska värden, upplevelsevärden, strävan efter
en minskad sårbarhet i trädbeståndet och trädens
betydelse för biologisk mångfald ska beaktas.
3. Säkerställ trädens överlevnad
och välmående
Nya träd ska ges tillräckligt utrymme och andra förutsättningar för att få önskad tillväxt och utveckling.
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49

Järntorget

Torgen
Torg utgörs av öppna platser och är i första
hand till för möten mellan människor. Torgen
erbjuder plats för olika evenemang, ceremonier,
handel och serveringar i staden och de mindre
tätorterna. I framtiden kan torgen behöva möta
nya behov i takt med att användandet av
våra publika platser utvecklas. Det är viktigt
att förvalta kvaliteter kopplade till platsernas
historia och samtidigt utveckla torgen till att bli
mer flexibla över dygnet och årstiderna för att
kunna möta så många behov som möjligt.

Torgen idag

Torg har funnits så länge det funnits samhällen och
har historiskt sett i huvudsak använts som marknadsplatser men också för offentliga evenemang och
ceremonier. Den kulturhistoriska dimensionen ger
avtryck i dagens torg, genom deras läge, form och
ursprungliga material som bestått. Torgen har också
en viktig roll som icke-kommersiella platser där man
kan mötas jämlikt och förutsättningslöst. I Örebro
kommun finns idag ett 40-tal torg i staden och de
mindre tätorterna, med olika karaktär, funktion och
storlek. Det finns både stadsmässiga innerstadstorg
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och mer anspråkslösa torg som ändå har en samlande
funktion som mötesplatser eller entréplatser. Några
torg är större, som Järntorget och Olof Palmes torg,
medan andra är mindre; som Tybble torg, Stallbacken
och Glanshammars torg. Stortorget med dess övre del
har en särskild status ur ett kulturhistoriskt värdefullt,
ceremoniellt och demokratiskt perspektiv. Att variationen är stor är i sig positivt eftersom den sammantagna
upplevelsen och användningen av kommunens torg
blir bredare. Flera av våra torg nyttjas i dag för bilparkering och ett antal upplevs inte som torg i sin gestaltning, utan snarare som platsbildningar med en grön
karaktär. I vissa stadsdelar och tätorter saknas torglika
miljöer och i vissa fall saknas en samlande plats helt.
Ägandet av de torg som finns i Örebro kommun ser
olika ut för olika platser. Huvuddelen av våra torg
finns på mark som ägs och därmed också driftas av
kommunen. Ett mindre antal ägs av privata fastighetsägare, vilket bland annat innebär att de har större
förfogande över hur dessa platser gestaltas och vad de
ska inrymma.

Torgen ska därför utformas för att
kunna hantera en hög grad av
flexibilitet i användandet av ytor.

Framtidens torg

Torgen i Örebro kommun ska ha en funktionell och
estetiskt tilltalande gestaltning. Varje torg ska ha en
egen unik karaktär anpassad till platsens specifika
förutsättningar. Sol- och vindförhållanden är betydelsefulla faktorer för gestaltningen med hänsyn till
platsens användbarhet och attraktivitet. När befintliga
torg utvecklas är det viktigt att förvalta kvaliteter
kopplade till platsens historia. Människors olika behov och intressen ska vara utgångspunkt för torgens
gestaltning. Det är speciellt viktigt att uppmärksamma
grupper som sällan är med och påverkar besluten, som
till exempel barn och ungdomar. Torgen ska med sin
gestaltning och sitt innehåll locka till vistelse. De ska
samtidigt ha en funktionell utformning med hög grad
av tillgänglighet som möjliggör för alla att använda
platsen. Den som har svårt att gå, har barnvagn, rul�lator eller rullstol ska med lätthet kunna röra sig och
vistas på torgen. Material, möbler, belysning, med
mera, ska väljas utifrån både höga estetiska ambitioner
Våghustorget

och för att underlätta användningen. Träd och annan
grönska är generellt viktiga element i torgens gestaltning.
Behovet och intresset av olika funktioner, utsmyckning och belysning varierar under olika tider på dygnet
och olika perioder av året, till exempel när det gäller
bil- och cykelparkering, uteserveringar, konst, blomsterarrangemang, bänkar och julbelysning. Torgen ska
därför utformas för att kunna hantera en hög grad
av flexibilitet i användandet av ytor. Det kan göra att
torget har väldigt olika karaktär beroende på tidpunkt.
Ibland uppstår en konflikt mellan privata önskemål
om att använda platsen för försäljning, uteserveringar,
reklam eller liknande och allmänhetens möjlighet att
ta torgen i anspråk. Kommunens generella ställnings
tagande är att enskilda önskemål och behov endast tillfälligt ska ges utrymme på torgen och att de ska upplevas
som just temporära för att bevara torgets karaktär och
huvudfunktion som öppen och allmän plats.

Våghustorget

6. Det publika rummet

51

Trädgårdsgatan

Gaturummen
Örebros gaturum är primärt till för rörelse och
transporter av människor och gods, men utgör
även en plats för möten, angöring och vistelse.
För att möta de olika behoven i framtiden är det
viktigt att planera för en fungerande helhet. Vid
nybyggnad och ombyggnad är utgångspunkten
därför att gaturummens och bebyggelsens utform
ning, funktion och innehåll, stödjer varandra.

Varje gata i kommunen är unik och har sina olika
förutsättningar vad gäller till exempel trafikmängder,
gaturummets bredd, intilliggande bebyggelses funktioner, olika trafikantgruppers anspråk på gaturummet
och förutsättningar under mark.

Dagens gaturum och utmaningar

De största utmaningarna kopplat till dagens gaturum
ligger i de storskaliga trafikleder som går från Örebro
tätorts ytterområden in till den centrala staden.
Gaturummen karakteriseras av att de är långsträckta
och breda, saknar ett samspel med omkringliggande
bebyggelse och att de domineras av stora asfaltytor.
Gatornas struktur och utformning bidrar till trafikintensiva miljöer med snabb framfart för motorfordonstrafik och att det uppstår barriärer mellan stadens olika
delar. Det finns en stor potential i att omfördela ytorna
i dessa gaturum för att ge plats till fler funktioner och
kvaliteter, samtidigt som man bevarar och förbättrar
gatornas trafiktekniska funktioner.
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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.

Framtidens gaturum

Örebro ska vara en gång- och cykelstad med effektiv
kollektivtrafik och fungerande biltrafik, vilket ska
avspegla sig i hur framtidens gaturum planeras. Målet
med gaturummen är att gatan och bebyggelsen ska
fungera som en helhet i skala, struktur, uttryck och
innehåll. Utgångspunkten är att gaturummets utformning och rörelse ska bidra till livet i byggnaden och
vice versa. Detta kan exempelvis möjliggöras genom
att anordna bil- och cykelparkering på rätt plats utanför butiken, skapa ytor för uteserveringar, grönska och
träd samt möjliggöra entréplatser till verksamheter och
tillskapa passager i naturliga stråk.
Att bebyggelsen vänder sig ut mot och aktiverar gatan
är avgörande för samspelet. Utgångspunkten är därför
att entréer, balkonger och lokaler lokaliseras på ett
sätt som bidrar till gatulivet och att långa monotona
fasader, bullerplank och liknande lösningar undviks.
Andra aspekter som påverkar gaturummets helhet och
där en samplanering är efterfrågad är vid placering och
utformning av bland annat parkering, infarter, miljörum, varuintag och logistiklösningar.

Riktlinjer för Huvudgator
Riktlinjer för Huvudgator i Örebro är under framtagande. I detta dokument kommer frågor rörande huvudgatornas funktion, kvalitet och gestaltning hanteras
mer ingående.

Förgårdsmarken och/eller ytan närmst fasad är av yttersta betydelse för stadslivet. Det är här mötet mellan
bebyggelsen och gatan sker och det är därför av stor
vikt att denna yta utformas på ett sådant sätt att det
bidrar till en fungerande och estetisk tilltalande helhet.
Exempelvis kan ett hårdgjort gaturum kompletteras
med en grön förgårdsmark.
Ett gaturum innefattar mer än det vi ser ovan mark
– många tekniska lösningar finns under asfaltsytan
i form av ledningar för vatten, avlopp, el med mera.
För att skapa en robusthet i vår byggda miljö så ska
även hantering av dagvatten, anpassning till sol- och
vindförhållandena längs gatan och framtida klimatomställningar hanteras vid planering. För att möjliggöra
för träd i gaturummen är en samordning mellan det
som sker under och över mark av stor vikt.
Förhållandet mellan gaturummets bredd och bebyggelsens höjd påverkar upplevelsen av gaturummet.
Breda gaturum med låg bebyggelse bidrar ofta till
en känsla av ett ”trafikrum” och leder ofta till höga
hastigheter. Smala gaturum med hög bebyggelse ger
en känsla av instängdhet och dessa platser blir ofta
mörka. Utgångspunkten är att planera gaturum där
behovet av rörelseytor, vistelseytor och grönstruktur
tillgodoses samtidigt som en mänsklig skala bibehålls.
Storskaliga gaturum kan få en mer mänsklig skala
genom att träd planteras.

Utgångspunkten är att planera
gaturum där behovet av rörelse
ytor, vistelseytor och grönstruktur
tillgodoses.
Gatu- och kvartersstrukturen är grundläggande för
ett områdes interaktion med sin omgivning. Utgångspunkten är att skapa en sammanhängande gatustruktur som integrerar områden med varandra, där det är
enkelt att orientera sig och där det känns tryggt att vistas. För att skapa en trygg gatumiljö under dagtid och
kvällstid ska gaturummet anpassas så att alla trafikslag
får sin plats i gaturummet. Endast i undantagsfall ska
trafikslagen separeras i plan. Dubbel infrastruktur och
återvändsgator bör undvikas eftersom de bidrar till
en struktur som är svår att orientera sig i och medför
stora hårdgjorda ytor.

Vårblommor stadsparken

Parker
Alla örebroare ska ha en god tillgång till
attraktiva parker och andra grönområden. I
kommunens grönstrategi anges mål för vilka
funktioner parkerna ska uppfylla. Parker ska
bidra till attraktiva bostadsområden och andra
områden, vara viktiga mötesplatser och bidra
till gemenskap och social sammanhållning. De
har även en stor betydelse för invånarnas hälsa
och välbefinnande och utgör platser för både
aktiviteter och avkoppling. Parkerna har också
betydelse för utvecklingen av urbana ekosystemtjänster.

Parker och tätortsnära naturområden utgör en viktig
del av det offentliga rummet. Här träffas man och grillar,
rastar hunden, leker på en lekplats, kopplar av på en
bänk och njuter av årstidsväxlingarna, joggar eller tar
en uppfriskande promenad. Att de gröna miljöerna
värdesätts högt av många människor, avspeglar sig
bland annat i högre priser på bostäder som ligger nära
attraktiva grönområden.
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Våra parker idag

Örebro är en grön stad och kommun. Närheten är
god till parker och andra grönområden i de flesta
bostadsområden. Många av kommunens parker har
kulturhistoriska värden. De har planerats och gestaltats utifrån då rådande tidsideal, stadplaneideal och
politiska ideologier. De har haft funktion som social
mötesplats, för att förhindra bränder, för att förbättra
människors hälsa och för att göra staden till en sund,
god och vacker boendemiljö.

Framtidens parker

Örebro ska fortsätta att utvecklas som en grön stad
och kommun. Våra parker ska vara inspirerande platser som bidrar till människors välbefinnande, och som
ger möjlighet till såväl aktivitet som avkoppling. De
ska fungera som attraktiva mötesplatser där alla känner sig välkomna och inkluderade.
Innerstadens parker ska bevaras i sin helhet och
grönstråket längs Svartån ska värnas. Nya parker ska
tillskapas i takt med att staden och de mindre tätorterna växer.
Träningspass i en park – flexibilitet på en gräsyta
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Barn är en viktig målgrupp och det är alltid viktigt att planera för att barn har god tillgång till rika
miljöer med höga lekvärden. Som stöd i arbetet för
att utveckla kommunens lekplatser har Riktlinjer för
Örebro kommuns lekplatser tagits fram. Riktlinjerna
är inriktade på att flytta fokus från lekredskap till lekmiljöer, och på att öka variationen och lekvärdet på de
offentliga lekplatserna.
Ljudmiljön i våra parker är en viktig fråga att hantera,
då buller från vägtrafik är en av de faktorer som tydligast minskar upplevelsevärdena.
När nya bostäder planeras ska grönstrategins riktvärden för tillgång till parker och andra grönområden
användas som vägledning. I tät bebyggelse behöver
parker fylla många funktioner och deras förmåga
att leverera så kallade ekosystemtjänster utvecklas.
Örebro kommuns arbete med ekosystemtjänster kallas
grodans, fjärilens, respektive sångfågelns landskap, och
fokuserar på vattenmiljöer, blommande marker och
stadsträd.

Garphyttan Kilsbergsvallen

Idrottsområden
Tillgängliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är en viktig förutsättning för människor att
kunna vara fysiskt aktiva. I takt med att Örebro
växer behövs fler idrottsmiljöer. Våra befintliga
idrottsplatser behöver utvecklas. Våra idrottsområden ska vara utformade för att kunna användas av så många som möjligt och präglas
av öppenhet.

God tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för folkhälsa och delaktighet. Spontanidrottsplatser fungerar som platser där
unga och gamla, flickor och pojkar möts. Med idrottsområdena avses de offentliga anläggningar utomhus
som lämpar sig för såväl organiserad som spontan
idrott och motion. Det handlar främst om större
gräsytor. Anläggningarna är ofta ytkrävande, vilket kan
ha stor påverkan på annan bebyggelse och upplevelsen
av området.

Våra idrottsplatser idag

I kommunen finns många olika typer av idrottsplatser
utspridda. Det finns större områden som Rosta gärde
och Trängens idrottsplats och mindre som enskilda
utegym eller tennisbanor. I våra tätorter finns ofta
platser som är ett mellanting i storlek i form av öppna
grönytor med fotbollsmål, som till exempel i Odens-

Många motionsspår blir skidspår vintern

backen. Det finns också många motionsspår som
är stråk som är upplysta och får en särskild skötsel.
Utbyggnaden av idrottsplatser har skett under andra
hälften av 1900-talet och nu är flera av ytorna i behov
av uppr ustning och renovering. På privatägd mark
finns universitetets arenor, en del fotbollsplaner,
brukshundsklubbens träningsytor etc.

Framtidens idrottsplatser

Med fler invånare kommer fler anläggningar att behövas. Tillgängliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
är en viktig förutsättning för människor att kunna vara
fysiskt aktiva. Kommunen behöver särskilt arbeta för
att utveckla idrottsanläggningar och idrottsmiljöer på
landsbygden.
En inriktning för idrottsområdena är att de så långt
som möjligt ska vara utformade så att de kan användas
för många olika ändamål och inte vara fastlåsta till en
viss sorts idrott. En yta för fotboll kan till exempel
också användas för andra bollspel, lekar med mera.
Även idrottsområden behöver en medveten gestaltning, eftersom det ofta finns kringfunktioner som
klubbhus, belysningsmaster, sittplatser, planteringar
med mera som måste samordnas till en fungerande
och attraktiv plats. Kommunen ser gärna att idrottsplatserna är så öppna som möjligt i sin karaktär, vilket
ger tillgång till fler utövare och åskådare. Idrottsplatser
kan ha en mycket samlande funktion, särskilt för ett
mindre område/tätort, och hänsyn bör tas till detta.
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Tätortsnära naturupplevelse

Naturområden
Kommunens många naturområden utgör en
stor kvalitet och en stolthet för örebroarna. De
20 kommunala natur- och kulturreservaten gör
Örebro unikt i jämförelse med andra kommuner.
I utvecklingen av Örebro kommun värnas allas
rätt till närhet till naturen. Därför är det viktigt att
vid en exploatering intill ett naturområde få till
en mjuk övergång och att natur och bebyggelse samspelar så att inte naturupplevelsen
förminskas.

I det här avsnittet behandlas de gröna områden som
omfattas av naturområden, såväl de bostadsnära som
de mer perifera, natur- och kulturreservaten, samt
vattenområdet som Hjälmarens strand utgörs av.

Naturområden idag

Kommunens naturområden, och då i första hand våra
natur- och kulturreservat, är en stolthet för kommunen,
viktig för invånarnas välmående och en viktig del i
lockelsen att flytta hit eller komma på besök. Örebro
har 20 kommunala natur- och kulturreservat, fler än
någon annan svensk kommun. Samtidigt som staden
växer har kommunen valt att skydda natur för att alla
ska ha nära till den, och 17 av reservaten finns mycket
tätortsnära. Den mycket bostadsnära naturen och
rekreationsskogen är viktiga att värna för hälsa och
välbefinnande.
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Promenad Karlslund

Det är viktigt att binda samman grönområdena med
gröna stråk och att skapa en mjuk övergång mellan
den exploaterade ytan och naturen intill. På många
platser möts stad och natur i en knivskarp gräns. Den
direkta närheten till naturområdet innebär en stor
kvalitet. Det finns också en utmaning i att få till övergången på ett lämpligt sätt så att bra förutsättningar
ges för vistelse i naturområdet.

Framtidens naturområden

Örebro kommun ska fortsätta att värna och utveckla
naturområdena, för att behålla det höga värdet. Det
finns ett behov av att naturområdena utvecklas och
blir ännu mer multifunktionella för att möta fler målgruppers behov samtidigt som naturvärdena värnas.
Ett exempel är att utveckla mötesplatserna i naturen
genom att skapa mer lekmöjligheter.
Vid planeringen av bostadsområden intill naturområden ska gränsen mellan allmän plats och kvartersmark
tydliggöras och hanteras med omsorg för att säkra
allmänhetens tillgång till och upplevelse av naturen.
Hur gränsen lämpligast utförs beror på flera faktorer,
bland annat hur det aktuella landskapet ser ut. Är det
platt och öppet eller mer kuperat och bevuxet? Vilken
typ av bebyggelse övervägs – lågt eller högt, friliggande
eller kvartersstruktur? Oftast blir resultatet bäst när
det öppna, platta landskapet möter en låg friliggande
bebyggelse eller när en högre bebyggelse med avstånd
mellan huskropparna möter ett kuperat, skogbevuxet

område. I båda situationerna kan upplevelsen från
naturområdet vara att bebyggelsen inte dominerar
utan att fokus ligger på naturen. Om en ny gräns ska
upprättas så är en organiskt formad gränslinje att föredra, särskilt intill öppna marker, samt att en gång- och
cykelväg intill gränsen får tydliggöra övergången.

Ställningstaganden i Grönstrategi för Örebro kommun
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.
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.

Å-stråken
Att promenera längs med ån och att vistas vid
eller att färdas på vattnet upplever många som
stora kvaliteter. Dessa möjligheter ska värnas
så att de kommer alla till del. Å-stråken ska inte
privatiseras. Med öppnande av siktlinjer, bättre
tillgänglighet och små ingrepp kan kommunens
”å-stråk” få ännu högre upplevelsevärde.
Svartån är särskilt viktig då den ger Örebro en
identitet och karaktär som å-stad.

Även om centralorten Örebro har ett läge intill Hjälmaren så är det våra å-stråk, främst Svartån och Lillån,
som för de flesta spelar den största rollen som stadens
vattenmiljöer. Även å-stråken vid våra mindre tätorter
är betydelsefulla för de boende på platsen. Å-stråken
definieras här som våra större åar och de närmsta
kringområdena med ett samband med vattenrummet.
I staden utgörs avgränsningen av å-rummet vanligen
av en gata, trottoar, en gång- och cykelväg eller del
av en park. Genom centrala staden är avgränsningen
oftare tydlig med stenkajer eller någon form av
strandskoning. På landsbygden är den fysiska gränsen till
å-rummet mer diffus då kringytorna består av öppna
marker, skog eller naturreservat. Visuellt kan därför
åarna vara ett viktigt inslag på betydligt längre håll i
det öppna landskapet.

Kanotpaddling i naturen
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Å-stråket Svartån

Våra å-stråk idag

Örebro är och har alltid varit en å-stad och inte en
sjöstad i egentlig mening, trots sitt läge vid Hjälmaren.
Å-stråken i kommunen utgör en stor potential och
är redan idag på många håll attraktiva och tillgängliga
platser. Vattenkontakten i vissa delar av staden är dock
outvecklad och behöver omvandlas och tillgängliggöras
i framtiden.
Genom centrala Örebro rinner Svartån och Lillån.
Svartåns ringlande genom staden utgör ett av Örebros
mest karaktäristiska och framträdande drag och ska
fortsätta att värnas och utvecklas. Stora delar av
sträckorna är tillgängliga för att ta sig fram längs, och
även att stanna upp i, även om det i dagsläget inte går
att följa vattendragen hela vägen genom staden, och
ibland bara på den ena sidan. På vissa sträckor når
privata tomter ända fram till vattnet. Det förekommer
privata bryggor, och byggnader nära vattnet som
kan hindra allmänhetens upplevelse av att platsen är
tillgänglig för alla.
De stråk som finns nyttjas frekvent av gång- och cykeltrafikanter både för kommunikation och rekreation,
och är en viktig del i Örebros grönstruktur. Åarnas
stränder binder samman parker och grönområden och
fungerar även som viktiga länkar mellan landsbygd
och innerstad.
På landsbygden rinner exempelvis Täljeån, Järleån och
Svartån i mer naturlik form än i den centrala staden.
Precis som i staden utgör platserna längs åarna ovärderliga grönstråk där marken i högsta möjliga grad ska
säkras för allmänhetens rekreation och möjlighet att
röra sig längs vattnet. Åarna ger också möjlighet till
kanotpaddling och rodd.
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Framtidens å-stråk

Våra å-stråk ska vara tillgängliga för allmänheten, där
det är praktiskt möjligt, så att man kan röra sig längs
längre sammanhängande sträckor. Därför är det av
största vikt att de inte privatiseras eller upplevs som
enskilda.
Fler lägen att komma över åarna behöver skapas
eftersom det kan bidra till viljan att röra sig vid
vattendragen. Platser för vistelse längs våra åar ska
utvecklas så att vattnets potential nyttjas än mer. Det
kan exempelvis handla om bänkar på lämpliga platser
med fin utsikt och bra solläge eller gradänger så man
kommer ner närmre vattnet. Att etablera bryggor och
flytbryggor för privata ändamål är dock inte lämpligt,
eftersom det inkräktar på allmänhetens tillträde till och
upplevelse av å-rummet.
I centrala Örebro ska Svartån och Lillån fortsätta
utvecklas som örebroarnas förlängda vardagsrum.
Karaktären och utformningen ska anpassas till och
ha sin utgångspunkt i platsen. Längs de sträckor av
Svartån som ingår i riksintresseområdet för kulturmiljö ska materialval, grönska och innehåll förhålla sig
till den befintliga miljön. Omvandlingsprojekt längs
Lillån ska utvecklas i samma anda som finns där idag,
det vill säga tillgängliggöra Lillåns vatten samt bygga
vidare på och stärka platserna för konst längs sträckan.
Betongtråg ska ersättas av naturliga strandkanter där
så är möjligt. Lillån ska breddas på vissa platser för att
sänka vattnets hastighet och för att möjliggöra för fler
arter att vistas där, och samtidigt förbättra den idag
dåliga vattenkvalitén.

På ett liknande sätt kan Kvismare kanal som rinner
genom Odensbacken, behöva fler insatser för att öka
vistelsevärdet och bidra till ortens attraktivitet.
Å-stråken längs Täljeån, Järleån och Svartån i våra
landsbygds- och skogsmiljöer ska även dom fortsatt
utgöra platser för rörelse, vistelse och upplevelser,
utöver deras roll som viktiga miljöer för djur och
växter.
Även vattenytan i sig har en potential att nyttjas som
en plats för exempelvis tillfälliga event, utställningar
eller tävlingar, som kan vara livfulla tillskott i staden
och i de mindre tätorterna.

Ställningstagande i grönstrategin:
Svartån genom Örebro stad är ett omistligt grön
stråk där marken längs ån i högsta möjliga grad ska
säkras för allmänhetens rekreation och möjlighet att
röra sig längs ån.

Åstaden
I över 20 år har projektet ”Åstaden” funnits som syftar till
att utveckla Svartån och dess stränder genom staden.
Med små årliga små investeringar har miljöerna runt ån
succesivt förbättras med bland annat ny strandskoning,
belysning, fiskekanaler, bryggor, utegym och parker.

Gångstråk

Bro till Stora Holmen som knyter samman gångstråk
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Vintrosa centrum

Centrumbildningar
Våra centrum fyller en viktig funktion som mötesplats och som målpunkt där vardagsärenden
kan uträttas. De innehåller stadsdels- eller tätortsnära verksamheter och service som är bra
att ha inom gång- och cykelavstånd från den
egna bostaden. Ett centrum behöver kundunderlag för att fungera. Det bör ligga på en strategisk
plats i förhållande till sin omgivning med bostäder, arbetsplatser och naturliga flöden av
förbipasserande.

Med en centrumbildning menas här en plats där ett
antal servicefunktioner finns lokaliserade. Dessa funktioner kan bestå av kommersiell och offentlig service i
en eller flera byggnader, eller i lokaler i bottenvåningen
av ett hus som innehåller andra funktioner. Lämpliga
och vanliga funktioner i dessa centrum är vårdcentral,
dagligvaruhandel, apotek, paketutlämning, kultur- och
fritidsaktiviteter, frisör samt annan service eller butiker. Intill finns ofta ett torg eller entréplats.
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Centrumbildningar idag

Kommunens centrum speglar den tid då de har tillkommit. I och med stadens konstanta utveckling och förändrade förutsättningar för centrumen gör att alla inte längre fungerar som avsett. En tendens som kan utläsas
är att större livsmedelsetableringar i nya lägen medför
att mindre livsmedelsbutiker i befintliga centrumbildningar tappar sitt kundunderlag. Det kan komma att
minska antalet besökare även för övriga verksamheter
i centrumet. Nya centrum kan istället etableras mellan
flera stadsdelar. Småskaligheten i äldre tiders Örebro
har succesivt ersatts av större etableringar.
Kvartersstadens lokala centrum har ofta en långsträckt
form och utgörs av lokaler för verksamheter, butiker
och caféer/restauranger i bostadshusens bottenvåningar.
Några exempel är stråken kring Bromsplan och Längbrotorg på Norr, Ekersgatan och Ekersplan på Väster
samt stråket från Hamnplan förbi Oskarstorget på Öster.
Denna typ av etablering, i stråk med stora flöden och
mycket rörelse, utgör livfulla inslag i områdena och
fungerar i stort bra än idag.

Några gemensamma nämnare för lokala centrumetableringar från 1940- och 50-talen, som Rosta
centrum, och Tybble Torg, är att de har en lokalisering
vid entrén till respektive bostadsområde, intill gator
med relativt stora flöden, samt att de annonserar sig
med en bostadsbyggnad i form av ett skivhus eller
punkthus. Skalan på etableringarna är av det mindre
slaget eftersom det ursprungliga syftet var att tillgodose
de närboendes behov av service.
Centrum uppförda kring 1960- och 70-talen, som Vivalla centrum, Oxhagens centrum och Brickebackens
centrum, har en central placering i områdena men saknar korsningspunkter för genomgående trafik. Framtiden för dem kan vara att fortleva som ett slags lokalt
centrum med andra funktioner. Vivalla är ett exempel
på ett centrum där specialiserade butiker tillsammans
med sociala funktioner i form av föreningslokaler och
ungdomsverksamhet för området har en funktion.

man ska vilja välja att uträtta sina ärenden just här.
Platsen ska kunna nås med olika slags färdmedel och
har stor fördel om det även har närhet till hållplatser
och bytespunkter för kollektivtrafik. Ett centrum
kan utformas som en ”plats” kring vilken funktioner
och lokaler finns samlade, eller som ett ”stråk” med
funktioner längs en sträcka där det är stor rörelse.
Huvudsaken är att det är lättillgängligt. För att skapa
attraktiva centrumbildningar är det viktigt att servicefunktioner samlokaliseras.
I översiktsplanen finns områden utritade i de större
tätorterna på landsbygden som indikerar deras respektive centrumområde. Inom dessa områden är det av
vikt att tillkommande service och bostäder lokaliseras
för att stärka orternas centrumbildningar.

Det kan vara en stor fördel med en publik plats, till
exempel ett torg, kopplat till en centrumbyggnad för
att i anslutning till de verksamheter och butiker som
Till de senare centrumman besöker skapa en
bildningarna hör till
plats utomhus, att vistas
exempel området kring
på och använda för olika
Behrn arena. Här har ett
funktioner och händelser.
Det är även viktigt var större
evenemangsområde komOm detta inte är en komlivsmedelsetableringar möjlig
pletterats med bostäder
munägd allmän plats så är
görs, eftersom dessa kan på
och verksamhetslokaler
det ändå viktigt att även
verka
befintlig
verksamhets
som riktar sig såväl till
en privat exploatör värnar
möjlighet att överleva.
de närboende som till ett
om livet utanför byggstörre omland, till exempel
naden och möjliggör för
en restaurang med drivemöten och vistelse. Det
through.
kan handla om en öppen plats som är flexibel att använda, utrymme för försäljning, en bänk att slå sig ner
De lokala centrumbildningarna på landsbygden har
på eller en enkel lekmöbel att stanna till vid en stund.
genomgått en omvandling genom åren, från att ha
haft ett rikt utbud av nödvändiga servicefunktioner,
Till ett centrum ska det finnas gena, säkra och trygga
till att idag ha ett betydligt mer sparsmakat utbud
gång- och cykelstråk, så att såväl gammal som ung
och innehåll. Livsmedelsaffärerna liksom den grundska kunna ta sig dit på ett bra sätt. Centrumbildningar
läggande kommersiella och offentliga servicen har
ger ökat resandeunderlag för kollektivtrafik med hög
gradvis försvunnit från de mindre orterna. Idag är det
turtäthet och möjlighet att skapa attraktivare hållplatser.
bara de största och strategiskt belägna tätorterna som
De skapar även möjligheter för samnyttjande av till
har en centrumbildning. Dessa har stor betydelse för
exempel ytkrävande parkering, då man kan parkera sin
vardagslivet och som mötesplatser i respektive del av
cykel eller bil och gå mellan ärendena istället för att
landsbygden.
åka från parkering till parkering.

Framtidens centrum

I översiktsplanen för Örebro kommun nämns centrum
inom ramen för begreppet ”kärnor”. Lokaliseringen
av ett centrum är avgörande för dess funktion och
”överlevnad”. Läget i relation till kringliggande bebyggelse samt hur stråk naturligt leder mot platsen och
i en god riktning i relation till staden eller tätorten i
övrigt, ska stödja folks rörelse till det lokala centrumet. Det ska kännas naturligt och ”på vägen” för att

De centrum som finns idag ska värnas och om
möjligt utvecklas. Dessa platser kan få ett uppsving
när närområdet kompletteras med fler bostäder eller
arbetsplatser och kundunderlaget ökar. På så sätt kan
lokala centrum i de mindre tätorterna fortsatt fungera.
Det är även viktigt var större livsmedelsetableringar
möjliggörs, eftersom dessa kan påverka befintlig verksamhets möjlighet att överleva.
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7. Stadens
utveckling

Dagens Örebro är resultatet av 750 års stadsbyggande. Den
befintliga bebyggelsen, parkerna och grönskan är grunden
att bygga vidare på när staden utvecklas för att ge plats för
nya invånare, funktioner och arbetsplatser. Staden kommer att
växa med nya stadsdelar i dess ytterkant. Befintliga områden
kommer att bli tätare, mer varierade och länkas samman med
områden i dess närhet. Störst förändringar kommer ske längs
de centrala trafikrummen som blir mer stadsmässiga och i de
centrala verksamhetsområdena som omvandlas till stadsdelar
för boende och arbete och med nya utbyggnadsområden som
ansluter till innerstaden. Förändringarna kommer att göra staden
mer sammanhållen.

Vad är staden idag?

.

Örebros karaktär är en stad nära naturen, med
grönska och vatten invävt i stadsstrukturen.
Svartån ringlar genom staden i östvästlig riktning
och är ett av Örebros främsta karaktärsdrag. Ån
som har sin mynning i Hjälmaren sväller ut i ett
magnifikt vattenrum kring Slottet. Örebro präglas
också av bebyggelsens tydliga årsringar som
gör stadens utveckling lätt att följa. Kombinationen av en tät storstadsmässig stadskärna och
en mångfald av stadsnära naturområden ger
staden en unik prägel.

Åsen och Svartån har med Slottet i centrum gett staden
sin unika karaktär. Närvaron av vatten, grönska och
natur ger staden småstadskvaliteter samtidigt som
stadskärnans arkitektur ger en storstadsmässig känsla.
Innerstaden rymmer attraktiva parker och grönskande
innergårdar. Ett stort antal innerstadsnära natur- och
kulturreservat utgör en viktig del av Örebros profil.
Naturområdena Oset och Rynningeviken vid Hjälmaren
öster om staden som omvandlats från oljehamn och
soptipp till beteshagar och våtmarker är en av Örebroarnas mest besökta platser. Vid förkastningsbranten i
söder, som sträcker sig från Ormesta i öster till Sommarroskogen och vid rullstensåsen vid Karlslund finns andra
stadsnära och välbesökta natur- och kulturmiljöer.

Örebros karaktär är kombinationen av en tät innerstad...

Närvaron av vatten, grönska och
natur ger staden småstadskvaliteter
samtidigt som stadskärnans arkitektur
ger en storstadsmässig känsla.
Stadskärnan, de äldre stadsdelarna och den äldre
arkitekturen är kärnan i det vi upplever som staden
Örebro och grunden att bygga vidare på. Innerstadens
kvartersstad och både äldre och nyare flerbostadshusområden blandas med småhusområden som sträcker
sig långt in i de centrala delarna. De rymmer ett mångfacetterat innehåll där olika byggnadstyper, stilar och
innehåll blandas. Staden utanför innerstaden präglas
av storskaliga flerbostadshusstadsdelar, villastadsdelar
och trafikleder som sträcker sig radiellt från stadskärnan. Stadsdelarnas innehåll och karaktär är där mer
ensidigt, men med stora arkitektoniska kvaliteter och
närhet till natur. De storskaliga trafiklederna, motorvägarna och järnvägen skapar dock barriärer i staden
som separerar stadsdelarna från varandra, vilket är en
utmaning att hantera i framtida planering.
...och naturnära grönområden
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Hur har Örebro vuxit fram?
Örebro har lång historisk kontinuitet och spåren
av olika tiders planering och byggande finns
sida vid sida och är avläsbara i staden och
landskapet än idag. Utvecklingen från en liten
medeltida handelsplats till ett logistikcentrum,
en tjänste- och kunskapsstad och centrum för
administration, sjukvård, utbildning och forskning har lämnat många och tydliga fysiska
uttryck.

Örebroåsen löper som en ryggrad i nordsydlig riktning
genom stadskärnan och där åsen korsade Svartån växte den medeltida staden fram tack vara det strategiska
läget för handel och kommunikation. Centrala Örebro
är en tät kvartersstad som formats av rutnätsplaner
efter stadsbranden 1854. Stadens utvecklingslinje går
sedan från 1800-talets representativa köpstad med
stenhus i rätvinkliga kvarter, via den tidiga industrialismens stad vid 1900-talets början med järnväg, fabriksbyggnader och egnahemsområden utanför staden, till
1950-talets rivningar i södercity och framväxten av ett
modernistiskt centrum, till framväxt av sammanhållna
och storskaliga bostadsområden utanför stadskärnan.
En storskalighet som till viss del skapat monotona bostadsområden placerade och planerade på sätt som gör
att de saknar naturliga samband med resten av staden.

Den medeltida staden växte fram längs Örebroåsen. Efter stadsbranden 1854
återuppbyggdes staden efter rutnätsplaner med rätvinkliga kvarter och raka gator

Bostadsområdena som rekordårens
rationella planering skapade är, till
sammans med de större villaområdena,
orsak till att vi idag har en stor utmaning
i att åter binda samman staden.

Staden har de senaste tjugo åren växt med nya stadsdelar i stadens närhet på tidigare obebyggd mark och
genom omvandling av tidigare institutionsområden
som regementsområdet och Västra mark. Under
samma period har innerstaden förtätats, lucktomter har
bebyggts och stora ytkrävande verksamheter som externhandel och logistikområden har påverkat stadens
utbredning. Universitetet liksom Universitetssjukhuset
har expanderat med nya byggnader till sammanhängande institutionsområden. Samtidigt har staden blivit
mer segregerad och tudelad. Bostadsområdena som
rekordårens (1960–1970-tal) rationella planering
skapade är, tillsammans med de större villaområdena,
orsak till att vi idag har en stor utmaning i att åter
binda samman staden.
På 1950-talet omvandlades Södercity. Den äldre låga trä- och stenhusbebyggelsen ersattes med storskalig modernistiskbebyggelse längs Drottninggatans
södra del
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Ny bebyggelse på tidigare outnyttjade platser gör staden tätare och mer sammanhållen. Hänsyn till befintlig bebyggelse och läget i staden formar den nya arkitekturen.

Hur vill vi att staden ska
utvecklas och växa?

underlättas flyttkedjor och möjligheter för olika grupper av befolkningen av leva i hela staden.

Översiktsplanens strategier för bebyggelsens
utveckling i staden kan fångas under följande
tre rubriker:
• Boendemiljöer med närhet och variation
• En stad som sitter ihop
• Utveckling med hänsyn till platsen

Örebro ska vara en stad där stadsdelar med sina unika
kvaliteter och karaktärsdrag hänger samman med
varandra i en helhet. Stadsdelarna ska komplettera
varandra och stadsområden ska sitta ihop. Örebro har
en tydlig flerkärnig struktur där stadskärnan utgör det
självklara navet. När nya stadsdelar planeras bör det
ske så att det finns goda kopplingar till angränsande
stadsdelar och stadsdelscentrum. Dessa ska planeras
med god tillgänglighet till kollektivtrafik, genom att
befintliga stråk förlängs genom områdena. När befintliga stadsdelar, nya stadsdelar, bostadskvarter och
verksamhetsområden kopplas ihop med varandra med
hjälp av nya byggnader, gator, parker och mötesplatser,
kan fysiska och mentala barriärer som idag präglar
många örebroares rörelsemönster och uppfattningar
om staden, på sikt förändras och försvinna.

Boendemiljöer med närhet och variation

Örebro ska vara en stad i vilken dess invånare, oavsett
var bostaden är lokaliserad lever med stor närhet till de
variationsrika natur- och parkområden som finns runt
om i staden. Som invånare i Örebro ska du oavsett i
vilken stadsdel du lever ha närhet till fritidsaktiviteter
och den service du behöver i vardagen. Där människor bor ska god kollektivtrafik finnas tillgänglig och
möjlighet att nå större delen av staden med cykel.
För alla örebroare är stadskärnan den naturliga och
självklara mötesplatsen. Att bo i den eller i dess närhet
ska vara möjligt för alla. I Örebro skapas mötesplatser
och ett fungerande vardagsliv i stadsdelarna genom
att dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och
fritidsaktiviteter i stor utsträckning lokaliseras i lokala
stadsdelscentrum, invid strategiska platser i staden eller
kommunikationsstråk som förbinder olika delar av
staden. Till dessa platser eller stråk ska det vara lätt att
ta sig från bostaden, till fots och med cykel.
Örebro ska utvecklas så att varje stadsdel i högre grad
än idag speglar den socioekonomiska och demografiska
sammansättningen för kommunen som helhet. En större variation i hustyper och upplåtelseformer kan bidra
till en sådan utveckling. I en mer variationsrik stadsdel

En stad som sitter ihop

Utveckling med hänsyn till platsen

När Örebro kompletteras med ny bebyggelse, i den
befintliga stadsdelen eller i en ny framväxande del
av staden, sker det med hänsyn till platsens karaktär
och speciella förutsättningar. Värden och kvaliteter i
kulturmiljön det vill säga i bebyggelsen och landskapet, liksom de befintliga stadskaraktärerna är viktiga
utgångspunkter. Bebyggelsens täthet, höjdskala och
gestaltning anpassas till läget i staden, i landskapet och
dess helhet. Som en fortsättning på stadens utveckling
kan staden även växa på höjden. Det sker huvudsakligen i områden där staden byter användning, på
strategiska platser och stråk. Stadens entréer behöver
utvecklas och det ska ske med stor omsorg.
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Stadens utvecklingsområden
utpekade i översiktsplanen
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Var vill vi att staden ska
utvecklas och växa?
I översiktsplanen pekas sex geografiska utvecklingsområden ut. Här är det särskilt viktigt
att staden växer och utvecklas, för att 40 000–
60 000 fler invånare ska kunna leva och bo på
det sätt som översiktsplanen målar upp, och för
att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt. Förändringar kommer även ske på många andra
platser i staden.

Utvecklingsområdena sträcker sig över olika stadsdelar
och möjliggör nya länkar och målpunkter som binder
ihop staden och skapar större närhet mellan människor och platser. En mer sammanbunden stad kan stärka
serviceinnehållet, framför allt i befintliga stadsdelscentrum och stadskärnan. Det ger också förutsättningar
att förstärka och förlänga befintliga kollektivtrafikstråk,
för mer effektiv och mer tillgänglig kommunikation
mellan stadens olika delar. Inom utvecklingsområdena
sker förändringar genom kompletteringar med ny
bebyggelse i befintliga stadsdelar och innerstaden,
genom omvandling eller förändring av verksamhetsområden och strategiska stråk, och genom att bilda
helt nya stadsdelar.
Sex utvecklingsområden:
1. Södra staden. Området mellan Universitetet, Sörby
backen, Brickebacken, Glomman, Södra Ladugårds
skogen och Marieberg kan utvecklas med fler stads
delar och kompletteringar som sammanbinder
staden i denna del, cirka 13 000–17 000 invånare.
2. Östra innerstaden. Området mellan CV, det
tidigare pappersbruksområdet och Österplan
kan utvecklas som ny innerstad, cirka 10 000–
12 000 invånare.
3. Norra staden. Området mellan Holmen, Boglundsängen, Vivalla, Lundby och Vallby kan utvecklas
genom omvandling av och med komplettering i
vissa befintliga delar samt med nya stadsdelar som
sammanbinder denna del av staden samt med
innerstaden, cirka 4 500–10 000 invånare.
4. Västra staden. Området mellan Björkhaga, Västra
Runnaby, Mellringe och Nyponlunden samt stråket
längs Ekersvägen in mot Markbacken kan utvecklas
med nya stadsdelar, kompletteringar och omgestaltade trafikrum, cirka 4 000–5 000 invånare.

5. Sydvästra innerstaden. Området mellan Örnsro,
Aspholmen och Gustavsvik kompletteras med
fler arbetsplatser och bostäder som en del i
utvecklingen av framtidens innerstad, cirka
2 000–4 000 invånare.
6. Hovsta. Komplettering med nya bostäder i samband
med utbyggnad av ny pendeltågsstation, cirka
1 000–3 000 invånare.

Staden påverkas i alla väderstreck

40 000 till 60 000 fler innevånare kommer innebära
stora förändringar. Förändringarna förväntas vara
störst i de sex utpekade utvecklingsområdena, men
också de flesta av stadens delar kommer att påverkas
av utvecklingen. Den nuvarande innerstaden kommer
att förändras när en ny mer storskalig bebyggelse
växer fram längs de större centrala trafikrummen.
Trafikrummens utveckling från genomfartsleder till
stadsgator kommer också förändra innerstadens
karaktär till en tätare mer stadsmässig miljö.
Omvandlingen av centrala verksamhetsområden till
stadsdelar med bostäder och arbetsplatser, tillsammans
med byggandet av de nya centralt belägna stadsdelar
som i dokumentet beskrivs som naturnära innerstadsdel
kommer förstora innerstaden, göra den mer sammanhängande och ha stor betydelse för upplevelsen av
hela staden. De nya stadsmiljöer som kan utvecklas i
dagens verksamhetsområden kan ge staden ytterligare
ett karaktärsdrag som inte finns idag, där äldre industribebyggelse som bevaras kan bidra till stadsdelar med
en intressant variation.
Nya områden i stadens periferi som i dokumentet
benämns grön ytterstadsdel, trädgårdsstadsdel och stadsdel
i skog kan bidra till att binda ihop de yttre delarna
av staden. Dessa områden som finns spridda i alla
riktningar kommer med sin utbredning och karaktär
tydligt bidra till upplevelsen av en större stad. Verksamhetsområden som är synliga från motorvägarna
kommer också förstärka intrycket av en större stad
eftersom de sträcker sig utanför områden som idag
är bebyggda.
Sammantaget kommer den täta blandningen av gamla
och nya stadsdelar bilda en stad rik på olika karaktärer.
Parker, gröna å-stråk, rekreationsområden samt naturoch kulturreservat har en huvudroll i stadens mosaik.
De binder ihop stadens delar och skapar upplevelsevärden och förutsättningar för ett djur- och växtliv
i staden. Mångfalden av stadsdelar i en tät struktur
bidrar också till en mångfald av arkitektur från olika
tidsepoker och ett varierat innehåll där bostäder, verksamheter handel och upplevelser blandas.
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Var kommer flest bostäder och
arbetsplatser byggas?

Inom översiktsplanens 25-årsperspektiv förväntas
kommunen rymma 200 000 invånare, varav cirka
160 000 i staden. De flesta kommer att bo inom en
radie av 5 km från Slottet. Det största tillskottet av
bostäder kommer ske i de tre stadsdelstyper som
i dokumentet kallas naturnära innerstadsdel, grön ytterstadsdel och verksamhetsområde under omvandling.
Eftersom dessa 15-tal områden finns fördelade i
alla väderstreck och i både centrala
och perifera lägen kommer den nya
bebyggelsen påverka hela stadens
demografi och flöden. Fram till år
2040 finns behov att skapa 20 000 fler
arbetsplatser. Det största tillskottet av
arbetsplatser kommer rymmas inom
de större verksamhetsområdena längs
motorvägarna. Många nya arbetsplatser kommer tillkomma i stadsdelen
Norr längs Östra Bangatan och i
terminalområdet i Holmens östra
del. Nya arbetsplatser som ersätter
befintliga arbetsplatser kommer på
sikt skapas inom CV-området och vid
Universitetssjukhuset.

Alla kärnor på sina olika nivåer har en viktig och
strukturskapande roll i utvecklingen av de befintliga
stadsdelarna och i byggandet av nya stadsdelar. I centrumets närhet är bebyggelsen ofta tätare och högre.
I nya stadsdelar kan centrumbildningen på samma
sätt bidra till högre täthet och högre bebyggelse som
i sin tur kan öka möjligheten att orientera sig och ge
området en tydlig struktur.

Stadens kärnor utpekade
i översiktsplanen

Vilken roll har stadens
kärnor i utvecklingen?

Stadens kärnor, det vill säga platser
i staden som bildar ett centrum där
människor möts kring kommersiell
service och ofta även sociala funktioner, har stor betydelse för stadens
struktur. Tre nivåer av kärnor som
kan innehålla centrumbildningar
pekas ut i översiktsplanen. Regionala
kärnorna är avgörande för hela regionens utveckling och består av centrala
Örebro, Marieberg och Boglundsängen. Kommunala kärnor är större och
prioriterade stadsdelscentrum, både
befintliga och framtida, exempelvis
Haga centrum som har betydelse
för ett större område än den egna
stadsdelen. Lokala kärnorna som till
exempel Rosta centrum och Mejeri
torget är lokala centrum som är viktiga
för stadsdelen och dess närmaste
omgivning.
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I innerstaden är höjdskalan jämn med enstaka
accenter som kyrktornen och Krämarens höghus
som höjer sig över omgivningen

Tybble centrum. I Rosta, Baronbackarna, Tybble och Vivalla markerar höghus
stadsdelarnas centrum

Var kommer staden växa
på höjden?
Örebros siluett är ett värdefullt karaktärsdrag.
Den sammanhållna höjdskalan med ett fåtal
högre byggnader gör staden överblickbar.
En höjning av stadssiluetten ska ske varsamt,
speciellt i innerstadens befintliga delar. Högre
bebyggelse ska växa fram i omvandlingsområden och längs större trafikstråk med enstaka
accenter i strategiska lägen.

Örebros siluett idag

Stadens två vattentorn; Södra vattentornet och Svampen är viktiga delar i
stadens siluett
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Örebros topografi har gett förutsättningar för en stad
med en jämn höjdskala där Örebroåsen bildar ett försiktigt höjdstråk genom stadskärnan. Där åsen är som
högst tronar Krämaren med sina två höghus. Örebros
siluett är relativt jämn på en nivå som generellt håller
sig inom 2–5 våningar. Svampen, Södra vattentornet,
Krämarens höghus, Universitetssjukhuset, Nikolaikyrkans och Olaus Petrikyrkans kyrktorn, liksom Eon:s
kraftverk sticker upp tillsammans med några enstaka
högre bostadshus. Tidigare har de två silobyggnaderna
på Aspholmen och skorstenen i pappersbruksområdet
varit karakteristiska delar av Örebros siluett, men de
är nu rivna. Den sammanhållna stadssiluetten med en
jämn höjdskala i kvartersstaden och ett fåtal byggnader som sticker upp som accenter, är en kvalitet som
Örebro kommun vill värna. Den är viktig för stadens
karaktär, skönhet och överblickbarhet.

Längs de större trafikrummen i kvartersstaden utkant kan en högre höjdskala växa fram

Vad är normal höjd och vad är högt
i Örebro?

Upplevelsen av vad som är ett ”normalhögt” hus
och vad som är ett högt hus är beroende av en stads
storlek och tradition och därmed ett relativt begrepp.
När en byggnad i Örebro blir mer än 7–8 våningar
börjar många uppfatta det som ett högt hus, men utan
att det påverkar stadssiluetten i stort. Skalan är sedan
flytande, men när våningsantalet blir 15–20 eller mer
kan byggnaden betraktas som en hög byggnad som
väsentligt avviker från skalan i staden och som får en
stor påverkan på hela stadens karaktär.
Höga byggnader har historiskt varit höga därför
att funktionen krävt det eller för att manifestera ett
religiöst budskap. Höghus däremot innebär oftast att
en och samma funktion staplas på höjden. Fram till
1950-talet dominerade kyrktornen och vattentornen
Örebros siluett. Därefter har högre bostadshus, kontorshus och hotell tillkommit, till exempel studentbo
städerna vid Rudbecksskolan, Länsstyrelsens byggnad
vid Stortorget och Eurostops höghusdel. I Örebro
finns det en tradition av punkthus (friliggande höghus
med ett trapphus i mitten av byggnaden) och skivhus
(friliggande höghus i mer än fem våningar med avlång
form och flera trapphus) i 10–12 våningar byggda
kring förra seklets mitt och även senare inplacerade
i den lägre bebyggelsen. Ofta har dessa höghus fått
markera ett stadsdelscentrum som i Baronbackarna,
Tybble, Rosta och Vivalla.

Högre höjdskala främst längs större
stråk och i omvandlingsområden

Som en naturlig fortsättning på utvecklingen kan
stadssiluetten tillåtas bli högre, men det ska ske med
försiktighet för att behålla stadens karaktär och tydlighet. Inom den centrala kvartersstaden är stadsbilden
särskilt känslig för en skalförskjutning.
I innerstadens övriga delar kan en höjning av bebyggelsens skala ske på de få lucktomter som finns kvar
och påbyggnader göras där stadsbilden och omgivningens och byggnaders kulturhistoriska värden tillåter. På
dessa platser kan en varsam höjning med en eller några
våningar i relation till omgivande bebyggelse bidra till
större arkitektonisk och innehållsmässig variation, utan
att värden hos den befintliga bebyggelsen behöver
gå förlorade. I kulturhistoriskt betydelsefulla områden
där det finns en sammanhållen och enhetlig skala ska
bebyggelsen i huvudsak hållas intakt. Enstaka tillägg
eller förändringar som påverkar skalan i dessa områden
ska göras med mycket stor försiktighet och på ett sätt
som ökar värden hos den befintliga bebyggelsen och
stadsbilden snarare än tvärtom.
I omvandlingsområden som Aspholmen, Holmen
och Österport kan högre bebyggelse i 6–10 våningar
bidra till att ge området en egen karaktär och en täthet
som kan möta en hög befolkningstillväxt och skapa
befolkningsmässigt underlag för handel, kultur och
service. Ännu högre bebyggelse kan markera en central
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plats inom områdena. Längs större trafikrum som
Södra infarten, Östra Bangatan och Rudbecksgatan
kan en liknande höjdskala förstärka stråkens betydelse
i staden och bidra till ett rikare stadsliv genom att fler
människor bor, arbetar och rör sig längs gatorna.
I nya centrala utbyggnadsområden till exempel
Tybbleängen och före detta pappersbruksområdet
ska en väl avvägd hantering av höjdskalan bidra till
en varierad stadsbild och en tillräcklig täthet som kan
ge underlag för handel och service. Husens höjd ska
anpassas utifrån att skapa goda förutsättningar för
växtlighet och socialt liv på solbelysta innergårdar
och att kunna åstadkomma ljusa lägenheter. Hanteringen av höjdskalan ska också bidra till att skapa
möjligheter för att lokalt producera energi på tak och
fasader. Höjdskalan i dessa områden ska generellt vara
2–6 våningar med inslag av högre bebyggelse i 6–10
våningar. En central del av området kan markeras med
enstaka högre byggnader i 10–14 våningar.
I mer perifera utbyggnadsområden är kommunens
förhållningssätt i stort samma som för mer centrala
områden, men den generella skalan bör vara 2–5 våningar med enstaka inslag av högre bebyggelse kring 6–8
våningar för att markera ett lokalt centrum eller annan
betydelsefull plats.

Var ska vi bygga riktigt höga hus
och varför?

Byggnader som höjer sig över stadssiluetten och
väsentligen skiljer sig från omgivande bebyggelse ska
bidra till att utveckla stadens karaktär och förtydliga
dess användning. Dessa hus som kan ha uppåt 15–20
våningar eller fler får en särskild betydelse i stadslandHöga hus på strategiska platser kan bidra till att markera viktiga platser i staden
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skapet. De ska fungera som landmärken och markera
viktiga funktioner eller platser som Resecentrum,
Södra station, Universitetet och Conventum. Örebro
kommun ställer mycket höga krav på att den arkitektoniska kvaliteten ska motsvara den symbolverkan
de ges på grund av sin höjd. Antalet byggnader som
uppfattas riktigt höga ska begränsas för att inte splittra
stadsbilden och för att tydligheten och läsbarheten i
stadens struktur inte ska gå förlorad. Kommunen ser
inte höga fristående byggnader som ett effektivt sätt
att möta en befolkningstillväxt, eftersom skillnaden
i antalet lägenheter eller arbetsplatser som genereras
i jämförelse med något lägre byggnader i en tätare
struktur blir relativt liten.

Var ska vi bygga riktigt låga hus
och varför?

Låga hus i 1–2 våningar ska koncentreras till stadens
periferi. Där finns inte det nära sambandet till stadskärnan och därför är inte hög befolkningstäthet som
ett sätt att stärka stadskärnan lika viktigt som i mer
centrala delar. I stället är sambandet med natur- och
rekreationsområden en viktig faktor för bebyggelsens
gestaltning. Låg bebyggelse är oftast svaret på hur ett
varsamt möte med naturen kan ske utan att byggnaderna dominerar upplevelsen av platsen, speciellt i ett
öppet landskap. I centrala småhusområden utgör den
låga skalan ett viktigt karaktärsdrag som binder samman bebyggelsen till en helhet. Tillägg ska därför hålla
sig till en lägre skala, något som är speciellt viktigt för
gårdsmiljöer där höjdskalan generellt inte bör överstiga en våning med hänsyn till bebyggelsens karaktär
och påverkan på grannar.

Områden där ny höjdskala är möjlig

Hur utvecklar vi våra
befintliga stadsdelar?
Örebro består av en mångfald av stadsdelar
med gemensamma karaktärsdrag men också
många olikheter. Förutsättningarna för hur de
kan utvecklas ser med andra ord väldigt olika
ut. Utvecklingen av stadsdelarna ska stärka deras
kvaliteter och koppling till andra stadsdelar.

Stadens karaktär är en mosaik olika stadsdelstyper som
kvartersstaden, villastadsdelar, grannskapsområden,
rekordårens storskaliga trafikseparerade bostadsområden, grupphusområden med småhus från 1970- och
1980-tal, 1980-talets nya kvartersstad, verksamhetsområden, äldre och nyare institutionsområden.
Stadsdelarnas olikheter beror på var de är lokaliserade
i staden, vilken inre struktur och karaktär de har, vilket
innehåll de har i form av bostäder, service, arbetsplatser,
offentliga rum, parker, grönområden, kultur- och
fritidsaktiviteter, eller vilken närhet de har till andra
stadsdelar och stadens samlade offentliga och kommersiella serviceinnehåll samt stora arbetsplatsområden.

De mest genomgripande förändringarna i Örebro
fram till 2040 som är tidsperspektivet för översiktsplanen, kommer framför allt ske i de centrala, äldre
eller nedlagda verksamhetsområdena som kommer att
omvandlas till nya blandande stadsdelar och bostadsområden. I vissa större trafikrum i staden och i flera
storskaliga flerbostadshusstadsdelar finns även behov
av större förändringar. I vissa delar av innerstaden
och i flera småhusområden kommer däremot endast
mindre förändringar ske i syfte att skapa mer varierade
och sammanhängande stadsdelar. Denna strategi beskriver förutsättningarna för förändring och utveckling i fyra huvudområden:
• stadskärnan och innerstaden
• storskaliga flerbostadsstadsdelar
• småhusstadsdelar
• verksamhetsområden
Inom dessa finns det undergrupperingar med olika utvecklingsbehov som tillåter olika typer av förändring.

Tillägg i staden kan tillföra nya arkitektoniska värden

Se var i staden på karta sida 68:
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Svartån ringlar genom stadskärnan och skapar tillsamman med de centrala parkerna och den äldre bebyggelsen ett enastående stadsrum och Örebroarnas finrum

Stadskärnan
och innerstaden

Se sida 68

Örebro har en attraktiv storstadslik stadskärna
med många historiska dimensioner. Framtida
förändringar ska ta tillvara, förstärka och utveckla de karaktärer och kvaliteter som finns.
Det område som uppfattas som innerstad kommer att växa genom förtätning och omgestaltning av huvudgator. Störst förändringar sker
intill stationer, längsmed större trafikrum och i
övergångszoner till omvandlingsområden och
näraliggande stadsdelar.

Karaktär och bebyggelsestruktur

Örebros stadskärna är till största delen en kvartersstad
präglad av 1800-talets rutnätsplaner med rätvinkliga
slutna kvarter och raka gator. Drottninggatans sträckning på åskrönet, liksom Färgaregatan och Gamla gatan,
är det enda som återstår av det medeltida oregelbundna
gatunätet. Stadens utbyggnadsfaser är tydliga, alltifrån
den stenstad som växte fram efter stadsbranden 1854
kring Stortorget och Drottninggatan, via det tidiga
1900-talets storstadsmässiga högre bebyggelse kring
Järntorget och Storgatan till Södersaneringens modernistiska monoliter Krämaren och Medborgarhuset
och bostadskvarteren med bebyggelse i en hög skala
och kvartersstora volymer. Dessa utbyggnadsfaser

ger en kvarterstad med sammanhållna stadsbilder
och en jämn höjdskala med fyra våningar i kvarteren
söder om Svartån och fem våningar norr om Svartån.
I en krans utanför den egentliga stadskärnan breder
innerstadsdelarna Öster, Vasastan/Väster, Söder och
Norr ut sig som till stora delar karakteriseras av en tät
kvartersbebyggelse i en jämn höjdskala om tre våningar med en sammanhållen bebyggelse i jugendstil och
20-talsklassicism.
Stadskärnans absoluta centralpunkt finns i skärningspunkten mellan Svartåns ringlande vattenfåra och
Örebroåsens nord-sydliga sträckning. Där finns Storbron och Slottet på sin holme, inbäddat i ett centralt
parkrum som bildar ett dramatiskt och monumentalt
stadsrum och stadens representativa finrum. Den
strikta rutnätsplanen som präglar stadskärnan leder
till långa siktlinjer som tillsammans med bebyggelsens
jämna skala och de stora torgen skapar en tät stad och
en väl avvägd stadsmiljö med stora kvaliteter och stark
attraktionskraft. Parkerna, de större platserna och
stadens monumentalbyggnader som Slottet, Råd
huset, Nikolaikyrkan, Gamla teatern, Centralstationen,
Centralpalatset, Länsmuseet, Krämaren, Medborgarhuset, Karolinska skolan och Rudbeckskolan är basen
i stadskärnans identitet och karaktär. I innerstaden
bidrar även industribyggnader, frikyrkor, skolor, ochinstitutionsbyggnader från 1900-talets början starkt till
stadsbilden. I innerstaden finns stora trafikrum som
skapar barriärer inom innerstaden och mellan innerstaden och övriga stadsdelar.

7. Stadens utveckling

75

Utvecklingsbehov och förändringar

Stadskärnan tillsammans med de yttre delarna av kvartersstaden ger en för svenska förhållanden välbevarad
och intresseväckande stadsmiljö med ett historiskt
djup. Bebyggelsen och stadsmiljön som helhet har
värden och kvaliteter som ger staden en attraktionskraft som är en stark tillgång när staden och stadslivet
fortsätter att utvecklas. Det finns inte många luckor
kvar i innerstadens kvartersstruktur som kan rymma
ny bebyggelse. Vi har lämnat tidigare epokers synsätt
som tillät storskalig rivning av hela kvarter eller större
delar av stadsdelar. Enstaka byggnader i innerstaden
kan i undantagsfall rivas om det kan ge en bättre
helhet för kvarteret och om byggnaden saknar kulturhistoriska värden. Det finns fortfarande ett visst
utrymme att göra tillägg och förändra innerstaden
men förändringarna ska ta avstamp i och respektera
det historiska arvet genom att förstärka och utveckla
de karaktärsdrag som finns. Nya tillägg ska spegla sin
tid och ger nya årsringar till innerstadens bebyggelse i
samspel med den befintliga bebyggelsen.
Riksintresset centrala Örebro
– värden som värnas

Örebros stadskärna och delar av innerstaden är av
riksintresse för kulturmiljövården (området begränsas
i väster av järnvägen, i söder av Rudbecksgatan,

Öppna torg, platser, långa siktlinjer och jämn höjdskala tillhör stadskärnans kvaliteter
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i norr av Järnvägsgatan och Fredsgatan och i öster av
Lagmansgatan och Slussbron). Det innebär att vår innerstad betraktas som en kulturmiljö med få eller inga
motsvarigheter i regionen eller i landet. Riksintresset ger uttryck för hur Örebro kontinuerligt har växt
från det medeltida fästet till dagens stadsmiljö präglad
av flera århundradens planering. Riksintressena ska
tillsammans representera hela landets historia och på
ett pedagogiskt sätt kunna visa på utvecklingen av
samhället, näringslivet, sociala villkor, byggnadsskick
olika estetiska ideal med mera. Det är en kvalitetsstämpel som vi i Örebro ska vara stolta över och rädda
om. Det är också ett nationellt intresse och ett anspråk
som vi ska tillgodose i samhällsplaneringen och den
kommunala planläggningen. Riksintresset ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada det.
Inom riksintresset centrala Örebro är därför den
grundläggande inriktningen att stadskärnas kvaliteter
och karaktärsdrag ska bevaras och förstärkas och att
de kulturhistoriska värdena ska ses som en tillgång
som stärker stadens attraktivitet och avläsbara tidsdjup. Bebyggelse i en jämn skala med byggnader ut
till gatulinjen i slutna kvarter ska eftersträvas. Siktlinjer
och gatusträckningar ska inte störas av sammanbindande byggnader mellan kvarter och de spår av medeltida
gatunät som finns ska bevaras. Innerstadens jämna
siluett med enstaka accenter ska värnas.

Bostadskvarteren i stadsdelarna Öster, Väster och delar av Norr är uppskattade boendemiljöer med harmonisk arkitektur och grönskande innergårdar

Var kan stadskärnan och innerstaden
förändras?

Intill Örebros två järnvägsstationer, längsmed de
större trafikrum och infartsgator som leder in till
och genom innerstaden samt i övergångszonerna till
framför allt de större centrala omvandlingsområdena,
kan större förändringar ske. Exempel på områden där
det finns utrymmen att bebygga är norr om Östra
Nobelgatan, kring Universitetssjukhuset, Conventum
och Södra station. Det finns även flera mindre platser
i centrala delar som kan rymma nya byggnader. Tillägg
måste där göras med stor respekt för de befintliga värden som finns hos den äldre bebyggelsen. Tilläggen
ska samspela med den befintliga bebyggelsen så att
stadsmiljön som helhet blir attraktiv och fungerande.
Det kan göras på olika sätt. Lågmält och nästan ”osynligt” genom påbyggnader av befintliga hus och genom
inredning av vindar eller tydligt och mer storskaligt
med större nya hus som ansluter tätt intill den befintliga bebyggelsen. Nya byggnader som är väl anpassade
till den befintliga bebyggelsen kan rymma en högre
exploateringsgrad än omgivande bebyggelse och
gestaltas med modern arkitektur, men ändå passa in i
kvarteret. I mer sammanhållna områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är kraven på anpassning extra stora.
Försiktig förändring av innerstadens höjdskala

I innerstaden tillåts en försiktig förändring av siluetten och höjdskalan. I sammanhållna och enhetliga

stadsmiljöer är det viktigt att bebyggelsens skala hålls
intakt för att inte värden i stadsbilden ska gå förlorade.
Det gäller exempelvis i stora delar av stadskärnan och
innerstaden, inom riksintresset för kulturmiljövården,
med sin jämna fördelning av kvarter i 4–5 våningar
med inslag av vissa ”accenter” (exempelvis Nikolai
kyrkan och Krämaren) men även i den yttre kvartersstaden på Söder, Väster, Öster och Norr.
Höga byggnader i innerstaden måste utföras med hög
arkitektonisk kvalitet och med extra hög medvetenhet
om relationen till den befintliga bebyggelsen, speciellt
andra högre byggnader i staden. Höjdskalan ökar
primärt längs de större trafikrummen, intill tågstationerna och omvandlingsområdena.
Värna gröna innergårdar och förgårdsmark

Innerstadens innergårdar och bostadshusens förgårdsmark är en viktig del i stadens grönstruktur och
utgör ofta värdefull friyta för boende eller arbetande
inom kvarteret. De gröna innergårdarna liksom grön
förgårdsmark ska därför värnas och hårdgjorda ytor
undvikas. En innergård ska bara bebyggas i de fall
där tillgången till grönska och friytor påverkas endast
i liten omfattning och där kvaliteten på kvarvarande
ytor kan höjas som kompensation. Behovet av grönska och de klimatmässiga fördelar som grönska bidrar
till bör inte bara ses utifrån kvarterets behov utan hela
innerstadens.
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Stadskärnan ska rymma både boende, arbetsplatser, verksamheter och ett
levande stadsliv

Vindsinredningar ökar tätheten

Att inreda vindar för bostadsändamål eller kontor kan
vara ett lämpligt sätt att förtäta innerstaden förutsatt
att tillräcklig hänsyn tas till stadsbilden liksom till
byggnadens karaktär och kulturvärden. Vindsinredning kräver en samlad parkeringslösning inom fastigheten eller i dess närhet för att kunna hantera det
ökade behovet av parkering.
Fördelningen av bostäder, arbetsplatser och
verksamheter

I innerstaden är fördelningen mellan bostäder och
arbetsplatser relativt jämn liksom fördelningen
mellan olika lägenhetsstorlekar, men med dominans
av hyresrätt som upplåtelseform. Arbetsplatserna har
också en förhållandevis jämn fördelning mellan olika
branscher utifrån de typer av företag som normalt sett
finns representerade i en stadskärna. Blandningen av
människor, bostäder och arbetsplatser, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och mellan olika typer av
företag ger möjligheter till möten och liv och rörelse
under stora delar av dygnet, och ska värnas i stadskärnans fortsatta utveckling.
En viss omfördelning mellan bostäder och kontorslokaler kan komma att ske inom det befintliga byggnadsbeståndet. Det är troligt att äldre kontorslokaler
i stadskärnan kommer att omvandlas till bostadsrätter i takt med att priserna på bostadsrätter stiger och
kraven på yteffektiva och moderna arbetsplatser ökar.
I stället kan nya kontorslokaler skapas vid till exempel
Resecentrum, Södra station och Gustavsvik eller i
centrumnära omvandlingsområden som Svampenterminalen, Aspholmen och CV. Inom 600 meter från
en järnvägsstation är det viktigt att skapa fler kontor
för kunskapsintensiva företag, eftersom de behöver
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Vindsinredning med väl anpassade takkupor

hämta arbetskraft från en större arbetsmarknadsregion. Nära Resecentrum och även Södra station,
speciellt på platser där det är svårt att få till en riktigt
bra boendemiljö till exempel på grund av buller, vill
kommunen därför prioritera att skapa kontor för kunskapsintensiva företag.
Handelns och besöksnäringens betydelse för
utvecklingen i innerstaden

Den täta innerstadens kvartersstad rymmer stora
möjligheter att utveckla ett attraktivt stadsliv och
utvecklingen av handel och besöksnäring i stadskärnan
är viktigt för stadens attraktivitet som helhet. Det är
därför viktigt att bottenvåningar på nya byggnader
utformas för att kunna rymma handel och service,
särskilt i de stråk där det finns eller kommer att finnas
potential för handel då stadskärnan expanderar. På
platser där kundunderlaget initialt är för lågt för att
handel ska vara kommersiellt gångbart bör botten
våningar ändå utformas för att i framtiden kunna
rymma handel, även om ytan till en början används
för bostäder eller andra funktioner.
Centrala gator som blir mer stadsmässiga

De huvudgator som passerar genom innerstaden
ska omvandlas för att bättre passa in i innerstadens
karaktär och innehåll, exempelvis genom att plantera
träd längs gatan, minska refugytor och körfältsbredd,
göra plats för gång- och cykeltrafik, och skapa mer
stadsmässig ljussättning. Vid alla förändringar av gator
i stadskärnan och i Örebros centrala delar ska det prövas hur attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och
säkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter
kan förbättras. Tillgängligheten för bil är viktig, men
bör så ofta som är praktiskt möjligt, ske i låg hastighet
och på gåendes och cyklisters villkor.

1940- och 50-talens grannskapsområden präglas av enhetlig arkitektur ofta
med varierad färgsättning, Rosta

Flerbostadshusområden
Flerbostadsstadsdelarna är boendemiljö för
många örebroare och präglas ofta av välplanerade lägenheter och gröna utemiljöer. Samtidigt behöver boendealternativen bli fler och
kopplingar till omgivande stadsbygd förbättras.
Varsamma förändringar och kompletteringar
kan bidra till en rumsligt mer sammanhållen, tät
och blandad stad som ger människor tillfälle att
mötas.

Utanför den äldre kvartersstaden breder en mängd
flerbostadshusstadsdelar ut sig uppförda från sent
1940-tal fram till idag. Under 1940- och 50-talen
byggdes mindre områden med lamellhus (friliggande
flerbostadshus i tre våningar med avlång form) liksom
större grannskapsstadsdelar som Rosta, Baronbackarna,
Norrby och Tybble. På 1960- och 70-talen, strax före
och under miljonprogrammet (1965–75), byggdes de
storskaliga stadsdelarna Oxhagen, Vivalla, Västhaga,
Varberga, Markbacken, Mellringe och Brickebacken.
1980- och 90-talet representeras av Sörbyängens och
Ladugårdsängens olika former av kvartersstad och
2000-talet av den varierade staden som tar sig olika
uttryck i Rynningeåsen, Södra Ladugårdsängen och
Mejeriområdet.

I stadens utkant ligger de storskaliga flerbostadshusområdena ofta med närhet
till naturen, Brickebacken

Områdena skiljer sig åt utifrån vilka kvaliteter de har
och vilka förändringar och tillägg som kan vara nödvändiga. Några stadsdelar har starka kulturmiljövärden
som innebär att inga större förändringar bör ske. I
vissa stadsdelar är större förändringar viktiga för att
åstadkomma en mer sammanhållen och tätare stad. I
relativt nytillkomna stadsdelar kommer endast mindre
tillägg att ske.

Lamellhusområden och
grannskapsområden

Se sida 68

Karaktär och bebyggelsestruktur

Funktionalismens ideal med friliggande smalhus i
park och 1940-talets sammanhållna grannskapsområden med nya hustyper som stjärnhus och kopplade
lamellhus gav en öppen stadsmiljö och öppna kvarter
med stort inslag av grönska och parker. På tidigare
obebyggd mark utanför den egentliga staden, i Rosta,
Baronbackarna, Tybble och Norrby planerades
bostadsområden efter grannskapstanken. Där skulle
handel, service, samlingslokaler, barnomsorg och skola
finnas nära bostäderna. Centrumbildningar tillskapades och torgen markerades ofta med en högre byggnad. Under 1940-talet uppfördes även mindre lamellhusområden i närmare anslutning till den befintliga
kvartersstaden och som i regel omfattade ett eller flera
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kvarter. Gemensamt för grannskapsområdena och de
mindre lamellhusområdena är att bebyggelsen består
av lamellhus i tre våningar, grupperade så att de bildar
tydliga gröna gårdsrum. Under 1950-talet blev högre
punkthus en vanlig hustyp i flerbostadshusområdena
vilket det finns exempel på i Norrby.
Rosta och Baronbackarna var de första stora bostadsområdena som uppfördes i Örebro i samband med
efterkrigstidens bostadskris. Områdena ger tydligt
uttryck för de ambitioner som präglade byggandet av
välfärdssamhället både i bostadspolitiken och de idéer
som arkitekter och planerare realiserade genom innovativa och experimentella stadsplaner, hustyper och
bostadstyper. Här introducerades och testades idéerna
först i landet och Örebro omnämns ofta som mönsterstaden för välfärdssamhällets bostadsbyggande.
Såväl bostadshusens fasader och detaljer som planlösningarna och den rumsliga variationen mellan små
förgårdar och stora öppna parkrum, tillhör områdenas
stora kvaliteteter och värden.
Höghuset markerar centrum i Baronbackarna

Här introducerades och testa
des idéerna först i landet och
Örebro omnämns ofta som
mönsterstaden för välfärds
samhällets bostadsbyggande.
Utvecklingsbehov och förändringar

För att bibehålla de värden och kvaliteter som finns
i 1940- och 50-talens lamellhus- och grannskapsområden, ska inga genomgripande förändringar i bebyggelsen ske. Det handlar om att stärka möjligheter för
verksamheter och service att finnas kvar liksom att
hantera den befintliga bebyggelsen med varsamhet.
Innergårdarna och parkstråken är stora tillgångar och
ska inte bebyggas. Kompletteringar kan ske utanför
den sammanhållna bebyggelsen för att göra områdena
mer integrerade med den omgivande staden. Bebyggelsen som tillhör de första utbyggnadsfaserna ska inte
rivas. Rosta och Baronbackarna är områden av riksintresse för kulturmiljövården med syfte att de kvaliteter och karaktärsdrag som kännetecknar områdena
ska värnas och skyddas. Till dessa hör den enhetliga
karaktären och sammanhållna uttrycket i bebyggelsen,
liksom den rumsliga variationen mellan de små intima
gårdarna och de öppna grönytorna.
Bostadshusen i Baronbackarna är sammankopplade i slingor
som både skapar små bostadsgårdar och stora parkrum
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Mitt gröna kvarter i Vivalla har byggts om i syfte att skapa variation i kvarteren och större bostadsgårdar

Storskaliga
flerbostadshusområden

Se sida 68

Karaktär och bebyggelsestruktur

Från 1960-talets mitt övergick planeringen till ett storskaligt planmönster. Miljonprogrammets (1965–75)
statliga lån och nya byggnormer styrde bostadsbyggandet mot ett rationellt, standardiserat och industriellt byggande. Den ökande biltrafiken gavs ett allt
större utrymme i planeringen. De nya stadsdelarna
kunde placeras på längre avstånd från innerstaden,
som isolerade bostadsenklaver men med närhet till
naturen och med stort inslag av gröna gårdar och
parkstråk. Trafiksepareringen koncentrerade biltrafiken till matargator medan bostadskvarteren och stora
parkstråk lämnades bilfria. Det skapade trygga lekoch vistelsemiljöer. I Örebro har bostadshusen i flera
av bostadsområdena som tillkom under miljonprogrammet en låg skala, till skillnad från många liknande
stadsdelar i andra städer. Exempelvis lanserades Vivalla
som den gröna låghusstaden med lamellhus i två
våningar. Här ligger storskaligheten inte i hushöjden
utan i det stora antalet bostadshus. Bostadshusen utgörs vanligtvis av lamellhus, skivhus och loftgångshus,
från två våningar upp till sex våningar. Övervägande
delen av bostäderna utgörs av hyresrätter och två- och
trerumslägenheter.
Bebyggelsen är enhetligt utformad och samma arkitektur och material präglar hela bostadsområden.
En regelbunden placering med byggnader grupperade
i likformade kvarter ger områdena en sammanhållen
karaktär. I det enhetliga uttrycket och i många av
tidens material som fasader i rött tegel eller puts och
detaljer som balkonger och portar finns stora kvaliteter. Den stora mängden byggnader med enhetlig

utformning och repetitiv placering kan dock göra att
dessa områden upplevs som ensidiga och monotona.
De gröna innergårdarna och de större stadsdelsparkerna med nära kopplingar till naturen var genomtänkt utformade och placerade och en bärande del när
områdenas planerades och byggdes ut. Samtidigt kan
utomhusmiljöerna som präglas av stora offentliga ytor
upplevas som att de ”har blivit över” eller som fragmenterade, exempelvis restzoner utefter bilvägar. Trafiksepareringen ger stora bilfria områden, vilket skapar
trafiksäkra och bullerfria ytor för invånarna samtidigt
som gaturummen av samma anledning domineras av
biltrafik utan ytor för cykel- och gångtrafik. Gång- och
cykelvägar som ofta är placerade i parkstråken med
avstånd till bostäderna, är på dagtid uppskattade och
säkra miljöer att röra sig i men kan på kvällar och nätter upplevas som otrygga. Funktionsuppdelningen är
tydlig i stadsdelarnas utformning vilket kan upplevas
som en brist på variation av funktioner och innehåll.
Utvecklingsbehov och förändringar

Många av de storskaliga flerbostadshusområdena
inrymmer en dubbelhet, samtidigt som de innehåller
kvaliteter i bebyggelse och grönska så är storskaligheten och bristen på variation något som kan upplevas
negativt i boendemiljön. Tillsammans med kringliggande trafikleder, större trafikrum och stora parkeringsytor skapar gatorna gränser och barriärer inom
stadsdelen, men även ut mot det angränsande stadslandskapet. Dessa fungerar också som sociala gränsdragningar. Områdenas storlek och placering i relation
till omgivningen gör ofta att naturliga kopplingar till
resten av staden är få och det finns ett stort behov att
utveckla sådana.
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Våningspåbyggnader på befintliga huskroppar och de nya radhusen har kompletterat Varberga med fler boendeformer

Kommunen ser gärna att det utvecklings- och renoveringsarbete som skett i flera av dessa stadsdelar
fortsätter i syfte att skapa mer varierade boendemiljöer. Det kan bland annat handla om att skapa variation i gestaltning och bostadsutbud, förändringar i
gatustrukturen för att koppla samman stadsdelen med
angränsande områden eller komplettera bebyggelsen.
Samtidigt är det viktigt att de kulturmiljövärden och
kvaliteter som finns i bebyggelse, parker och gårdar
värnas och tillvaratas. Förändringar ska i första hand
ske på ineffektivt nyttjade platser som överdimensionerade trafikrum och parkeringsplatser.
Ny bebyggelse som tillkommer ska vara anpassad till
den övergripande karaktär som kännetecknar stadsdelen. Flerbostadshusbebyggelsen kan kompletterats
med andra hustyper såsom rad- eller parhus. Även
komplettering med nya flerbostadshus är möjlig, särskilt i stråk längs större trafikrum eller på andra strategiska platser. Ny bebyggelse kan i vissa fall tillåtas vara
högre än befintlig höjdskala men många höga hus eller
en ny högre, dominerande höjdskala är inte ett sätt att
förtäta dessa stadsdelar. Den humana höjdskalan som
kännetecknar dessa stadsdelar riskerar då att försvagas.
Vissa andra tillägg såsom våningspåbyggnader kan
också bidra till en större variation. I zonerna mellan
stadsdelar kan bebyggelsen bryta av och ha ett friare
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förhållningssätt i gestaltning och innehåll i förhållande
till den befintliga bebyggelsen. Tillsammans kan denna
typ av förändringar bidra till att skapa fler boendealternativ i stadsdelen som ger förutsättning för kvarboende,
lokala bostadskarriärer och inflyttning.
Kvartersstrukturen kan förändras genom nya til�lägg, men i vissa fall också genom rivning av befintliga flerbostadshus. Säckgator (återvändsgata inom
bostadskvarter som förhindrar genomfartstrafik) kan
förbindas med varandra och ansluta till omgivande
gatunät under förutsättning att hänsyn tas till bevarande av trygga miljöer för barn och övriga boende.
Ny bebyggelse, utveckling av den befintliga, förändrad
kvartersstruktur och finmaskigare gatunät kan bidra
till att olika delar i stadsdelen binds samman på ett
tydligare sätt. Det kan också bidra till att stadsdelen
kommer närmare angränsande stadsdelar.
Gårdar, parker och grönområden är väl integrerade
med bebyggelsen och ska behållas intakta i så hög utsträckning som möjligt. Nya gator och ny bebyggelse
placeras intill dem, inte i dem. Grönstrukturen kan
också utvecklas genom att förbindas genom de olika
kvarteren. Utvecklingen ska ske på ett sätt som stärker
de stadsdelsparker som finns.

Ladugårdsängen är en tät kvartersstad som stod färdig till bomässan 1992

Yngre kvartersstadsdelar och
”hybridstadsdelar”

Se sida 68
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Byggandet bromsades in vid mitten av 1970-talet och
nästa utbyggnadsfas i Örebro inleddes i mitten av
1980-talet med Sörbyängen och Ladugårdsängen.
Som en reaktion på modernismens storskaliga bostadsområden uppstod en ny vurm för kvartersstaden
och det slutna kvarteret gjorde entré i de nya stadsdelar som växte fram på avstånd från innerstaden.
Husens formspråk blev också mer traditionellt och
varierat. Sörbyängen färdigställdes under 1980-talet
och Ladugårdsängen till bomässan 1992. Sörbyängen
kan ses som en hybrid av två planeringsidéer med sin
blandning i hustyp och upplåtelseform i en tät form,
men samtidigt präglad av trafikseparering med en delvis geografiskt isolerad placering i staden. Bebyggelsen
har en sammanhållen karaktär och utformning. Ladugårdsängen är till stora delar planerad med inspiration
från innerstadens form, innehåll och karaktär. Trots
detta gör det perifera läget och bristen på befolkningsunderlag och genomströmning att förutsättningar för
stadsliv saknas i flera delar av stadsdelen.

I Sörbyängen finns flerbostadshus och radhus blandat i samma kvarter

Utvecklingsbehov och förändringar

Eftersom dessa områden är relativt unga och vissa av
dem inte helt färdigbyggda är behovet av förändring
litet. Kompletteringar i de redan byggda områdena
fokuserar främst på att stärka kopplingarna till den
övriga staden med ny bebyggelse, gator eller stråk.
De få lucktomter som finns kvar kan bebyggas för att
tillföra nya boendeformer eller social eller kommersiell
service och för att utveckla den arkitektoniska blandningen genom att lägga till nya årsringar. Den innehållsmässiga blandningen ska där det är möjligt ökas
genom att aktivera byggnadernas bottenvåningar.

Radhus och flerbostadshus i Ladugårdsängen
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Egnahemsområdena från 1900-talets början präglas av enhetligt utformade hus och grönskande trädgårdar, Alkärret

Småhusstadsdelar
Småhusstadsdelarna bidrar till stadens karaktär
med sin grönska och småskalighet. Kommunen
värnar stadens småhusområden och därför ska
framtida förändringar förstärka och utveckla
befintliga värden och kvaliteter snarare än
att reducera dessa. Många småhusområden
präglas av ett innehåll med enhetlig hustyp och
upplåtelseform. Kompletteringar och varsamma
tillägg kan bidra till en rumsligt och innehållsmässigt mer sammanhållen och blandad stad.

I Örebro finns många stadsdelar som kan räknas som
småhusområden. De utgör boendemiljö för cirka
40 000 örebroare. Stadsdelarna kännetecknas generellt av en stor andel småhus och radhus, men även
flerbostadshus och mindre stadsvillor förekommer.
Geografiskt är dessa stadsdelar utspridda över staden.
Inte sällan är de äldre byar och samhällen som med
tiden vuxit samman med staden. Det finns även de
som tillkommit på tidigare i huvudsak obebyggd mark,
exempelvis egnahemsområdena från 1900-talets början som Rynninge och Hagaby liksom grupphusområden uppförda under miljonprogrammet (1965–1975)
exempelvis Lundby och Brunnsgärdet. Från 1990-talet
och 2000-talets har nya småhusdominerade stadsdelar
byggts ut, exempelvis Södra Lindhult, Näsby och
Ormesta.
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Äldre villastad, egnahemsområden och blandade
villastadsdelar

Se sida 68

Karaktär och bebyggelsestruktur
– äldre villastad och egnahemsområden

I Örebro finns en rad äldre sammanhållna småhusområden som än idag har sin karaktär och struktur
från slutet av 1800-talet och 1900-talets början bevarad.
Äldst av dessa områden är den samling påkostade
och representativt utformade villor i området Choisie
vid Engelbrektsgatan, i kvarteren mellan Svartån och
Hagagatan på Väster liksom sommarvillorna från slutet av 1800-talet i Mösseberg i Adolfsberg. Till denna
första utbyggnad med småhus hör också stadens egnahemsområden, som vid sekelskiftet 1900 växte upp i
stadens utkant; i Rynninge, Hagaby, Holmen, Rosta, i
delar av Hjärsta och i delar av Ånsta. Dessa områden
är en betydelsefull del i Örebros historia med stark
koppling till stadens arbetarbefolkning vid de stora
industrierna. Till Örebros äldre villastad hör också
den krans av stadsvillor uppförda från 1920-talet fram
till 1940-talet som finns i zonen där innerstadens täta
kvartersbebyggelse glesar ut.
De äldre villastadsdelarna liksom egnahemsområdena
har trädgårdsstadens karaktär med fritt liggande villor
på uppväxta trädgårdstomter med öppenhet och grönska. I egnahemsområdena är planmönstret ofta varierat
med oregelbundna gator och kvarter. Förgårdar, stora

Många av Örebros småhusområden är blandade med villor från 1900-talets alla decennier, Sörby

Enskilda byggnader såväl som
sammanhållna helhetsmiljöer har
höga kulturvärden och kvaliteter.
lövträd, uppvuxna trädgårdar med fruktträd och sammanhållna grönytor i kvarterens inre, bidrar till viktiga
miljöskapande kvalitéer för de enskilda områdena men
även för staden som helhet. Husen är i stor utsträckning uppförda i samma skede med en gemensam och
sammanhållen karaktär. Enskilda byggnader såväl som
sammanhållna helhetsmiljöer har höga kulturvärden
och kvaliteter. Stadsvillorna hänger samman med
stadens expansion från 1920-talet fram till 1940-talet.
Arkitekturen präglas av 1920-talsklalssicism och funktionalism och villorna har en representativ och ibland
monumental gestaltning. De är friliggande, ibland placerade i gatulivet och ibland med grön förgårdsmark.
De är omgivna av stora trädgårdar samlade i kvarterets
mitt. Till skillnad från egnahemsområdena som växte
fram utanför staden är dessa områden idag sammanväxta med den centrala kvartersstaden.
Många förändringar i de äldre sammanhållna villastadsdelarna och egnahemsområdena har skett utan
hänsyn till befintliga värden och kvaliteter och i vissa

av våra äldre villaområden riskerar karaktären att ytterligare försvagas, både i bebyggelsen och i den befintliga
grönskan.
Karaktär och bebyggelsestruktur
– blandade villastadsdelar

De flesta villastadsdelar i Örebro har en mycket
blandad småhusbebyggelse med både friliggande
villor och grupphusbebyggelse med enhetligt utformade radhus och kedjehus infogade i villakvarteren.
Genom succesiv tomtdelning har en kontinuerlig
förtätning genomförts i dessa områden med inslag av
småhus från 1900-talets alla decennier och 2000-talets
början. Fortfarande har de en utpräglad trädgårdsstadskaraktär utan några ”stadsmässigare” byggnader.
Fyra årsringar är särskilt tydliga i stadens blandande
småhusområden; egnahemsvillor från 1900-talets
början, efterkrigstidens typhus, arkitektritade individuellt utformade tegelvillor från 1950-talet till 1970-talet
samt 1970- och 1980-talens typhusbebyggelse. Till de
blandade småhusområdena hör bland annat Sörby,
Almby, Brickeberg, Adolfsberg, Nya Hjärsta, Lillån,
Hovsta och Ånsta. Från 1990-talet och framåt har
blandade villaområden med framförallt individuella
villor, kataloghus och typhus tillkommit i stadens utkanter, i Södra Lindhult, Ormesta och Ekeby-Almby.
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Utvecklingsbehov och förändringar

I en tätare mer sammanhållen stad finns ett allmänt
förtätningsbehov men också behov av större blandning av bostadsformer, upplåtelseformer och funktioner även i eller nära småhusstadsdelarna. Det kan
skapa möjlighet för dem som vill sälja sin villa att
bo kvar i stadsdelen och möjlighet för fler att bo i
småhus. Örebros småhusstadsdelar har dock olika
möjligheter och förutsättningar att möta dessa behov,
bland annat beroende på läget i staden och områdenas
kulturvärden.
I äldre villastad och egnahemsområden dominerade av
bebyggelse från 1900-talets början finns höga kulturhistoriska värden i form av äldre bebyggelse, uppväxta trädgårdar och varierad gatustruktur. Områdenas
karaktär bör därför bevaras och ändringar ska genomföras med försiktighet för att inte försvaga befintliga
kvaliteter och ursprungliga karaktärsdrag. Det gäller
såväl de enskilda byggnaderna som ska hanteras med
varsamhet, som områdena som helhet. Sammanhållna
stadsbilder med enhetligt utformade, friliggande hus
i grönska liksom gaturummens tydlighet och gröna
prägel med häckar, träd och förgårdsmark mot gatan,
är karaktärsskapande för dessa områden. Trädgårdarna
ska värnas både med hänsyn till upplevelsemässigaoch biologiska värden.
Flerbostadshuskvarter i närheten av Brunnsparken i Adolfsberg kompletterar den
befintliga villa- och radhusbebyggelsen

I de blandade villastadsdelarna finns både områden
som är känsliga för förändringar, där bebyggelsen är
sammanhållen och enhetlig med höga kulturvärden,
och mindre känsliga områden där bebyggelsen och
karaktären är mer splittrad.
Förtätning av småhusstadsdelarna genom avstyckningar och genom att ersätta småhus med andra större
hustyper, innebär en stor påverkan på stadsdelens
övergripande struktur och grönska. Tillägg med nya
enbostadshus, radhus, parhus och mindre flerbostadshus (stadsvilla) kan vara möjliga, men måste vägas mot
en rad intressen som kulturvärden, stadsbild och påverkan på grannar. De enskilda tomterna tappar stora
kvaliteter när trädgårdar försvinner och ersätts med
byggnader och hårdgjorda ytor för parkeringsplatser,
exempelvis då en radhuslänga uppförs på en tomt
ursprungligen avsedd för ett enbostadshus. En större
byggnad i mer än en våning medför ökad skuggbildning och insyn för grannar, speciellt på skafttomter
(en avstyckad tomt inne i ett kvarter med infart på en
långsmal markremsa, ett skaft) där påverkan på omgivningen är extra påtaglig. Byggnader på avstyckade
tomter i kvarterens mitt ska inte dominera över befintliga byggnader. I dessa lägen ska huskroppar i två eller
flera våningar undvikas. Balansen mellan bebyggelse
och trädgård är viktig för helhetskaraktären, därför ska
komplementbyggnader underordna sig bostadshusen.
Rivning av byggnader som bidrar till områdenas samlade karaktär prövas restriktivt.
I de fall där nya byggnader bedöms vara möjliga ska
de utformas och placeras med utgångspunkt från den
befintliga bebyggelsen med hänsyn till stadsbild och
kulturvärden. Hänsyn kan till exempel ligga i anpassning av skala medan formspråket kan både vara nutida
eller traditionellt. Nya byggnader ska med placering,
volym, material och färgsättning bidra till en positiv
helhet för kvarteret, gatan och stadsdelen.
Kompletteringsbebyggelse i form av flerbostadshus
kan ske i utkanten av en småhusstadsdel, i lägen längs
strategiska stråk, exempelvis där kollektivtrafiken går
eller där viktiga sammankopplingar till andra stadsdelar kan ske. Platser där mer bebyggelse innebär att
viktiga funktioner som ett stadsdelscentra eller annan
mötesplats stärks, är också lämpliga för förtätning.
Exempelvis i Adolfsberg vid Brunnsparken har högre
bebyggelse i flerbostadshus med både hyresrätter
och bostadsrätter kompletterat befintliga villa- och
radhusområden utan att dessa områdens karaktär har
försvagats.
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Grupphusbebyggelse i Västra Oxhagen och Björkhaga

Mellan radhusen finns plats för lek, kv Villingen

Enhetliga grupphusområden
Karaktär och bebyggelsestruktur

Utvecklingsbehov och förändring
Se sida 68

Stora grupphusområden med enhetliga radhus,
kedjehus och friliggande småhus tillkomna från
1950-talet fram till början av 1980-talet präglar stora
delar av Örebros ytterområden. De mest renodlade är
Lundby, Brunnsgärdet, Västra Oxhagen, Björkhaga
och Bettorp. Mindre grupphusbebyggelse finns även
insprängda i mer blandade villaområden, exempelvis
i Mellringe, Adolfsberg och Lillån. Kvaliteten i dessa
områden ligger bland annat i bebyggelsens enhetliga
och harmoniska utformning och färgsättning men
också i den småskaliga gatustrukturen, tätheten och i
närheten till lekparker, parker och naturområden.
Den relativt täta och fysiskt sammanhållna bebyggelsestrukturen ofta kombinerat med samlade parkeringslösningar, skapar trygga vistelse- och lekmiljöer intill
bostäderna och i angränsande grönområden. Små
privata trädgårdar och större gemensamma bostadsnära ytor ger en social närhet mellan de boende. Framför allt i Björkhaga, där småhus och flerbostadshus har
en blandad upplåtelseform som varieras inom kvarteren,
skapas en blandning av sociala grupper.

Utvecklingen av dessa områden bör ta fasta på de
sammanhållande kvaliteter som finns i bebyggelsen
såväl som i utemiljöerna. Här ska särskild hänsyn tas
till helhetsverkan vid förändringar, så att utvecklingen
för en husgrupp som helhet blir positiv. Tillbyggnader
som entréer, verandor, uterum och takkupor ska göras
på ett enhetligt sätt så att inte ändringar av den enskilda bostaden dominerar över husgruppens karaktär
eller ändrar områdets övergripande karaktär. Färgsättning, fasad- och takmaterial ska väljas med hänsyn till
husgruppens helhetsintryck så att helheten upplevs på
ett positivt sätt.
Kompletteringsbebyggelse ska huvudsakligen ske i
lägen längs strategiska stråk, exempelvis där kollektivtrafiken går eller i utkanten av områdena där viktiga
sammankopplingar till andra stadsdelar kan ske, eller
på platser som kan stärka service eller mötesplatser.
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CV-området inrymde ursprungligen SJ:s centralverkstad. Industribyggnaderna i tegel från 1900-talets början ger området en stark karaktär

Verksamhetsområden
Centralt belägna verksamhetsområden, som
exempelvis CV-området, Österplan, delar av
Aspholmen, Holmen och Tullängen, är idag
kringbyggda av staden och behöver stegvis
integreras med innerstaden. De ska omvandlas
till innerstadskaraktär men med eget uttryck.
Spritt i staden finns andra verksamhets- och
handelsområden som istället ska växa och
utvecklas för att ge utrymme för fler verksamheter. Dessa områden ska bli tätare, lättare att
orientera sig i, grönare och mer anpassade för
gång-, cykel- och kollektivtrafik

Verksamhetsområdena i staden är uppdelade i två huvudkategorier, dels omvandlingsområden som gradvis
kommer att genomgå förändringar och bli en del av
staden med inslag av bostäder som CV, Aspholmen
och del av Örnsro, dels de som fortsatt kommer att
växa och utvecklas som verksamhetsområden som
Pilängen, Mariebergs handelsområde och Gryt.
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Områden under långsam
omvandling till stad,
som CV-området, Holmen
och Aspholmen
Karaktär och bebyggelsestruktur

Se sida 68

En gång anlagda på åkermark utanför staden finns
flera verksamhetsområden som idag är kringbyggda
av staden. De ligger nära Örebros innerstad men de
har en struktur och lokalisering som gör att de ändå
upplevs som perifera och bidrar till att isolera omkringliggande stadsdelar från varandra. De inrymmer
ytkrävande verksamheter och karakteriseras av stora,
ibland kvartersstora anläggningar och byggnader för
hantverk, industri och handel. Områdena karakteriseras av storskalighet i kvarter, gator och byggnader med
få inslag av gröna miljöer. Kännetecknande för flera
av dessa områden är också att de innehåller äldre industribebyggelse med en stark karaktär och ofta stora
arkitektoniska kvaliteter. Miljön som helhet kan dock
uppfattas som torftig, otrygg och stökig och saknar
exempelvis innerstadens karaktär. I de flesta av Örebros
centrala verksamhetsområden finns fortfarande aktiva
verksamheter som under dagtid ger områdena liv.

Vid Svampens fot har ett verksamhetsområde omvandlats till en varierat bostadsområde

Utvecklingsbehov och förändringar

De centrala omvandlingsområdena CV, Österplan,
före detta pappersbruksområdet, Ormesta, Aspholmen, Holmen, del av Tullängen och del av Örnsro
ska bli en del av staden och ges en innerstadskaraktär
med eget uttryck. Omvandlingsområden med större
avstånd till innerstaden ska vävas ihop med omgivande
bebyggelse, landskap och natur.
En omvandling av de centrala verksamhetsområdena
är nödvändig för att skapa en mer sammanhållen stad.
Områdena behöver integreras med innerstaden och få
en effektivare markanvändning, högre exploateringsgrad och en mer stadsmässig karaktär anpassad till det
centrala läge de har idag. Målet är fler arbetsplatser, liv
och rörelse under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö. Flera verksamhetsområden kommer helt eller delvis att omvandlas till
bostadsstadsdelar.
Ett övergripande mål är att alla förändringar som sker
i dessa områden ska bidra till att de hänger samman
och integreras med den övriga staden. Detta kan
göras genom bebyggelsemässiga kopplingar och att
gatunätet och de gröna stråken utformas för att hänga
samman i en finmaskigare struktur. Naturområden
och parker kan sträcka sig mellan stadsdelarna på ett
sätt som möjliggör nya sätt att röra sig i stadsmiljön.
Upplevelsen av en sammanhängande stadsbygd är en
viktig utgångspunkt i gestaltning och utformning. Be-

fintlig bebyggelse med stora arkitektoniska kvaliteter
och kulturvärden kan bidra till att dessa områden får
en unik karaktär och en varierad bebyggelse.
Det finns med andra ord potential att skapa en ny
slags stadsmässighet och innehållsrika stadsmiljöer
genom att lyfta fram och utveckla karaktärsdrag hos
den befintliga bebyggelsens struktur, skala, arkitektur
och innehåll. Ny bebyggelse i dessa områden kan hanteras utifrån ett friare förhållningssätt till skala, form
och arkitektoniskt uttryck än i andra delar av staden
och det finns förutsättningar för en högre höjdskala
än i de befintliga delarna av innerstaden. Det innebär
tätare stadsmiljöer i öppen eller sluten kvartersstruktur
med varierade våningshöjder och med inslag av platsbildningar sammankopplade med rörelsestråk. Skalan
blir en viktig faktor för att skapa en varierad miljö.
Samtidigt är det viktigt att hänsyn tas till den karaktär
och de kulturhistoriska värden som kan finnas hos den
äldre industribebyggelsen. Områden kan rymma en
större spännvidd mellan stora och små byggnader och
platser, och en utveckling av stadsdelen kan resultera i
en stor variation i innehållet.
Ligger området i anslutning till naturområden är det
viktigt att den tillkommande bebyggelsen vävs ihop
med naturen för att undvika skarpa kanter. Det kan
handla om att skapa entréer och kopplingar mellan
bebyggelse och natur. Det gör att närheten till naturen
inte bara gagnar det enskilda området utan boende i
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flera stadsdelar. De nya stadsdelarna ska utformas på
ett sätt som lyfter fram kvaliteter i omgivande landskap och inte konkurrera bort exempelvis fågelliv eller
platser för rekreation.
Hur uppnås en stadsmässig miljö?

I framtiden kommer CV-området vara en stadsdel som rymmer bostäder,
arbetsplatser, skolor, service och kultur. Visionsbild White

En mer stadsmässig miljö kan uppnås genom trädalléer, torgbildningar, trottoarer och mer stadsmässig
belysning och att stora kvarter delas in i en mindre,
mer gångvänlig kvartersstruktur. Nya byggnader ges
två eller generellt fler våningar och placeras närmare
gatan med entréer och fönsterpartier mot gatan. Det
är också viktigt att inslag som motverkar stadsmässigheten som stängsel tas bort, och att uppställningsoch parkeringsytor minimeras och placeras in mot
gårdarna. Mängden asfaltsytor behöver minskas och
träd och grönska tillföras. En allmän park bör vara ett
inslag i de flesta av dess områden. Gamla industrispår
eller andra rester från verksamheter som inte längre
används, kan återanvändas i utemiljön som spännande
och identitetsskapande inslag som förankrar området
i sin historia. Spårområden kan utvecklas till långa
sammanhängande parkrum.
Befintliga verksamheter vs omvandling

Aspholmen rymmer stor variation av verksamheter
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I de flesta av Örebros centrala verksamhetsområden
finns fortfarande aktiva verksamheter. Det innebär att
det åtminstone under dagtid finns ett liv i området.
När dessa områden omdanas finns därför möjlighet
att skapa en levande stadsmiljö, men på andra villkor
än i stadskärnan. Många av områdena kommer även
fortsättningsvis att innehålla mestadels eller många
arbetsplatser. Det ger förutsättning för en spännande
blandning mellan nya bostäder och olika slags verksamheter som kontor, icke störande industriverksamhet och småverkstäder, hantverkare, utbildning,
offentlig förvaltning, motionsanläggningar, föreningslokaler, kulturverksamheter och så vidare. Föroreningar i marken, störande verksamheter och transporter
kan påverka den nya bebyggelsestrukturen. Befintliga verksamheter ska i möjligaste mån kunna drivas
vidare, eftersom företagen är viktiga för Örebro. Det
handlar i många fall om en stegvis förändring varje
gång en fastighetsägare genomför nyinvesteringar och
förändringar av en fastighet. Vissa verksamheter är
dock av en sådan karaktär (ytkrävande, buller, lukt,
transporter) att det vore en fördel för stadsdelen och
för företagens långsiktiga expansionsmöjligheter om
de på sikt kan flyttas till ett nytt läge i något lämpligt
verksamhetsområde som exempelvis Pilängen, Berglunda, Törsjö, Atle eller Bettorp.

Mariebergs handelsområde

Områden som utvecklas
och växer som verksamhets- Se sida 68
och handelsområden,
som Marieberg, Boglundsängen,
Pilängen och Bista
Karaktär och bebyggelsestruktur

Örebros verksamhets- och handelsområden kännetecknas generellt av en storskalig kvartersstruktur och
ett gatunät primärt anpassat för fordonstrafik. Områdena har många gånger en ostrukturerad trafiksituation
med många in- och utfarter. Det är en situation som
uppstått till stor del därför att varje fastighet planerats
för sig utan samordning med andra. Det är ofta långt
mellan byggnaderna eftersom stora ytor upptas av
parkeringsytor, uppställningsytor och lastgårdar. Det
medför brist på trygga och säkra gång- och cykelstråk
och att det är långt mellan entréer. Ofta saknar dessa
områden träd och annan grönska eftersom växtlighet
som ursprungligen fanns på platsen har tagits bort
innan området exploaterades. Områden där grönska
har bevarats eller nyplanterats har däremot en mer
stadsmässig karaktär. Det förekommer ofta stängsel
och plank för att skydda material och fordon som står

ute i det fria. Storskaliga upplysta skyltar är också vanligt förkommande främst i anslutning till entréer och
omgivande vägar. Verksamheterna försörjs av större
transportfordon som kräver stora vändzoner och ytor
för angöring.
Byggnaderna har ofta en ”lådliknande” karaktär och
dominerar stadsbilden eller landskapet med sin skala,
men också genom avsaknad av detaljer som kan bidra
till att dämpa storskaligheten. Ett generellt karaktärsdrag är att byggnaderna är fönsterlösa på flera fasader.
Det finns samtidigt flera goda exempel i Örebro på
stora byggnader som visar helt andra ambitioner, med
arkitektur av hög klass, och som visar upp attraktiva
fasader i strategiska lägen.
Det är stor skillnad i hur dessa områden befolkas och
används. Områden dominerade av handel som till
exempel Marieberg har en stor andel besökare dagtid
som ger liv och rörelse speciellt i anslutning till entréer. Det är ett liv som i stort saknas i områden dominerade av verksamheter och lager, speciellt i storskaliga
logistikområden. I de mer blandade och småskaligare
verksamhetsområdena finns en större grad av stadsmässighet och stadsliv eftersom det generellt är tätare
mellan verksamheterna.
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Utvecklingsbehov och förändringar

De utvecklingsbehov som presenteras nedan överensstämmer i stort med vilka kännetecken kommunen
även vill att nya verksamhetsområden ska ha. Även om
dessa områden skiljer sig mycket från varandra i innehåll och uttryck har de många gemensamma behov av
utveckling.
En målsättning är att göra dessa områden tätare,
grönare och mer anpassade för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det innebär ett effektivare marknyttjande
och en upplevelse- och trygghetsmässigt mer attraktiv
miljö än idag. En finmaskigare struktur av stråk kan
skapas genom att möjliggöra rörelse mellan fastigheter
och öppna upp nya gatukopplingar. En större täthet
och en tryggare, mer trivsam miljö gör det attraktivt
och lättare att röra sig inom området utan att behöva
använda bil. Tätheten kan åstadkommas genom att
eliminera överdimensionerade uppställningsytor,
bygga i flera våningar än normalt och att hantera
parkeringsbehov i p-hus eller parkeringsdäck i stället
för enbart i markplan. Det ger byggbara ytor för fler
verksamheter och möjlighet att ”förtäta” med grönska. Befintlig grönska ska i möjligaste mån bevaras,
både för att området som helhet ska upplevas attraktivt och inbjudande och för att de som jobbar där ska
få en attraktiv arbetsmiljö. Större träd och skogspartier
ska så långt möjligt bevaras för att kunna erbjuda en
visuell motvikt till storskaliga byggnader och bidra
med hälsofrämjande och biologiska värden. I områden
Verksamhetsområdet i Berglunda
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där grönska saknas ska målsättningen vara att tillföra
träd och annan vegetation inom fastigheter och längs
gator. Skyltar som placeras fristående ska hanteras
utifrån ett helhetstänkande och i första hand med
samordnade lösningar. Belysning ska användas för att
stärka gång- och cykelstråk med fokus på trygghet och
attraktivitet. Mängden genomsläppliga ytor bör ökas
för att underlätta dagvattenhantering och framtida
klimatförändringar.
Sammansättningen av befintliga och nya byggnader
i dessa områden ska ses utifrån ett helhetsperspektiv
med målsättningen att skapa en inbjudande och trygg
miljö. Nya byggnader bör bidra till att stärka områdets
attraktivitet. Huvudentréer, kontorsfasader, skyltfönster och andra ”publika” delar som kan bidra till
attraktivitet ska placeras mot gator. Plank och staket
ska undvikas så långt möjligt, speciellt mot gator och
gång- och cykelstråk. Även byggnader av enklare karaktär som lager eller verkstadsbyggnader bör gestaltas
med omsorg för att kunna integreras med befintliga
och framtida byggnader som kan rymma andra typer
av verksamheter, till exempel kontor, handel, visningslokaler och restauranger. Speciellt viktigt är detta vid
områdets entréer och mot större trafikleder och gator,
eftersom det är från dessa perspektiv området exponeras utåt. Längs Örebros tillfartsvägar ska kravet på
god gestaltning och bevarande av grönska ställas extra
högt eftersom intrycket av den miljön påverkar upplevelsen av hela staden.

Naturnära innerstadsdel förenar flerbostadshus med generösa grönytor

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

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

Se var i staden på karta sida 68:

I nedanstående fyra koncept kommer detta till uttryck
på olika sätt:
•
•
•
•

Naturnära innerstadsdel
Stadsdel i skog
Grön ytterstadsdel
Trädgårdsstadsdel
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Stadsmässiga kvarter i den naturnära innerstaden

Stadsdelstyp 1.
Naturnära innerstadsdel
Se sida 68
som före detta pappersbruksområdet, Tybbleängen och Södra
Ladugårdsängen
Konceptet naturnära innerstadsdel har sin utgångspunkt i områden i Örebro med relativt centralt läge,
där för staden karaktäristiska naturlandskap möter
upp. Idén är att skapa ett balanserat möte mellan en
tätare stadsmiljö och stadsnära landskap som stärker
karaktären av en stad nära naturen.
Läget i staden

Naturnära innerstadsdel är en stadsdelstyp som kan
växa fram i centrala lägen i staden med stor närhet
till stora stadsnära naturlandskap. Dessa stadsdelar
ansluter därmed både till innerstaden och naturen.
Naturlandskapet vid Hjälmaren och förkastningsbranten vid Sörbybacken med omgivande öppna och
skogbeklädda landskap skänker staden stora gröna och
rekreativa kvaliteter. Det är intill dem som det idag
finns stora möjligheter till framväxt av nya stadsdelar
i centrala lägen i staden. Dessa nya stadsdelar kan bli
viktiga länkar mellan den centrala staden och naturen
och kommer kunna innehålla ett stort antal bostäder,
service och handel.
Bebyggelsekaraktär

Naturnära innerstadsdel förutsätter ett stort innehåll
av större flerbostadshus, men bör också ha en stor
del radhus och stadsvillor för att åstadkomma en mer
varierad höjdskala, karaktär och bostadsblandning.
Våningshöjderna kan därför variera i spannet mellan
2–6 våningar. Bebyggelsestrukturen är stadsmässig
och finmaskig med en kvartersstruktur med öppna
eller slutna kvarter. Byggnaderna placeras i kvarter där
strukturen bygger på ett tydligt mönster och möjlighet att orientera sig. Områdets gator och siktlinjer kan
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knäckas till för att skapa korta stråk med variation
utan vindkorridorer. I byggnadernas bottenvåningar
bör det finnas möjlighet att inrymma butiker, kontorslokaler och mindre verksamheter.
Bebyggelsen ska anpassas till de förutsättningar som
dels naturen, dels omkringliggande bebyggelse ger.
Det innebär oftast att den trappas ned mot naturen
för att inte förminska naturupplevelsen. Siktlinjer
ut mot naturområden är en viktig utgångspunkt vid
utformningen av stadsdelen. Anpassningen mot intilliggande bebyggelse bör ske utifrån befintliga bebyggelsemönster och kulturmiljövärden. Anlagd grönska
i eller intill stadsdelen och befintlig natur är viktiga
inslag. Stadsdelen präglas av genomgående promenadoch gångstråk som leder ut till intilliggande natur där
entrépunkter finns. Innergårdarna är gröna. Mindre
inslag av privata uteplatser kan finnas mot gårdar.
Skolor lokaliseras med fördel med god anslutning till
natur och grönska, samtidigt som tillgänglighet och
närhet för cykel- och kollektivtrafik ska tillgodoses.
Gatustrukturen utgörs av trädplanterade huvudgator
med fokus på hög grad av stadsmässighet med mindre
lokalgator utformade med fokus på gång, cykel och
lek med biltrafik i låg hastighet. Parkeringar anordnas
i gemensamma anläggningar, under innergårdar och/
eller hus samt i p-hus.
Tätheten är hög i en ny stadsdel i ett centralt läge. Den
ska husera många människor och ofta en rad andra
funktioner som kräver ett stort befolkningsunderlag
och genomströmning. Exploateringstalen för stadsdelen som helhet kan med viss variation ligga i spannet
1,5–2,5. Vid strategiska platser såsom entréer in till
stadsdelen, vid viktiga mötesplatser och stadsdelscentra eller längs större stråk kan högre hus ge karaktär
och skapa orienterbarhet. Dessa kan tillåtas ha upp till
14 våningar. Friliggande småhus utgör en i sammanhanget för gles bebyggelsetyp och uppförs inte i dessa
stadsdelar.

Stadsdel i skog kännetecknas av bebyggelse väl integrerad i terrängen och i landskapet

Stadsdelstyp 2. Stadsdel i skog
som område vid Karlslunds
skogen, delar av Södra Ladugårdsskogen och Östra Bettorp

Se sida 68

Stadsdel i skog är en stadsdelstyp som utgår från och
är anpassade till de naturvärden och den topografi
som platsen ger. En bärande idé är att bebyggelsen är
integrerad i terrängen, naturligt anpassad i landskapet.
Som boende i stadsdelen är känslan att du kan kliva
rakt ut i naturen från bostaden eller att du från ditt
fönster har utsikt mot den.
Läget i staden

Stadsdel i skog är en stadsdelstyp som kan växa fram
i perifera lägen i staden, i områden med naturgivna
förutsättningarna i form av varierad topografi och
skogslandskap.
Bebyggelsekaraktär

Bebyggelsestrukturen i en stadsdel i skog utgår från
olika former av flerbostadshus, men där så är möjligt
kan stadsvillor och radhus finnas. Höjdskalan är
huvudsakligen mellan 3–5 våningar. På strategiska
platser, exempelvis där förutsättningarna för utsikt är
stora, vid entréer, mötesplatser eller stadsdelscentrum
kan våningshöjderna vara upp till 8 våningar.
Konceptet förutsätter hus med ringa fotavtryck för att
säkerställa effektivt markutnyttjande, exempelvis med
placering på pålar med parkering, förråd med mera
under huskroppen, för att ge plats åt orörd natur intill.
Kvartersstrukturen är öppen med fritt liggande huskroppar. Mer sammanbundna kvarter kan finnas om

de topografiska förutsättningarna tillåter, exempelvis
på en höjd. Huvudgator är anpassade efter natur och
terräng. Lokalgator likaså, som dessutom har fokus på
gång-och cykeltrafik och lek, med biltrafik i låg hastighet. Parkeringar placeras lämpligast i gemensamma
anläggningar, under hus, insprängda i terräng eller i
p-hus.
Grönstrukturen i stadsdelen och hela området bygger
på att befintlig natur utnyttjas. Inga direkta trädgårdar
förekommer därför. Naturen ska finnas nära inpå och
lätt tillgänglig såväl fysiskt som visuellt.
Bebyggelsestrukturen med hustyper och husformer
som tar fasta på omgivningens varierande topografi
och natur ger områdena en unik karaktär som idag
saknas i Örebro. För att god anpassning av bebyggelsen ska åstadkommas krävs att den i utformning och
materialval samspelar med omgivande miljö. Huskroppar inplaceras med varsamhet mellan befintliga
träd, större stenblock och andra tongivande element i
naturen.
En naturnära stadsdel har en täthet som varierar
beroende på läge i staden och platsens förutsättningar.
Ett riktmärke för exploateringstalet är 0,6–1,0. För att
naturen ska få ta plats i stadsdelen innebär det att ytkrävande hustyper som friliggande småhus med större
privata trädgårdar inte förekommer. Radhus med god
anpassning kan förekomma men har inga eller små
privata tomter.
Mer regelbunden kvartersstruktur förekommer endast
i anslutning till ett stadsdelscentrum eller ut mot större
gata där en mer sluten kvartersstruktur kan stärka centrumbildningen och/eller vara bullerdämpande.
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Grön ytterstadsdel med inslag av flerbostadshus i kvarter eller frilliggande

Stadsdelstyp 3.
Grön ytterstadsdel
som Heden, Norra Ormesta
och Norra Lillån

Se sida 68

Idén om den gröna ytterstadsdelen utgår från den
traditionella småstadens bebyggelseinnehåll, karaktär
och struktur. Den kan ses som en tätare variant av den
klassiska trädgårdsstaden med större och mer varierat
innehåll av radhus, stadsvillor och flerbostadshus i en
något högre höjdskala.
Läget i staden

Grön ytterstadsdel är en stadsdelstyp som i Örebro
kan växa fram i perifera lägen. Här möter staden den
omkringliggande landsbygden som kan vara ett öppet
landskap uppblandat med skogsområden och dungar.
Den gröna ytterstadsdelen är ofta en naturlig fortsättning på stadens befintliga bebyggelse och/eller en
stadsdel som binder samman områden i staden, och
har förutsättningar att rymma olika typer av service,
handel eller annan kommersiell verksamhet.
Bebyggelsekaraktär

Bebyggelseinnehållet i en grön ytterstadsdel är varierat,
men radhus och stadsvillor utgör ett markant inslag
men även flerbostadshus kan förekomma speciellt
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längs trafikerade gator och centrala platser. Dessa
blandas upp av friliggande och sammanbyggda enfamiljshus och parhus, som i de flesta fall bör placeras i stadsdelens yttre delar. Kvartersstrukturen bör
vara finmaskig med korta huskroppar som medger
god kontakt mellan gata och innergårdar. Kvarteren
kan vara öppna eller slutna och kännetecknas av en
organisk gatustruktur med våningshöjder som varierar
mellan 2 och 4 våningar
Gatustrukturen bygger på trädkantade huvudgator
med fokus på småskalig stadsmässighet och trädplanterade lokalgator med fokus på gång- och cykeltrafik
och lek, med biltrafik i låg hastighet. Parkeringar ordnas i gemensamma anläggningar, under innergårdar,
i p-hus eller genom p-däck. I undantagsfall sker det
som markparkering i anslutning till enfamilj-, par- eller
radhus.
Grönstrukturen utgörs till stor del av anlagd grönska,
som parker eller gröna stråk, med privata trädgårdar
som en naturlig del, men i den mån befintlig grönska
finns på platsen är den viktig att bevara och utnyttja.
Större anlagda rekreativa naturområden kan skapas
intill stadsdelen som enkelt kan nås till fots. Skolor ska
ges förutsättningar att lokaliseras intill grönområden,
samtidigt som tillgänglighet och närhet för cykel- och
kollektivtrafik ska tillgodoses.

En variation av radhus, stadsvillor och flerbostadshus ryms inom den gröna ytterstadsdelen

Grön ytterstadsdel befinner sig ofta i skärningen
mellan stad och land i områden mellan befintliga
stadsdelar. Omgivande landskap ger stadsdelen dess
karaktär och kan bli en viktig del i dess grönstruktur.
I dem kommer stadsdelscentrum eller andra mötesplatser växa fram, varav vissa kommer att tjäna flera
närliggande stadsdelar. Läget mellan befintliga stadsdelar måste beaktas i utformningen av kvarters- och
gatustruktur för att de stadsdelscentrum, mötesplatser
eller större rekreativa naturlandskap som skapas ska
vara tillgängliga och naturliga att nå från intilliggande
områden. Innehållet av hustyper, upplåtelseformer,
samhällsservice och karaktärsdrag i den angränsande
stadsbygden blir samtidigt en viktig utgångspunkt för
hur blandad och tät den aktuella stadsdelen kan vara.
Enstaka högre bebyggelse kan vara ett attraktivt inslag
invid strategiska platser, i entrépunkter, vid mötesplatser eller för att markera ett stadsdelscentrum.
Här kan våningshöjderna nå upp till 5–8 våningar. I
stadsdelscentrum är det naturligt att bebyggelsen blir
mer stadsmässig med koncentrerade torg. Bebyggelsens höjd anpassas där så är möjligt för att maximera
antalet bostäder med utblickar mot större grönområden i eller intill stadsdelen. Gatustrukturen anpassas
så att siktlinjer från gatunivå mot större intilliggande
grönområden är möjlig.

Tätheten i en grön ytterstadsdel är beroende på läge
i staden och förutsättningarna i området, med exploateringstal som varierar mellan 0,5 och 1,0. Friliggande
småhus ska finnas, men andelen bör inte överstiga 30
procent av det totala antalet bostäder.
Eftersom den gröna ytterstadsdelen är en stadsdelstyp
med möjlighet till stor variation i hustyper är det viktigt
att det finns en genomtänkt idé om hur dessa kan blandas på kvartersnivå. Hänsyn ska tas till olika hustypers
förutsättningar och påverkan på omgivande bebyggelse,
till exempel skuggning och insyn. Målsättningen är att
bebyggelsen ska bilda en fungerande helhet i stadsdelen såväl som i kvarteret.

Grönstrukturen utgörs till stor del av
anlagd grönska, som parker eller gröna
stråk, med privata trädgårdar som en
naturlig del, men i den mån befintlig
grönska finns på platsen är den viktig
att bevara och utnyttja.
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Trädgårdsstadsdelen karakteriseras av radhus och småhus med grön förgårdsmark och trädgårdar

Stadsdelstyp 4.
Trädgårdsstadsdel
som Björklunda, Mark och del
av Södra Ladugårdsskogen

Se sida 68

Idén om trädgårdsstadsdelen hämtar inspiration från
bebyggelseinnehållet och lokaliseringsidén i den klassiska trädgårdsstaden. I trädgårdsstaden betonades
låg blandad bebyggelse med 2–3 våningar och mindre
privata trädgårdar i en hierarkisk gatustruktur.
Läget i staden

Trädgårdsstadsdelen är en stadsdelstyp som kan växa
fram i Örebros mest perifera lägen, där staden möter
den omkringliggande landsbygden. En trädgårdsstadsdel kan vara en naturlig fortsättning på en befintlig
gles bebyggelse, men också ett komplement till mer
storskaliga och tätare områden där det finns service
och handel.
Bebyggelsekaraktär

En trädgårdsstadsdel i Örebro präglas av blandad bebyggelse med tonvikt på småhus och privata trädgårdar.
Småhusen kan bestå av friliggande enfamiljs-, par- och
kedjehus samt radhus med 2–3 våningar. Det kan
också finnas inslag av mindre flerfamiljshus i form av
stadsvillor för 4–6 hushåll. Kring en central plats eller
ett stråk kan enstaka flerbostadshus bidra till att ge en
stadsmässig karaktär. Gatustrukturen bygger på trädkantade gator anpassade till natur och landskap, med
en bredare central huvudgata för ett större trafikflöde
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och smalare bostadsgator med fokus på gång- och cykeltrafik och lek. Privata trädgårdar kompletteras med
gemensamma grönytor och park. Stadsdelen kan organiseras kring en central park eller parkstråk alternativt
ta stöd i omgivande naturlandskap vad gäller siktlinjer
och husens placering och höjd.
Mötet mellan stad och land utgör en viktig utgångspunkt för hur bebyggelsen ska utformas. Landskapet
används för att ge stadsdelen karaktär och kan bli en
viktig del i dess grönstruktur. Likaså utgör innehållet
av hustyper, upplåtelseformer, samhällsservice och
karaktärsdrag i den angränsande stadsbygden, viktiga
utgångspunkter för hur blandad och tät den kan vara.
En ny trädgårdsstadsdel ska, trots sin ambition att
upplevas som en gestaltningsmässig helhet, vara en
del i en kontinuerlig stadsbygd där områden hänger
samman med och kompletterar varandra och delar
samhällsfunktioner och kommersiellt utbud.
Trädgårdsstadsdelens täthet beror på läge i staden
och förutsättningar i området, med exploateringstal
på 0,3–0,5. Andelen friliggande småhus kan vara stor,
mellan 40 och 60 procent av det totala antalet bostäder,
men med målet att undvika känslan av ”villamatta”.
Centrala trädkantade stråk, mindre torg och parker
kan ge en urban småstadskänsla. Byggnader placerade
i gatuliv eller med grund förgårdsmark och entréer
mot gatan kan bidra till en småskalig stadsmässighet
och stadsliv längs gatan. Sammanbundna huskroppar
och gruppbebyggelse med medveten placering och
färgsättning kan ytterligare förhindra känslan av en
ensidig villabebyggelse.

Trädplanterade gator är ett viktigt karaktärsdrag i trädgårdsstadsdelen

Sammanfattning nya stadsdelar
Koncept

Naturnära innerstadsdel

Stadsdel i skog

Grön ytterstadsdel

Trädgårdsstadsdel

Bärande idé

Balanserat möte mellan tät
stad och stadsnära landskap

Stad integrerad med
natur och topografi

Småstad eller tätare
trädgårdsstad

Klassisk småhus
dominerad
trädgårdsstad

Läge i staden

Innerstadsnära

Ytterstad

Ytterstad

Stadens utkant

Omgivning

Innerstad/central
stadsbygd och stora
naturlandskap

Skogslandskap med
varierad topografi

Befintlig stadsbygd och
stadsnära landsbygd

Befintlig stadsbygd
och stadsnära landsbygd

Hustyper

Flerbostadshus.
Inslag av radhus och stadsvillor (små flerbostadshus)

Flerbostadshus.
Inslag av radhus
och stadsvillor
(små flerbostadshus)

Radhus, stadsvillor och
flerbostadshus. Även friliggande och samman
byggda småhus och
parhus

Friliggande och sammanbyggda småhus.
Även parhus, radhus,
stadsvillor och enstaka
flerbostadshus

Höjdskala

2–6 vån

3–5 vån

2–4 vån

2–3 vån

Enstaka
högre hus

 14 vån

 8 vån

 8 vån

 4 vån

Andel friliggande enfamiljshus
(av totala
antalet
bostäder)

0%

0–5 %

0–30 %

40–60 %

E-tal

1,5–2,5

0,6–1,0

0,5–1,0

0,3–0,5

Exempel

Före detta pappersbruksområdet, Tybbleängen,
S Ladugårdsängen

Område vid
Karlslundsskogen,
Ringstorp, längs
Glomman, del av S
Ladugårdsskogen,
Område norr om
Ässkog, Ö Bettorp,
öster om Mark

Marieberg, Bettorp,
Hovsta, Ormesta, del av
Vallby, del av Nyponlunden, område vid
Karlslundsskogen, Norra
Lillån, område norr om
Ässkog, längs Glomman,
del av Mosås

Björklunda, Mark, del
av Nyponlunden,
del av Vallby, del
av Mosås, del av S
Ladugårdsskogen, V
Runnaby, del av Norra
Lillån, Yxtaby
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8. Landsbygdens
utveckling

Förändringar kommer att ske på flera ställen på Örebro kommuns
landsbygd, främst i de strategiskt belägna större orterna och de
mest stadsnära landsbygdsområdena. Orternas publika platser
kommer att stärkas och nya områden med varierat innehåll och
olika karaktär kommer att komplettera befintligt bostadsutbud.
Nya by- och ortsbildningar samt fler fritt liggande hus tillkommer,
främst i utvecklingsområdena. Utvecklingen av landsbygden och
orterna sker med utgångspunkt i de karaktärsdrag och kvalitéer
som är unika för platsen.

Vad är landsbygden idag?
Dagens landsbygd är en mosaik av äldre
sockencentrum, pendlingsorter, kyrkbyar,
tidigare kommunhuvudorter, brukssamhällen,
fritidshusområden, omvandlade fritidshusom
råden, tidigare stationssamhällen och mindre
byar. Det finns boendemiljöer i det öppna
landskapet med siktlinjer, vid skogen, i skogen,
i kuperad terräng, med sjöutsikt, med nära
grannar eller med långt till närmaste hus.

Örebro kommun består av en mångfald av orter och
landskap med gemensamma karaktärsdrag, men också
många olikheter beroende på var de är lokaliserade i
landskapet, vilken inre struktur och karaktär de har,
vilket innehåll de har i form av bostäder, service,
arbetsplatser, publika rum, parker, grönområden,
landskapselement och kultur- och fritidsaktiviteter,
eller vilken närhet de har till andra orter, till Örebro
eller andra städer. Förutsättningarna för hur de kan
utvecklas ser med andra ord väldigt olika ut.
I ett historiskt perspektiv har landsbygden förändrats
kontinuerligt genom exempelvis jordbruksreformer
och andra effektiviseringar av jordbruket. Idag lockar
landsbygden många nya invånare samtidigt som
många vill bo kvar men i ett annat boende. Landsbygden är för väldigt många idag till större delen ett
boende-, upplevelse- och vistelselandskap snarare än
som förr ett område med många arbetsplatser. Men
här finns också ytkrävande verksamheter med behov
av svängrum. Dessa verksamheter visar att landsbygden i stor utsträckning också är ett produktionslandskap för de areella näringarna som producerar viktiga
produkter för vår vardag. Odling och bete håller landskapet öppet, vilket ger det sin attraktiva prägel både
som upplevelselandskap och boendemiljö.

rätt. Likheten med stadens villaområden blir särskilt
påtaglig för de mest stadsnära tätorterna. Serviceinnehållet och variationen i boendeformer blir till viss
del större i de större tätorterna med längre avstånd till
Örebro, som då också får en roll som lokalt nav. Ofta
finns verksamhetsområden i anslutning till de större
tätorterna.

Många mindre orter

De allra minsta tätorterna och de många småorterna
utgör de glesaste orts- och bymiljöerna i kommunen.
Dessa är samtidigt också mer ensidigt uppbyggda av
äldre och senare inslag av friliggande enfamiljshus, beroende på närhet till Örebro tätort och deras historiska framväxt och betydelse. Här varierar befolkningen
mestadels från 100 till 300 invånare. Mötespunkter
utgörs ofta av kyrkan, förskolan, idrottsplatsen eller
någon annan strategisk plats.

En kommun med varierade landskap

Utanför orts- och bymiljöerna vidtar på samma sätt
ett i täthet och gleshet varierat landskap, som dels
kan förklaras med de olika landskapsformer som
finns i kommunen, dels av närheten till staden och
hur infrastrukturen ser ut i form av större sammanbindande vägsträckningar. Som tätast är landsbygden
i vissa områden nära Örebro tätort, kring de större
vägsträckningarna och landskapen kring sjöar och
öppnare ytor. De allra glesaste landsbygderna återfinns
i kommunens norra och södra delar; i Kilsbergen och
skogdominerade landskap där avståndet till service är
som längst. Bebyggelsen utanför tätorter består i det
närmaste undantagslöst av friliggande enfamiljshus
(gårdar och villor) med äganderätt och fritidshus.
I Örebro kommun finns många mindre orter. Närkes Kil i kommunens nordvästra del

Ett flertal större orter

Liksom områden och stadsdelar i staden har varierad
täthet och olikartat innehåll är landsbygden ett varierat
landskap med befolkningsmässigt tätare och glesare
platser. De tätaste miljöerna är tätorterna, varav vissa
är mer eller lika befolkningstäta som vissa av stadens
stadsdelar. Många tätorter liknar stadens villastadsdelar vad gäller befolkningsstorlek, gatu-, service- och
bostadsstruktur. De flesta har 500–1500 invånare och
är uppbyggda kring ett centrumområde med livsmedelsaffär som livsnerv, övrigt serviceinnehåll i form
av förskola, grundskola och idrottsplats. Boendet är
koncentrerat till villakvarter med villor främst från
1960- och 70-talen och huvudsakligen med ägande-

8. Landsbygdens utveckling

101

Brevens bruk växte fram kring järnhantering från 1600-talets senare hälft

Ortsstrukturens och
landsbygdernas framväxt
Landskapet i Örebro kommun är präglat av flera
olika landsbygdskaraktärer som tillsammans
med närvaron av Örebro stad ger ett varierat
kulturlandskap med stort tidsdjup. Samhällsutvecklingen under de senaste hundra åren har
skapat nya bebyggelsemönster som har gett
avtryck i landskapet.

Landskapets karaktär

Örebro kommuns landskapskaraktärer är synliga på
olika sätt runt om i kommunen. I Kilsbergen och Lekebergsplatån i väster och i skogsbygderna i söder har
bebyggelse och samhällen vuxit fram kring gruvdrift
och bergsbruk, som en del av Bergslagen. I kommunens västra och östra delar breder den stundom
vidsträckta Närkeslätten ut sig med bebyggelsemönster präglat av jordbrukets utveckling (genom skiftesreformer och rationaliseringar) med byar och gårdar
mestadels i höjdlägen (längs åsryggar och på väldränerade impediment).
Landskapet kring Hjälmaren är varierat med kust- och
skogslandskap, småskaliga jordbruk och större herrgårds- och storgårdsbildningar. Här har även 1800-talets
sänkning av Hjälmaren präglat landskapet. I norra
Hjälmarbygden kring Glanshammar och Rinkaby
vidtar ett småbrutet landskap med många byar som
övergår i en skogbeklädd höjdrygg, i norr sluttandes
ned mot Väringen och Arbogaån. Ett mer småbrutet
landskap med många byar sträcker sig också norrut
från Örebro, på ömse sidor om Lången, och vidare
mot Frövi.
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Landsbygden förändras under 1900-talet

Samhällets utveckling med urbanisering och industrialisering (inklusive postindustrialisering) som två starka
drivkrafter har satt och sätter, prägel på landskapet.
Det handlar om landsbygdens gradvisa avfolkning
fram till 1900-talets mitt och därefter följande återbefolkning. Samhällsbyggandet och infrastrukturinvesteringar har skapat en struktur av större och mindre
orter. Många av kommunens orter är ursprungligen
kyrkliga sockencentrum som med tiden blivit kommunhuvudorter med tillhörande bebyggelseutveckling för samhällsfunktioner (sockenmagasin, skolor,
fattig-/äldrevård, vårdcentral, bibliotek, kommunhus
etc.), kompletterat med de byggnader och platser som
folkrörelserna (folkparker, missionshus, idrottsplatser,
hembygdsgårdar) och konsumtionssamhället (handel)
skapat för sin verksamhet. Det handlar om hur den allt
större staden har påverkat sin omgivning. Rent fysiskt
genom att inkorporera orter och byar i sin närhet eller
genom pendling funktionellt och administrativt via
kommunsammanslagningar knyta omkringliggande
landsbygder och orter till sig.
Idag är de flesta av Örebros orter pendlingsorter vid
sidan om att vara lokala nav för grundläggande service.
Processen (att det till städer bildas urbana regioner),
som under 1970-talet benämndes Gröna vågen, inleddes i större omfattning redan under 1960-talet i takt
med utbyggd väginfrastruktur och ökat bilinnehav i de
breda folklagren. Det medförde stark och idag påtaglig
bebyggelseutveckling av modern villa- och radhusbebyggelse i orterna och landsbygderna. Ibland har det
lett till att nya orter vuxit fram, men framför allt har
det satt sin prägel på bebyggelsestrukturen i landskapet genom större villakvarter i orterna, grupper eller
enstaka tillägg fritt i landskapet eller som komplement
i äldre byar och bebyggelsesamlingar.

Villabebyggelse från 1970-talet utgör ett markant inslag i många orter. Villakvarter i Odensbacken

Gång- och cykelvägar binder samman orter och landsbygder. Cykelväg mellan Asker och Odensbacken

Landsbygdens utveckling
enligt översiktsplanen
Översiktsplanens strategier för bebyggelsens
utveckling på landsbygden och i de mindre
tätorterna kan på en övergripande nivå sammanfattas i följande tre rubriker.
• En sammanhängande ortsstruktur
och landsbygd - utveckling med hänsyn till
odlingsbar mark
• En landsbygd med fler bostäder och
varierade boendemiljöer
• En tilltalande landskapsbild - utveckling med
hänsyn till plats och landskap

En sammanhängande ortsstruktur
och landsbygd

Örebro kommun ska vara en kommun där landsbygder och orter med sina särskilda kvaliteter och karak-

tärsdrag hänger samman med varandra i en helhet.
De större tätorterna har genom sitt serviceinnehåll
och strategiska läge en viktig roll i vardagslivet för de
människor som bor och verkar utanför staden. Från
dessa och i stråken som sammanbinder dem med
staden, ska det vara lätt att ta sig med kollektivtrafik
eller cykel. Regionala cykelstråk ska finnas och det
ska gå att parkera bilen på en pendlarparkering intill
den lokala livsmedelsaffären och skolan. Fler bostäder inom orterna, i deras närhet eller i stråken, bidrar
till att befolkningsunderlaget för den lokala servicen
utökas. Orternas centrum är viktiga mötesplatser och
där finns huvuddelen av de funktioner som många
använder sig av och som leder till möten. Det lokala
näringslivet ska ges möjligheter att expandera. Utvecklingen mot en mer sammanhängande ortsstruktur och
landsbygd sker med hänsyn till odlingsbar mark.
Orter med stor betydelse för sin omgivning kallas i
översiktsplanen för kommunala kärnor. Orter med
viss betydelse för sin omgivning kallas lokala kärnor.
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En landsbygd med fler bostäder
och varierade boendemiljöer

Utanför Örebro tätort ska det finnas boendemiljöer och bostadstyper som motsvarar de behov som
människor har, de som redan bor där men behöver en
annan typ av bostad, eller de som söker en ny plats att
bo på. Den största variationen av boendemöjligheter
finns i de större tätorterna (de kommunala kärnorna).
Här ska det finnas planlagda villatomter, men i nya
områden ska det finnas möjlighet till bostäder av olika
typ och storlek, liksom anpassade boenden som seniorbostäder, vård- och omsorgsbostäder och gruppoch servicebostäder. I anslutning till de större orterna
eller i stråk mellan dem och staden kan nya byar med
egen karaktär växa fram. Den som vill bo fritt i landskapet ska ha den möjligheten. Det mesta av nybyggnationen utanför orterna sker i utvecklingsområdena.
I översiktsplanen pekas sex utvecklingsområden ut
som särskilt lämpliga för tillkommande bebyggelse
utanför kommunens kommunala och lokala kärnor.
Nybyggnation kan ske i befintliga byar, i form av en
ny by eller fritt i landskapet. Utvecklingsområdena
finns i alla väderstreck och är koncentrerade till de
kommunala kärnorna och de större kommunikationsstråken in till staden.
Glanshammar är en kommunal kärna med skola, kyrka, livsmedelsaffär, pizzeria,
gym, vård- och omsorgsboende samt andra funktioner samlat centralt på orten

En tilltalande landskapsbild – utveckling
med hänsyn till plats och landskap
När landsbygden kompletteras med ny bebyggelse,
antingen i den befintliga orten, fritt i landskapet eller i en
ny framväxande by, sker det med hänsyn till platsens
karaktär och speciella förutsättningar. Värden och
kvaliteter i kulturmiljön, det vill säga i den omgivande
bebyggelsen och landskapet, liksom de befintliga
landsbygdskaraktärerna, är viktiga utgångspunkter.
Nya byggnader anpassas gestaltningsmässigt till
omgivande bebyggelse och lokal byggnadstradition i
byggnadsform, material och färg. Bebyggelsens täthet,
höjdskala och gestaltning anpassas till läget i orten, i
landskapet och dess helhet. Den karaktär som känne
tecknar varje ort och de landskap som omger den
utgör en viktig utgångspunkt att bygga vidare på när
ny bebyggelse ska tillkomma.

Byggande i tätorter
och småorter
De prioriterade tätorterna kan bli attraktiva
boendealternativ till staden om bostäder och
boendemiljöer huvudsakligen utformas utifrån
den karaktär som kännetecknar varje enskild
ort och de landskap som omger dem. Fler
boendealternativ behövs i orterna. Samtidigt
är friliggande enfamiljshus en viktig hustyp för
utvecklingen av kommunens mindre tät- och
småorter.

På landsbygden är befolkningsunderlaget avgörande
för lokal tillgång till såväl kommersiell som samhällsfinansierad service. Där förutsättningarna för serviceutveckling är som störst bör också förutsättningar
för ökat befolkningsunderlag tillskapas genom bland
annat goda planförutsättningar för byggande. Ny
bebyggelse utanför staden ska därför i första hand
lokaliseras till landsbygdens kommunala kärnor, till
mindre tätorter och småorter som är viktiga i sin
bygd (lokala kärnor) och utanför orterna till utpekade
utvecklingsområden.

Vad är en ort?

Definitionen av och gränsen för vad som är en ort är
svår att ange och föränderlig över tid. Våra tätorter
är självklara, men på vissa platser kan ibland ett litet
tillägg av nya byggnader innebära stora förändringar
och vara ortsbildande. Med orter avses här primärt de
platser som enligt SCBs definition räknas som an-
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Närkes Kil är en lokal kärna med kyrka, skola och livsmedelsaffär

tingen tätort eller småort, det vill säga bebyggelsemässigt sammanhängande platser med 50 invånare eller
mer. Det finns 13 tätorter i Örebro kommun (förutom
Örebro tätort) samt 44 småorter, som tillsammans utgör de befolkningstätaste och största bebyggelsesamlingarna utanför staden. Med ort avses fortsättningsvis
både tätorter och småorter, och det är främst vid
byggnation och planering i dessa som nedanstående
strategier och förhållningssätt ger vägledning.
Det kan också finnas andra platser eller områden där
strategierna kan vara ett stöd. Det kan vara platser
som i sin befintliga bebyggelse har, eller genom nytillkommande nybyggnation kan få en sammanhållen
bebyggelsestruktur och storlek liknande de mindre
orterna.

Utgå från orternas utvecklingsbehov

Ny bebyggelse i orterna behöver förhålla sig till den
specifika ortens funktion och geografiska läge, exempelvis om orten har stor betydelse för sin del av kommunen eller om den har en stor närhet till staden.
Orter som är en kommunal eller lokal kärna
enligt översiktsplanen

I översiktsplanen pekas de sex tätorterna Hovsta,
Garphyttan, Vintrosa, Odensbacken, Stora Mellösa
och Glanshammar ut som kommunala kärnor eftersom de genom sitt service- och bostadsinnehåll anses
vara särskilt betydelsefulla för ett större område i
kommunen. De utgör naven för sammanhållning och
utveckling på Örebro kommuns landsbygd. Det gör
dem till extra viktiga platser för möjligheterna till inflyttning och kvarboende, för att mötas, resa kollektivt,
utöva fritidsaktiviteter eller ta del av kultur och idrott.

Det innebär att nytillkommande bebyggelse kan bidra
till ett blandat bostadsutbud med avseende på hustyp,
upplåtelseform och bostadsstorlek, och därigenom
till att dessa orter kan växa och stärkas i sin roll som
kärnor på landsbygden. Generellt finns ett underskott
på rad- och flerbostadshus i hyres- respektive bostadsrättsform samt små bostadsstorlekar. Även möjligheter till byggklara villatomter är relativt begränsad i de
större och stadsnära orterna. Ny bebyggelse i centrala
lägen ska stärka orternas centrum.

Nytillkommande bebyggelse kan
bidra till ett blandat bostadsutbud med
avseende på hustyp, upplåtelseform
och bostadsstorlek, och därigenom till
att dessa orter kan växa och stärkas i
sin roll som kärnor på landsbygden.

I Örebro kommun finns många tätorter och småorter
som är viktiga i sin bygd, men som inte har samma
betydelse som de sex omnämnda ovan. I översiktsplanen benämns de som lokala kärnor. De kan utvecklas
på ett sätt som gör att befintligt serviceinnehåll stärks,
men behovet av att skapa mer blandade bostadsmiljöer är mindre här än i de kommunala kärnorna. Ett
bebyggelsetillskott i dem är positivt för att stärka och
utveckla den service som finns där idag.
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De kommunala kärnorna utgör viktiga mötesplatser för befolkningen i sin del av kommunen

Orter som varken är kommunala eller lokala
kärnor

Vid sidan om de kommunala och lokala kärnorna
finns många mindre orter som endast består av bostäder. Ligger de i viktiga stråk, som i översiktsplanen
pekas ut som utvecklingsområden, medför tillkommande bebyggelse att stråken stärks. På samma sätt
kan ytterligare bebyggelse i en ort utanför utvecklingsområdena bidra till att stärka befolkningsunderlaget
för service, som kommunens södra delar i Östernärke
eller norra delar mot Kilsbergen och angränsande
kommuner i norr. Oavsett om de är belägna inom eller
utom utvecklingsområden är frågor kring vatten och
avlopp, och landskapsbild och annan/övrig kommunal
service ofta viktiga aspekter att beakta.
Orter inom stadens randzon

Det finns flera orter, både kommunala och lokala kärnor såsom andra orter, som befinner sig geografiskt
i gränslandet mellan stad och land. Denna dubbelhet
är inte alltid lätt att hantera vid planering och förfrågningar om ny bebyggelse, eftersom orterna dels i stor
utsträckning påverkas och är en del av stadens utveckling och kan på många sätt ses mer som stadsdelar än
som självständigt belägna orter, dels vuxit fram och
fortfarande är en del i ett lantligt landskap. På senare
år när staden har vuxit har Marieberg och Mosås blivit
en sammanhängande del av staden.
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I kommunens översiktsplan finns en randzon utritad
som visar ett område som på kort och lång sikt kan
behöva utrymme för tillväxt. Uvecklingen i orter
som är belägna inom stadens randzon behöver alltid
koordineras med stadens utveckling. De större orterna
inom randzonen behöver ofta, på samma sätt som
många villastadsdelar, bli en tydligare del av staden.
Där behövs ett mer varierat bostads- och serviceinnehåll, som gör dem mer tillgängliga för fler invånare
och möjliga att bo kvar i även efter att villan blivit för
stor. De mindre orterna inom randzonen kan komma
att bli en del i en framtida stadsdel. Några exempel på
större och mindre orter som idag är belägna med staden
inpå knuten är Hovsta, Ekeby-Almby, Norra Bro
och Yxsta. Flera av dem kommer inom kommande
tjugofem år vara integrerade i stadsväven, medan vissa
fortsatt kommer ha ett visst fysiskt avstånd till staden.
Hur de kompletteras idag har därför stor betydelse för
hur de kommer att fungera som stadsdelar i framtiden,
om de kommer att bidra till en mer eller mindre segregerad stad eller en stad där människor bor med närhet
till service och grönska, där det är lätt att förflytta sig
mellan stadsdelar. Ibland kan därför mer omfattande
bebyggelseutveckling behöva invänta stadens utveckling i enlighet med översiktsplanens strategier.

Örebro kommuns tätorter och småorter
samt landsbygdens utvecklingsområden
enligt översiktsplanen
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Ny bebyggelse som i sin utformning utgår från platsens kvaliteter bidrar positivt till upplevelsen av orten och landskapet. Nytillkommen villa i Rinkaby

Utgå från orternas platsspecifika
kvaliteter och kulturvärden

Kommunens orter har alla en unik karaktär och
omges av natur och landskap med skiftande innehåll. På många platser gör sig Närkeslätten och det
öppna landskapet påmint. Det ger möjligheter till nya
boendemiljöer i höjdlägen där utblickar ut över och
långa, ibland milsvida, siktlinjer i det öppna landskapet
är möjliga. Många av översiktsplanens utbyggnadsområden utanför staden är placerade i syfte att skapa
sådana bostadslägen. I vissa orter är skogslandskapet
en kvalitet som bör utnyttjas, där boendemiljöer kan få
växa fram med naturen tätt inpå. Ofta kan det åstadkommas i lägen där det också går att kombinera med
utsikt och utblickar mot ett öppet landskap eller ut
över kringliggande skogsområden. Vatten i form av
sjöar, kanaler eller åar är en annan kvalitet som kan tas
tillvara när en ny plats formas. Inte sällan bär orterna
på en rik historia, kopplad till kyrkomiljöer, bergsbruk,
marknadsplatser eller annat, som både ska beaktas och
kan ge inspiration till hur ny bebyggelse kan stärka
befintliga karaktärsdrag. Att kunna uppleva och förstå
orternas historia och kulturvärden bidrar ofta till att
platserna upplevs som attraktiva. Orternas centrala delar utgör ofta viktiga mötesplatser för fler människor
än de som bor på orten, inte sällan är de också noder
för kollektivtrafik. Ny bebyggelse som kompletterar ett
ortscentrum bör också bidra till att stärka mötesplatsen, dels genom möjligheter till service och bostads-
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innehåll, dels genom hur den kan bidra till att rama in
ett torg och vara platsskapande.
Orternas specifika landskapskaraktär, -element och
-bild kan stärka en plats om de tas tillvara vid utformande av nya boendemiljöer. Det kan handla om
siktlinjer, utblickar, natur, topografi och befintlig
bebyggelse som alla kan bidra till en attraktiv landskapsbild. Kulturvärden liksom kvaliteter och karaktär
i landskapet och den befintliga bebyggelsen ska vara
utgångspunkter när ny bebyggelse planeras.

Nya områdens karaktär och innehåll

I orterna finns många möjligheter till nya större
områden och kvarter. Det gäller särskilt i tätorterna,
i synnerhet i de största. Men hur kan de utformas och
vilken karaktär ska eftersträvas? Generellt gäller att
större områden bör bestå av en blandning av villor,
rad- och parhus eller flerbostadshus. Bebyggelsen, och
därmed variationen i husformerna och hustyperna,
ska gestaltas med utgångspunkt i omgivningen och
läget. De kan då utvecklas antingen genom att bygga
vidare på en befintlig struktur med raka gator och rätvinkliga kvarter, eller genom att skapa en mer lantlig
och organisk karaktär. Det är läget i landskapet och
närheten till miljöer med kulturvärden och traditionell
bebyggelse som avgör om den nya bebyggelsen behöver anpassas till områdets karaktär eller om förhållningssättet kan vara friare.

Ett nytt bostadsområde växer fram i Glanshammar som bygger vidare på den befintliga tätortens bebyggelse- och grönstruktur

Exempel på grupp av nybyggda villor, flerbostads- och radhus som skulle kunna passa in i ett område med lantlig karaktär

Tätortskaraktär i ett större område

Med tätortskaraktär avses här en bebyggelseutveckling
som omfattar en större grupp av hus som hålls samman av en kvartersstruktur på ett ”planerat” sätt. Det
är ett sätt att bygga vidare på den befintliga strukturen
med raka gator och rätvinkliga kvarter och innebär
att befintlig tätortsmiljö kan utökas. Bebyggelsen
kan bestå av en blandning av villor, grupphusbebyggelse och flerbostadshus. Omgivningen och läget styr
valet av hustyp, täthet och byggnadernas gestaltning.
Tätortskaraktären till skillnad från den lantliga karaktären kan rymma friare arkitektoniska uttryck. Publika
rum som mindre platsbildningar och parker kan binda
samman befintliga och nya områden och kan bidra till
att bryta ned större områden och för att skapa variation och undvika ”villamattans” monotona karaktär.

Lantlig karaktär i ett större område

En lantlig karaktär i en större skala kan åstadkommas
på en rad sätt och i olika omfattning. Det kan ske genom att variera tomtformer och -storlekar, genom att
området har en oregelbunden kvarters- och gatustruktur där kvarteren ringlar, är spretiga eller förskjutna.
Tätare husgrupperingar, exempelvis likt en oskiftad by,
och glesare strukturer med större tomter i eller intill
öppna gröna områden kan bidra till att ge en lantlig
prägel. Även gatustruktur med smalare gator som inte
nödvändigtvis är asfalterade liksom färg- och materialval och traditionella hustyper, bidrar till ett områdes
lantliga karaktär. Både hustyp och färgsättning kan
göra att nya hus varsamt smälter in i landskapsbilden. I flera större orter finns idag brist på byggbara
villatomter. I ett område med lantlig karaktär ges
förutsättningar till villatomter med större tomtstorlek,
placerade i ett sammanhang med annan karaktär som
harmonierar mer med landskapet än stadens/tätortens
mer likriktade ”villamattor”.
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Lantlig karaktär i mindre stråk/längs byväg

Lantlig bebyggelsekaraktär i den mindre skalan kan
åstadkommas genom en mer byliknande bebyggelsestruktur, där husen ligger tämligen tätt längs en
byväg, enkel- eller dubbelsidigt, på tomter med stora
trädgårdar och uthus. Bebyggelsen breder inte ut sig
i landskapet utan följer vägen eller stråket utan gruppering i kvarter. I utformningen följer byggnaderna
omgivningens byggnadstradition. Fler byggnader kan
tillåtas på varje tomt, samlade runt en gårdsplan på
traditionellt sätt under förutsättning att byggnaderna
har en lantlig karaktär.

Lantlig karaktär med bebyggelse placerad enkelsidigt längsmed byväg. Stortorp

Goda möjligheter till kompletteringar i naturnära lägen finns i orterna. Glanshammar
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En lantlig karaktär i den mindre skalan kan vara lämplig längs befintliga grusvägar som leder ut från tätorten
genom landskapet. Konceptet passar oftast mycket väl
som tillägg i mindre orter, men även på många håll,
när platsen medger, i de större orterna.

Både hustyp och färgsättning kan
göra att nya hus varsamt smälter
in i landskapsbilden.

Kompletteringar med flerbostadshus ger orterna större variation i bostadsutbudet och lokaliseras centralt eller längs viktiga kommunikationsstråk. Odensbacken

Verksamhetsområde med byggnader anpassade till grönska. Stora Mellösa

Tillägg med ett enskilt hus

I många orter finns goda möjligheter till komplettering
med enstaka hus eller mindre husrader. Småhus kan
naturligt tillkomma i luckor i den befintliga bebyggelsestrukturen, men också på platser i orternas utkanter
längs mindre vägar som leder ut i landskapet. Flerbostadshus placeras främst i centrala lägen eller utmed
viktiga kommunikationsstråk där kollektivtrafik går.
Karaktären på det enskilda tillägget styrs av omgivningen och kan därmed vara av tätortskaraktär eller
vara en del i ett lantligare sammanhang.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområdena i orterna utgör ofta en naturlig
del i helheten. Mestadels är de belägna i dess utkanter
intill viktiga vägsträckningar eller utifrån historiska lokaliseringsförutsättningar, exempelvis intill vatten. Vanligtvis har de ett blandat innehåll med såväl viss störande

och/eller ytkrävande verksamhet som återvinningscentraler, restauranger och småskaliga verksamheter.
Dessa fyller vanligtvis verksamheter som har en lokal
räckvidd men är ibland också viktiga verksamheter för
hela kommunen, vissa med internationella förgreningar. I de större orterna runt om i kommunen finns det
verksamhetsmark reserverad i översiktsplanen. Dessa
ansluter oftast till befintliga verksamhetsområden eller
är lokaliserade i strategiska lägen invid viktiga kommunikationsstråk.
Många verksamhetsområden, befintliga och förslag på
nya, är belägna vid orternas entréer. Hur verksamhetsbebyggelsen och miljöerna omkring utformas spelar
därmed en stor roll för det första intrycket av orten.
Husens placering och utformning är viktiga, liksom
placering av entréer, ilastnings- och uppställningsytor.
Grönska och belysning är viktiga inslag som bidrar till
hur platsen upplevs.

8. Landsbygdens utveckling

111

En ny by kan vara ett komplement till befintliga orters boendeutbud och bidra till att stärka viktiga stråk på landsbygden

Nya byar och orter
Örebro kommun är positiv till framväxten av nya
samlade by- och ortsbildningar. Områden där
förutsättningarna för boende på landet också
innebär en närhet till offentlig och kommersiell
service och infrastruktur, utgör utvecklingsområden i översiktsplanen. Dessa är särskilt lämpliga
för större exploateringar. En ny by eller större
exploatering kan även ha stor betydelse i andra
lägen i kommunen. En ny by kan lokaliseras
med stor närhet till en befintlig ort och kan då
uppfattas som en perifer del av denna, eller
ligga mer fritt i landskapet och då vara mer av
ett eget samhälle.

Vad är en ny by?

Begreppet by har historiskt används för att beskriva
bebyggelsesamlingar på landsbygden i form av en
samlingar gårdar. I denna strategi ger vi begreppet
ett delvis annat innehåll. Med en ny by avser vi en
bebyggelsesamling som växer fram i landskapet från
ingenting eller genom gradvisa tillägg med ett eller
flera hus åt gången under en längre tidsperiod. Bebyggelsen består primärt av friliggande enfamiljshus. Om
området behöver detaljplaneläggas innan byggnation
sker avgörs av antalet byggnader, områdets bebyggelsetryck, om omgivningen förutsätter ett mer samlat
grepp eller om utbyggnadens effekter på omgivningen
bedöms vara stor. I detaljplanearbetet kan en rad
aspekter behöva utredas såsom vatten och avlopp,
landskapsbild och bebyggelsekaraktär. En bedömning
av helheten är viktig, vilken också kan ge en bild av
hur eventuell framtida bebyggelse kan stärka den nya
byn eller inte alls är tänkbar.
När en by har eller har nått en viss befolkningsstorlek
och bebyggelsetäthet brukar den enligt SCB definieras
som antingen en småort (50–199 invånare) eller tätort
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(200 invånare eller mer). Befolkningsmässigt kan således en by också räknas som en ort (tät- eller småort).
Historiskt och bebyggelsemässigt kan det finnas skillnader mellan en by och en ort då den senare vanligtvis har mer karaktär av ett modernare samhälle med
inslag av tätortens egenskaper och funktioner, medan
byn har sitt ursprung som boendemiljö i jordbrukssamhället.
Nedan beskrivs några aspekter som särskilt behöver
beaktas när bebyggelsen är av sådan storlek att den
kan upplevas som framväxt av en ny by eller ort. Det
gäller by- eller ortsbildningens sammanhang och läge,
men också aspekter kopplade till bebyggelsestruktur
och gestaltning.

Byns sammanhang och läge

En ny by på landsbygden i Örebro kan vara ett komplement till befintliga orters boendeutbud, men kan till
skillnad från boendet fritt i landskapet ge en upplevd
känsla av sammanhang och ”bygemenskap”. Samtidigt
kan vissa nya byar direkt eller med tiden bli större
orter med visst serviceinnehåll.
Nya byar kan också bidra till sin omgivning. Placerade i
närheten av en större ort eller i stråk mellan orter och
staden kan de vara stråkbildande och leda till att binda
samman områden på landsbygden, fysiskt eller genom
att bidra till ökat befolkningsunderlag för lokal service
och kollektivtrafik.

Bebyggelsestruktur och gestaltning

En ny by eller ort gestaltas alltid utifrån de förutsättningar som platsen och landskapet ger exempelvis i
form av topografi, vegetation och eventuell befintlig
bebyggelse. Det kan innebära ett mer modernt och
samtida uttryck eller en traditionell mer lantligt karaktär.
Vägledning för hur den nya byn eller orten kan gestaltas ges i de förutsättningar och strategier som redovisas
kring de nya utbyggnadsområdena i orterna.

Enskilt tillägg fritt i landskapet. Traditionellt vald tomtplats med stöd i träddunge och öppet landskap i västerläge. Utanför Glanshammar

Större bybildningar, där förutsättningarna för mer
omfattande exploatering är möjlig, kan även hämta
inspiration från avsnittet om nya trädgårdsstadsdelar i
kapitlet om stadens befintliga och nya stadsdelar. Idén
är inspirerad av den klassiska trädgårdsstaden med
blandad småhusbebyggelse, mindre privata trädgårdar
och en hierarkisk gatustruktur. Småhusen kan bestå
av friliggande enfamiljshus/villor, par- och kedjehus
samt radhus i 2–3 våningar. Det kan också finnas inslag av mindre flerfamiljshus i form av stadsvillor för
4–6 familjer. Kring en central plats eller ett stråk kan
enstaka flerbostadshus bidra till att ge en samlande
(stadsmässig) karaktär. Gatustrukturen bygger på trädkantade gator anpassade till natur och landskap, med
en bredare central huvudgata för ett större trafikflöde
och smalare bostadsgator med fokus på gång, cykel
och lek. Privata trädgårdar kompletteras med gemensamma grönytor och park. Den nya byn eller orten
kan organiseras kring en central park/parkstråk eller
ta stöd i omgivande naturlandskap vad gäller siktlinjer
och husens placering och höjder.

I Örebro kommun finns goda
möjligheter att bygga och bo på
landsbygden, ofta i nära anslut
ning till de större tätorterna.

Byggande fritt
i landskapet
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla byggnader utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och en god helhetsverkan. Det påverkar även
bebyggelsen i det fria landskapet.

Många människor värdesätter ett boende utanför
staden och orterna. I Örebro kommun finns goda
möjligheter att bygga och bo på landsbygden, ofta i
nära anslutning till de större tätorterna. Byggnadens
placering liksom dess utformning, material och kulör
är viktiga egenskaper för samspel och harmoni med
landskapet och kulturmiljövärden på platsen. I landskapet finns unika kvaliteter och hur de förvaltas och
utvecklas blir avgörande för resultatet.
Byggandet i det fria landskapet påverkas i mindre omfattning av kommunala styrverktyg, som detaljplaner
och fördjupade översiktsplaner, än i tätbebyggda områden. Plan- och bygglagens (PBL) krav på gestaltning
och hänsyn gäller ändå alla byggnader, även då det inte
finns en detaljplan och oberoende av om åtgärden fordrar lov, anmälan eller ingetdera. Bedömningen av ny
bebyggelse i det fria landskapet sker mestadels genom
förhandsbesked och bygglov. Det innebär att platsens
förutsättningar utreds. Buller, strandskydd, natur- och
kulturvärden, djurhållning, framtida markanspråk och
möjligheten att ordna vatten och avlopp är några av de
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kriterier som ligger till grund för beslut. I förhandsbesked och bygglov beaktas även bebyggelsens hänsyn
och anpassning till omgivande miljöer.

Vad är fritt i landskapet?

Med byggande fritt i landskapet menar vi en komplettering med bebyggelse som inte har karaktären av
by utan utgör ett fristående inslag i landskapet. Det
kan vara ett ensamliggande hus med visst avstånd till
närmaste grannar eller ett fåtal hus som är gruppvis
belägna intill varandra.
Det finns flera aspekter som är viktiga för nytillkommande bebyggelse i det fria landskapet; läget i landskapet, byggnadens form och uttryck, hustyp och
verksamheter. Dessa berörs under respektive rubrik
nedan. Handlar det om en grupp med tillkommande
hus eller ett enstaka hus i ett känsligt läge kan platsen
behöva detaljplaneläggas. Bedömningen görs utifrån
om platsen har ett högt bebyggelsetryck eller om förändringen kan innebära en stor effekt för omgivningen.

Bygga nära staden?

Ett av de starkaste bebyggelsetrycken i kommunen
finns i stadens närmaste omgivningar. Men, stadens
närmaste omgivningar är också viktiga för dess framtida utveckling. Dessa områden kan på kort respektive
lång sikt komma att behövas för stadens utveckling,
antingen som nya stadsdelar och verksamhetsområden, eller som viktiga naturområden, grönområden
eller -stråk. I gränslandet mellan stad och land finns
det därför stora behov av att hushålla med mark,
samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan
motstående intressen. Dessa behov prövas lämpligast

med planläggning, inte minst för att se till att vattenoch avloppsfrågor löses på ett samhällsekonomiskt
och miljömässigt hållbart sätt, och för att klargöra hur
en fortsatt byggnation ska ske. Kommunens bedömning av frågor som framtida bebyggelsemönster,
vägar, kollektivtrafik etcetera, måste ske samlat.
I området närmast den befintliga staden, som i
översiktsplanen markeras som stadens randzon, är
kommunen därför restriktiv till byggnation i det fria
landskapet. För att undvika alltför spridd bebyggelse i
stadens närhet ser kommunen gärna att ny bebyggelse
tillkommer i utvecklingsområdena, där den nytillkommande bebyggelsen bidrar till att stärka ett stråk. Det
är också viktigt för upplevelsen och identiteten för
staden att den lantliga karaktären kring den behålls.
Det är en stor kvalitet för boende i staden att det finns
närhet till en lantlig miljö för rekreation och friluftsliv.
Det är också viktigt att jordbruk i stadens och tätorternas närhet kan fortsätta bedrivas.

Läget i landskapet

Placeringen och utformningen av de äldre gårdarna
i jordbrukslandskapet har sitt ursprung i 1800-talets
skiften, då åkerbruket rationaliserades och gårdarna
flyttades ut från de sammanhållna byarna. I slättbygden är bebyggelse traditionellt placerad ute i ett öppet
landskap, företrädesvis på högre belägen mark, omgiven av grönska, trädgårdar och trädridåer som skydd
för vindar. Bebyggelsen består av ensamma gårdar eller
en liten grupp av gårdar. Det mer småbrutna landskapet, som kännetecknar delar av Örebro kommun,
är varierat med omväxlande åker, äng, åkerholmar och
skog. Här är bebyggelsen ofta lokaliserad i gränszoner

Nybyggd villa belägen i höjdläge med stöd i skogsparti och med god anpassning till odlingsmark. Utanför Odensbacken
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mellan odlad mark och skogspartier. Många delar av
kommunen utgörs också av skogslandskap. Här utgörs
bebyggelsen oftast av enstaka gårdar eller en liten
grupp av gårdar, ofta med ursprung i före detta torp,
på tomter eller mindre hemman som brutits upp i
skogsmark, inte sällan med karaktär av ”skogsglänta”.
Vid val av tomtplats för ett nytt hus är det därför
lämpligt att först undersöka hur den kringliggande
bebyggelsen är placerad och vilket landskap som
kännetecknar området. Äldre hus placerades ofta i
höjdlägen för att få sol och ljus och den viktiga åkermarken bebyggdes inte. Genom att spara vegetation
och vara rädd om tomten skapas större samhörighet
mellan hus och landskap än med stora ingrepp som
schaktningar och fyllnader. Flera hus på tomten skapar
rumsbildningar, skydd för vindar och fina lägen för
uteplatsen. Hur huset upplevs från omgivningen har
också stor betydelse för förankringen på platsen. Flera
hus skapar samhörighet och närhet till grannar. En ny
byggnad kan med fördel passas in i eller i utkanten av
en befintlig by eller vid en gårdsbildning. I anslutning
till äldre enhetlig bebyggelse eller äldre gårdsgrupper
är det särskilt viktigt att välja ett hus som smälter in i
den befintliga miljön.

Nybyggd villa inplacerad intill en äldre befintlig gårdsbildning. Utanför Lillkyrka

Landsbygdens karaktär och attraktionskraft kommer
till stor del av att det är ett öppet produktionslandskap. Att det fortsätter att vara det är viktig för att
boende på landsbygden, i det fria landskapet, fortsatt
ska vara attraktivt. Det betyder att nytillkommande
bebyggelse inte ska försämra möjligheterna för marken
att kunna brukas som jordbruks- eller betesmark. Den
nytillkommande bebyggelsen ska inte splittra upp eller
hugga av markerna utan anpassa sig till dem i likhet
med de traditionella tomtplatserna.

ATT TÄNKA PÅ
Läget i landskapet
• Välj lägen som liknar de traditionella tomtplatserna.
• Smyg in huset i skogsbrynet, mot en sluttning eller en
träddunge. Undvik alltför öppna lägen i landskapet.
• Anpassa huset till tomten och inte tomten till huset.
Spara och skydda naturlig vegetation och träd på
tomten innan byggnation. Orientera huset så att så
lite markarbeten i form av sprängning, schaktning
och utfyllnad som möjligt behövs.
• I värdefulla kulturlandskap och i närhet till värdefulla
kulturmiljöer ska ny bebyggelse ta hänsyn till bebyggelsens skala, utseende och material och följa
den befintliga strukturen och inte placeras i öppna
odlingslandskap.

Grupp av bebyggelse placerade i gränszonen mellan skog och öppet landskap.
Utanför Stortorp
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Byggnaden, hur ska huset se ut?

Nybyggd villa i traditionellt lantlig stil med anpassning till platsen. Västra Runnaby

Ett hus med modern arkitektur kan väl anpassat i landskapet bidra till en fin
landskapsbild. Utanför Vintrosa

Anpassning till det lantliga läget och till den traditionella bebyggelsen på platsen är viktigt för att huset på
ett naturligt sätt ska smälta in i ett kulturlandskap eller
i en äldre bebyggelsemiljö. Ta stöd och hjälp av hus
som finns på platsen. Äldre hus är ofta smalare och
har en högre sockel än moderna typhus, det ger huset
goda proportioner och gör det lättare att anpassa om
terrängen lutar. Att dela upp olika funktioner i flera
hus kan vara bättre än ett stort hus. På så sätt kan
också nivåskillnader hanteras på ett naturligt sätt. Flera
byggnader skapar gårdsbildningar som skyddar mot
väder och vind. Garage och uthus bör vara friliggande
och underordna sig bostadshuset. Att nå ett gott resultat handlar både om hänsyn till platsen och om att
bygga med kvalitet både i material och gestaltning. Att
ta stöd i platsens specifika förutsättningar och utforma huset utifrån det kan ibland ge ett bättre resultat
än att välja ett hus ur typhusfabrikanternas sortiment.
En del tilltalas av att få bygga ett hus med en individuell prägel som kanske inte följer den traditionella,
lantliga byggnadstraditionen. Ett hus med en särpräglad utformning kräver sin plats! Tre aspekter är särskilt
viktiga för att det ska fungera:
• Byggnadens anpassning i landskapet – välj ett läge
i landskapet, som antingen utgår från principerna
för en traditionell tomtplats på landsbygden eller är
särskilt anpassat för det valda huset.
• Byggnadens helhetsverkan på landskapet i stort
– låt huset utformas efter platsens naturförutsättningar, genom att exempelvis smälta in i berget eller
i skogen. Låt det nya huset underordna sig omgivande
landskap i proportioner och utbredning för att inte
dominera landskapsbilden. Allmänhetens och grannars intryck av landskapet är viktigt.
• Bygg med arkitektonisk kvalitet. Låt byggnaden gestaltas med kvalitet som motsvarar platsens karaktär.

ATT TÄNKA PÅ
Att bygga ett hus med traditionell lantlig prägel
• Välj ett hus som påminner om de traditionella
hustypernas proportioner, planformer, takformer, fasad- och takmaterial och kulör.
• Traditionella hus på landsbygden och faluröda
fasader av trä hör ihop men även andra kulörer
kan passa in. Välj en kulör som harmonierar med
landskapet.

Villa i modern arkitektur anpassad till platsen. Västra Runnaby

• Välj sadeltak och undvik valmade och helt
platta tak. Röda takpannor passar utmärkt i
miljöer med äldre hus. Svarta passar sämre in
i landskapets kulörschema. Material, färgval
liksom takvinklar bör harmoniera med husets
fasader.
• Bygg med kvalitet i material och gestaltning.
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Inte bara friliggande småhus

På landsbygden utanför tät- och småorterna är den
friliggande villan eller gården den vanligaste byggnadstypen. Genom att berika landsbygden med fler bebyggelse- och boendeformer, exempelvis olika typer av
radhus och flerbostadshus, kan ännu fler få tillgång till
den som boendemiljö. På så sätt kan den också rymma
flera upplåtelseformer och hustyper. Andra boendeformer kan också vara efterfrågade av dem som inte
vill bo i ett större hus eller på en gård med stora
tomtarealer, men som vill bo med naturen inpå knuten
eller nära sitt fritidsintresse. Denna typ av bebyggelse
kan vara möjlig på platser där ny bebyggelse inte innebär negativa konsekvenser för landskapsbild eller för
värdefulla sammanhållna kulturmiljöer. Inspiration till
gestaltning kan också hämtas från lantliga byggnader
som ladugårdar eller bruksorternas arbetarlängor.

Flerbostadshus i två plan med gemensam mindre tomt och hästhagar intill.
Utanför Rinkaby

Verksamheter på landsbygden

Många verksamheter är naturligt kopplade till landsbygden som jord-, skogs-, och bergsbruk, och kan
behöva expandera och utveckla sin bebyggelse. På
landsbygden ryms också andra ofta ytkrävande verksamheter som exempelvis kräver uppställningsytor,
större byggnader och garage. Inte sällan är de kombinerade med bostadshus. Näringslivet på landsbygden
utgörs till stor del av egenföretagare med verksamheten kopplad till sin bostad. Dessa är viktiga för det
lokala samhällslivet, oavsett om de är jordbrukare,
bilmekaniker, hantverkare eller stallägare.
Omsorgsfull utformning, kulörval och placering
anpassat till landskapet kan bidra till att anläggningen
upplevs mindre stor. Verksamheter med stor områdes
påverkan ska i första hand lokaliserats till platser utanför värdefulla kulturmiljöer och områden med känslig
landskapsbild.
På landsbygden ges ofta goda möjligheter att kombinera verksamhetsbyggnader och uppställningsytor med bostadshus. Mellan Hidingsta och Almbro

Jordbruket är ett självklart inslag på landsbygden och behöver många olika byggnader och funktioner för sin verksamhet. Jordbruk utanför Gräve

9. Kvalitet
och snabbhet
i byggandet
– kommunens verktyg
Kommunen har olika verktyg i planeringsprocessen för att styra
kvaliteten i byggandet. Genom en aktiv markpolitik och en unik
markanvisningsmodell kan kommunen tillgodose behovet av
tomtmark samtidigt som den arkitektoniska kvaliteten säkras.
Dialogen mellan olika aktörer är grunden för en god bebyggd
miljö i Örebro.

Lagar, budget
och styrdokument

BuDGET

STYRDOKuMENT

LAG

Det finns tre övergripande ”verktyg” som kommunen
använder sig av; lagar, budget, och kommunala styr
dokument.
Lagstiftning som styr plan- och byggprocessen är
plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB)
samt deras förordningar, till exempel Boverkets
byggregler (BBR). Dessa lagar och förordningar
innehåller bestämmelser för allt från planering och
genomförande av nya stadsdelar till bygglov för den
enskilda villan. De är gemensamma för hela landet.
Varje år beslutar Kommunfullmäktige om ett dokument som kallas Övergripande strategier och budget
(ÖSB). I ÖSB redovisas budget, vilka övergripande
strategier som kommunen ska arbeta med och vilka
mål som ska uppnås under rådande mandatperiod.
Den politiska majoriteten står för utformandet och
innehållet i ÖSB och uppdaterar dokumentet en gång
per år. De partier som är i opposition i Örebro kommun skriver fram egna budgethandlingar, som ställs
mot denna i samband med att budgeten behandlas i
kommunfullmäktige.
För den långsiktiga inriktningen har Örebro flera styrdokument och planverktyg. Planeringen sker i olika
steg baserat på den geografiska skalan, från hela kommunen ner till det enskilda huset. Det mest långsiktiga
styrdokumentet är översiktsplanen (ÖP) som pekar ut
inriktningen för användningen av mark och vatten 25
år framåt. För samhällsbyggnadsområdet finns även:
Örebro grönstrategi, Trafikprogram för Örebro kommun och detta dokument, Arkitektur och byggande
i Örebro kommun. Örebro grönstrategi innehåller
bland annat riktvärden och ställningstaganden för hur
kommunen ska arbeta med den bostadsnära grönskan. Trafikprogrammet innehåller målsättningar för
trafiken och fungerar även som utgångspunkt för
flera separata riktlinjer för trafiken i kommunen. Det
finns också en mångfald av andra styrdokument inom
samhällsbyggnadsområdet.
Därtill finns planeringsverktyg som syftar till att pröva
hur mark och vattenområden ska användas, var bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och hur den bör
vara utformad.

Kommunens övergripande verktyg inom Samhällsbyggnad kan beskrivas i tre
delar

Hur fungerar processen
när kommunen äger
marken?
Örebro kommun har ett stort markinnehav tack
vare ett kontinuerligt arbete med strategiska
markförvärv. Beroende på om kommunen är
markägare eller inte skiljer sig planläggning
och markanvisning åt. Nedan beskrivs processen
utifrån att kommunen är markägare och använder sig av den plan- och markanvisningsprocess
som kallas för Örebromodellen.

Örebromodellen, kommunägd mark
med detaljplan

Samarbete och dialog är en förutsättning för en framgångsrik samhällsbyggnadsprocess. Örebromodellen
bygger på en kontinuerlig dialog mellan kommun, bygg
aktör och arkitekt, där förståelse för varandras roller
och uppdrag leder projekten från vision till verklighet.
Genom tät kontakt med byggaktören kan kommunen
ge input och styrning vid rätt tidpunkt utan fördyrande
ombearbetningar.
Örebromodellen innebär i korthet att kommunen
först planlägger och sedan markanvisar. Under markanvisningsprocessen sker en dialog om hur bebyggelsen ska gestaltas och anpassas till omgivningen. Den
arkitektoniska kvaliteten förankras i ett bindande avtal
mellan kommunen och byggaktören. En förutsättning
för att kommunen ska sälja marken är att den överenskomna kvalitetsnivån följs. Enligt Örebromodellen
säljer kommunen inte marken förrän byggaktören
påbörjat byggnationen. Detta motverkar spekulation
på kommunägd mark och säkrar att den mark som
kommunen säljer faktiskt blir bebyggd. Det säkrar
också kvalitetsnivån på det som byggs.
För byggaktören är den största fördelen med Örebromodellen att tiden från markanvisning till byggstart
blir kort och förutsägbar eftersom marken redan är
9. Kvalitet och snabbhet i byggandet
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Örebromodellen
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Översiktsplan, Planprogram,
Utvecklingsförslag, Detaljplan

Strategiska
förvärv

MARKANVISNING

Företagets tid till byggstart 8 mån – 2 år
Aktören äger tidsplanen!

Förstudie
4–12 mån

Planläggning
1–2 år

Reservation 4–12 mån
Bygglov 3–10 veckor

Byggstart

Dialog om
utformning

Markköp

Fast
pris

Genomförandeambitioner
Inbjudan till markanvisning

planlagd och större frågor redan är lösta. En ytterligare
fördel är att byggaktören från början kan räkna utifrån
fasta markpriser.
En av grunderna för arbetet med Örebromodellen är
kommunens markinnehav och kontinuerliga arbete
med strategiska markförvärv. Genom markinnehavet
har kommunen goda förutsättningar att tillgodose
marknadens och samhällets behov av tomtmark för
alla typer av ändamål. Arbetet med markförvärv är
strategiskt viktigt för kommunen och är en av faktorerna bakom Örebros starka tillväxt de senaste åren.

Planläggning

En flexibel och generell detaljplan är första steget i
Örebromodellen. Avsikten är att detaljplanen inte ska
reglera mer än nödvändigt. Vissa övergripande funktionskrav och bärande gestaltningsidéer styrs dock
med planbestämmelser.

Genomförandeambitioner och
markanvisning

Innan markanvisningen skickas ut till marknadens
aktörer kompletteras den flexibla detaljplanen med
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de genomförandeambitioner som kommunen har
för området. Dessa kallas även kvalitetsprogram vars
avsikt är att tydliggöra den kvalitetsnivå som kommunen vill uppnå med ett område. Detta dokument,
Arkitektur och byggande i Örebro kommun, utgör en
av grunderna för deras innehåll. I genomförandeambitionerna beskrivs visionen för området samt de krav
som ställs på kommunens respektive byggaktörernas
projekt. Till exempel kan parkeringslösningar, gemensamma lösningar för gårdar eller vissa tekniska
funktioner regleras. Urvalet av byggaktörer görs mot
bakgrund av genomförandeambitionerna samt i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning.

Förstudie – dialog om utformning

Förstudieskedet innebär att kommunen ger en bygg
aktör ensamrätt att under en begränsad tid utveckla
sin idé på den tilldelade tomten. Kommunen ansvarar
för att informera om och förklara vilka förutsättningar
och ramar som styr projektet. Syftet med förstudieskedet
är att byggaktören ska konkretisera och visualisera sin
idé, så att kommunen tydligt kan skapa sig en bild av
hur projektet kommer se ut vid färdigställande. Under
förstudietiden jobbar en arbetsgrupp från kommunen
tillsammans med byggaktören för att förverkliga genom
förandeambitionerna i projektet. Byggaktörens arkitekt
är en annan nyckelperson i arbetet. Öppenhet och lyhördhet inför varandra är viktigt för att processen ska
löpa smidigt. Genom möten och kontinuerlig dialog
kan kommunen ge feedback i rätt tid för att undvika
fördyrande omarbetningar och förseningar

Hur fungerar processen
när marken ägs privat?
Förstudien
Kopplingar
Planhandlingar
Funktioner Tekniska förutsättningar Struktur ExploateringsinFlöden
Kulturmiljö
genjör och
Användning
Sammanhang
planarkitekt
Volym
Byggnadsplacering utblickar

Stadsbild
Byggaktör och
arkitekt

Arkitektoniskt uttryck
Skuggbildning
Gårdsmiljö
Friyta
Höjd
P-lösning
Trygghet
Material
Solceller
Färg Bröstning
Form Entreer

Reservation och bygglov

När kommunen och byggaktören kommit överens
om utformningen och innehållet i projektet tecknas
ett reservationsavtal. Avtalet är i praktiken en option
att få förvärva tomten givet villkoren att byggaktören
erhållit bygglov för projektet och påbörjat byggnationen.
Kommunen äger fortfarande marken vid tidpunkten för
bygglovet och därför görs en avstämning att bygglov
sansökan överensstämmer med förstudien. Under
reservationsavtalets löptid betalar byggaktören en
handpenning som får tillgodoräknas om projektet
fullföljs genom ett köp i nästa steg.

Markköp

När villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda, det vill
säga byggaktören har fått bygglov och påbörjat byggnationen, säljer kommunen marken till byggaktören.
Kommunen har fasta markpriser och köpeskillingen är
därför alltid känd när förstudien tecknas.

Kommunägd mark,
utan detaljplan
Huvuddelen av kommunens markanvisningar hanteras
genom Örebromodellen. I vissa fall kan kommunen
anvisa mark som inte är planlagd för att tillsammans
med ett företag eller en byggaktör ta fram en detaljplan. Denna möjlighet används till exempel för större
näringslivspolitiskt viktiga etableringar eller projekt
som är av särskilt politiskt intresse av andra skäl. Det
kan också vara aktuellt där kommunen anordnar arkitekt
tävlingar som grund för en markanvisning vilket kan
ske då extra höga krav ställs på gestaltning.

På privatägd och planlagd mark kan fastighetsägaren
söka bygglov direkt utifrån den gällande planen. När
en fastighetsägare vill bygga något annat på sin fastighet än vad detaljplanen tillåter behövs en ny planprövning. Det första steget är en skriftlig ansökan om planbesked. Kommunen gör då en tidig bedömning om
det är lämpligt att påbörja planläggning. Ett besked på
ansökan, det vill säga ett planbesked, kan vara positivt
eller negativt och ska enligt PBL lämnas inom fyra
månader. Ett positivt planbesked ska ange preliminär
tid för när ett eventuellt antagande av detaljplanen kan
ske. Ett negativt planbesked ska ange skälen till varför
kommunen inte avser att påbörja planläggning.
Vid positivt planbesked ges uppdraget att påbörja
arbetet med detaljplanen. Kommunens prioritetsordning avgör när arbetet inleds. I arbetet med att ta fram
en detaljplan görs en prövning och avvägning mellan
enskilda och allmänna intressen. Den färdiga detaljplanen innehåller en sammanvägd bedömning av vad
som är lämpligt på platsen, vilket innebär att den kan
innehålla mer eller mindre styrande bestämmelser.
När kommunen planlägger på privatägd mark är
utgångspunkten att fastighetsägaren bekostar åtgärder
inom allmän plats, som är berörda av detaljplanen. Det
kan till exempel handla om ny- eller ombyggnation av
gator, upprustning av parker samt annan kommunal
infrastruktur. Dessa åtagande regleras i respektive
detaljplan genom ett exploateringsavtal. Kommunens
principer för exploateringsavtal redovisas närmare i
dokumentet Riktlinjer för exploateringsavtal.
Där marken inte är detaljplanelagd och är belägen
utanför sammanhållen bebyggelse, skickas en ansökan
om förhandsbesked in till kommunen, för att få svar
på frågan om marken är lämplig att bebygga eller inte.
Vid en ansökan om förhandsbesked undersöks om
platsen är lämplig att bygga på. Det kan till exempel
handla om aspekter som naturvärden, vatten och
avloppsförsörjning och strandskydd. Kommunens
styrdokument som beskrivits tidigare vägs även in
i bedömningen. Berörda grannar får yttra sig om
åtgärden. Syftet med ett förhandsbesked är att den
sökande ska kunna få ett bindande besked innan
byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs
ner på ritningar. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt
förhandsbesked under två år. Om en bygglovsansökan
inte lämnas in inom dessa två år upphör förhands
beskedet att gälla.
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Kommunens styrdokument och planeringsverktyg:
Bygglov
Detaljplan
Planprogram/utv.förslag
Fördjupad översiktsplan/
områdesbestämmelser
Översiktsplan

Planeringen sker i olika steg för olika geografisk skala, från ett helhetsperspektiv som omfattar hela kommunen till det enskilda huset

Översiktsplanen (ÖP) är kommunövergripande, vägledande
för planeringen av mark och vatten samt reglerad i PBL.
Tidsperspektivet är 25 år och dokumentets aktualitet prövas
varje mandatperiod. Örebro kommuns ÖP är från 2018. Den
anger till exempel hur den bebyggda miljön ska bevaras
och utvecklas, var ny infrastruktur och bostadsområden kan
byggas och vilka naturområden som ska skyddas. ÖP är
inget genomförandeverktyg, att ett område är utpekat som
utbyggnadsområde i ÖP innebär en inriktning för framtida
utveckling, men om och när det förverkligas styrs av kommande planering och utifrån vem som äger marken. Utgångspunkten är att kommunen kommer att neka bygglov eller
planförfrågningar som inte stämmer med eller som försvårar
den viljeinriktning som finns i ÖP. Den samråds med allmänheten och antas av Kommunfullmäktige.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) är ett förtydligande av ett
specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad.
Fördjupade översiktsplaner samråds med allmänheten och
antas av Kommunfullmäktige. I Örebro finns fördjupade
översiktsplaner bland annat för Vivalla-Boglundsängen,
Ekeby-Almby, Långenområdet och Vintrosa-Lanna.
Områdesbestämmelser kan tas fram för ett område som
inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte
som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande men ger till skillnad från detalj
planer ingen byggrätt. Områdesbestämmelser samråds
med allmänheten. Denna planeringsform används nästan
aldrig i Örebro, men möjligheten finns.
Planprogram används när ett helhetsgrepp behöver tas för
exempelvis en hel stadsdel, eller när en detaljplan inte har
stöd i kommunens översiktsplan. Planprogram regleras i PBL
och visar kommunens mål och visioner med ett område,
samt redovisar övergripande förutsättningar för utveckling.
Kommunen samråder om planprogram med allmänhet och
de godkänns av Programnämnd samhällsbyggnad. Plan
program finns för flera områden i Örebro bland annat Brunnsparken, Aspholmen/Nasta och Södra Ladugårdsskogen.
Utvecklingsförslag täcker ett avgränsat geografiskt område
där en eller flera nya stadsdelar planeras och där kommunen
behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan
detaljplaner kan tas fram. Utvecklingsförslag regleras inte i
PBL utan är ett Örebro-specifikt verktyg. Ett utvecklingsförslag är främst riktat till inomkommunala aktörer, men kan
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också användas i den externa kommunikationen. Utvecklingsförslag behöver inte godkännas i nämnd utan är endast
förberedande material inför detaljplaner. Utvecklingsförslag
finns bland annat för Norra Lillån och området MellringeHeden.
Detaljplan (DP) täcker oftast ett eller några kvarter. All
byggnation i tätort eller annan sammanhållen bebyggelse
kräver detaljplan enligt PBL. Detaljplaner reglerar bland
annat var nya byggnader får placeras, hur de ska utformas
och vad som är allmän plats respektive privat kvartersmark.
Detaljplanen är juridiskt bindande vilket innebär att fastighetsägare har laglig rätt att bygga det som detaljplanen
anger. Detaljplaner samråds med allmänheten och antas av
Byggnadsnämnden.
Planbesked ger svar på om kommunen bedömer att det är
rimligt att påbörja ett detaljplanarbete eller inte. Planbesked behöver sökas oavsett om initiativet kommer från
en exploatör, mark- och fastighetsägare eller kommunala
bolag och förvaltningar. Stadsbyggnad gör en bedömning
utifrån de olika verktygen som är beskrivna ovan. Beslut om
positiva planbesked tas av Stadsbyggnad på delegation
av Byggnadsnämnden. Negativa planbesked beslutas
i Byggnadsnämnden. En avgift tas ut av kommunen för
handläggning av ansökan.
Bygglov behövs vid nybyggnation, tillbyggnad eller ändring
av byggnad. Några exempel på sådant som kräver bygglov
är byggnation av ett nytt hus, inredning av vind, ombyggnation av bostad till kontor, uppförande av murar och plank,
uppsättning av skylt eller väsentlig ändring av en byggnads
utseende. Bygglovsprocessen innehåller i sig flera olika steg
och bygglovsplikten ser olika ut innanför och utanför sammanhållen bebyggelse.
Förhandsbesked behöver sökas där marken inte är detaljplanelagd och är belägen utanför sammanhållen bebyggelse. I förhandsbeskedet utreds om platsen är lämplig att
bygga på. Det kan handla om aspekter som naturvärden,
strandskydd, vatten och avloppsförsörjning. Kommunens
övriga styrdokument vägs in i bedömningen. Berörda grannar
får yttra sig om åtgärden. Syftet med ett förhandsbesked är
att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan
byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på
ritningar. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhands
besked under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas
in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.
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