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Samrådsredogörelse 
Planprogram för Brickebackenområdet 

Vad är en samrådsredogörelse?  
Samrådsredogörelsen är en bilaga i samband med godkännandet av 
planprogrammet. Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva 
hur samrådet har gått till och visa vilka förändringar som föranletts 
av samrådet. Den ska även redovisa och bemöta synpunkter som 
inkommit under samrådet.  
 

Hur har samrådet gått till? 
Förslag till Planprogram för Brickebackenområdet har varit utsänt 
för samråd under tiden 21 november 2019 – 6 februari 2020.  
 
Planförslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt 
yttrande till berörda enligt sändlista för samråd. Förslaget har 
gjorts tillgängligt för medborgarna på Servicecenter samt Örebro 
kommuns hemsida orebro.se/planprogrambrickebacken 
 
Information om planprogrammet och möjligheten att lämna 
synpunkter har spridits på följande sätt;  

- Besök i Områdesgruppen 4 december 2019 i Brickebacken. 
- Besök i åk 6A och 6B i Brickebackens skola, 17 januari 2020. 
- Intervju i Nerikes Allehanda 
- Intervju i Sveriges Radio, P4 Örebro 
- Information i den lokala tidningen Brickenytt 
- i följebrev i samband med samrådsutskick vilket gick ut till 

berörda myndigheter, nämnder och företag samt till 
fastighetsägare inom och angränsande till planområdet och 
till föreningar i närområdet. Fastighetsägarna påmindes i 
sin tur om att informera sina hyresgäster.  

 
Samrådet har annonserats i Nerikes Allehanda och Örebroar’n.  
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Information har även spridits via Örebro kommuns sida på 
Facebook vilken har mer än 25 000 följare. De inlägg som har 
gjorts relaterat till Planprogram för Brickebackenområdet och hur 
de har nått ut redovisas nedan. 
 

Inlägg Antal pers. 
som nåtts 

Gillat Delat Kommentar/ 
resultat 

22 november 2019 
Samrådsstart,  
Tyck till om 
förslaget! 

20 008 45 7 428 personer klickade 
sig vidare till 

orebro.se/planprogram 
brickebacken 

8 januari 2020 
Event för 
samrådsmötet den 
13:e januari 

10 812 94  God svarsfrekvens: 71 
intresserade, 17 

kommer. Cirka 50 
personer deltog sedan 

på mötet. 
23 januari 2020 
Uppmaning att det 
fortfarande går att 
lämna synpunkter  

8 073 8 2 229 personer var denna 
dag inne på 

orebro.se/planprogram 
brickebacken 

 
Samrådsmöte  
Ett samrådsmöte hölls i Stora samlingssalen i Brickebackens 
centrum den 13 januari 2020. Syftet med mötet var att informera 
om pågående samråd kring förslag till planprogram och 
möjligheten att lämna synpunkter under samrådstiden.  
 
Cirka 50 personer kom till mötet under kvällen. Flertalet var 
boende i Brickebacken men några var även boende från 
Brickeberg och Norra Bro. Även andra, såsom representanter från 
föreningar kom till mötet. 
 
Kommunen bemannade mötet med ordföranden i Programnämnd 
Samhällsbyggnad samt 13 tjänstepersoner från Stadsbyggnad, 
Tekniska förvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
På mötet hölls en presentation av planförslaget och en stor del av tiden hölls i 
form av ett mingel med tjänstepersoner, politiker och representanter från 
fastighetsägarna vid temastationer där besökarna kunde få fördjupad 
information och få möjligheten att ställa frågor. 
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Fördialoger inför framtagande av samrådsförslaget 
Redan innan samrådsversionen av Planprogram för 
Brickebackenområdet togs fram har en så kallad fördialog 
genomförts med allmänheten för att få tidiga inspel till förslag som 
sedan varit på samråd. 
 
Syftet med fördialogerna var främst att ge berörda möjlighet till 
insyn och att lämna inspel. Underlaget har i delar som varit 
relevanta och möjliga i detta planeringsskede använts vid 
framtagandet av förslaget. En sammanställning av dialogerna finns 
med som en bilaga till planprogrammet. 
 
De fördialoger som genomfördes var; 

- Dialog med boende under Brickebackens dag 29 september 
2018 

- Digital dialog i den webbaserade kartan ”Cityplanner” under 
sommaren 2018 

- Casedagar på Örebro universitet med studenter vid två 
tillfällen under hösten 2018 

 
Sammanställning av inkomna yttranden 
Under samrådet inkom 61 yttranden. Av dessa kom sex yttranden 
från myndigheter och nio av de tillfrågade 19 kommunala 
nämnderna inkom med svar. Svarsfrekvensen hos myndigheterna 
var hög; endast en av de adresserade valde att inte skicka in ett 
samrådssvar.  
 
Tre företag, i form av ledningsägare, inkom med yttranden. Sex av 
de adresserade 19 föreningarna och organisationerna valde att 
lämna in ett yttrande och flera hade synpunkter kopplade till 
badhuset, naturområdena samt centrumutvecklingen. De är 
positivt inställda till ett nytt badhus och vill att centrumet utvecklas 
med fler funktioner. Naturen i området önskar de ska bevaras. 
 
Tre av de cirka 15 fastighetsägarna inom planområdet yttrade sig 
under samrådet och 14 av de cirka 3 800 boende inom planområdet 
skickade in sina synpunkter på samrådsförslaget. Flertalet har i sina 
yttranden varit positivt inställda till en utveckling av centrum och 
tillhörande service samt haft synpunkter som i stor utsträckning 
berör bevarandet av natur- och skogsmiljöer. Även parkering, 
trafik och bullerfrågor samt badhuset var framträdande ämnen. 
Det har framkommit en viss oro över att ytor för bilparkering 
kommer att minska. Bland dessa yttranden finns en övervägande 
positiv syn på nytt badhus. 
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Åtta yttranden inkom från fastighetsägare utanför planområdet och 
tolv från boende utanför planområdet, hemmahörande såväl i 
närområdet som i länet i stort. De flesta av synpunkterna har 
handlat om trafik och buller men även synpunkter om naturen 
samt parker och servicefunktioner. Samrådsvaren kan summeras 
som oroliga över exploatering både på naturmark och 
parkeringsytor. En positiv inställning kan avläsas i svaren som 
berör utveckling av centrum och badhus. I vissa samrådssvar går 
att utläsa en skeptisk hållning till exploatering mellan Brickebacken 
och angränsande bebyggelse. 
 
Nedan finns en sammanställning av inkomna yttranden 
tillsammans med en sidhänvisning. I anslutning till respektive 
yttrande finns Stadsbyggnads kommentar redovisad.   
 
Yttranden utan synpunkter 

• Lantmäterimyndigheten på Örebro kommun  
• Försvarsmakten 

 
Yttranden med synpunkter 
 

• Länsstyrelsen   sid 8 
• Region Örebro län   14 
• Trafikverket   17 
• Nerikes Brandkår   19 
• Kommunstyrelsen   21 
• Programnämnd barn och utbildning   22 
• Programnämnd social välfärd   22 
• Byggnadsnämnden   23 
• Fritidsnämnden   26 
• Kulturnämnden   27 
• Miljönämnden   29 
• Socialnämnden   30 
• Tekniska nämnden   31 
• E.ON Energidistribution AB   32 
• E.ON Energilösningar AB   32 
• Skanova AB   32 
• Brickebackens områdesgrupp   34 
• Ungdomar från Föreningen Trädets kvällsverksamhet 35 
• Brickebackens skola, klass 6A och 6B   35 
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• Hyresgästföreningen Brickebacken   37 
• Örebro Simallians   37 
• IOGT-NTO:s fritidsgårdsförening, Café Skogen  38 
• ÖrebroBostäder AB, ÖBO   42 
• Hemgården Förvaltningsaktiebolag   46 
• Ägare av fastigheten Almby 11:236   48 
• Boende på Björkrisvägen 1E   49 
• Boende på Björkrisvägen 6J   50 
• Boende på Enrisvägen 20   52 
• Boende på Granrisvägen 16R   54 
• Boende 1 på Granrisvägen (anonym)   54 
• Boende 2 på Granrisvägen (anonym)   55 
• Boende på Tallrisvägen 4R   55 
• Boende på Tallrisvägen 8   56 
• Boende på Tallrisvägen 12   57 
• Boende på Tallrisvägen 24A   57 
• Boende på Tallrisvägen 24M   59 
• Boende på Tallrisvägen 27G   62 
• Boende på Tallrisvägen 31M   62 
• Boende på Tallrisvägen 33K   62 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 6:28   64 
• Ägare till fastigheterna Norra Bro 6:31 & 7:67   65 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 7:14   67 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 7:20   68 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 7:59   68 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 7:63   69 
• Ägare till fastigheten Norra Bro 7:71   70 
• Ägare till fastigheten Lilla Ässkogen 1:1   70 
• Boende på Stenåsvägen vid Sörbybacken   72 
• Boende på Brickebergsvägen i Brickeberg   73 
• Boende på Erikshultsvägen i Adolfsberg   73 
• Boende på Halltorpsvägen i Adolfsberg   74 
• Boende på Lars Wivallius väg i Baronbackarna   75 
• Boende på Granlidsvägen i Vintrosa   76 
• Boende på Rombohöjden i Hällefors   77 
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• Boende utanför planområdet   77 
• Yttrande från anonym 1   77 
• Yttrande från anonym 2   80 
• Yttrande från anonym 3   81 
• Yttrande från anonym 4   81 

 
Förändringar av planförslaget  
Efter samrådet har planprogrammet fördjupats och utvecklats. De 
huvudsakliga förändringar som skett listas nedan. 
 

- Två utredningar har tagits fram; en översiktlig 
dagvattenutredning samt en arkeologisk utredning, etapp 1. 
Dessa har bilagts planprogrammet, inarbetats i handlingen 
samt föranlett justeringar och utveckling av förslaget. 

- Området för verksamheter i nordväst utgår och plangränsen 
justeras därför. Del av Sörbyskogen ingår inte längre i detta 
planområde. 

- Revidering görs i det södra bebyggelseområdet som föreslås 
förbinda Brickebacken och Norra Bro. I den övergripande 
dagvattenutredningen har låglänta delar, lämpade för 
dagvattenhantering pekats ut. Bostadsbebyggelse föreslås 
inte längre i dessa delar, till förmån för dagvattenhantering 
i form av exempelvis dagvattendammar eller våtmarkspark 
med möjlighet till fortsatt vistelse och rekreation. 

- Planprogrammet kompletteras med utpekande av möjlig 
fortsatt studie av bostadsutbyggnad på nuvarande 
parkeringen vid Enrisvägen på mark som ägs av 
Örebrobostäder. 

- Pendlarparkeringens läge ses över och justeras i handlingen, 
från den norra sidan av Gällerstavägen till den södra sidan. 

- Planprogrammet uppdateras så att hållplatsläget mellan 
kvarteret Tallkotten och Brickebackens centrum markeras.  

- Planprogrammet kompletteras med information kopplat till 
störningar från verksamheter, skyddsavstånd kring 
drivmedelsstationen, eventuellt behov av hantering av 
förorenad mark och förekomst av transporter av farligt 
gods samt byggnadsfritt utrymme intill Norrköpingsvägen. 

- Det görs även en utvecklad beskrivning av 
dagvattensituationen och förslag på hantering samt en 
beskrivning av befintliga naturvärden.  
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- Två så kallade hållbarhetsparker pekas ut och beskrivs enligt 
förslag till hantering av dagvatten i den översiktliga 
dagvattenutredningen. 

- Konsekvensbeskrivningen kompletteras med beskrivning av 
hur förslaget bedöms påverka segregationen.  

- Skrivelsen om elljus ses över.  

- Planhandlingen kompletteras med information om och 
beskrivning av bibliotekets läge och betydelse för området.  

- Planprogrammet uppdateras så att rätt lägenhetsstorlek 
anges i nulägesbeskrivningen.  

- En uppdatering av namn görs i planhandlingen. Det som 
tidigare beskrevs som Blå parken, dvs den nya 
stadsdelsparken i norra delen av Brickebacken, har av 
namnberedningen föreslagits heta Brickeparken. 

- Även delområdena som föreslås för framtida 
bostadsbebyggelse får nya benämningar i planhandlingen 
efter förslag från namnberedningen. 

- Beskrivning av kommunens arbete och förväntningar 
kopplat till Smart stad utvecklas. 

 
Utöver detta görs förtydliganden och utveckling av mer 
redaktionell karaktär i planhandlingen. 
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Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
 
Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen genom ett planprogram tar ett 
helhetsgrepp över Brickebackenområdet och på så sätt i ett tidigt skede lyfter 
aktuella frågor i området. Länsstyrelsen anser att planprogrammet är väl 
genomarbetat och kan fungera som ett bra underlag för kommande 
detaljplaneläggning.  
 
Länsstyrelsen vill inför kommande detaljplanearbeten framföra nedanstående 
synpunkter och upplysningar. I detaljplaneprocessen har Länsstyrelsen både en 
tillsynsroll och en rådgivande roll, synpunkterna som framförs i yttrandet är 
därför uppdelade i en tillsynsdel och en rådgivande del. De synpunkter som 
redovisas under rubriken ”Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL” ingår 
i Länsstyrelsens tillsynsroll och uppmärksammar frågor som behöver beaktas 
vid fortsatt planläggning av området. Länsstyrelsens rådgivande synpunkter 
redovisas under rubriken ”Råd enligt 2 kap. PBL”.  
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Människors hälsa och säkerhet samt risk för olyckor och översvämning 
 
Trafikbuller 
Det är bra att planprogrammet uppmärksammar att trafikbuller behöver 
beaktas vid fortsatt planering inom området. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma att såväl ny som befintlig bostadsbebyggelse behöver klara 
riktvärdena för trafikbuller vid kommande planläggning. Länsstyrelsen vill 
även uppmärksamma att det är viktigt att skolmiljöer och andra utemiljöer 
där barn ofta vistas, exempelvis lekplatser, behöver utformas för att uppnå en 
så bra miljö som möjligt för barnen, bland annat utifrån buller. För 
vägledning vid planläggning vid skolor och förskolor vill Länsstyrelsen hänvisa 
till Boverkets rapport 2015:1 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning 
för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. 
 
Störningar och risker - verksamheter 
Inom och i anslutning till programområdet bedrivs verksamheter som kan vara 
störande och innebära risker för framtida bebyggelse. Det är bra att 
planprogrammet anger att eventuell påverkan från Atleområdet kan behöva 
utredas vidare i kommande planläggning för att säkerställa en god 
boendemiljö. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att det även kan finnas 
behov av att utreda eventuell påverkan från andra verksamheter, exempelvis 
Atle bergtäktsverksamhet och från industriområdet i Norra Bro.  
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Drivmedelsstation 
Enligt planprogrammet finns det en drivmedelsstation inom programområdet 
som föreslås omlokaliseras på lång sikt. Det är bra att det i programmet anges 
att föreslagen bebyggelse i dagsläget ska förhålla sig till stationen och dess 
eventuella störningar. För vägledning vid planläggning vid drivmedelsstationer 
vill Länsstyrelsen hänvisa till Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 
2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer”. Länsstyrelsen vill särskilt 
uppmärksamma att det i rapporten anges att försäljning av biogas kan kräva 
längre skyddsavstånd än för bensin.  
 
Förorenade områden 
I planprogrammet finns det beskrivet vilka kända eller misstänkta förorenade 
områden som finns inom och i anslutning till programområdet. Det anges att 
det finns markföroreningar i områden där det i första hand inte föreslås någon 
förändring, om förändrad markanvändning blir aktuell krävs dock vidare 
undersökning och sanering. Det behöver tydliggöras att detta bland annat 
gäller drivmedelsstationen som på lång sikt föreslås omlokaliseras för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Det behöver även tydliggöras om de förorenade 
områdena som ligger utanför programområdet kan påverka den planerade 
markanvändningen inom programområdet. 
 

Översvämningsrisk, skyfall 
Enligt Länsstyrelsens 
skyfallskartering finns det inom 
programområdet områden som 
riskerar att översvämmas vid 
skyfall, se bifogad karta som även 
visar potentiella flödesvägar. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
att det är viktigt att 
översvämningsrisken utifrån skyfall 
beaktas vid fortsatt planering av 
området. 
 
 
 
 
Bild: 7462 Bilaga 1 Skyfallskartering 
(12692956) 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten  
 
I planprogrammet anges att bäckar inom planområdet avvattnas till 
vattenförekomst som har otillfredsställande ekologisk status men ska uppnå 
god status till 2027. Det anges dock inte någon ytterligare information om 
aktuella vattenförekomster. Vid kommande planläggning inom området 
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behöver en bedömning göras av planens påverkan på aktuella 
vattenförekomsters miljökvalitetsnormer och status, både grundvatten- och 
ytvattenpåverkan, med motivering utifrån de miljöproblem som finns angivna 
på webbplatsen VISS, Vatteninformationssystem Sverige. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Överensstämmelse med översiktsplan 
I gällande översiktsplan, antagen 2018, ingår Brickebackenområdet i det 
utpekade utvecklingsområdet för södra Örebro. I översiktsplanen är 
Brickebacken utpekad som en kommunal bebyggelsekärna med 
stadsdelscentrum som ska kunna utvecklas. Översiktsplanen föreslår bland 
annat att Brickebackenområdet knyts ihop med omgivande stadsdelar och 
trafiknät.  
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön 
samt att kommande detaljplaner som baseras på planprogrammet inte kräver 
(MKB). Länsstyrelsen anser att nya miljökonsekvensbeskrivningar 
behovsbedömningar behöver göras i samband med att detaljplaner tas fram för 
området. Det kan i nuläget inte uteslutas att kommunen och/eller 
Länsstyrelsen i kommande behovsbedömningar bedömer att miljöbedömning 
behöver göras och MKB upprättas. 
 
Dagvatten 
En väl fungerande dagvattenhantering är viktig både utifrån ett 
översvämningsperspektiv samt utifrån miljökvalitetsnormer för vatten. 
Länsstyrelsen är därför positiv till att en övergripande dagvattenutredning för 
området ska tas fram och att dagvattenfrågorna kommer att studeras närmare 
i kommande detaljplaner. Det vore dock bra om planprogrammet innehåller 
förslag på dagvattenlösningar samt lyfter behov av dagvattenrening. 
Länsstyrelsen bedömer att det i programområdet finns begränsade möjligheter 
till infiltration på grund av att marken till stor del består av lera. Infiltration 
kan även vara olämpligt på grund av markföroreningarna i området.  
 
Utökat byggnadsfritt avstånd 
I västra delen av programområdet ligger länsväg 207. Utmed det allmänna 
vägnätet gäller ett så kallat byggnadsfritt avstånd, vilket generellt sträcker sig 
12 meter från vägområdet. Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med 
hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas till högst 50 meter. 
För väg 207 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter enligt 
Länsstyrelsens beslut 2008-08-21, vilket behöver beaktas i kommande 
planläggning. 
 
Trafik 
I planprogrammet föreslås en ny förbindelse mellan länsväg 207 och 
Gällerstavägen. Det innebär att en ny utfart till länsvägen skulle skapas. 
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Trafikverket arbetar för att hålla antalet utfarter nere mot det statliga 
vägnätet för att behålla en hög trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikverket 
lyfter i sitt yttrande (daterat 2020-02-05) att behovet av en ny anslutning bör 
studeras vidare samt önskar en dialog med kommunen gällande 
väghållarskapet för länsväg 207.  
 
Fornlämningar 
Inom programområdet kan det förekomma tidigare okända fornlämningar. 
Denna bedömning är gjord med hänsyn till de topografiska och geologiska 
förutsättningarna i området, samt den omfattande storleken av de ytor som 
planeras tas i anspråk inom området. 
 
Kommande detaljplaner inom programområdet kan därför beröra 
fornlämningar, vilket innebär att det kan bli aktuellt med arkeologiska 
utredningar enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Syftet med utredningarna är 
att ta reda på om några tidigare okända fornlämningar kan beröras av de 
planerade bygg- och anläggningsarbetena. Om fornlämningar påträffas under 
utredningarna, och dessa inte kan undvikas vid ett genomförande av 
detaljplaner, kan tillstånd till ingrepp i fornlämning komma att krävas. En 
arkeologisk utredning beslutas av Länsstyrelsen men ska betalas av den som 
vill exploatera marken. 
 
Ett alternativ är att dela upp de arkeologiska utredningarna i två etapper, där 
den första etappen består av arkivstudier och inventering, och den andra 
etappen av utredningsgrävning. Den första etappen kan då göras i ett tidigt 
skede, för programområdet som helhet. Den andra etappen kan utföras i 
samband med att de enskilda detaljplanerna tas fram. Det innebär att man i 
ett tidigt skede av planeringsprocessen kan få viss kunskap om vilka 
arkeologiska åtgärder som kan krävas, samtidigt som kostnaderna för de 
arkeologiska åtgärderna i huvudsak kan hanteras i respektive 
detaljplanprocess. Ett liknande tillvägagångssätt användes bland annat vid 
programområdet Södra Ladugårdsskogen. 
 
Kulturmiljö 
 
Kulturmiljövärdena är väl beskrivna i planprogrammet. En konsekvens av 
planförslaget är att den för tiden typiska strävan till trafikseparering av gång- 
och motortrafik delvis kommer att försvinna. Det är i sig ett kulturmiljövärde 
och en kvalité för de boende. Det är därmed önskvärt att trafikseparering 
fortfarande kan uppnås inom delar av området, exempelvis inom 
bostadskvarteren och framför allt för att barn ska kunna röra sig säkert 
mellan hem och skola och andra gemensamhetsytor. Det är även viktigt att 
trafiksäkra gång- och cykelvägar fortsatt kan uppnås även vid en utveckling 
mot en mer integrerad trafikstruktur. 
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Ekosystemtjänster 
 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att de gröna värden som finns i området 
uppmärksammas och värdesätts ur flera olika perspektiv. Begreppet 
ekosystemtjänster används inte i planprogrammet, även om sådana aspekter 
omnämns. Tätortsnära natur ger tjänster som gynnar människors hälsa och 
välbefinnande, bidrar till stadens biologiska mångfald, reglerar lokalklimatet, 
dämpar buller och minskar risken för översvämningar vid skyfall, för att ta 
några exempel. Det vore intressant med en vidareutveckling av dessa 
resonemang. Något som även skulle kunna nämnas i samband med de gröna 
värdena är grönstrukturens betydelse för svalka i samband med värmeböljor 
som väntas bli vanligare i framtiden i samband med klimatförändringarna. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Bullernivåerna på berörda ytor bedöms inte vara så pass höga att 
den markanvändning som föreslås i planprogrammet inte är 
olämplig och bör gå att hantera genom utformning av bebyggelse 
och ytor. Bullerfrågorna kommer därmed att utredas vidare och 
hanteras inom ramen för framtida detaljplanearbeten. Även 
störningar från närliggande verksamheter studeras vidare och 
hanteras inom ramen för kommande detaljplaner och 
planförslagen kommer att förhålla sig till dessa. Planprogrammet 
kompletteras med informationen om vilka verksamheter som bör 
studeras vidare i kommande detaljplanering beträffande störningar. 

Planprogrammet kompletteras med information kopplat till 
drivmedelsstationen och att eventuell försäljning av biogas innebär 
ökade skyddsavstånd från verksamheten. Utgångspunkt för 
kommande planering och utredning bör då vara det som anges i 
den rapport som Länsstyrelsen hänvisar till i sitt yttrande, dvs att 
”Om försäljning av biogas sker eller kan komma att ske i framtiden 
krävs oftast ett längre skyddsavstånd än för bensin. Vid ny 
bebyggelse som rymmer svårutrymbara lokaler ska ett avstånd på 
minst 100 meter hållas”. 

Vid detaljplaneläggning aktualiseras frågan om förorenade 
områden och eventuella utredningar för att säkerställa markens 
lämplighet ska göras i samband med att ny detaljplan tas fram. 
Lämplig markanvändning utifrån platsen prövas också vid bygglov. 
Planprogrammet förtydligas att frågan kommer behöva utredas 
vidare. 

Justeringar görs i planförslaget utifrån information om skyfall samt 
föreslagen hantering av dagvatten som redovisas i den 
övergripande dagvattenutredningen vilken nu finns framtagen och 
läggs till planprogrammet i form av en bilaga. I denna beskrivs 
frågor kopplade till vatten vidare. Den norra delen av 
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Brickebacken avvattnas till vattenförekomsten Svartån som 
slutligen rinner ut i Hjälmaren. Den södra delen av Brickebacken 
avvattnat till vattenförekomsten Täljeån. Täljeån från Kumlaåns 
utlopp rinner vidare till Kvismare kanal som även den slutligen 
rinner ut i Hjälmaren. Beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) är 
att Svartån och Täljeån ska uppnå god ekologisk status samt uppnå 
god kemisk status till 2027. De utbyggnadsplaner som beskrivs i 
planprogrammet får inte orsaka en försämring av någon av de 
kvalitetsfaktorer som ingår i ekologisk status eller försämra 
möjligheterna att underskrida halter av prioriterade ämnen som 
ingår i kemisk status. I och med att det inte går att beräkna exakt 
hur en ökad mängd påverkar MKN så blir kravet att mängderna 
från ett område inte får öka efter en om- eller nybyggnation. 

Kommunen bedömer i detta tidiga skede att det inte kommer att 
behövas tas fram någon MKB i samband med den vidare 
detaljplaneringen. Denna bedömnings görs dock på nytt i samband 
med varje ny detaljplan och stäms av med Länsstyrelsen.  

Planprogrammet har kompletterats med en övergripande 
dagvattenutredning. Resultatet i denna har föranlett utveckling och 
revidering av utbyggnadsområdena som pekas ut i 
planprogrammet. Utredningen visar även på förslag på 
dagvattenhantering i området vilket kommer vara utgångspunkt i 
det vidare planeringsarbetet där fördjupade studier av detta kan 
ske.  

Bebyggelseområdet längs Norrköpingsvägen, väster om 
Brickebacken, finns utpekat som en möjlig bostadsutbyggnad på 
lång sikt. Bebyggelsen i sig föranleder inte en ny utfart mot 
Norrköpingsvägen utan vägkopplingen handlar snarare om den 
vidare kopplingen längre västerut mot Adolfsberg. Det är även 
frågan om en förskjutning av den upplevda entrén till staden från 
detta håll. Området ska planeras i sitt sammanhang med området 
västerut, vilket finns utpekat i kommunens översiktsplan. Många 
frågor hänger samman med detta och behöver då hanteras som en 
helhet såsom väghållarskap, vägutformning, sektion, hastighet samt 
utformning av korsningen. När detta blir aktuellt kommer 
planeringen och avvägningarna göras i samverkan med 
Trafikverket. Planprogrammet kompletteras med informationen 
om byggnadsfritt utrymme om 30 meter samt de frågor som 
nämns här som behöver studeras vidare och kan innebära en ny 
situation på sikt. 

En arkeologisk utredning, etapp1, har tagits fram för hela området 
som planprogrammet omfattar för att utgöra underlag vid vidare 
detaljplanering och utveckling.  
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Trafiksepareringen, vilken är tidstypiskt och karaktäristiskt för 
Brickebacken, kommer i vissa delar att finnas kvar och i andra 
delar utvecklas och förbättras. Det bedöms viktigt att väga 
förbättrad trygghet mot absolut trafiksäkerhet. I stora drag föreslås 
ökad prioritering för fotgängare och cyklister vilka idag många 
gånger får ta omvägar för att röra sig trafiksäkert vilket i praktiken 
innebär att flera tar oplanerade vägar och genar där det inte är 
tänkt, vilket blir kan innebära en fara. De mindre gång- och 
cykelbroarna i nord-sydlig riktning föreslås lämnas orörda. Andra 
delar föreslås utvecklas, såsom att det blir säkra övergångar över 
Saxons väg när trafiken integreras mer. Om broarna över Saxons 
väg kan finnas kvar eller inte får utredas vidare då det i dagsläget 
inte är klart vilken sektion och innehåll gatan slutligt ska ha i och 
med ombyggnad för buss, gång- och cykel. Deras låga höjd måste 
även tas i beaktande eftersom det kan vara försvårande för stora 
fordon att komma in i området, exempelvis i samband med 
byggnation. 

Stadsbyggnad delar Länsstyrelsens syn på arbetet med 
ekosystemtjänster och ser positivt på att frågan lyfts i det vidare 
arbetet parallellt med att en verksamhetsutveckling kopplat till 
denna fråga pågår. 

 

Region Örebro län 
 
Sammanfattning 
Region Örebro län ser mycket positivt på programmets ansatser och inriktning. 
Vi samråder om förslag som sedan kan ändras väldigt mycket utan att 
medborgarna får tycka till. Det kan också vara ett problem att vi förankrat 
ett förslag hos medborgare och internt i den översiktliga planeringen som sedan 
behöver ändras i detaljplaneskedet på grund av att området utreds mer 
noggrant.  Region Örebro län ser gärna att folktandvårdens nya lokaler, 
inbegripet läget, inte ändras eftersom de är mycket ändamålsenliga. Betydelsen 
lyfts av samlokalisering av Folktandvård och vårdcentral samt värdet av att 
kommunens vård- och omsorgsboende etableras med fysisk närhet till 
vårdcentralen. Om legala förutsättningar finns önskar Region Örebro län att 
folktandvården och vårdcentralens lokaler i centrumbildningen ska ges stöd i 
planbestämmelserna. Beträffande transporter har region Örebro län 
synpunkter på hållplatslägen, gatureglering, samt förutsättningar för Bus 
Rapid Transit (BRT). 
 
Vård- och omsorgsverksamhet i centrumbildningen 
Region Örebro län framhåller vikten av att vårdcentralen och folktandvården 
även i framtiden ligger i centrum nära handel, skola och annan service. Skulle 
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centrum flyttas (vilket enligt förslaget inte aktuellt) skulle det i förekommande 
fall alltså också vara viktigt att Region Örebro läns verksamheter flyttas.  
 
Folktandvården finns i nyligen upprustade lokaler som verksamheten är 
mycket nöjda med, inbegripet läget, varför Region Örebro län gärna ser att 
läget och lokalerna inte förändras till följd av planprogrammets genomförande.  
 
Tydliga samordningsvinster finns med lokalisering av både Folktandvården 
och vårdcentralen nära varandra i centrum varför detta även behöver beaktas i 
samband med plangenomförandet. För att i möjligaste mån säkerställa att 
Folktandvården och vårdcentralen även i framtiden är lokaliserade till centrum 
önskar Region Örebro län att planbestämmelser som stödjer verksamheternas 
lokalisering dit fastställs, givet att Plan- och bygglagen (PBL) medger denna 
typ av precisering.  
 
Region Örebro län vill avslutningsvis framhålla värdet av att kommunens eget 
vård- och omsorgsboende lokaliseras med fysisk närhet till vårdcentralen.  
 
Kollektivtrafik 
Generellt anser Region Örebro län att den planerade utvecklingen i 
Brickebackenområdet bidrar positivt till möjligheten att förflytta sig med 
kollektiva färdmedel från och till Brickebacken samt till Region Örebro läns 
och kommunens uppställda mål om hållbara persontransporter. 
 
Att bebyggelseförtätningen sker längs med det planerade Bus Rapid Transit 
(BRT)- stråket medverkar till att fler kan dra nytta av framtidens 
kapacitetsstarka kollektivtrafik vilket är mycket positivt. Lämplig 
infrastruktur, framkomlighetsåtgärder och strategisk placering av hållplatser 
är avgörande för bussförbindelsens attraktivitet och effektivitet. 
 
Region Örebro län delar uppfattningen att det inte fordras busskörfält eller 
bussgata på Saxons väg och att det bör beaktas om körbanehållplatser, 
väjningsplikt från angränsade gator och trafiksignal i korsningen med 
Gällerstavägen skapar tillräcklig framkomlighet eller om ytterligare åtgärder 
krävs. Region Örebro län vill i sammanhanget föreslå en åtgärd i form av ett 
genomfartshinder söder om Tallrisvägen vilket kan eliminera risk för 
genomgående trafik från/till Norra Bro. Det bör även enligt Region Örebro 
län närmare undersökas om gatubredden på 6,5m är tillräcklig eller om 7m 
egentligen är önskvärt för BRT. 
 
Enligt Region Örebro läns bedömning riskerar avstängningen av Barkvägen 
att leda till onödigt mycket trafik (bil och regionbussar) genom bostadsområdet 
Tallkotten. Region Örebro läns förslag för att motverka detta är att 
Barkvägen istället behålls som genomfartsled och att den nya gatan genom 
Tallkottenområdet planeras som bussgata med gång- och cykelbana. Om det 
kan bedömas angeläget att stänga Barkvägen bedömer Region Örebro län att 
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Universitetsplatsen samtidigt behöver stängas av för biltrafik via 
Åstadalsvägen. 
 
Därutöver finns behov av att studera hållplatslägen närmare. Den norra 
hållplatsen vid Tallkottenområdet skulle enligt Region Örebro läns bedömning 
innebära en större ökad attraktivitet och ett starkare resandeunderlag om den 
förlades på mitten av Tallkottenområdet istället för vid korsningen med 
Brickeberg. För att en pendelparkering ska bli attraktiv krävs det närhet till 
en hållplats. En hållplats i mitten av Tallkotten kan därmed bidra till 
kortare gångavstånd från pendlarparkeringen. 
 
Det i planförslaget beskrivna hållplatsläget på Norrköpingsvägen kan även 
föra med risk att potentiella BRT-resenärer istället väljer regiontrafiken på 
grund av närhet till denna hållplats. Det bör i förekommande fall leda till 
minskat resande med BRT och möjligen även till trängsel på regionlinje 727. 
Region Örebro län bedömer mot bakgrund av dessa omständigheter, att frågan 
om hållplatslägets läge närmare behöver undersökas. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Att folktandvården och vårdcentralen ska finnas kvar i 
Brickebackens centrum ligger i linje med planprogrammets 
intentioner. Regleringen av detta hanteras vidare i kommande 
detaljplan för centrum. Det kommande vård- och omsorgsboendet 
föreslås lokaliseras till en plats direkt söder om befintlig 
byggnation, cirka 500 meter från vårdcentralen, vilket bedöms vara 
relativt nära.  

Planprogrammet visar på utvecklingen på lång sikt och flera delar 
beskrivs övergripande med tanke på detta. Behov av vidare 
fördjupning och förfinande av förslaget behövs. Frågor kopplade 
till BRT hanteras i samverkan med Region Örebro län. Angiven 
gatubredd på 6,5 meter ska ses som en beskrivning av framtida 
gata och ett underlag i fortsatt arbete i det gemensamma BRT-
projektet, men är inte styrande.  

Eventuella genomfartshinder söderut mot Norra Bro är en fråga 
för kommunen att hantera. Förlängningen av Saxons väg söderut 
ska fungera som en koppling mellan Brickebacken och Norra Bro 
samt den nya byggnationen däremellan. Gatan är tänkt för flera 
trafikslag, dvs bilar, cyklar och fotgängare och inte en enbart för 
bussar. Merparten av bilarna bedöms söka sig direkt ut på 
Gällerstavägen istället för att ta vägen genom Brickebacken. 
Bussen bedöms få en god framkomlighet i och med de tänkta 
körbanehållplatserna. 

Planprogrammet föreslår en ny trafiklösning i samband med 
införande av BRT och ombyggnation inom kvarteret Tallkotten. 
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Barkvägen. Detta ska kombineras med en förändrad trafikföring 
intill Universitetsplatsen där ambitionen i BRT-projektet är att 
stänga Universitetsplatsen för biltrafik. En ny länk finns utpekad i 
kommunens översiktsplan där en koppling ska göras mellan 
Åstadalsvägen och Norrköpingsvägen. Dessa åtgärder ska ses som 
ett paket och kommunen arbetar för att alla dessa ska komma till 
stånd. Biltrafiken är låg på Barkvägen idag och bedöms inte öka 
mer på den nya gatan genom Tallkotten än vad den hade gjort på 
Barkvägen. Busstrafikens framkomlighet bedöms även fortsatt vara 
god. 

Beträffande hållplatslägen så har det framkommit att ett tänkt läge 
har fallit bort i samrådsversionen av planprogrammet och 
återinförs därför. Exakta lägen kan med fördel diskuteras vidare i 
kommande planering där mer förutsättningar om platsen och 
innehåll längs sträckan studeras. Planprogrammet uppdateras så att 
hållplatsläget mellan kvarteret Tallkotten och Brickebackens 
centrum markeras. Hållplatsläget i norra delen av Tallkotten 
studeras vidare inom ramen för detaljplanearbetet där hållplatsen 
ska finna sitt läge i relation till hur området i övrigt utformas 
beträffande bostäder och platsbildningar/torg. 

Pendlarparkeringens läge justeras ses över och justeras i 
handlingen, från den norra sidan av Gällerstavägen till den södra 
sidan, för att ligga närmre en hållplats. 

Hållplatslägena längs Norrköpingsvägen har redovisats otydligt i 
planprogrammet, så ett förtydligande kommer att göras i kartorna i 
handlingen. Hållplatserna är befintliga och kommunen föreslår 
inga nya lägen. Bedömningen är att det är få som använder 
hållplatserna idag och att inte mycket pekar på att detta skulle 
ändras eftersom endast en mycket liten del av bebyggelsen föreslås 
närmre hållplatserna än vad bebyggelsen ligger idag. 

 
Trafikverket 
 
Bebyggelse 
I västra delen av planområdet är länsväg 207 belägen som är en funktionellt 
prioriterad väg. Enligt planprogrammet planeras områden på västra och östra 
sidan om vägen i höjd med trafikplatsen att utvecklas med verksamheter. 
Längre söderut på östra sidan om vägen planeras bostadsbebyggelse. 
Trafikverket informerar att länsväg 207 har ett utökat byggnadsfritt avstånd 
på 30 meter som beslutats av Länsstyrelsen. Det innebär att ny bebyggelse bör 
uppföras på ett avstånd om minst 30 meter från vägområdet tillhörande väg 
207. 
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Utfart 
Planprogrammet lyfter fram Granrisvägen som en möjlig framtida 
tvärförbindelse mellan länsväg 207 och Gällerstavägen. Det innebär att en ny 
utfart till länsvägen skulle skapas. Trafikverket arbetar för att hålla antalet 
utfarter nere mot det statliga vägnätet för att behålla en hög trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Behovet av en ny anslutning bör studeras vidare då nya 
anslutningar alltid riskerar försämra trafiksäkerheten.  
 
En av ramperna önskas byggas om. Trafikverket önskar här en dialog mellan 
kommunen och Trafikverket i ett tidigt skede samt att utformningen ska ske 
enligt kraven i VGU. En förutsättning för att en ny ramp i trafikplatsen ska 
möjliggöras är att den befintliga rampen stängs. 
 
Väghållarskap 
En gemensam målbild mellan Trafikverket, SKL och Riksförbundet 
Enskilda Vägar undertecknades 2012 gällande ansvarsfördelningen för 
väghållningen i Sverige. Målbilden lyfter fram att staten bör ha ansvar för det 
övergripande vägnätet i tätorter och kommuner bör ha huvudansvaret för 
väghållningen i tätorter med undantag för det övergripande statliga vägnätet. 
 
I samband med att området utmed väg 207 önskas utvecklas och få fler 
anslutningar får vägen en annan funktion. Delen av väg 207 närmast tätorten 
tillhör enligt Trafikverket inte längre till det övergripande vägnätet. En 
diskussion angående väghållarskapet är därför befogad enligt Trafikverket.  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
För svar på frågor kopplat till byggnadsfritt avstånd samt utfart till 
Länsväg 207/Norrköpingsvägen från Granrisvägen, se kommentar 
till Länsstyrelsens yttrande ovan. 

Området för verksamheter i nordväst undantas planområdet. 
Verksamhetsområdet finns dock utpekat i kommunens 
översiktsplan och kan komma att aktualiseras och studeras vidare i 
framtiden. Fortsatt dialog kommer då att ske med Trafikverket 
beträffande ramper. 

Kommunen instämmer i Trafikverkets resonemang kopplat till 
väghållarfrågan. En framtida diskussion gällande väghållarskapet 
kommer att bli aktuellt i samband med fortsatt planering av de 
berörda utbyggnadsområdena.  

 

  



ÖREBRO KOMMUN 2021-05-04 SAM 21/2016 

  19 (82) 

Nerikes Brandkår 
 
Nerikes Brandkår vill framföra följande:  
1. Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan i enlighet med 
gällande VAV-P114 (tidigare VAV-P76 och P83). Nerikes Brandkår 
rekommenderar flöden och avstånd i enlighet med nedanstående tabell.  
 
Flöde  Avstånd mellan brandposter  Exempel på bebyggelse  
600 liter/min  500 meter  Enfamiljshus.  

Låga flerfamiljshus.  
Andra mindre byggnader.  

900 liter/min  250–500 meter  Flerfamiljshus 3-4 vån.  
Mindre industribyggnader ca 500 m2. 
Vårdcentraler, byggnadsklass Br2.  
Handel Br2.  
Skolor, byggnadsklass Br2.  
Samlingslokaler, byggnadsklass Br2.  

1200 liter/min  150 meter  Större industri,  
Skolor, byggnadsklass Br1.  

 
2. Nerikes Brandkår anser efter granskning att planens konsekvenser 
avseende risker och säkerhet behöver utredas vidare i det fortsatta arbetet. 
Närhet till Norrköpingsvägen där det förekommer transporter av farligt gods 
bör värderas mot planerad verksamhet, gäller även befintlig drivmedelsstation. 
Det bör framgå om- eller hur detta har utretts med verifiering av resultatet. 
Alternativt att behovet ska utredas i samband med framtagande av detaljplan. 
 
3. Lokalgators utformningar inom bostadsområden har Nerikes Brandkår 
som regel få synpunkter på. Då planprogrammet anger att bostadsbebyggelse 
upp till 5 våningar kan vara aktuellt förutsätter det utrymning med hjälp av 
räddningstjänstens maskinstege. Lokalgatorna bör därför utformas så att de 
minst uppfyller normen för räddningsväg enligt Boverkets byggregler i bredd och 
bärighet. Framkomligheten på dessa gator är oftast tillräcklig under 
förutsättning att fordon parkeras på avsedda platser och att det finns utrymme 
för snöröjning och snövallar. När det gäller huvudgator, exempelvis Saxons 
Väg, ser vi de som viktiga utryckningsvägar för att insatstiderna inte ska bli 
för långa. Om de utformas med en rad farthindrande åtgärder, relativt smal 
väg, parkeringar och busshållplatser så påverkar det räddningstjänstens 
framkomlighet vilket innebär att Nerikes Brandkår inte når hjälpsökande 
tillräckligt snabbt. En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4,0 meter, en 
bärighet motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av 
grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden vara minst 
3,0 meter, längslutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och vertikalradien 
(konkav eller konvex) minst 50 meter. I kurvor bör den inre radien vara 
minst 7,0 meter samt finnas sådan breddökning och hinderfritt sidoområde 
före, genom och efter kurvan att stegfordon kan framföras. 
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Stadsbyggnads kommentar:  
I kommande detaljplanearbeten kommer fortsatt dialog och 
avstämning göras med Nerikes brandkår. Medskicken noteras inför 
det arbetet.  

Då Norrköpingsvägen inte är utpekad som primär transportled för 
farligt gods så kommer ett mer begränsat antal farliga 
godstransporter färdas här. Planprogrammet kompletteras med 
information om att det förekommer transporter av farligt gods på 
Norrköpingsvägen. Planprogrammet pekar ut ytor i anslutning till 
Norrköpingsvägen för möjlig utveckling av bostäder men anger 
inte i detalj hur dessa bostäder ska placeras eller utformas. 
Undersökning av riskbilden kopplat till transport av farligt gods på 
Norrköpingsvägen och möjligheten att placera bostäder i närhet av 
vägen utreds närmare kopplat till den formella prövningen av 
bostadsbebyggelsen i efterföljande detaljplaner. 

Fortsatt samverkan med Nerikes Brandkår sker i samband med 
utformandet av Saxons väg och övriga gator i området såväl i 
detaljplaneringsskedet som vid projekteringsskedet.  
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Kommunala nämnder m fl 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Stadsbyggnads planprogramförslag för 
Brickebackenområdet. Det är generellt positivt att utveckla de södra delarna 
av Örebro med fler bostäder och verksamheter. Många olika former av service 
och verksamhet finns lokaliserade i de södra delarna av staden. 
 
Det är positivt att behålla mycket av vegetationen i Brickebacken och att 
skapa ett mer varierat bostadsutbud. Det är också positivt att området öppnas 
upp med fler infarter. Här är det dock viktigt att utreda hur områdets 
karaktär kommer påverkas från ett ”stängt” bostadsområde till ett område 
med mer blandad trafik från flera håll.  
  
Det är positivt att stärka kollektivtrafiken till och från området vid en 
utbyggnad med fler bostäder. Dock bör principer och former för detta utredas 
särskilt och specifika lösningar inte anges i planprogrammet.  
 
Det är positivt att centrumbildningens läge ska bevaras och att dess funktion 
ska värnas och utvecklas. Kommunstyrelsen instämmer i att centrumområdet 
behöver upprustas och utvecklas och att det kommer få stor betydelse för 
området i stort. Det är viktigt att centrumbildningens framtida utformning, 
rustning och utveckling klargörs i rätt sammanhang tillsammans med aktuella 
fastighetsägare och boende. Det är viktigt att det blir möjligt att ta ett 
helhetsgrepp i planeringen av den framtida centrumbildningen och att 
planprogrammet skapar möjlighet för fortsatt utveckling. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Ett av målen med planprogrammet är att utvecklingen av den 
fysiska miljön ska bidra till att Brickebacken knyts samman och 
integreras med resten av staden. En del i detta är att öppna upp 
området från söder och väster med föreslagen byggnation och 
vägkopplingar. Dessa kopplingar kommer att vara möjliga att ta sig 
fram på såväl med bil som till fots och med cykel. Söderifrån är det 
även tänkt att trafikera med buss. Genom tillskott med dessa gator 
främjas rörelsen från intilliggande områden då man exempelvis ska 
till skola eller nyttja service i Brickebackens centrum. Detta är 
relativt korta avstånd och framkomligheten med cykel och till fots 
kommer vara god. Att det skulle ge upphov till stor eller frekvent 
genomfartstrafik är inte troligt då det finns alternativa vägar att 
välja med bättre framkomlighet för bilar.  

Efter att planprogrammet var på samråd så har beslut fattats om 
att BRT ska införas och där ingår Brickebacken i den första 
etappen. Beskrivningar av kollektivtrafiksystemen i planförslaget är 
inte styrande utan ska ses som en illustration av och medskick till 
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kommande planering av området. Vidare planeringsarbete kopplat 
till BRT hanteras i annat forum där Örebro kommun och Region 
Örebro län samverkar.  

Centrumutvecklingen och planering för nytt badhus pågår parallellt 
med arbetet med planprogrammet. Formen för arbetet kopplas 
lämpligen till arbetet med detaljplanen för badhuset och/eller 
centrumområdet. Planprogrammet anger att en satsning på och en 
utveckling av centrum och funktioner kopplade till detta är viktig 
samt att detta ska göras centralt i stadsdelen, på samma plats som 
idag. Även studie av möjlig komplettering med bostäder 
välkomnas för att undersöka en sådan möjlighet i kombination 
med centrumutvecklingen som i framtiden kommer att ligga intill 
en föreslagen hållplats för BRT-bussar.  

 

Programnämnd barn och utbildning 
 
I planprogrammet har hänsyn tagits till de behov som Barn och utbildning har 
av förskolor och skolor.  
 
Områdets fyra förskolor varav tre kommunala, en fristående skola F-9, och 
kommunala Brickebackens skola, F-6 täcker nuvarande behov och utrymme 
för fler elever finns i Brickebackens skola som även rymmer en träningsskola. 
 
I samtliga utbyggnadsplaner för området har hänsyn tagits till behov av 
förskolor och skolor. Den otrygga miljön kring centrumanläggningen och 
skolan har påtalats och vikten att det rustas upp och utvecklas. Satsningen på 
varierad bebyggelse, upprustning och ett nytt bad i området kan ge en ökad 
attraktionskraft som i sin tur leder till ökad integration vilket gynnar skolan. 
 
Programnämnd barn och utbildning ställer sig bakom förslaget som helhet och 
har inga ytterligare tillägg till planprogrammet.  
 
Stadsbyggnads kommentar: Noteras. 
 

Programnämnd social välfärd 
 
I samrådshandlingen gällande planprogram för Brickebackenområdet står det 
bland annat att plats ska finnas för särskilda bostäder, vård- och 
omsorgsboende samt gruppbostäder. 
 
Vidare beskrivs det att ”Vid placering bör ett visst avstånd finnas till övriga 
boenden för att skapa en variation och undvika intrycket av en institution. 
Grupp- eller servicebostäder placeras med fördel i närheten av naturområden 
eller i utkanten av ett bostadsområde. De ska smälta in med övrig bebyggelse 
och beläggas i ett läge där de boende inte stör eller störs av grannar.” 
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Inom programområde social välfärd finns en stor brist på grupp- och 
servicebostäder, där kön till bostäder inte matchar utbudet. Enligt prognoser 
kommer det att behöva byggas fler vård- och omsorgsboenden för att möta den 
ökande åldrande befolkningen.  
 
Planprogrammet möjliggör att olika sorters vårdboenden byggs i området, 
vilket är en förutsättning för att kunna möta upp de krav som finns på både 
vård- och omsorgsboenden och grupp- och servicebostäder.  
 
Programnämnd social välfärd ställer sig därför positiv till föreslagen 
programplan för Brickebackenområdet (Sam 21/2016). 
 
Stadsbyggnads kommentar: Noteras. 
 

Byggnadsnämnden 
 
Byggnadsnämnden är positiv till planprogrammet och anser att det ligger i linje 
med kommunens målsättningar och visioner om utveckling av kommunen, 
Brickebacken och dess omgivande områden. Planförslaget anses vara 
genomarbetat och utgöra en bra grund för framtida planläggning och 
lovgivningsprocesser. 
 
Byggnadsnämnden har följande synpunkter på innehållet i planprogrammet: 

• Byggnadsnämnden anser att planprogrammets relation till 
översiktsplanen behöver förtydligas. I planprogrammet framgår att 
programmet i stort ligger i linje med gällande översiktsplan. Finns det 
intressekonflikter/avvikelser mot översiktsplanen och vilket 
dokument gäller i så fall? Finns det frågor som inte behandlas i 
planprogrammet där översiktsplanens mer generella 
ställningstaganden fortsatt gäller? 

• Planprogrammet anger att delar av planområdet är utpekade som 
gröna värdekärnor och förstärkningsområden i den kommunala 
grönstrategin. Delar av dessa ytor föreslås för utveckling med ny 
bebyggelse. Byggnadsnämnden saknar ett resonemang om 
planprogrammets konsekvenser för de områden och värden som 
utpekas i grönstrategin och om det föreligger behov av vidare utredning 
i detaljplaneskedet. 

• Planprogrammet anger att ändringar och tillägg i befintlig bebyggelse 
bör ske för att bryta från områdets repetitiva gestaltning. 
Byggnadsnämnden anser att det bör konkretiseras på vilket sätt detta 
bedöms vara lämpligt, hur det kan ske och om det finns delar av 
området som är mer eller mindre känsligt för förändringar utifrån 
kulturmiljöaspekter. 

• Avsnitt om sociala konsekvenser bör kompletteras med resonemang 
om hur planförslaget påverkar segregation. Detta listas som en 
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utmaning i avsnittet om områdets nuvarande 
befolkningssammansättning, men planförslagets saknar ett 
resonemang om hur dess föreslagna förändringar bedöms påverka 
problematiken med segregation. 

• Byggnadsnämnden anser att en övergripande dagvattenutredning 
behöver göras i planprogrammet för att dagvattenfrågan ska kunna 
hanteras effektivt i efterföljande detaljplaner. Byggnadsnämnden är 
positiv till att framtagandet av en sådan utredning pågår. 

• Planprogrammet föreslår ny bebyggelse på områden som är utsatta för 
höga bullernivåer från omgivande vägar. Planprogrammet bör 
tydligare resonera och visa på hur den föreslagna placeringen och 
utformningen av bebyggelse på delområdena Östra Brickebacken och 
särskilt Västra Brickebacken tar hänsyn till bullerförhållanden på 
platsen. 

• Planprogrammets delar av genomförande bör kompletteras med 
översiktliga beräkningar av kostnaderna för de åtgärder som föreslås 
på allmän plats. En uppskattning av kostnaderna är en 
förutsättning för att kunna finansiera delar av kostnaderna via 
exempelvis exploateringsavtal. 

• Planprogrammets lista över större enskilda investeringar på allmän 
plats innefattar inte den ombyggnad av trafikplats vid Riksväg 51 
som bland annat beskrivs vara en förutsättning för utveckling av det 
föreslagna verksamhetsområdet. Listan bör kompletteras med denna 
post. 

 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet innebär en konkretisering av den 
kommunövergripande översiktsplanen där området pekas ut som 
”Utredningsområde; Inför en utveckling av Brickebacken behövs 
en utredning om kvalitéer, bevarandevärden, möjlighet till 
kompletteringsbebyggelse för att knyta ihop Brickebacken med 
omgivande stadsdelar, trafiknät, placering av service och andra 
centrumfunktioner, rekreationsytor mm.”. Inom ramen för 
planprogramsarbetet görs fördjupade studier och avvägningar 
inom ett mindre delområde, i relation till översiktsplanen där hela 
kommunen innefattas. Inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen så studerade flera av ytorna kring Brickebacken 
endast översiktligt och ytorna är i vissa delar principiella vilket 
inneburit att det nu fördjupade arbetet har föranlett en utveckling 
och precisering av de ytor översiktsplanen pekar ut. 

I översiktsplanen finns generella ställningstaganden vilka ska läsas 
tillsammans med planprogrammet där det skulle bli aktuellt.  
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Skogen kring Brickebacken har stora sociala värden som 
rekreationsskog men innehåller även en del ekologiska värden. 
Föreslagen utbyggnad är placerad för att i huvudsak undanta 
marken där dessa värden finns samt ge fortsatt goda möjligheter 
till vistelse och rekreation i skogen. Detta ska finnas med i fortsatt 
planering av området för att i varje enskilt projekt värna dessa 
värden. Planprogrammet förtydligas angående detta samt 
kompletteras med information kopplat till befintliga naturvärden.  

I planprogrammet anges, i samband med beskrivningen och 
intention vid utveckling av de vanligt förekommande 
tvåvåningshusen, att en mer varierad miljö kan utvecklas med 
sammanhållen utformning. Detta kan exempelvis ske genom en 
utveckling av närmiljön kring bostäderna som kan få olika 
karaktär. Det kan även handla om de föreslagna bostäderna som 
kan studeras vidare på parkeringsytorna mellan kvarteren samt mot 
Saxons väg. Genom en kompletteringsbebyggelse på dessa ytor 
kan det repetitiva intrycket från befintliga hus bli mindre påtagligt. 
All kompletteringsbebyggelse ska studeras i samspel med befintlig 
bebyggelse så att dessa skapar en välfungerande helhet.  

Konsekvensbeskrivningen i planprogrammet kompletteras med 
beskrivning av hur förslaget bedöms påverka segregationen. 
Planförslaget visar på åtgärder som bedöms kunna ha inverkan på 
segregationen. Genom komplettering av befintliga bostäder och 
arbetsplatser med nya som kompletterar de befintliga kan det leda 
till en breddning av vilka som bor och arbetar här. Genom 
tillskapande av ett nytt badhus och annan upprustning och tillskott 
av exempelvis stadsdelspark samt tillgängliggörande av dessa med 
kapacitetsstark kollektivtrafik och länkande gatuanslutningar kan 
området även få en större roll som besöksmål och plats för vistelse 
och rekreation för såväl boende som besökare.  

Bullersituationen behöver utredas vidare i kommande detaljplaner. 
Det östra delområdet som tidigare pekats ut för bostadsbyggnation 
utgår till förmån för dagvattenhantering. Det västra delområdet 
kvarstår men ses likt tidigare som en etapp på lång sikt och 
behöver då ses över i sammanhanget västerut genom Sörbyskogen. 
I samband med detta kan även Norrköpingsvägen i vissa delar 
behöva ses över sett till sektion, hastighet etc., vilket i sig kan ha 
påverkan på bullersituationen för det nämnda området.  

I detta tidiga planeringsskede är det svårt att ge en exakt bild av 
framtida kostnader. Planprogrammet är i flera delar enkelt 
utformat, inte minst med anledning av den långa tidshorisont som 
förslaget sträcker sig över. I planprogrammet beskrivs dock en 
genomförandestrategi för hur planförslaget kan genomföras. En 
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övergripande kostnadsbedömning håller på att tas fram och en 
översyn av de ekonomiska sambanden som uppstår i samband 
med en utbyggnad av det som planprogrammet föreslår görs 
parallellt med arbetet med planprogrammet. Detta kommer att 
ligga till grund för det fortsatta och fördjupade planeringsarbetet.  

För svar beträffande verksamhetsområdet i nordväst, se 
kommentar till yttrande från Trafikverket ovan. 

 

Fritidsnämnden  
 
Fritidsnämnden ser positivt till att planprogrammet överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan genom att möjliggöra och tillgodose 
behov av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill framhäva att det är viktigt att 
tänka på att det finns tillgängliga spontanytor med tanke på barn och 
ungdomars närhet till attraktiv utemiljö för lek och rörelse. Även att planera 
in mötesplatser och anläggningar som möjliggör fritids- och kulturaktiviteter för 
kommuninvånarna.  
 
Verksamhetsspecifik synpunkt från Fritid, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Synpunkterna nedan är verksamhetsspecifika för Fritid, Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Ett nytt spår för mountainbike (MTB) skulle kunna 
anläggas runt eller delvis runt Brickebacken. Detta blir ett bidrag till 
tätortsnära mountainbikeleder. Spåret bör ansluta till MTB-spåret vid 
Markaspåret och vidare västerut mot Reträtten och Sörbybacken, om möjligt 
  
I dagsläget planeras en MTB slinga från Ekeby-Almby som kommer att 
ansluta slingorna i Markaspåret. En fortsättning på dessa slingor skulle ge en 
lång motionsslinga utan stadsnära motsvarighet vilket gör att spåren vid 
Brickebacken har möjlighet att utgöra en stark målpunkt för både motionärer 
och Örebros cyklister. Därmed kan utvecklingen bidra till både ett ökat flöde 
av människor till Brickebackenområdet och en ökad attraktivitet av området. 
 
Om Brickestigen ska utrustas med elljus behövs det klargöras att syftet är att 
öka tryggheten på befintlig stig. Brickestigen ansvaras för av 
Byggnadsnämnden som bör ta ställning om stigen ska kompletteras med elljus.  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna noteras. Tillgängliga spontanytor bedöms finnas 
samt ha möjlighet att bevaras även då föreslagen byggnation 
genomförs. Detta bevakas vidare i fortsatt planering. Mötesplatser 
och anläggningar som möjliggör för fritids- och kulturaktiviteter 
för kommuninvånarna finns och kan behöva utvecklas i framtiden. 
Stadsbyggnad ser mycket positivt på en fortsatt samverkan med 
Kultur- och fritidsförvaltningen i detta. Dels inom ramen för 
utveckling av nytt badhus dels där andra behov uppstår. 
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Ett mountainbikespår kring Brickebacken som förbinds med andra 
spår vore positivt för området. Planprogrammet bedöms inte 
hindra ett genomförande av detta.  

Informationen om planerad mountainbikeslinga från Ekeby Almby 
har dock sedan samrådet ägde rum blivit inaktuell enligt uppgift 
från Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Skrivelsen om elljus längs Brickestigen ses över i planhandlingen. 
Det finns i dagsläget inga planer på eller någon finansiering av 
elljus men förutsättningarna för detta kan komma att finnas i 
framtiden. 

 

Kulturnämnden  
 
Kulturnämnden ser positivt till att planprogrammet överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan genom att möjliggöra och tillgodose 
behov av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill framhäva att det är viktigt att 
tänka på att det finns tillgängliga spontanytor med tanke på barn och 
ungdomars närhet till attraktiv utemiljö för lek och rörelse. Även att planera 
in mötesplatser och anläggningar som möjliggör fritids- och kulturaktiviteter för 
kommuninvånarna.  
 
I övrigt har Kulturnämnden inga synpunkter på planprogrammet för 
Brickebackenområdet. 
 
Tillägg till yttrande från Kulturnämnden,  
Verksamhetsspecifik synpunkt från Biblioteket; 
Folkbiblioteket är en plats för främjandet av fri åsiktsbildning och grunden i 
demokratibygget. Läsförståelse och läsning är den viktigaste och mest 
grundläggande byggstenen för att kunna växa som människa oavsett ålder och 
vilken del av kommunen man bor och verkar i. Att ha tillgång till 
information och till digitala verktyg är också en förutsättning för att ta del av 
samhället. 
 
Biblioteksverksamhet upplevs oftast som självklar men behöver rätt 
förutsättningar för att kunna vara den kraft och källa till information och 
inspiration, kreativitet och skapande som den kan vara.  
 
Bibliotekets nuvarande placering och förutsättningar i Brickebacken behöver 
lyftas specifikt och ses över för att kunna tillgodose områdets behov av 
biblioteksverksamhet.  
 
I Planprogram för Brickebacken nämns under rubriken Service att det finns 
ett bibliotek i stadsdelen. Det står också att biblioteket, fritidsgården och 
Trädets placering i centrum upplevs ligga något undangömda (se sid. 28). Vi 
läser också i Planprogrammet att dagens centrumbyggnad med nuvarande 
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service ska finnas kvar i den befintliga anläggningen och att innehållet i 
huvudsak ska vara skola, vård samt offentlig och kommersiell service (sid. 43 
under rubriken Bebyggelse och service). Biblioteket nämns inte specifikt, vilket 
gör att vi får anta att biblioteket även fortsättningsvis kommer att ha sin 
placering i en befintlig upprustad centrumanläggning. Vi anser att bibliotekets 
placering i området behöver förtydligas i Planprogrammet. 
 
Brickebacken behöver ett för verksamheten bättre anpassat stadsdelsbibliotek 
än idag. I dagsläget har vi 20 timmar öppet i veckan, men bättre 
förutsättningar lokal- och placeringsmässigt skulle vi under förutsättning att vi 
har tillräckliga resurser kunna öka öppethållandet och tillgängligheten för de 
boende i området. I nuvarande lokaler finns till exempel inte 
arbetsplatser/kontor för mer än de två personer vi bemannar biblioteket med. 
Det finns inga personalutrymmen som kök/matplats. 
 
Förutom folkbiblioteksverksamheten i Brickebacken erbjuder Örebro bibliotek 
skolbiblioteksservice enligt avtal med Brickebackens skola och Viktoriaskolan 
i stadsdelen. Båda skolorna saknar tillgång till egna skolbibliotek.  
 
I den framtida biblioteksorganisationen i Örebro kommun skulle 
Brickebackens bibliotek kunna vara ett stadsdelsbibliotek likvärdigt Vivalla 
och Haga bibliotek. Detta under förutsättning att biblioteket har 
ändamålsenliga lokaler, vilket inte är fallet i dagsläget. Det är också viktigt 
under byggnationen/upprustning att tänka in möjligheten att kunna erbjuda 
ett meröppet bibliotek. Detta för att kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt, 
även när inte biblioteket är bemannat av bibliotekspersonal. Meröppet innebär 
att man kan besöka biblioteket på tider som till exempel kvällar och helger. 
Lokalen kan då användas både av privatpersoner som studenter, grupper och 
föreningar. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
För kommentar angående tillgängliga spontanytor och 
mötesplatser osv, se svar på yttrande från Fritidsnämnden ovan. 

Planhandlingen kompletteras med information om och 
beskrivning av bibliotekets läge och betydelse för området. 
Verksamheters lokalisering inom en byggnad styrs inte av 
planprogrammet. Önskemålen kopplade till en utveckling av 
bibliotekets lokaler samt ”meröppet bibliotek” vidarebefordras till 
berörda fastighetsägare för att om möjligt hanteras vidare i 
samband med en översyn och utveckling av centrumkvarteren. 
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Miljönämnden 
 
Miljönämnden har följande synpunkter på förslaget till aktuellt planprogram: 
 
Risk för luktolägenhet 
Sydväst om planområdet ligger avfallsanläggningarna Atleverket, Ragn-Sells 
och Stena Recycling. Här ligger även biogasanläggningen som historiskt sett 
har förorsakat luktstörningar till omgivningen. Det är viktig att detta utreds 
för att säkerställa en god boendemiljö. Atle bergtäkt som även den ligger längs 
Norrköpingsvägen kan förorsaka störningar i form av buller från trafik och 
även från sprängningar. Vidare finns det risk för olägenhet från stoft (damm) 
från anläggningen. 
 
Trafikbuller 
Norrköpingsvägen innebär risk för bullerstörning i delar av planområdet. 
Avfallsverksamheterna och bergtäkten som finns längs denna väg bidrar till 
mycket lastbilstrafik längs vägen. Fler boende i området innebär större 
trafikmängder på befintliga vägar. Trafikbuller i och kring Brickebacken 
behöver utredas så att boende-, skol- och förskolemiljön inte försämras i 
området.  
 
Förorenad mark 
Enligt kommunens intranätskarta så är fastigheten Almby 11:196 klassad 
enligt följande: Klass 2 Stor risk – plantskola. Detta medför att planering av 
bostäder på eller runt fastigheten bör föregås av provtagning för att kontrollera 
om marken är förorenad. Vid en förändring av markanvändningen vid 
drivmedelsstationen i korsningen Gällerstavägen/Saxons väg behöver kontroll 
av om markföroreningar finns göras.  
 
Verksamhetsområde 
Vid planering av verksamhetsområde intill bostäder ska begränsningar om 
vilka etableringar som kan vara aktuella göras för att undvika risk för 
olägenhet för människors hälsa från t.ex. buller, lukt och stoft. 
 
Skola och förskola 
I redovisningen anges att skolgården till befintlig skola, som föreslås bli kvar 
på platsen och rustas upp, är relativt liten och att den mark som finns mellan 
skolan och Saxons väg idag nyttjas av skolelever på raster. Det är viktigt att 
tydligt avsätta ytor till rastgård på skolan. Miljökontoret anser att man i 
framtida detaljplan ska avsätta tillräckliga ytor till skolgård så att ytorna inte 
byggs bort. 
 
Dagvatten  
En förtätning av befintlig bebyggelse innebär att mer dagvatten bildas. Det är 
viktigt att en övergripande dagvattenutredning görs i planprogrammet för att 
dagvattenfrågan ska kunna hanteras effektivt och sammanhängande i 
kommande detaljplaner. 
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Stadsbyggnads kommentar: 
Det finns tidigare utredningar framtagna kopplade till frågan om 
luktstörningar. Detta kan komma att behöva utredas vidare i 
samband med kommande detaljplaner som berörs, för att ta 
ställning till den då aktuella situationen och påverkan från 
verksamheterna. 

Frågan om buller utreds vidare i kommande detaljplaner. En 
utbyggnad enligt planprogrammet kan komma att leda till något 
ökade trafikflöden i området. Många resor bedöms dock ske på 
annat sätt än med bil, dvs med buss, på cykel och till fots. Ett 
uppräknat fordonsflöde kommer att ligga till grund för framtida 
bullerberäkningar.  

Planprogrammet föreskriver ingen förändrad markanvändning 
inom fastigheten Almby 11:196 utan att nuvarande 
markanvändning fortgår. När en förändrad markanvändning inom 
fastigheten Bensinpumpen 1, där drivmedelsstationen finns, 
kommer fortsatt utredning av markföroreningar att aktualiseras.  

För svar beträffande verksamhetsområdet i nordväst, se 
kommentar till yttrande från Trafikverket ovan. 

Om en ny detaljplan tas fram för den befintliga skolan i 
Brickebackens centrum så kan skolgården bli en fråga i den 
detaljplanen och kan då ses över samt regleras i samband med det. 

En övergripande dagvattenutredning har tagits fram och biläggs 
planprogrammet för att utgöra underlag i fortsatt planering.  

 

Socialnämnden 
 
Socialnämnden ser positivt på att ett planprogram tas fram för 
Brickebackenområdet och möjligheten att inkomma med synpunkter via 
samråd. Socialnämnden anser att förslagen i planen är bra, och noterar att 
delaktigheten vid framtagandet varit bred. 
 
Trygghetsanalysen i programmet visar att Brickebacken varken sticker ut 
positiv eller negativ rörande trygghet/otrygghet. Socialnämnden ser dock, bland 
annat genom antalet aktuella ärenden, att boende i området har sociala 
utmaningar som i perioder har en högre frekvens än andra områden. 
 
Socialnämnden vill understryka att trygghet och social inkludering är teman 
som Örebro kommun behöver jobba med gemensamt utifrån flera perspektiv, 
rörande så väl Brickebacken och andra bostadsområden, som kommunen som 
helhet. 
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Socialnämnden vill även uppmuntra, att vid planering av gårdsbilder mm, 
inspireras av goda exempel på när planering av fysisk miljö bidragit till ökad 
trygghet och i viss mån ökad social kontroll. 
 
Slutligen ser Socialnämnden att Brickebacken kan vara ett lämpligt område 
för utlokalisering av ytterligare ett socialkontor, och anser det önskvärt att 
förutsättningar för detta utreds. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Synpunkterna noteras inför fortsatt planering. Önskemålet att 
utreda vidare Brickebacken som plats för ett socialkontor 
vidarebefordras till ÖBO som är fastighetsägare för del av 
centrumkvarteret.  

 

Tekniska nämnden 
 

• I den fortsatta planeringen av området ska driftkostnader av allmän 
plats beaktas.  

• I samband med genomförandet av planprogrammet behöver det 
utredas om ledningsnätet för vatten och avlopp behöver förstärkas upp 
för att klara den ökande belastningen.   

• Kvartersgatorna ska utformas för att fordon för avfallshämtning ska 
kunna trafikera i enlighet med Örebro kommuns föreskrifter för 
hantering av hushållsavfall. Vägen ska ha rätt bärighet och radie och 
man ska ta särskild hänsyn till trafiksäkerhet eftersom tunga fordon 
ska trafikera ett område där bland annat många barn rör sig. 

 
Konsekvenser  
Planförslaget innehåller en konsekvensbedömning. Synpunkterna i Tekniska 
nämndens yttrande ger ingen anledning att förändra eller tillägga något till 
konsekvensbedömning. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
En utbyggnad av det som föreslås i planprogrammet kommer att 
leda till ökade driftskostnader för kommunen för bland annat drift 
av parker och gator. Detta blir en fråga i de kommande 
detaljplanearbetena och genomförandet av dessa.  

Fortsatt samverkan kommer att ske med Tekniska förvaltningen i 
kommande detaljplanearbeten. Där kan även frågan om kapacitet i 
ledningsnätet studeras vidare och behov av eventuella åtgärder 
fångas upp.  

Synpunkter angående kvartersgators utformning noteras och 
hanteras vidare i den fortsatta planeringen.  
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Företag 
 
E.ON Energidistribution AB 
 
Planprogrammet kommer övertid att påverka E.ONs elnät i området, i 
nuläget är det naturligtvis svårt att säga hur. Vi kan dock va säkra på att 
anläggningar såsom nätstationer och kabelstråk kommer att behöva flyttas, att 
nya nätstationer tillkommer, att kommande ladd infrastruktur kommer 
påverka våra insatser osv. 
 
Det är bra att få fram en översiktlig plan för området till kommande 
detaljplanering. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Synpunkterna noteras inför fortsatt planering där planprogrammet 
får fungera som den översiktliga planen inför detaljplanering och 
vidare hantering. 

 

E.ON Energilösningar AB 
 
E.ON har fjärrvärmeledningar inom planområdet. Ledningarna ansluter till 
undercentraler som är placerade vid/i parkeringslängorna i Björkrisvägen, 
Granrisvägen. samt Tallrisvägen. Om åtgärder av dessa erfordras ska E.ON 
kontaktas i ett tidigt skede. Hänsyn måste även tas till ledningarna med 
avseende på plantering av träd mm. 
 
E.ON vill upplysa om de skyddsavstånd som gäller vid grävning i närheten av 
fjärrvärmeledningar. Föreskrifternas syfte är att undvika sak- och 
personskada som kan uppstå vid ledningsbrott. Grävningsbestämmelserna 
finns på E.ON:s hemsida på följande adress: 
https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-
nara-ledning.html 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna noteras inför fortsatt planering. 

 

Skanova AB 
 
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-
anläggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flytt. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget 
kommer att framgå av planhandlingarna. 
 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna noteras inför fortsatt planering. 
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Föreningar och organisationer 
 
Brickebackens områdesgrupp 
 

- Skapa ett centrum av verksamheter med ett nav i mitten. Det ska 
vara tydligt och enkelt att se alla verksamheter från navet (bibliotek, 
familjecentral, vårdcentral med BVC, BMM intill familjecentralen, 
Trädet osv). 

- Gör centrum mer levande. 
- Bra att badet hamnar i Brickebackens centrum (bra också om det 

blir ett handikappanpassat bad). 
- Hur är det tänkt med parkering till badhuset? Viktigt mer bra 

parkeringsmöjligheter för badgäster! Minska dock inte antalet p-
platser för boende! 

- Bra om det blir mer öppna områden med mycket belysning. 
- Behövs mer belysning på centrumtorget! 
- Flytta påstigningsplatsen till bussen vid centrum. 
- Bra om bussen kommer att kunna gå ner till Norra Bro. 
- Ingen byggnation vid Granrisvägen mot Norrköpingsvägen. 

 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet styr inte i detalj hur centrum ska utvecklas och 
vilka verksamheter som ska finnas där men i programmet finns 
medskick inför fastighetsägarnas utveckling av kvarteren i form av 
vad som ska ”värnas” och vad som ska ”utvecklas”. De önskemål 
och förslag som framförs här vidarebefordras till fastighetsägarna 
för kännedom.  

Parkeringsplatserna ligger på privatägd mark och är en fråga för 
fastighetsägarna att utreda i samband med utvecklingen på sin 
mark. Läget intill busshållplats som i framtiden ska trafikeras med 
BRT-bussar med hög turtäthet är mycket bra för att främja 
resandet med buss istället för att ta den egna bilen till badhuset. 
Kopplingen mellan badhus och busshållplats kan idag upplevas 
som långt men får möjlighet att kortas ner i och med föreslagen ny 
placering av badhuset. En effektiv parkeringslösning i centrum är 
eftersträvansvärt så samnyttjande mellan boende och besökare bör 
ske. Det föreslås även förbättrade cykelstråk fram till centrum och 
föreslagen ny placering av badhuset vilket även det anses gynna 
möjligheten att välja annat transportslag än bil. 

Belysning är en viktig del av en bebyggd miljö. Planprogrammet 
reglerar inte denna typ av detaljerade frågor. Om platsen som 
yttrandet avser är på privatägd mark såsom centrumtorget så är det 
fastighetsägaren som ansvarar för belysningen. På kommunens 
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mark i form av gator, gång- och cykelbanor samt grönytor så 
hanteras frågan av Tekniska förvaltningen. 

Befintlig busshållplats kommer att byggas om kopplat till införande 
av BRT-busslinje.  

Det utpekade bostadsområdet vid Granrisvägen mot 
Norrköpingsvägen kvarstår i planprogrammet och är ett förslag 
om en utbyggnad på lång sikt. Som beskrivs i planprogrammet så 
handlar utbyggnaden om att öppna upp Brickebacken samt länka 
samman stadsdelen västerut med det utbyggnadsområde som 
pekas ut i den kommunövergripande översiktsplanen. Planeringen 
av område västerut är i dagsläget inte inledd så en översyn av det 
utpekade bostadsområdet vid Granrisvägen och vidare diskussion 
om detta sker rimligen i samband med den detta. 

 

Ungdomar från Föreningen Trädets kvällsverksamhet 
 

- Bygg gärna in centrumtorget så det blir ett inomhuscentrum. 
- Hur är tanken med parkeringen om det blir ett bad där? 

 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet styr inte i detalj hur centrum ska utvecklas och se 
ut men i programmet finns medskick inför fastighetsägarnas 
utveckling av kvarteren i form av vad som ska ”värnas” och vad 
som ska ”utvecklas”. Exempelvis anges att den så kallade 
centrumbildningens läge och funktion för området ska värnas och 
att byggnadernas utformning och gestaltning bör utvecklas. Det 
anges vidare att torget behöver utvecklas som platsbildning och 
mötesplats och att miljöerna runt centrum behöver utvecklas för 
att den upplevda tryggheten ska öka 

För svar på frågan om parkering, se kommentar till yttrande från 
Brickebackens områdesgrupp ovan. 

 

Brickebackens skola, klass 6A och 6B 
 
Vi, klass 6a och b på Brickebackens skola har tagit del av planerna och har 
några åsikter om dem. Det är spännande att se och tänka på hur det kanske 
kommer att bli. Men vi är otåliga! Vissa saker skulle vi vilja se snart. 
 
Om Örebro kommun menar allvar med att Brickebacken ska växa så mycket 
är det absolut nödvändigt att det blir mer aktiviteter för unga. Vi måste få hit 
fler klubbar och olika sporter. Att stå och hänga i centrum är inte vad vi vill. 
Om man får mer aktiviteter minskar förstörelse och brottslighet! När 
kommunen bygger nytt bad borde man också satsa på ett aktivitetshus typ 
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Tegelbruket. Föreningen Trädet gör mycket bra och kunde kanske vara 
ansvariga men vi hoppas på att det skulle bli många olika klubbar som 
var med i arbetet. Vi tycker att nuvarande bad och idrottshall skulle kunna 
byggas ut och byggas om. Dans, handboll, basketboll, biljard, skateboard och 
klättring, ja vilken sport som helst som ger oss något att göra under 
vintertiden. 
 
Vi ser på ritningarna att det är nya och ombyggda parker på gång. Vi förstår 
att det är viktigt men det finns viktigare saker för oss. Parkerna är bara 
användbara på somrarna. Men vi har ändå ett förslag angående ”Blå 
Parken”. Blå parken används väldigt lite idag och vi tror inte att det kommer 
att bli någon stor förändring på det även om den skulle rustas upp. Där skulle 
det istället kunna vara en mountainbike-bana. På kullen skulle det finnas en 
pulkabacke som sköttes om. Vi vet att planen inte handlar om detaljer. Men 
vi vill uttrycka det här redan nu så att kommunen inte bygger in en klassisk 
park som sedan är i vägen för t ex vårt förslag. 
 
Vi har ytterligare några förslag som nog behövs planeras direkt. 

- Isbana. När man bygger ett nytt bad måste man värma vattnet. Då 
får man automatiskt kyla också. Den skulle kunna användas till en 
konstfrusen skridskobana. 

- Skateboardpark. Gärna under tak eller vid Blå parken. 
- Konstgräsplan. Fotbollen aktiverar många barn och ungdomar. En 

sån plan förlänger säsongen och stimulerar en intresserad klubb. 
 
Hur ska man få råd med dessa satsningar undrar ni kanske? Glöm inte bort 
att det flyttar in många i ”Nya Brickebacken” och de betalar skatt! 
 
Vi hoppas på en bra framtid för Brickebacken och för framtidens ungdomar. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Ett planprogram handlar om att i ett tidigt planeringsskede utreda 
vilka ytor som exempelvis ska bebyggas och vilka ytor som ska 
utgöra grönytor. Planprogrammet ligger sedan till grund för vidare, 
mer detaljerad planering. När i tid detta sker är svårt att säga med 
exakthet idag eftersom det beror på hur kommunen prioriterar 
planering och utveckling i kommunen i stort, vilket kan skifta över 
tid.  

Många av de förslag som framförs skulle kunna finnas inom de 
ytor för exempelvis park som planprogrammet föreslår. Förslagen 
som framförs här skickas vidare till berörda förvaltningar såsom 
Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen som 
inspel och önskemål från er när de arbetar vidare med 
genomförandet och utvecklingen av området.  

 



ÖREBRO KOMMUN 2021-05-04 SAM 21/2016 

  37 (82) 

Hyresgästföreningen Brickebacken  
 
Hyresgästföreningen i Brickebacken anser att planförslaget i sin helhet är bra 
där det ingår mer bebyggelse men att det tas hänsyn till den omliggande 
naturen. Byggandet av ett nytt bad i centrum har vi sett fram emot. 
 
Utvecklingen av centrum som en naturlig samlingsplats med utökad service är 
viktigt. Vi anser att föreningen Trädets verksamhet borde flyttas fram så att 
den blir mer tillgänglig för alla ålderskategorier. Borde utredas om det är 
möjligt att ovanpå Trädets lokaler bygga ett äldre/vårdboende och 
vanliga/studentlägenheter. Aktivitetslokaler, restaurang/café m.m. kan då 
samutnyttjas och bli en naturlig samlingsplats för alla åldrar. Ett vårdboende 
tillför också arbetsplatser som vi tror är viktigt för att få ett levande centrum. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet visar på en långsiktig utveckling för 
Brickebackenområdet och anger kommunens viljeinriktning 
kopplat till markanvändning. Planförslaget styr inte, men hindrar 
inte heller, det önskemål som framförs om föreningen Trädets 
verksamhet. Plats för vård- och omsorgsboende pekas ut i 
områdets södra del, i närheten av Saxons park, och alltså inte i 
direkt anslutning till centrum. Det ses dock som en positiv 
utveckling om bostäder kan tillkomma i anslutning till centrum. 
Önskemålen noteras och tas även vidare till fastighetsägarna i det 
kommande arbetet med vidare planering av centrumkvarteren. 

 

Örebro Simallians 
 
Från Örebro Simallians skulle vi vilja framföra följande angående det nya 
badet i Brickebackens centrum: 
Vi är glada över att kommunen väljer att bygga nytt i stället för att renovera 
det befintliga badet. Ett utslitet bad är vanligtvis svårt och dyrt att renovera. 
Dessutom är bassängen i Brickebacken så liten att den endast har begränsad 
användning för simskolorna. 
 
Att främja simkunnighet är ett uppdrag som Sveriges kommuner har och 
behovet av ytterligare bassängyta är stort i Örebro, dels med tanke på den 
positiva befolkningsutvecklingen, dels med tanke på övriga bads skick. 
Gustavsvik, som ju är huvudanläggningen för simning och annan vattensport, 
byggdes på 60-talet och har snart tjänat ut. Badet behöver ersättas med ett 
nytt, precis som skett i många andra kommuner i landet, exv. Västerås, 
Eskilstuna och Umeå. Intresset från vuxna att lära sig simma, alternativt 
utveckla sin simning, och att motionera är starkt växande. 
 
ÖSA har löpande haft diskussioner med Örebro kommun och även haft en 
dialog med Örebroporten. Ritningar och förslag har tagits fram från White 
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arkitekter och våra tankar har delgivits er både skriftligt och muntligt. Vi 
hoppas att kommunen kommer att överväga vårt förslag och besluta i dess 
riktning. En anläggning för simning, enligt ÖSA:s förslag, skulle kraftigt öka 
attraktionskraften i Brickebacken samt också öka den sammanbindning med 
staden som vi alla önskar. Vårt förslag innehåller skolbassänger och en 50-
metersbassäng som, med sin flexibilitet, skulle bli ett stort lyft för simsporten 
som helhet, samt bidra till kommunens image som idrottsstad. Vi är också 
helt övertygade om att förslaget, på relativt kort sikt, kommer att visa sig vara 
den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. 
 
Vi ser med intresse fram emot kommunens beslut. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet visar på en långsiktig utveckling för 
Brickebackenområdet och anger kommunens viljeinriktning 
kopplat till markanvändning. I planprogrammet pekas en plats ut 
för ett nytt badhus. Hur detta ska utformas och vad det ska 
innehålla hanteras inom en annan process och inom ramen för ett 
detaljplanearbete och inte inom ramen för planprogrammet.  

 

IOGT-NTO:s fritidsgårdsförening, Café Skogen 
 
Generellt  
IOGT-NTO:s fritidsgårdsförening (populärt även kallad Café Skogen) har 
inte så mycket att tycka till om majoriteten av förändringar som 
planprogrammet visar. Den tillväxt som är planerad i detta planprogram och 
även i närområdena runt omkring Brickebacken som fastställts i 
översiktsplanen för Örebro kommun kommer förmodligen vara bra för den 
verksamhet som vi bedriver på fritidsgården gällande besökare och medlemmar. 
Vi tror också att vår verksamhet kommer att vara en tillgång som ett 
kulturcenter till de c:a 13000-17000 invånare som kommer bo i närområdet 
”Södra staden” i framtiden.  
 
Men med så mycket fler invånare i närområdet tror vi även att det kan 
medföra vissa hot mot vår verksamhet i form av mer kriminalitet och 
skadegörelse. 
 
Västra Brickebacken - entré mot Norrköpingsvägen  
Den del av planprogrammet som intresserar oss mest är den som förmodligen 
ligger längst bort i tid att genomföra och rör det så kallade Västra 
Brickebacken och den infartsväg från Norrköpingsvägen som planeras. Detta 
nämns både i Planprogrammet och i Örebro kommuns översiktsplan att det är 
länken från Brickebacken som sammanbinder Glommanområdet med 
Adolfsberg och Marieberg. Detta omnämns under arbetsnamnet ”Södra 
staden”.   
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Mitt i detta ”stråk” finns Café Skogen som IOGT-NTO:s 
fritidsgårdsförening driver. Vi har yttrat oss vid samråd för Örebro kommuns 
nya översiktsplan och där opponerat oss om den förläggning av bebyggelse i vårt 
närområde, framför allt skogspartiet öster om vår fastighet. Där det finns 
kulturlämningar (hällristningar från 1900-talet) som bör bevaras. Samt att vi 
i vår scout och friskvårdsaktiviteter är beroende av den skog som ligger utanför 
vår fastighet.   
 
När nu planerna i översiktsplanen nu tar nästa steg i form av planprogram 
för Brickebacken ser vi att det med planerna på att etablera ”Västra 
Brickebacken - entré mot Norrköpingsvägen” är första steget att även fortsätta 
med planerna på att etablera byggande av stråket väster om Norrköpingsvägen 
mot Adolfsberg.  
 
Därför vill vi lämna vissa tveksamheter mot etableringen av ”Västra 
Brickebacken”. 
 

• Vi är tveksamma till att etablera bostäder så nära 
Norrköpingsvägen av miljöskäl (trafikbuller och avgaser) även om 
byggnationen blir så pass intregerad med naturen som föreslås. Detta 
oavsett vilken sida av Norrköpingsvägen vi pratar om. 

• Det finns inga konkreta förslag på hur en ”entré” från 
Norrköpingsvägen ska utformas, varken på östra eller västra sidan 
om Norrköpingsvägen. Detta gör att det är mycket svårt att ta 
ställning till om detta blir en bra lösning. Det finns andra delar i 
planprogrammet som beskrivs hyfsat detaljrikt och som därför är lätt 
att ta ställning till t.ex. utformningen av byggnaderna i förhållande 
till terrängen i ”Västra Brickebacken”. Där man visar ex. från 
andra delar i landet. Det framgår t.ex. inte om det ska vara en 
rondell eller tillfartsväg med biltrafik in till Brickebacken. Vi kan 
inte av översiktsplanen helt utläsa om biltrafik ska tillåtas även in 
till ”Södra staden” väster ut från Norrköpingsvägen, vilket vi i så 
fall är mycket tveksamma till. Och hur ska man lösa 
cykelanslutningarna mellan ”Västra Brickebacken” och ”Södra 
staden” över Norrköpingsvägen, cykelväg i anslutning till en rondell 
eller anslutningsväg. Vi skulle föreslå en bilinfartsväg till 
Brickebacken och en gång och cykelbro över Norrköpingsvägen.   

• Om man fastställer planerna för ”Västra Brickebacken” utan 
förbehåll har man indirekt även lagt en viktig grund för hur 
utformningen av byggnationen väster om Norrköpingsvägen som finns 
beskriven i Översiktsplanen och som då i förlängningen påverkar 
fritidsgårdens verksamhet. 
Därför vill vi passa på att redovisa lite ny fakta och även påminna 
om våra synpunkter gällande översiktsplanen som gör att vi skulle 
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rekommendera att omvärdera en del av planeringen av ”Södra 
staden” 

• Enligt översiktsplanen ska byggnationen från ”Västra 
Brickebacken” fortsätta i ett stråk på andra sidan 
Norrköpingsvägen. Se bild nedan. 
 

 
 
Mot ett större område som till ytan nästan motsvarar nuvarande 
Brickebacken. Detta område hamnar som vi påpekat tidigare mitt i den 
nuvarande skog som vi bedriver ett omfattande frilufts-, kultur- och 
friskvårdsverksamhet. Prickarna i bilden visar tätheten på bebyggelsen och där 
kan vi notera att det kommer vara tätast med bebyggelse närmast våran 
fastighetsgräns. Genom detta område finns det än kulturstig med  
”moderna” fornlämningar i form av hällristningar från 1920-40 talet. Som vi 
i fritidsgårdsföreningen har märkt ut och sköter med stöd av Länsstyrelsen. 
Området är dessutom rikt på fornlämningar och naturvärden.  
Då vi ser att våra förslag på förändring av översiktsplanen inte hörsammats 
vid fastställelse, vill vi även tillföra ny information som inte fanns med vid 
remissperioden för översiktsplanen som vi anser förstärker våra tidigare förslag 
att ändra på planerna för bebyggelse gällande ”Södra staden” i området mellan 
Brickebacken och Adolfsberg som till viss del påverkas av planprogrammet för 
Brickebacken.  
Det granskogsområde som finns söder om inplanerad bebyggelseområde har 
enligt kommunens skogsförvaltare blivit kraftigt angripen av granbarkborre 
och måste därför kalhyggas för att inte sprida smittan vidare.   
I det planerade byggområdet som sträcker sig från Norrköpingsvägen och bort 
till vår fastighet som ligger norr om det angripna skogspartiet är än så länge 
inte angripit p.g.a. att det är mer blandskog och blir därför mer intressant att 
bevara. I detta skogsområde har dessutom Naturskyddsföreningen hittat 
intressant växtlighet som är skyddsvärd som gör att området är än mer 
olämpligt att bebygga.  
Därför förslår vi att detta byggområde enligt översiktsplanen omvärderas inkl. 
planerna på ”Västra Brickebacken” då dessa områden hänger samman.  
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Vårt förslag är att det skyddsvärda skogsområdet väster om 
Norrköpingsvägen och fram till vår fastighet bevaras och ersätts mot att 
bebyggelse förläggs längre söder ut där man ändå måste kalhygga skadad skog.  
Den planerade bussgatan genom den skyddsvärda skogen flyttas till den 
befintliga väg som går från Sörbyvägen och söder ut väster om vår fastighet och 
ner till det område av bebyggelse som vi förslår ovan.  
Detta skulle inbära att ni bevarar skyddsvärd växtlighet, kultur- och 
fornlämningar inom området samt att fritidsgårdens frilufts- kultur- och 
friskvårdsverksamhet kan fortsätta att utvecklas till gagn för framtida boende 
i närområdet. Och ett skogsparti som redan är skadat blir bebyggt istället, 
men med samma mål att förbinda stadsdelarna Brickebacken och Adolfsberg i 
den så kallade ”Södra staden”.   
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet visar på en långsiktig utveckling för 
Brickebackenområdet och anger kommunens viljeinriktning 
kopplat till markanvändning. I väster föreslås ett 
utbyggnadsområde i enlighet med den kommunövergripande 
översiktsplanen. Planprogrammet anger att detta rimligen 
fortsätter att planeras och byggs först i samband med fortsatt 
planering på Norrköpingsvägens västra sida. De aspekter som 
framförs såsom buller, cykelkopplingar, trafikfrågor, naturvärden 
etc. kommer då studeras och utredas vidare och kommer att 
påverka förslagets utformning. För trafikbuller och luftkvalitet 
finns lagstiftade riktvärden som är tänkta att säkerställa goda och 
hälsosamma bostadsmiljöer med hänsyn till dessa aspekter. Vid 
kommande detaljplaneprocesser kommer en prövning mot de 
lagstiftade riktvärdena att ske för att bedöma lämpligheten och 
utformning av nya bostäder mot Norrköpingsvägen. 

Området mellan Brickebacken och Adolfsberg ingår inte i 
planprogramsområdet och något uppdrag om fortsatta planeringen 
finns inte i dagsläget. Informationen om naturvärden och 
skyddsvärda arter har nu kommit kommunen till känna och 
kommer, tillsammans med övriga aspekter, ligga till grund när ett 
förslag ska vidareutvecklas för det området.  
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Fastighetsägare och boende inom planområdet 
 
ÖrebroBostäder AB, ÖBO 
 
Vi vill börja med att framföra att vi ser positivt till förslaget och det underlag 
som tagits fram stämmer överens med det vi känner till om området. Mycket 
som vi lämnat som synpunkter i tidigare skeden har arbetats in i förslaget. Vi 
har några saker vi ändå vill lyfta och som vi har en förhoppning om att vi kan 
föra en fortsatt dialog kring. 
 
Tallkotten:  
Bussgatan som är föreslagen att gå genom området ser vi att vi kan arbeta med 
och vi har tagit fram en byggnation som är möjlig trots en ny gata som går 
genom området. När det gäller den nya hållplatsen så ser vi med fördel att den 
skulle placeras i anknytning till vår nya byggnation, se figur 1. Vi har gärna 
en fortsatt dialog kring detta och där vi kan visa våra planer för området, 
samt att vi behöver ha en dialog kring att ÖBOs mark tas i anspråk.  
 

 
Fig 1. Placering av hållplats. Pilen visar i vilken riktning och inte exakt placering. 

 
Ny gata genom området som fortsätter till Enrisvägen ser vi inte lika positivt 
på då den delar upp kvarteret ytterligare, förutom bussgatan (se figur 2). Vi 
får in trafik i området och vi tappar möjligheten att skapa attraktiva 
gårdsmiljöer med mycket grönska. Däremot ser vi positivt till om det istället 
skulle vara en gång- och cykelbana genom området som dels hjälper till att 
knyta an Tallkotten med övriga Brickebacken och främjar andra 
transportmedel än bil på ett tryggt sätt. Flera av de boende i området har lyft 
att man helst inte vill cykla genom skogspartierna och att det inte känns 
tryggt, detta skulle man kunna arbeta med på denna plats. 
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Fig 2. Ny väg genom Tallkotten. 

 
Pendlingsparkering 
Vi ser positivt till att kommunen möjliggör för fler att använda 
kollektivtrafik men anser att placering av en pendlingsparkering behöver 
studeras mer och undersöka möjligheten for samutnyttjande. Skapas det endast 
en pendlarparkering så är risken som vi ser det att det blir en otrygg plats som 
kan locka till sig aktivitet som inte är positiv. Det finns en stor möjlighet att 
samutnyttja mellan idrottsplatsen, pendlarparkering och våra kommande 
bostäder. Ser man på tidshorisonten 20 år framåt så kanske vi inte använder 
bilar på samma sätt och därför borde man hitta sätt att samutnyttja redan 
idag så vi inte tar mer mark i anspråk än vi behöver och som vi sen behöver 
omvandla till något annat. Skulle det kunna vara något för det kommunala 
parkeringsbolaget att studera närmare och bygga på en lämplig plats? Vi är 
gärna med i en sådan dialog. Placeringen är också viktig utifrån vad man 
möter när man kommer in i området, en parkeringsyta är kanske inte det 
mest attraktiva att möta. 
 
Enrisvägen  
Om det blir en ny vägdragning in på vår fastighet behöver vi omdisponera ytan, 
vilket kan medföra kostnader för oss. Tillsammans med den nya kopplingen 
till Enrisvägen och genomfarten till Tallkotten ser vi en risk att vi får många 
boende som tar sig genom Tallkotten upp till den nya bussgatan.  
Vi förstår att man letar byggrätter men vi anser att i så fall behöver ny infart 
till Enrisvägen studeras närmare. Vi saknar även att det inte är utpekat som 
möjliga byggrätter på den ytan som kan skapas för oss om infarten placeras 
om. Se figur 3. 
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Fig 3. Koppling till Enrisvägen och byggrätter. Markerat med rött: saknar utpekat 
område för byggrätter. Markerat med blått: ny infart till Enrisvägen som vi har 
synpunkter på. 

 
Centrum 
Vi är positiva till den utvecklingen man tänker sig i centrum. Däremot ser vi 
gärna att man inte placerar ut badhuset så exakt utan att det läget behöver 
studeras närmare. Då en utveckling av befintliga hus ska ske så är 
placeringen svår att fastslå redan nu. Vi ser med fördel att man lägger in den 
blåa färgen med dom övriga färgerna som ligger över centrum, se figur 4. 
Skalan för byggnation av bostäder skulle behöva anges för centrumkvarteret, 
utpekat i kartan är att det är högre byggrätter kopplat till Saxons väg men 
inte angett för den framtida byggnationen i centrum. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. Färgen som markerar 
badhus borde läggas även på 
centrumdelen, visar ett exempel 
vad vi menar. 

 
Ekonomi 
Vi saknar någon slags konsekvensanalys utifrån ekonomi och genomförandet, 
har man tex tagit med i beräkningarna fastighetsvärden och möjligheten för en 
exploatör att få ekonomi i ett projekt. Alternativt en väldigt tidig dialog innan 
vi kliver in i ett aktivt planförfarande. Om Tallkotten ska bära både 
kostnaderna för genomförande av bussgatan men även eventuellt anpassning av 
trafikplatsen vid Norrköpingsvägen så kan det bli svårt att genomföra 
projektet på Tallkotten. Fastighetsvärdena i det här området är av naturliga 
skäl andra än om vi är i ett centralt läge. Om räntorna börjar gå upp så 
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kommer fastighetsvärdena gå ner och det kommer slå direkt på de projekt som 
ska göras i området, med höga exploateringskostnader på detta så kan 
projekten bli svåra att genomföra.  
 
Vi kommer inte godta att ta kostnader kopplade till en ny trafiklösning vid 
Norrköpingsvägen, vi anser inte att den gynnar tex Tallkotten utan är till för 
att möjliggöra ett verksamhetsområde. Om det inte är möjligt att få en analys 
nu så är det väldigt viktigt att ta till en tidig dialog kring 
exploateringskostnader innan man kommit för långt i planförfarandet. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
En fortsatt dialog kommer att ske mellan ÖBO och Örebro 
kommun angående utvecklingen av kvarteret Tallkotten samt 
möjligheter och effekter kopplat till ny vägdragning. Detta sker 
inom ramen för det pågående detaljplanearbetet vilket fortlöper 
parallellt med planprogramsarbetet. Det är angeläget att 
busshållplatsen får ett läge som nås av många, ligger synligt och 
har en god placering i relation till ny byggnation. Fortsatt dialog 
ska även ske kring den i planförslaget illustrerade gatuanslutningen 
från kvarteret Tallkotten söderut mot Gällerstavägen. Denna bör 
övervägas som koppling för cyklister och fotgängare i första hand 
och bedöms vara mindre viktig för bilister. Detta studeras vidare 
som en helhet med den nya byggnationen i kvarteret. Kommunen 
ser positivt på intentionen om gång- och cykelväg genom kvarteret 
som komplement till övriga cykelvägar i grönområdena i kvarterets 
ytterkant. 

Beträffande pendlarparkering, se kommentar till yttrande från 
Region Örebro läns ovan. 

Föreslagen ny koppling av Enrisvägen till Gällerstavägen ska ses 
som en illustration och behöver studeras vidare i den fortsatta 
planeringen. Detta sker i samverkan med ÖBO så att tillfart till 
befintliga parkeringar kan lösas på ett lämpligt sätt. Risken för 
ökad genomfartstrafik norrut via kvarteret Tallkotten bedöms vara 
liten då en vägkoppling med bättre framkomlighet kommer att 
vara att köra via Norrköpingsvägen. Kommunen ser i huvudsak 
positivt på byggnation på befintliga parkeringsplatser vilket 
bedöms vara möjligt att studera vidare. Parkering för såväl 
befintliga som tillkommande bostäder ska då lösas inom ÖBOs 
fastighet. Planförslaget ses över och kompletteras med denna 
möjlighet och förslag till byggnation som utgångspunkt för 
fortsatta studier av området. 

Stadsbyggnad har en förståelse för att frågan om badhuset inte har 
studerats i detalj i dagsläget och att det därför kan vara svårt att 
med säkerhet säga att en byggnation på den utpekade platsen går 
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att lösa. Det finns dock fördelar sett till markering av 
centrumområdet, orienterbarhet, synbarhet och närhet till det 
centrala stråket som Saxons väg utgör samt närheten till framtida 
busshållplats för BRT-bussar. Det föreslagna läget förordas därför 
även fortsatt.  

Stadsbyggnad ser positivt på en kompletterande byggnation på och 
i anslutning till de befintliga byggnaderna. Beskrivningen av 
centrumkvarteren och vad man ska förhålla sig till i samband med 
en utvecklad byggnation utvecklas i planhandlingen.  

Samverkan och dialog kopplat till genomförandeekonomi sker 
mellan ÖBO och Örebro kommun.  

 

Hemgården Förvaltningsaktiebolag 
Ägare till fastigheten Grantoppen 2 
 
Vi skulle vilja ”mjuka” upp vår del utav området och bygga tre radhus på 
vår fastighet enligt bilagt förslag. 
 
Tack på förhand. 
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Stadsbyggnads kommentar:  
I planprogrammet anges en möjlig bostadsutveckling på den del av 
fastigheten som synpunkten avser samt stråket längs med 
Granrisvägen. Den aktuella fastigheten har i jämförelse särskilda 
omständigheter som kan försvåra en utveckling, då platsen är 
begränsad, bullerutsatt och ligger intill högre bebyggelse.  

Frågan om komplettering med bebyggelse på den föreslagna ytan 
har behandlats i ett tidigare planbeskedsärende för fastigheten 
Grantoppen 2 (ärendenummer Bn 157/2019). Stadsbyggnad har i 
det tidigare ärendet gjort bedömningen att en komplettering med 
den föreslagna bebyggelsen på den föreslagna ytan inte är lämplig, 
huvudsakligen på grund av de olägenheter som närheten till 
befintligt flerbostadshus bedöms kunna medföra för både 
befintliga och tillkommande bostäder samt på grund av trafikbuller 
från Granrisvägen som utgör ett hinder för placering av uteplatser.  

Stadsbyggnad ser inte att den nu föreslagna bebyggelsen innebär 
en förändring av dessa förhållanden och att det besked som gavs i 
det förra planbeskedsärendet gäller även för detta förslag till 
bebyggelse. Det tidigare planbeskedsärendet återkallades av 
fastighetsägaren och är därmed inte formellt beslutat av 
Byggnadsnämnden. 

 

Ägare av fastigheten Almby 11:236  
 
Jag önskar lyfta idé om att utveckla närområdet till Brickebacken som 
villatomter. Gällerstavägen 204 och dess omkringliggande tomter tror vi skulle 
göra sig lämpliga som villatomter eftersom många gärna skulle vilja bygga villa 
nära Örebro centrum. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Fastigheten Almby 11:236 används idag för småhusbebyggelse och 
är i planprogrammet utpekat för en fortsatt användning likt idag. 
Fastigheten ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse och 
med god tillgång till kollektivtrafik och service. I översiktsplanen 
ställer sig kommunen generell positivt till komplettering med 
bebyggelse i anslutning till befintliga områden och i 
kollektivtrafiknära lägen. 

Lämpligheten i den föreslagna bebyggelsen behöver prövas i en 
detaljplaneprocess där förutsättningarna och lämpligheten utreds 
vidare. Ansökan om planbesked kan skickas in till kommunen.  
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Boende på Björkrisvägen 1E  
Nedanstående är ett inlägg på Facebook som jag skrev efter att ha kollat på 
det nya planprogrammet (20-25personer uttryckte stöd eller medhåll, ingen sa 
emot. [Namn namn].16): 
 
"I dagarna kom det nya planprogrammet för Brickebacken, som nu ska ut på 
samråd. I fördialogerna verkar många, precis som jag, ha uttryckt 
uppskattning för de stora skogs- och grönområdena i och omkring vår fina 
förort. Och vad ser vi i planprogrammet? Givetvis hur stora delar av skogen 
ska skövlas till förmån för bebyggelse, företag och vägar. 
 
För några år sen hade jag ofta ångest av att se dels hur skogen huggs ned till 
förmån för det gigantiska, bullriga stenbrottet i närhet och för "trygghet" och 
"skogsvård", dels hur allmännyttan säljs ut till förmån för "blandade 
upplåtelseformer". Våra bostadsområden pekas ut som "segregerade", trots att 
Brickebacken är enormt mycket mer etniskt och socialt blandat än 
villaområdena i omgivningen. Samhällsproblem lokaliseras hos oss som bor i 
ekonomiskt mindre privilegierade områden, istället för hos de rika vars livsstil 
och politiska intressen är förödande för miljö och klimat och bidrar till ökade 
ekonomiska klyftor och växande samhällsproblem. Lösningen är tydligen bl.a. 
att sälja ut hyresrätter till privata företag och knasiga hyresvärdar, och att 
omvandla billiga bostäder till dyrare så att vi får ännu färre ställen där vi kan 
bo, istället för att t.ex. bygga billiga hyresrätter i villaområdena. 
 
Tidigare försökte jag i dessa frågor agera och påverka lokalt på olika sätt. 
Idag känner jag mest bara uppgivenhet, och tror också att jag varit för naiv. 
Urbaniseringen är en maskin som lever sitt eget liv. Städerna expanderar, de 
ekonomiska klyftorna ökar, den direkta och indirekta förföljelsen av de fattiga 
växer, och välmåendet för vilda djur och växtlighet i vår närhet är en 
ickefråga. Allt som inte är lönsamt ska bort, och "medborgardialoger" är föga 
mer än på sin höjd ett sätt att skapa legitimitet för politiska beslut som tas av 
människor som inte bor i eller har någon genuin lojalitet med eller förankring i 
våra områden. 
 
Det kommer ingen knorr på detta sorgliga inlägg. Jag bara ropar ut min sorg 
lite för döva öron. Har du orkat läsa hit kan du väl ge mig en elektronisk 
kram i kommentarsfältet. Är du någon lokal som bryr dig och har lite tid och 
ork får du gärna kolla på planprogrammet och antagligen förgäves ge 
synpunkter där de hör hemma." 
 

Stadsbyggnads kommentar: 
Att Brickebacken är en attraktiv stadsdel med kvalitéer och stor 
potential är en av de huvudsakliga orsakerna till att ett 
planprogram för området tas fram. Planprogrammet möjliggör att 
fler människor kan bosätta sig i Brickebacken och ta del av de 
kvalitéer området erbjuder i form av bland annat närhet till natur, 
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service och en blandning av människor med olika sociala och 
kulturella bakgrunder. 

Under framtagandet av planprogrammet har Stadsbyggnad behövt 
förhålla sig till och göra avvägningar mellan ett stort antal allmänna 
och enskilda intressen. Planprogrammets föreslagna utveckling är 
ett resultat av dessa avvägningar, där ambitionen har varit att 
försöka fånga in så många aspekter och önskemål som möjligt. På 
grund av att olika intressen ofta står i konflikt med varandra och 
medlen att besvara dem är begränsade både av formella och 
resursmässiga ramar kan dock alla önskemål och intressen sällan 
tillmötesgås i en planprocess. Mot bakgrund av detta har 
Stadsbyggnad förståelse för att enskilda parter i planprocessen kan 
uppleva att deras synpunkter och intressen inte tas i beaktande, 
men vill samtidigt framhålla att planprogrammets föreslagna 
utveckling bör ses som ett resultat av en kompromiss mellan ett 
stort antal olika intressen, förutsättningar och sakfrågor. 
Planprogrammet kommer att ligga till grund för fortsatt planering 
inom området och prövas i detaljplaner, där samråd på nytt 
kommer att ske med berörda.  

 

Boende på Björkrisvägen 6J  
 
Tack för ett intressant möte om det nya Brickebacken. Jag har några 
synpunkter på det aktuella planförslaget. Då en ny idrottshall ligger närmast i 
tiden börjar jag med den: 
 

1. Jag anser att en idrottshall ska ligga i anslutning till grönområde och 
om möjligt utomhus idrotts-/fotbollsplan. Då kan man kombinera 
t.ex. simning med en tur i elljusspåret och nyttja hallens dusch- och 
omklädningsrum. Det bästa läget anser jag är mellan Blå parken och 
Brickebackens IP. Vid behov kan man flytta sydöstra påfarten till 
Norrköpingsvägen något. Ett elljusspår kan delvis utnyttja befintlig 
promenadväg och följa Norrköpingsvägen tillbaka till idrottsplatsen 
och runda den. Dess parkering kan samordnas med 
pendlarparkeringen. Om detta inte är möjligt vore en placering vid 
Saxonparken eller söder om Enrisvägen bättre än i centrum. 
 

2. Att bygga sönder Norrköpingsvägen med en infart mot Granrisvägen 
ser jag som en mycket kortsiktig lösning. På sikt kommer en 
förbindelse mellan Norrköpingsvägen och Utvecklingsområde Södra 
Staden att behövas. Den kommer dels att avlasta Glomman och dels 
att utgöra en naturlig infart till den växande bebyggelsen i södra 
Brickebacken. Där ska den ansluta till den södra utfarten mot 
Gällerstavägen. Jag anser vidare att denna utfart ska förlängas öster 
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ut genom industriområdet till Stortorpsvägen söder om Markaskogen! 
Den nya trafikplatsen på Norrköpingsvägen utformas lika dant som 
dagens planfria korsning med Gällerstavägen. 
 

3. Norrköpingsvägen är en av Örebros viktigaste infarter vilken 
Trafikverket svårligen skulle gå med på att förse med korsningar som 
förstör trafikrytmen. Att tro att all tung trafik skulle ta omvägen 
över Marieberg är inte realistiskt. Därför skulle en placering av 
bostäder närmare Norrköpingsvägen än idag medföra svåra 
bullerstörningar som kräver bullerplank liksom vid Nynäsvägen i 
Enskede söder om Stockholm. 
 

4. En utbyggnad av Brickebacken kräver en utökad samhällsservice 
jämfört med idag. Denna kan dessutom nyttjas av befintliga 
stadsdelar som Brickeberg, Adolfsberg och Norra Bro samt av 
Utvecklingsområde Södra Staden. Det som kommer att behövas är 
närpolisstation, när-akut i anslutning till vårdcentralen, apotek, 
bank, taxihållplats och ett större samlat utlämningsställe för post och 
paket. En del av dessa faciliteter såväl som fler butiker är mer 
angelägna att placera i centrum än den föreslagna idrottshallen. 
 

5. Beskrivningen av vård och omsorgsboendet har alldeles för litet 
utrymme i planhandlingen med hänsyn till antalet boende (80 st.). 
Jag anser även att platsantalet är i underkant och att planeringen 
ska påskyndas. Det är faktiskt mer angeläget att projektera detta 
boende än den föreslagna idrottshallen. Placeringen av äldre- och 
omsorgsboendet ska vara i närheten av vårdcentralen och infarten från 
Gällerstavägen, förslagsvis söder om Granrisvägen där planen nu 
innehåller en naturnära förskola. Anledningen till det är att boendet 
lätt ska kunna nås med varutransporter, ambulans, taxi eller bil för 
såväl personal som anhöriga. 

 
Stadsbyggnads kommentar:  
I yttrandet anges begreppet ”idrottshall” och att denna föreslås 
byggas enligt planprogrammet. Någon idrottshall är det inte tal 
om, men däremot ett nytt badhus, vilket ska ersätta det befintliga 
badet i centrumanläggningen. Föreslagen placering i centrum ligger 
fast i planprogrammet och detta läge kommer nu att utredas vidare 
i samband med att centrumutvecklingen tar ett steg framåt i 
planeringen. Detta sker inom ramen för att en detaljplan ska tas 
fram. Läget bedöms fördelaktigt nära andra verksamheter och 
skolan samt i ett bra läge intill busshållplatsen. 

Planförslaget tar utgångspunkt i och är en utveckling av vad den 
kommunövergripande översiktsplanen anger kopplat till 
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utvecklingen av staden fram till 2040. I översiktsplanen anges även 
övergripande och långsiktiga trafiklösningar som ligger till grund 
för detta förslag. 

För svar till frågan om byggnation längs Norrköpingsvägen se 
kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan.  

Förslag till verksamheter och samhällsservice att lokalisera till 
centrum noteras för det vidare arbetet och vidarebefordras för 
kännedom till fastighetsägarna för centrumkvarteren. 

Planering pågår för det föreslagna vård- och omsorgsboendet. 
Detta sker parallellt med framtagande av planprogrammet inom 
ramen för en detaljplan där marken söder om Brickebacken pekats 
ut och bedömts lämplig utifrån verksamhetens behov och 
områdets övriga behov och förutsättningar.  

 

Boende på Enrisvägen 20  
 
Vill härmed framföra mina synpunkter ang. planprogrammet för 
Brickebackenområdet. 
 
Vill först emellertid korrigera några felaktigheter i beskrivningen av området. 
Förekomsten av lägenhetsstorleken i Brickebacken är från 1 rum och kokvrå 
och upp till 5 rum och kök, inte från 2 rum och kök som det står i 
beskrivningen av bebyggelsen på s.19. Ettor med kokvrå finns i varje 
trappuppgång på Enrisvägen. 
 
De varierade flerbostadshusen på Enrisvägen består av 14 flerfamiljshus, inte 
4 som det står i beskrivningen på s.25. Bostadshusen sitter visserligen ihop och 
bildar tillsammans 4 rader. 
Stadsbyggnad kanske räknar varje husrad som ett flerfamiljshus? 
Bostadshusen består av 3–6 våningar. 
 
På s.26 står det att vårdverksamheterna nås via en invändig korridor i 
centrumbyggnaden. Detta stämmer inte. Det är bara Familjecentralen och 
Folktandvården som nås via den invändiga korridoren. Familjecentralen har 
sin egentliga entré på baksidan av byggnaden. Vårdcentralen nås via en entré 
från Granrisvägen bredvid Öbos bovärdskontor. Vårdcentralen och den 
invändiga korridoren i centrumbyggnaden byggdes om för många år sedan. I 
samband med den ombyggnationen fick vårdcentralen sin entré från 
Granrisvägen. 
 
I det programförslag som finns för Brickebackenområdet finns det mycket 
positivt. Bra att kommunen satsar på att bygga ihop Brickebacken med 
Norra Bro och Grankottevägen. På så sätt skapas en bättre sammanhållning 
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och helhet av området. Visionen och programförslaget är mycket bra och 
kommer att bli ett stort lyft för hela Brickebackenområdet. 
 
Finns emellertid några funderingar kring några av sakerna som nämns i 
programförslaget. 
 
Att bygga om och bredda Saxons väg och kommer att medföra mer 
bullerstörningar då de vallar som finns på sidorna tas bort. Vallarna har i 
dag ett slags bullerdämpande effekt, vilken försvinner när vägen byggs om. Det 
kommer dessutom att bli mer trafik i och med förlängningen av Saxons väg 
till Norra Bro, vilket även det leder till ytterligare bullerstörningar p.g.a. den 
ökade trafikmängden. Även förlängningen av Granrisvägen kommer att öka 
trafikmängden och leda till bullerstörningar. 
 
Satsningen på och utvecklingen av centrum är mycket viktig då antalet 
invånare i Brickebackenområdet ökar i takt med byggandet av bostäder. Det 
är också ett sätt att attrahera och locka nya besökare och boende till området. 
Där är jag övertygad om att det nya badhuset kommer att ha en stor betydelse. 
Vill också påpeka betydelsen av ett utlämningsställe för post och paket när 
området växer. Även viktigt att området har en drivmedelsstation.  
 
När det gäller skolbyggnaden behöver de verksamheter som finns i den ges ett 
mer centralt läge i och med en ombyggnad. I dag har de ett mer undanskymt 
läge. Tänker då närmast på bl.a. fritidsverksamheten, café och bibliotek. 
Önskvärt att dessa flyttas fram upp mot cykel- och gångbanan. Det skulle då 
bli lättare att hitta t.ex. biblioteket. Cafét skulle även kunna nyttja ytan 
mellan skolbyggnaden och centrumbyggnaden för utomhusservering. 
 
Vid byggandet av nya bostäder kommer förmodligen redan befintliga 
fastigheter att renoveras och byggas om. Detta kommer att i sin tur medföra en 
kraftig hyreshöjning, vilket i regel betyder att alla hyresgäster inte har råd att 
flytta tillbaka p.g.a. den nya högre hyran. Det blir en s.k. 
bortträngningseffekt. Med tanke på att kommunen i sin beskrivning av 
Brickebackenområdet visar på att den genomsnittliga disponibla inkomsten i 
området är låg, är risken överhängande att så kommer att ske. Hyresgästerna 
har helt enkelt inte råd att bo kvar. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet uppdateras så att rätt lägenhetsstorlek anges i 
nulägesbeskrivningen.  

Frågan om buller finns med i den fortsatta planeringen för att 
säkerställa en fortsatt god boendemiljö.  

Möjligheten att fortsätta med drivmedelsstationens verksamhet 
kvarstår. I planprogrammet föreslås dock en förändring av 
området på längre sikt. Verksamheters lokalisering inom en 
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byggnad styrs inte av planprogrammet. Förslagen vidarebefordras 
till berörda fastighetsägare.  

Planförslaget pekar på möjliga ytor för komplettering med 
bostäder. I handlingen anges även ställningstaganden kring hur 
fastighetsägarna, vid en eventuell renovering, ska förhålla sig till 
byggnadernas ursprungliga karaktär. Frågan om hyressättning 
hanteras inte inom ramen för ett planprogram utan är en fråga för 
fastighetsägarna i dialog med hyresgästföreningen. Intentionen är 
att komplettera området med nya bostäder vilket bedöms kunna 
leda till en varierad boendekostnad inom området.   

 

Boende på Granrisvägen 16R  
 
Ett utomhus bad för somrarna. Fritidshus för ungdomar i högre tonåren. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Ett planprogram handlar om att i ett tidigt planeringsskede utreda 
vilka ytor som exempelvis ska bebyggas och vilka ytor som ska 
utgöra grönytor. Planprogrammet ligger sedan till grund för vidare, 
mer detaljerad planering. Förslagen om utomhusbad och fritidshus 
skulle kunna finnas inom de ytor som planprogrammet föreslår. I 
dagsläget är detta dock inte aktuellt. Förslagen framförs till berörda 
förvaltningar som inspel och önskemål när de arbetar vidare med 
genomförandet och utvecklingen av området. 

 

Boende 1 på Granrisvägen (anonym) 
 
Jag har en positiv inställning till dessa förändringar, däremot har jag 
synpunkter ang två saker. Jag oroar mig för parkeringsmöjligheterna med 
dessa planer. Granrisvägens parkeringar är redan nu begränsade och vissa 
dagar tvingas vi boende parkera olovligt på gatorna för att få plats. Med 
denna ökning av bostäder så lär detta inte bli bättre. Trots att 
kollektivtrafiken ökar (minimalt) med förslaget så ser jag inte att fler 
människor gör sig av med sina bilar. Har folk besök, vart ska de parkera om 
de boende inte ens får en parkering i dagsläget? Sedan till min andra 
synpunkt, bensinstationen. Den behövs, inte bara för bensin utan för dess 
försäljning, paketutlämning och bilreparationsmöjligheter. Har man beställt ett 
stort paket kanske man inte har möjlighet att promenera för att hämta i 
centrum. E-handeln ökar oundvikligt. Detta kanske upplevs som ett litet 
bekymmer men tänker Ni att det nya Brickebacken ska underlätta och skapa 
en mer trivsam miljö där människor Vill bo så är småsaker som dessa 
nödvändigt att ha i åtanke. Även om vi Hoppas på ett bilfritt samhälle så är 
det långt från realistiskt. Många jobbar flertal mil bort och då hjälper varken 
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parkeringsminskning eller borttagning av bensinstationen. En så stor satsning 
sker för nästintill endast en kollektivtrafiksmiljö, det är inte realistisk om 
man vill ha upp fler människor till Brickebacken. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Brickebacken ingår i en första beslutad etapp av införande av 
kapacitetsstark kollektivtrafik vilket på sikt kan komma att 
förändra möjligheterna att ta sig med buss istället för bil till och 
från området. Detta kan leda i andra behov av bilparkering i 
framtiden. Antalet parkeringsplatser regleras inte i 
planprogrammet. Möjliga platser för kompletteringsbebyggelse 
pekas ut men hur detta ska lösas utreds vidare i detaljplaner. Även 
frågan om bilparkering hanteras vidare i det sammanhanget. 
Parkering ska lösas såväl för befintliga som tillkommande bostäder 
och utgångspunkten är Parkeringsnorm för Örebro kommun där 
så kallade flexibla parkeringstal tillämpas. 

På frågan kopplat till drivmedelsstationen och service se 
kommentar till synpunkt från Boende på Enrisvägen 20 ovan. 

 

Boende 2 på Granrisvägen (anonym) 
 
Ingen bebyggelse vid Granrisvägen. Bra med skog som bullerskydd mot 
Norrköpingsvägen.  
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Skogen utgör idag en visuell barriär mot trafiken på 
Norrköpingvägen vilket kan anses ha en viss betydelse för det 
upplevda bullret. Man kan även uppleva positiva ljud från lövbrus 
och ditlockade fåglar. Förslaget innebär att stora delar av skogen 
och dessa effekter kommer att finnas kvar. Det utpekade västra 
bebyggelseområdet, i Granrisvägens förlängning, kvarstår i 
planprogrammet men är fortfarande en sen etapp för fortsatt 
planering och bör studeras vidare i sammanhanget västerut söder 
om Glomman vilket pekas ut i översiktsplanen samt en översyn av 
Norrköpingsvägen.  

 

Boende på Tallrisvägen 4R  
 
Jag skulle vilja lämna några synpunkter om skogen runt Brickebacken. Vi 
flyttade hit 1988 och valde Brickebacken pga den fina skogen. Där har jag 
gått med barn och hundar enda sen dess. Vi bor längst ner på Tallrisvägen 
precis bredvid skogen. Under alla år har vi mött massa människor i skogen, 
barnfamiljer, hundar, barn som lekt i skogen, vi har hört en massa fåglar, sett 
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och hört hackspettar, hört göken som gal, massa fjärilar, sett ekorrar, 
igelkottar, massa blommor och väldigt ofta rådjur på ett speciellt ställe, alltså 
har det varit som en skog ska vara. Men för några år sedan så högg ni ner 
massor av skogen och nu är allt detta borta. Det är som att gå på en grusväg 
med lite träd runt omkring, och jag kan ej längre gå hemifrån ner till 
bensinmacken för där bullrar det så mycket så att man får ont i öronen, och 
stinker även extremt mycket avgaser från vägen bakom skogen, och jag har 
också mött väldigt mycket färre människor i skogen och färre barn som leker, 
så jag protesterar väldigt mycket emot om ni har några planer på att bygga så 
att ni måste ta bort ännu mer av skogen. Man kan heller inte gå någonstans 
utan att höra billjud eller skrammel. Så snälla ni, låt bli att förstöra 
skogen mer än vad ni redan gjort. 
 
Och en sak angående ett levande centrum så borde ni se till att Brickebackens 
musikstudio öppnar igen för där höll det till massor av ungdomar, istället för 
att de bara springer runt ute. De hade även aktiviteter i studion på skollov och 
när det var Brickebackens dag så var det många där från studion som 
uppträdde. Det är väl inget levande centrum nu med bara en affär, två kiosker 
och en frisör. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Det framgår med all tydlighet och råder inget tvivel om att skogen 
är en uppskattad plats för rekreation av boende i och kring 
Brickebacken. Ambitionen är att utveckla Brickebackenområdet 
enligt planprogrammet, där utgångspunkt tas i översiktsplanens 
ställningstaganden om sammanhållen och sammanhängande stad, 
där Brickebackenområdet utgör ett av flera i staden utpekade 
utvecklingsområden. Stora delar av skogen kommer bevaras och 
fortsätta utgöra plats för rekreation. Flera utvecklingsarbeten 
genomförs och föreslås även i naturområdena, såsom lekmiljöer, 
dagvattendammar i så kallade hållbarhetsparker med 
vistelsemöjlighet samt mer utvecklade parkytor.  

Önskemålet om den specifika verksamheten Brickebackens 
musikstudio kan inte hanteras inom ramen för Planprogrammet, 
men omöjliggörs inte. Önskemålet vidarebefordras till 
fastighetsägarna som ansvarar för utvecklingen av 
centrumkvarteren samt lokalanvändningen. 

 

Boende på Tallrisvägen 8  
 
Har inte läst så noga om planprog. Men är efter att ha bott här i tre år 
väldigt glad o nöjd över naturen inpå knuten. Jag tror att vi är fler "frilufsare" 
här uppe. Promenadstråken i skogen och djurlivet inpå knuten. Mer kan man 
knappt önska. Bussarnas avgångar så tätt. Förstå mig rätt. 
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Att det sen är ett mångkulturellt område är inte att rädas för. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 

Boende på Tallrisvägen 12  
 
Jag tycker planprogrammet verkar oerhört intressant. Såg inte så mycket om 
hundrastgården men förstod som att den ska finnas kvar i någon form. 
Tänker att det är positivt då många boende i området har hund och vi brukar 
möta många hundägare där som bor i andra delar av kommunen. 
 
Särskilt uppskattat är planen på att bygga fler och större bostäder. Vi har 
bott här i sex år och trivs oerhört bra. Men det blir aldrig tillgängligt med 
större bostäder som vi har haft möjlighet att flytta till. Victoria park har 
några, precis som ÖBO, men de lyxrenoverar sina bostäder och tar hutlösa 
summor för dem. Det blir därmed inte möjligt att flytta till annat boende hos 
dem. 
 
Jag tycker allt i planen ser bra ut i och med att det verkar finnas mycket 
tankar om att bevara vår fina skog och det som gör Brickebacken så fint och 
speciellt. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Platsen för hundrastgården föreslås finnas kvar och verksamheten 
kan fortgå på platsen.  

Planprogrammet pekar ut flera ytor där fortsatt planering för 
bostadsbyggnation kan ske. 

 

Boende på Tallrisvägen 24A  
 
~ bevara så mycket skog och grönområde runtomkring och i Brickebacken 
~ bevara träd längst ner alla huvudgator och vägar - får det vara en av de 
grönaste områden i hela Örebro. Dessutom, det blir så vackert med färger på 
hösten 
~ nya byggnader som ska byggas ska smälta in i naturen, ska vara 
miljövänliga, eko. 
~ nya och befintliga (som ska renoveras) fasader ska inte byggas i mörka 
färger. Det är så fullt och deprimerande med svarta/ mörka material, när i 
Sverige är halva året redan mörkt. Det byggs mycket med svart material 
överallt i stan. Och kvarteret längst Granrisvägen som blivit renoverat fick ju 
svarta fasader... Varför byggs det så? Görs det av ekonomiska skäl? Neeej, 
jag tycker att det ska byggas eller renoveras helst i ljusa eller färgglada färger. 
Bara! 
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~ bussförbindelse med Adolfsberg 
~ cykelväg till Adolfsberg 
~ post och apoteks-service i Brickebackens centrum 
~ bättre och pålitlig livsmedelsaffär i Brickebackens centrum, helst någon av 
de stora matkedjor 
~ bygga trottoarer vid huvudgator 
~ flera bekväma sittbänkar i hela område. Jag anser att många skulle umgås 
mer, äldre skulle promenera mer om det skulle finnas mer platser att sätta sig 
på 
~ inte minska garage- och förrådsplatser när man rustar, renoverar ett 
kvarter. Jag tycker att dessa platser behövs även mer. Bygg flera garage och 
förråd under jorden 
~ det skräpas mycket i områden. När jag eller med familjen går runt i 
område eller i skogen plockar vi alltid mycket skräp. Och det händer ofta att 
jag/vi ser någon ungdom barra kasta skräp efter sig utan att tänka även om 
det finns soptunna i närheten. När jag/vi säger att plocka upp sitt skräp blir 
oftast hen uppkäftig, otrevlig och går sin väg. Det verkar som om att det tänks 
att det är någon annans jobb att plocka efter en. Så jag tänker att det borde 
pratas mycket mer om miljö, ens närhet och beteende, hur ens beteende 
påverkar andra och miljö en bor i på förskolor, skolor, särskilt på sådana 
områden där den största delen av befolkningen är immigranter. 
 
Håller tummarna att Brickebacken fortsätter att vara ett område nära 
naturen, där olika kulturer möts och barnen växer i trygg och attraktiv miljö 
samt även flera människor dras till att bosätta sig här. 
 
Tack för eran tid! Lycka till!  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Ett planprogram handlar om att i ett tidigt planeringsskede utreda 
vilka ytor som exempelvis ska bebyggas och vilka ytor som ska 
utgöra grönytor. Utgångspunkt för förslaget är den 
kommunövergripande översiktsplanen och dess ställningstaganden 
vilket präglar förslaget till fortsatt utveckling. Stora 
sammanhängande ytor med skog och rekreationsytor föreslås 
bevaras då detta är en viktig del i boendemiljön. 

Utgångspunkten för utvecklingen av gatorna i området är att dessa 
även fortsatt ska upplevas som gröna miljöer i och med de många 
träd som kantar gatorna. En avvägning kommer dock behövas 
göras i det fördjupade arbetet då nya funktioner såsom trottoarer 
och cykelbanor ska tillkomma i vissa fall.  

Hur byggnaderna ska utformas och exempelvis vilken kulör det 
ska vara på fasaderna regleras inte i planprogrammet. 
Utgångspunkt för kommande bedömningar i t ex 
bygglovsprövning är Plan- och bygglagen samt det av kommunen 
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framtagna underlaget som konkretiserar Översiktsplanen; Strategi 
för arkitektur och byggande. 

I planprogrammet hanteras inte linjedragning av bussar utan den 
frågan ägs av Region Örebro län. 

Cykelvägen längs Glomman är planerad att förlängas förbi 
Brickebacken och ansluta söderut till cykelvägen mot Norra Bro 
vilken löper längs Gällerstavägen. På så sätt skulle cykelkopplingen 
till Adolfsberg förbättras ytterligare. I dagsläget är dock detta 
projekt ofinansierat och därmed pausat.  

Önskemålet om specifik service i centrum hanteras inte inom 
ramen för planprogrammet, men omöjliggörs heller inte. 
Önskemålet vidarebefordras till fastighetsägarna som ansvarar för 
utvecklingen av centrumkvarteren samt lokalanvändningen. 

Saxons väg föreslås få såväl trottoar som cykelbana så att det blir 
möjligt att röra sig till fots och med cykel längs detta centrala stråk. 
Fortsatta studier av detta kommer göras inför en framtida 
ombyggnation. 

Önskemålet om fler sittplatser tas med i det fortsatta arbetet där 
sådana detaljer studeras vidare. 

Hur fastighetsägarna vill göra med befintliga förråd och garage i 
samband med renoveringar är på flera sätt upp till dom. Om 
förändringen är av större och betydande karaktär och innebär 
förändringar av fasader så ska en bygglovsprövning ske. Önskemål 
om antal garage och förråd exempelvis kan dock framföras direkt 
till fastighetsägaren då det inte hanteras av kommunen. Nya 
garageplatser och förråd kan komma att placeras under mark, men 
det kanske inte är en så trolig lösning då detta kan vara en mycket 
kostsam lösning. Inom vissa delar av planområdet kan detta ändå 
förekomma då stora vinster kan ske i form av frigörande av 
markyta exempelvis. Detta studeras och regleras vidare i 
kommande detaljplaner. 

Alla har vi ansvar att ta hand om vår närmiljö och inte skräpa ner. 
Information om att nedskräpning inte är okej vore ju bra men det 
är inte en planprogramsfråga. Om nedskräpningen sker på 
privatägd mark så bör det ligga i fastighetsägarens eget intresse att 
informera och underlätta för alla att hålla rent.  

 

Boende på Tallrisvägen 24M  
 
Mitt namn är NN, är pensionär och har bott i Brickebacken sedan 2011. 
Har tidigare bott i Brickeberg mellan åren 1983 - 2007 och har haft barn i 
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förskola och skola, samt använt anläggningarna i Brickebackens centrum 
under många år. Jag var på samrådsmötet i Brickebacken i januari 2020 och 
har läst Samrådshandling 2019-11-07. Mina synpunkter handlar främst om 
några få områden, där flest synpunkter handlar om bevarande av skog och 
natur och den tilltänkta förändringen av området i söder, mot Norra Bro.   
 
Positivt är att man har tänkt att anpassa delar av bebyggelsen till naturen och 
skogspartier - “...där terränganpassning och bevarande grönpartier är bärande 
karaktärsdrag” (sid. 41) I förslagets huvuddrag står också att 
“Sammanhängande naturområden bevaras och föreslås utvecklas för att 
komma fler till glädje.” (sid. 41) Mycket positivt är också att ett nytt badhus 
kommer att byggas i Brickebacken! 
 
Södra Brickebacken - länk mot Norra Bro  
Jag läser i planprogrammet att redan i fördialogerna har människor uttryckt 
att skogsområdena är viktiga för boende i Brickebacken. Och i grönstrategin 
pekar man ut strövområdena runtomkring Brickebacken, tillsammans med 
Saxons park.   
Brickebacken är och uppfattas som en grön stadsdel, och detta uppskattas av 
många boende, inte minst med tillgången till den omgivande skogen med olika 
stigar. Då jag rör mig mest i den södra delen av Brickebacken, och i den skog 
som gränsar till Norra Bro - blir jag glad över att man anser att det finns 
värden som bör beaktas och områden som bör värnas vid förändringar i 
området. Och att “värdena som skog är höga ur social aspekt, det vill säga 
som rekreationsskog i huvudsak” (sid. 32). 
 
Med tanke på detta, anser jag att planprogrammets förslag till byggnation i 
den södra delen av Brickebacken, är alltför omfattande! Jag har förståelse för 
att det behövs vård- och omsorgsboende, gruppbostad, skola och förskola, och 
att det är värdefullt att dessa byggnader får ett naturnära läge. Däremot ser 
jag på skisserna att stora delar av skogen kommer att försvinna om man 
bygger bostäder i den omfattning som är tänkt. Från att nu vara ett 
skogsområde för rekreation, promenader och cykelfärder - blir det endast ett 
litet bestånd av träd kvar mellan all nybyggnation. Jag önskar att man 
reviderar dessa planer och behåller mer av skogen, i enlighet med vad som står 
på flera ställen i detta planprogram. “Sammanhängande naturområden 
bevaras och föreslås utvecklas för att komma fler till glädje.” (sid 41) Jag 
anser också att om skogen städas från nerfallna grenar, sly och skräp, och görs 
mer tillgänglig, kan den användas i större utsträckning för lek och aktiviteter. 
Och en utbyggnad av Saxons park kan integreras i skogen utan att man 
behöver göra klassisk parkmark i någon större omfattning. 
 
Och som det även står i kapitlet Grönstruktur - ”Även den goda möjligheten 
att vistas och röra sig i skogen ska värnas och utvecklas.” Jag menar att detta 
inte beaktas tillräckligt om man bebygger skogsområdet mellan Saxons Park 
och Norra Bro, i enlighet med förslaget. 
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Saxons väg och broarna över gatan.  
Jag läser att det är aktuellt med en breddning av huvudgatan Saxons väg och 
att det eventuellt skulle medföra att broarna över gatan tas bort. Jag önskar 
att man försöker finna en lösning med bibehållande av alla broar. När man 
färdas på cykel eller om man går genom området är det värdefullt att kunna 
färdas via dessa broar, oavsett vart man ska i området. Och ur 
säkerhetssynpunkt är det viktigt att kunna röra sig fritt i området utan att 
behöva korsa trafikerad gata.  
 
Förtätning av bebyggelse på nuvarande parkeringsytor.  
Som boende på Tallrisvägen blev jag förvånad över förslaget till förtätning med 
radhus där det idag finns parkering, carportar samt garage. Jag ser inte att 
detta ska vara nödvändigt, anser i stället att det är fördelaktigt att gata och 
parkeringsmöjligheter är skilt från bostadshusen, som det är nu. Och träden 
som finns är ett fint och viktigt inslag i miljön, skiftande i färg under olika 
årstider. Detta bör absolut bevaras! Jag tillstår dock att jag inte har satt mig 
in i förslaget i detalj, men ifrågasätter ändå detta förslag.   
 
Och avslutningsvis vill jag instämma med vad som står på sid. 15 i 
planprogrammet om att “området har ett kulturhistoriskt värde sett ur ett 
arkitektur- samhälls- och socialhistoriskt perspektiv”. Och att förändringar 
bör göras varsamt!   
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Viss revidering görs i bebyggelseområdet som är utpekat söder om 
Brickebacken. I den övergripande dagvattenutredningen har 
låglänta delar, lämpade för dagvattenhantering pekats ut. 
Bostadsbebyggelse föreslås inte längre i dessa delar, till förmån för 
dagvattenhantering samt fortsatt vistelse och rekreation. 

Utvecklingen av Saxons park sker succesivt och viss utveckling har 
skett sedan planprogrammet var på samråd. Denna utveckling är, 
precis som föreslås i yttrandet, av en mycket naturnära karaktär där 
nya aktivitetsytor integreras i skogen och de naturliga lekmiljöerna. 

Beträffande broarna över Saxons väg, se kommentar till 
Länsstyrelsens yttrande ovan. 

I planprogrammet finns möjligheten om byggnation på 
parkeringarna längs Björk-, Gran- och Tallrisvägen med som en 
ambition att skapa en större mix av bostäder i området. Det skulle 
även kräva fortsatta utredningar och studier av lämpligheten och 
hur funktioner såsom parkering för såväl befintliga som 
tillkommande bostäder skulle lösas. Träden är då en viktig 
utgångspunkt i och med sitt gröna värde. Planprogrammet har 
kompletterats med information och utgångspunkter kring detta. 
De utpekade ytorna i planprogrammet kvarstår och finns med som 
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en möjlighet att fortsätta studera i detalj i samband med en 
eventuellt kommande detaljplan. 

 

Boende på Tallrisvägen 27G  
Vi vill ha en inglasad centrum tex som Vivalla så man kan gå sitta en liten 
cafeteria och utan att frysa. Så att det blir mer liv i Brickebackens centrum 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Önskemålet om ett inglasat centrum och cafeteria hanteras inte 
inom ramen för Planprogrammet, men omöjliggörs heller inte. 
Önskemålet vidarebefordras till fastighetsägarna som ansvarar för 
utvecklingen av centrumkvarteren samt lokalanvändningen. 

 

Boende på Tallrisvägen 31M  
Ett nytt badhus känns bra och givande. Men tycker dock platsen känns 
vansklig då det ofta hänger ungdomar och stökar utanför kiosken vid centrum. 
Om det nya badhuset står där så ”skyddas” gängen med väggar på båda sidor 
om dem och osäkerheten att gå förbi där ökar. Också ang badhuset så lär det 
ha något extra, inte bara en pool eller simhall, för att locka besökare. 
 
Sen anser jag att bebyggelsen av parkeringsplatserna inte stärker Brickebacken 
då de nästan alltid är fulla i dagsläget. Om den bebyggelsen går igenom måste 
parkeringen lösas så att alla fortsatt får plats. I vissa fall skulle det minska 
på nästan 50 P-platser, vilket känns konstigt då det kanske är mellan 10-15 
lediga platser om dagarna. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Hur ett nytt badhus ska se ut och innehålla styrs inte i 
planprogrammet utan hanteras i andra processer såsom ett 
detaljplanearbete och bygglovsprövning. Lokaliseringen mellan 
Saxons väg och befintlig centrumbyggnad bedöms lämplig i och 
med synbarheten och läget intill en kommande BRT-hållplats. 
Trygghetsfrågan behöver dock studeras vidare och aktualiseras på 
nytt i samband med fortsatt planering. Synpunkten vidarebefordras 
även till fastighetsägaren som ett inspel i den fortsatt planering av 
Brickebackens centrum. 

Beträffande byggnation på Björk-, Gran- och Tallrisvägen, se 
kommentar till yttrande från Boende på Tallrisvägen 24M ovan. 

 

Boende på Tallrisvägen 33K  
 
Det är roligt att se att planer finns för att utveckla området! Vissa saker i 
planen tycker jag verkar mycket positivt, som tanken på att bygga 
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"påkopplingsvägar" till Norrköpingsvägen och Norra Bro, tanken att bygga 
nya bostäder integrerat i naturen samt planerna på att utveckla centrum, 
framförallt med ett nytt badhus.  
 
Den stora tillgången till natur och luftigheten i området är för mig som bor här 
en av de absolut största fördelarna med Brickebacken. Speciellt under 
sommarmånaderna är tillgången till grönytor i form av både parker och orörd 
skogsmiljö fantastisk! Därför gör planerna på förtätning mig en smula orolig. 
Luftigheten och de öppnar ytorna i området är mycket uppskattade av oss som 
bor här, och är i mitt eget fall en anledning till att jag valt att bo kvar under 
snart 12 år. Alla vill inte bo lika tätt som inne i city, och för oss är 
Brickebacken ett paradis. Därför är det min innerliga önskan att ni går 
varsamt fram med den nya byggnationen. Det finns gott om utrymme längs 
med exempelvis Gällerstavägen, Norrköpingsvägen och mot Norra Bro, vilket 
redan tagits upp i planen, där bebyggelse kan uppföras utan att det påverkar 
den stora tillgången till grönområden och öppna ytor allt för mycket. Att 
bebygga platser inom det redan bebyggda området, exempelvis parkeringsplatser 
och grönområden längs gatorna framstår i mina ögon som förtätning enbart för 
förtätningens skull när det finns andra platser att bygga på istället. 
 
Min önskan är därför att Brickebacken får utvecklas utan att områdets 
unika karaktärsdrag försvinner. Jag önskar inget "minicity" utan vill gärna 
ha kvar de öppna ytorna, närheten till naturen och känslan av att bo lite 
utanför stan men ändå med möjlighet att lätt ta sig dit med t.ex. buss eller 
cykel.  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna noteras inför det fortsatta planarbetet. Många 
medskick går helt i linje med ambitionerna som beskrivs i 
planprogrammet. Beskrivningen av Brickebackens kvalitéer känns 
igen från flera håll och utgör utgångspunkt även i den fortsatta 
utvecklingen av området. Förslaget är dock att tillföra värden 
såsom förbättrade transportmöjligheter med hållbara trafikslag, 
utvecklad centrummiljö, ett mer blandat bostadsutbud samt ökat 
underlag till service i form av fler boende. 
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Fastighetsägare och boende utanför planområdet 
 
Ägare till fastigheten Norra Bro 6:28  
 
Bygg INTE ihop Brickebacken med Norra Bro!! Vi vill inte ha ner 
brottsligheten och drogerna till oss och ta INTE bort mer skog runt Norra 
Bro tack! Det var skogen som gjorde att många av oss flyttade hit från början, 
vi vill inte att det ska bli som ett stadsområde. 
 
Cykelvägen som ni håller på och bygger utmed Gällerstavägen kommer bli vad 
det verkar farlig för cyklister då vi bilister måste korsa den för att ta oss ut på 
Gällerstavägen från området. Och vi vet ju att cyklister i den här stan tycker 
att de har företräde överallt. 
 
För övrigt så kan ni ju fixa belysningen på Gällerstavägen jag har felanmält 
detta, liksom flera stycken har gjort men inget händer!  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Byggnationen mellan Brickebacken och Norra Bro finns utpekat i 
den kommunövergripande översiktsplanen och har länge setts som 
en möjlig utbyggnad. Området är en viktig del i att sammanläka 
stadsdelarna så att men möjliggör för ökad rörelse och möjlighet 
att ta del av service, parkkvalitéer med mera i Brickebackens 
centrum som boende i Norra Bro. Skogen kommer vara en 
utgångspunkt vid utformningen av området och bebyggelsen 
föreslås ha en karaktär som bygger på närheten till skogen där 
terränganpassning och bevarade grönpartier är bärande 
karaktärsdrag. Stora delar av skogen bevaras sammanhängande och 
justeringar görs i planprogrammet efter samrådet i detta delområde 
för att minska byggnationen till förmån för dagvattenhantering 
som kan ske i form av naturområden med våtmarker. 

Kopplat till planprogramsarbetet så har kommunen gjort en 
trygghetsanalys. I trygghetsanalysen användes olika verktyg för att 
visa på koncentrationer av brott och otrygghetsindikatorer i 
området. Analysen visar att Brickebacken varken sticker ut positivt 
eller negativt. De händelser och problembilder som påverkar 
tryggheten i området liknar i stora drag det som finns i andra 
bostadsområden i Örebro. Det finns ett behov i Brickebacken att 
tillskapa naturlig övervakning och undvika så kallat ”Broken 
window syndrome”. Begreppet innebär att ju mindre 
omhändertagen en plats är, exempelvis genom skadegörelse, 
nedskräpning, fulla soptunnor, löv eller trasig belysning, desto 
större risk att platsen ytterligare förfaller. I Brickebackens fall visar 
trygghetsanalysen sammantaget att både fysiska och sociala 
trygghetsskapande åtgärder behövs i området. 
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Anläggande av cykelvägen utmed Gällerstavägen är för tillfället 
pausad men förhoppningen är att denna ska byggas inom en snar 
framtid för att förbättra möjligheten att ansluta cykelbanan vid 
Norra Bro med befintlig cykelbana längs Glomman. Korsningar 
ska utformas trafiksäkert. I den aktuella korsningen som refereras 
till i yttrandet, där Norra Brovägen övergår i Broängsvägen och 
ansluter till Gällerstavägen föreslås dock inte någon cykelbana i 
dagsläget. Platsen ligger dessutom utanför aktuellt planområde och 
behandlas inte inom ramen för detta planprogram. 

Tack för att du har gjort en felanmälan beträffande belysningen på 
Gällerstavägen. Frågan om drift hanteras inte inom ramen för 
planprogrammet. Anmälan går till Tekniska förvaltningen som 
hanterar felanmälningar löpande.  

 

Ägare till fastigheterna Norra Bro 6:31 & 7:67  
 
Varför väljer Kommunen att avveckla en så stort skogsområde som är till 
nytta för närboende i Norra Bro samt Brickebacken? I dessa områden sker 
svampplockning, jogging, mountainbike, promenader och friluftsliv, samt det är 
naturmiljö för stor diversitet av djur. Området nyttjas av förskolor och skolor. 
Vi med många använder just denna skog till att jogga, motionera och rasta 
hundar. Området är ett utflyktsmål för våra barn där vi kan grilla, upptäcka 
och bygga med vad skogen har att erbjuda. 
 
Varför väljer Kommunen att bygga ihop Norra Bro och Brickebacken när vi 
har valt att bo nära en fantastisk och uppskattat naturmiljö? Det är en 
radikal förändring i jämförelse med den närmiljö vi valt och njuter av idag. 
 
Varför väljer kommunen att fortsätta bygga på och utveckla ett område 
(Brickebacken) som idag brottas med en hel del problem? Även vi i Norra 
Bro blir drabbade av den ökade brottsligheten när närboende från Brickeberg 
gör sina ”utflykter”. Det låter inte rimligt och förnuftigt att bygga ut ett 
område där dessa problem kan fortsätta att frodas och dessutom bygga ihop det 
med ett område där samtliga medborgare valt att bo nära landet och naturen. 
 
Vi har också en oro att de planerade byggnaderna kommer att vara så höga 
(dels på grund av de planerade höjden av byggnaden och dels för att de ska 
vara placerade i en högre terräng än vår gata) att de kommer att stänga ute 
både ljus och solsken av vårt område och trädgårdar eftersom solen på 
eftermiddagen/kvällen ligger bakom det planerade området. 
 
Varför inte nyttja områden längs Gällerstavägen eller Norrköpingsvägen där 
man kan bygga smidiga in- och utfarter från de befintliga stora vägarna 
samtidigt som nya områden också ligger nära naturen? 
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Varför inte sprida ut nya områden och göra dem attraktiva istället för att 
bygga ihop det med vad många betraktar som “problemområden”. 
 
Vi med många har valt ett liv på landet för att vi mår bra av det. Vi mår bra 
av närheten till skog och promenadstigar. 
 
Om ni ska öppna upp och skapa nya mötesplatser, vilket är positivt, så gör vi 
det gärna med områden som är säkra för våra barn och ungdomar. Lös 
problemen först och gör Brickebacken till ett tryggt och trevligt område dag som 
kväll där både barn och vuxna vågar vistas innan ni öppnar upp för 
sammanslagning. 
 
Men sista frågan återkommer ändå till: Varför måsta man bygga ihop 
områden och öppna upp mötesplatser till förmån för naturen. Helt fel. 
Människan mår bra av naturen och just denna skog utnyttjas dagligen av 
många. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Beträffande synpunkter om byggnation i skogen, se även 
kommentar till yttrande från Ägare till fastigheten Norra Bro 6:28 
ovan. Stora delar av skog och natur kommer att finnas kvar i form 
av såväl strövstigar som platser att vistas på. Sedan samrådet om 
planprogrammet genomfördes har ett stort område utvecklats med 
fokus på barn och ungas möjlighet att leka och vara aktiva i 
skogen. En sagoslinga, ”låghöjdsbana” samt grillplatser, 
musikinstrument och utsmyckning med mera har tillkommit 
mellan Brickebacken och Norra Bro. Ny byggnation mellan 
Brickebacken och Norra Bro ska utformas i samklang med skogen 
med intentionen att byggnaderna integreras i naturen. Även service 
i form av skola, förskolor samt vård- och omsorgsboende föreslås 
tillkomma inom detta område. 

För svar på synpunkt kopplad till brottslighet, se kommentar till 
synpunkt från Ägare till fastigheten Norra Bro 6:28 ovan.  

Vid fortsatt planering av bostadsbyggnation, i samband med att en 
detaljplan tas fram, så studeras sol- och skuggförhållanden vidare. 
Redan nu revideras dock planförslaget i den del som ni uttrycker 
oro för. Del av utpekat område för bostadsbyggnation längst 
söderut undantas till förmån för anläggande av 
fördröjningsmagasin för dagvattenhantering vilket t ex skulle 
kunna utgöras av ett område med öppna vattenspeglar i form av 
dagvattendammar eller en våtmarkspark. Detta finns beskrivet i 
den översiktliga dagvattenutredningen som bifogats 
planprogrammet och kommer studeras vidare när det blir aktuellt 
att ta fram en detaljplan för området. 
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I planprogrammet föreslås utbyggnad såväl vid Norrköpings- som 
Gällerstavägen. 

Den kommunövergripande översiktsplanen anger att Örebro ska 
vara en tät, sammanhållen och sammanhängande stad som växer i 
alla väderstreck. Brickebackenområdet ingår i det utpekade 
utvecklingsområdet Södra staden, vilket är ett av sex utpekade 
områden där befolkningsökningen och bostadsbehovet förväntas 
vara störst fram till år 2040. Här kommer ny stadsbygd växa fram 
genom utbyggnad av såväl nya stadsdelar som genom 
komplettering av befintliga stadsdelar för att binda samman staden. 

 

Ägare till fastigheten Norra Bro 7:14  
 
Jag som fastighetsägare på i Norra bro är mycket orolig för den nya väg som 
planeras att byggas för att förbinda Saxons väg med Gällerstavägen. Just nu 
har jag ett litet skogsområde som är ca 40 meter brett som gränsar till min 
baksida av trädgården. Om jag förstår planprogrammet rätt ska det 
skogsområdet nu ersättas med väg som har stark kapacitet för kollektivtrafik. 
Blir detta verklighet kommer vår villas läge att bli mycket utsatt. Det blir 
inkilat mellan tre vägar (cykelväg+bilväg+ev ny väg). Den nya vägen kommer 
enligt planprogrammet att ligga i direkt anslutning till vår trädgård. 
 
Jag ber er att ta detta i beaktning, då detta bygge skulle påverka vår hemmiljö 
kraftigt negativt. Om ni väljer att överse denna vädjan önskar jag åtminstone 
snarast möjligt en tidplan för när bygget av vägen kommer att påbörjas. Ligger 
det långt fram i tiden eller är det i närtid? Tacksam för svar! 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Vägkopplingen finns utpekad i den kommunövergripande 
översiktsplanen vilken utgör utgångspunkt för förslaget i 
planprogrammet. Sträckan intill aktuell fastighet är dessutom redan 
planlagd som ”HUVUDGATA – trafik mellan områden” i 
detaljplan framtagen 9 december 1999. Ambitionen var redan då 
att förbättra kommunikationsmöjligheterna inom kommundelen. 
Busstrafiken beskrivs i detaljplanen från 1999 ska kunna gå från 
Gällersta och Norra Bro till Örebro city via Brickebackens 
centrum.  

Planprogrammet visar på en tänkt utbyggnad fram till 2040 och det 
finns ingen bestämd tidplan för utbyggnaden i anslutning till Norra 
Bro. När gatan kan bli verklighet hänger samman med när 
kommunen tänker gå vidare med detaljplanering och byggnation 
av bostäder, förskolor och skola längs gatan och det är inte så 
troligt att detta sker i närtid för det finns inte i kommunens 
planering för de närmsta åren. När en planläggning blir aktuell 
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kommer gatan och dess påverkan på omgivningen studeras vidare 
så att eventuell nödvändig hänsyn till befintliga bostäder kan tas. 

 

Ägare till fastigheten Norra Bro 7:20  
 
Tycker det skall bli trevligt med lite nybyggnation i närområdet. Några 
påpekande har jag dock: 
 
Hur blir det med stadsbuss fram till tex Gällerstavägen? Idag är det 
landsortstrafik som fungerar sådär dvs krävs bil att bo i Norra Bro, något att 
fundera på. 
 
Infartsvägen från Gällerstavägen har några brister som man kanske inte ser 
på kartan utan mer om man bor här och använder vägen vid olika årstider 
och väder. Vägen är skymd dvs man ser inte bilar som skall köra ut från 
Anders Petters väg och när man skall köra ut så är det likadant pga av 
nivåskillnaden ner mot bäcken, det bör man nog justera för att öka 
trafiksäkerheten, höjer man vägen så löser man kanske också problemet med 
att vägen fryser över vägtrumman också ett trafiksäkerhetsproblem. Vintertid 
och om det är snö så gillar snösvängen att dumpa snö i anslutning till infarten, 
den redan dåliga sikten blir inte bättre av snövallar som jag med min syn inte 
ser igenom. 
 
Utfarten/infart kan var svårt då hastigheten på Gällerstavägen fortfarande 
tycks vara 70 plus, om jag inte minns fel så är det idag 50. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Val av stadsbuss eller regionbuss samt deras turtäthet är en fråga 
för Region Örebro län och inte en fråga som Örebro kommun 
hanterar.  

Aktuell infart som beskrivs ligger inte inom planområdet. Frågan 
vidarebefordras till Tekniska förvaltningen för eventuell hantering 
och åtgärd. 

 

Ägare till fastigheten Norra Bro 7:59  
 
Intressant att ni skriver mycket om att skogen och naturen ska vara nära 
utbyggnaden söderut och att ni ska värna om den men att all skog för oss i 
Norra Bro försvinner verkar inte spela någon roll? All natur som gjorde att vi 
flyttade hit kommer mer eller mindre att bytas ut mot hus och bussgata. 
Kommer allt sättas i verket så kommer både det ekonomiska och livsvärdet att 
sjunka drastiskt. Bygg ut men ta inte all vår skog som älskas och används av 
så många här! Barn leker, människor går promenad med och utan sina 
husdjur, det cyklas och grillas i skogen. All den direkt nära naturupplevelsen 
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som vi vill ha åt våra barn vill ni ta bort. Det finns ingen som kommer att 
släppa iväg sina barn över Gällerstavägen för att de ska komma till 
markaskogen. 
 
Det låter fint och bra men ni era argument som ni använder er av försvinner 
för oss som redan bor här. 
 
Tillägg till yttrande: 
 
Hur är det tänkt att stadsbusslinjerna ska gå vid norra Bro? Någonstans 
måste de ju vända. Var ska det ske? 
Ser på kartan att fölungahällen ska vara kvar. Mysigt att grilla korv där och 
titta på hus istället för skog! 
Som jag ser det så vill ni bygga upp det mesta av den "lekbara" skogen och 
lämna kvar snårskogen som ingen vistas i.. 
Tre ytor för skola och förskola. Vad händer med kommunens mark vid Mas 
August väg som var tänkt för en förskola som jag förstått det som? Varför 
inte använda den..? 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Angående synpunkter kring byggnation i skogen se kommentar till 
yttrande från Boende på Tallrisvägen 4R ovan. Under 2020 har en 
satsning gjorts i skogen mellan Saxons park och Norra Bro 
bestående av en sagoslinga, aktivitetsbana, grillplats, 
konstinstallationer samt en samlad plats att spela instrument på.  

Tillägg till yttrande har även lämnats in på kommunens 
Facebooksida under pågående samråd och har där besvarats med 
följande: 

”Hej! Planprogrammet visar ett förslag på hur 
Brickebackenområdet bör utvecklas på lång sikt. När Brickebacken 
byggs ut söderut är det viktigt att även busstrafiken trafikerar 
området. Exakt vart vändplanen kommer att hamna är inte 
bestämt ännu, men det vore lämpligt att även Norra Bro kan nyttja 
stadstrafiken. Den kommunala fastigheten i Norra Bro, vid Mas 
Augusts väg, är detaljplanelagd som ”Skola, dessförinnan 
naturområde”. Platsen är inte aktuell för någon förskola då den är 
för liten sett till det utrymme som krävs för en förskolebyggnad 
samt gårdsyta utifrån dagens standard. Kommunen bygger i 
dagsläget förskolor med minst 4–5 avdelningar och för det krävs 
mer yta än vad som finns här.” 

 

Ägare till fastigheten Norra Bro 7:63  
 
Undrar hur nära förskolan eventuellt kommer ligga vid Anders Petters väg? 
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Vill ej ha denna nära då denna kommer att störa dagtid. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Förskolan med dess gård är i planprogrammet markerad på cirka 
100 meters avstånd från aktuell fastighet. Läget och utbredningen 
av förskoletomten studeras vidare i samband med kommande 
detaljplan när det blir aktuellt. Behovet av förskolan aktualiseras 
först när området mellan Brickebacken och Norra Bro planeras 
och byggs ut. 

 

Ägare till fastigheten Norra Bro 7:71  
 
Låt Brickebacken och Norra Bro vara enskilda områden med skog emellan 
som nyttjas av många tex motionsspåret som går i skogen. 
Jag bosatte mig i Norra Bro för att få landetkänslan med skogen bakom 
knuten och det kommer försvinna om man bygger ihop områdena.  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
För svar på synpunkter rörande byggnation i skogen se kommentar 
till yttrande från Boende på Tallrisvägen 4R ovan. 

 

Ägare till fastigheten Lilla Ässkogen 1:1  
 
Yttrande 1: 
På programförslagskartan är det nya bostäder/skola/förskola/vägar/park 
och natur inritat söder om Brickebacken. Önskar en väg / Accesspunkt 
därifrån till min mark. Sen vore det nog en bra idé att ha en utfart till 
Norrköpingsvägen för att avlasta trafiken från redan etablerade 
bostadsområden. Kommer komplettera denna lämning av synpunkter med 
några bilagor/kartor i pappersform som postas. Då det ej gick att i detta 
formulär bifoga något digitalt. 
 
Yttrande 2: 
Min mark lilla Ässkogen 1:1 angränsar till kommunens som i samrådet är 
markerad för att tittas närmre på för framtida planer och expansion.  
 
Jag har tidigare varit i kontakt med kommunen då jag vill bebygga min mark. 
Svaret har blivit att invänta Programförslaget och då söka ett planbesked. Jag 
har varit i kontakt med många husherrar som står villiga att bygga, men dem 
vill ha besked från kommunen och det är det jag vill ha en diskussion med er 
kring.  
 
När jag ser kartan med planområdesgränsen så går den i gränsen mot min 
mark. Jag har önskat genom åren att den ska dras med i programförslaget. 
Men kommunen kanske bara kan göra program över sin mark? Det jag i så 
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fall skulle önska är en inritad väg mot min mark som alternativ. Och en pil 
för framtida planexpansion.  
 
Jag har skrivit ut kommunens programförslagskarta och på den markerat 
vilken del av min mark jag menar.  
 
Jag önskar bli kontaktad av er för frågor i ämnet. Jag har läst 
planprogrammet och tycker det verkar väldigt bra! Det är bara en smärre 
korrigering ifrån att det för min del skulle bli helt fantastiskt. 
 
D.v.s, en väg/accesspunkt från det nya planerade området till min mark. 
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Lilla Ässkogen 1:1 i sin helhet. Det är alltså den inringade marken jag vill få 
med i översiktsplanen/planprogrammet. Eller som jag under 2020 kommer 
söka planbesked för.  
 
Stadsbyggnads kommentar:  
I planprogrammet beskrivs flera frågor som finns och behöver 
utredas vidare kopplat till det södra bebyggelseområdet, vilket 
föreslås mellan Brickebacken och Norra Bro. Den största 
utmaningen bedöms vara lukt från verksamheter västerut. Det 
område som i yttrandet föreslås för byggnation ligger ännu närmre 
aktuell luktkälla och bedöms i dagsläget vara mycket svårt att pröva 
lämpligt för bostäder. Ytterligare försvårande omständigheter är 
bland annat förekomsten av jordbruksmark och svårigheter att 
ansluta den nya bebyggelsen till kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Området kommer därför inte tas med i planområdet. 
Det finns dock alltid en möjlighet att få sin fråga prövad i ett 
planbesked, vilket man mot en kostnad kan ansöka om. 

De södra delarna av planprogrammets bebyggelse som Lilla 
Ässkogen 1:1 ligger i anslutning till är tänkt att utgöra en senare 
etapp av planprogrammets genomförande. Bebyggelse som 
föreslås i anslutning till fastigheten kommer därför inte att ske 
förrän många år fram i tiden. 

 

Boende på Stenåsvägen vid Sörbybacken  
 
Det skulle va kul om det öppnade typ en fritidsgård eller liknande! 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Planprogrammet visar på en långsiktig utveckling för 
Brickebackenområdet och anger kommunens viljeinriktning 
kopplat till markanvändning. Planförslaget styr inte, men hindrar 
inte heller, en verksamhet såsom en fritidsgård. Önskemålet 
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vidarebefordras till fastighetsägarna samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen för kännedom och eventuell hantering. 

 

Boende på Brickebergsvägen i Brickeberg  
 
Planen för Brickebacken ser mycket bra ut tycker jag. Jag arbetar på 
Viktoriaskolan och ser mycket klart att det är våra elevers 
sysselsättningsproblem som gör att flera hamnar i kriminalitet Jag skulle 
önska att det tillsammans med nya badet fanns ett kultur/ fritidscenter där 
alla skulle ha möjlighet att få använda sig av kulturskolans olika utbud, 
samt en ledare som hjälper till med människor som behöver få en bättre hälsa, 
en mat och hälsotränare. Naturligtvis vill jag ha kvar den fantastiska 
föreningen Trädet där så mycket gott arbete ständigt utförs. 
 
Stadsbyggnads kommentar: 
Se kommentar till yttrande från Boende på Stenåsvägen vid 
Sörbybacken ovan, då svaret även bedöms omfatta framfört 
förslag om kultur- och fritidscenter. 

 

Boende på Erikshultsvägen i Adolfsberg  
 
Det är fantastiskt att det planeras för utveckling av Brickebackenområdet. 
Skogen söder om Glomman och väster om Norrköpingsvägen, där det planeras 
för verksamheter, bör dock bevaras.  
 
Naturskyddsföreningens Inventeringsrapport Sörbyskogen visar på stora 
naturvärden i den del av skogen som berörs. För att nämna några viktiga 
synpunkter ur rapporten ur område nämnt som ljusgrön och gräns till 
mörkgrön. ”Området har en variation av värdefulla naturtyper vilka är 
livsmiljö för olika naturvårdsarter. Här finns grova träd, framför allt asp, 
gran och tall - samt förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier – vilket 
vittnar om skoglig kontinuitet.” Det området som är markerat mörkgrönt i 
inventeringsrapporten har väldigt höga naturvärden som riskeras att påverkas 
vid utbyggnad av verksamheter i direkt anslutning. En buffertzon mellan 
tilltänkt område för verksamheter och mörkgrönt område skyddar detta 
område.  
 
Vi och många andra utnyttjar området för promenader, svampplockning, 
löpning och MTB. Stravas ”Global heat map” visar på stor aktivitet i 
området.  
 
Området har ett högt rekreationsvärde och det är värdefullt att det sitter ihop 
med kringliggande stigsystem.  
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Om Örebro kommun vill fortsätta få utmärkelser som Årets Friluftskommun 
så bör man vara rädd om sina stadsnära skogar. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
För svar beträffande verksamhetsområdet i nordväst, se 
kommentar till yttrande från Trafikverket ovan. 

Verksamhetsområdet finns utpekat i kommunens översiktsplan 
och kan komma att aktualiseras och studeras vidare i framtiden. 
Då kommer Naturskyddsföreningens framtagna inventering vara 
ett värdefullt planeringsunderlag. 

 

Boende på Halltorpsvägen i Adolfsberg  
Enligt ert planprogram berörs ett naturområde väster om 
Norrköpingsvägen/söder om Glomman. 
 
I er beskrivning av området anges att där inte finns några höga naturvärden. 
Undertecknad har inventerat området med inriktning på både biotoper och 
arter och funnit att området har mycket höga naturvärden. I området 
förekommer flera rödlistade arter, signalarter samt fridlysta arter. För att 
nämna några exempel finns där (enligt Artportalen) några av länets största 
förekomster av bland annat knärot, grön sköldmossa, ullticka, rynkskinn, 
brandticka samt kornknutmossa. Flera andra arter finns i den aktuella 
skogen i angränsande delar, bland annat tallticka och rosenticka. 
Inventeringar har genomförts dels av det företag som Örebro kommun hyrt in 
(Pro Natura) samt av undertecknad. Då området visar på höga naturvärden 
samt är ett fint strövområde med befintligt stignät, uppskattat och använt för 
både motion, rekreation och naturupplevelser, anser jag att området ska 
bevaras i sin helhet.  
 
Jag hänvisar härmed till bifogad inventeringsrapport som jag mejlar er (under 
de adresser som angivits i er kontaktinformation) samt till Artportalens 
fynduppgifter. 
 
Bilagor till yttrandet 

- Inventeringsrapport Sörbyskogen, Örebro stad, Örebro kommun. 
Rapporten författad av Anna-Lena Winnerstam, 
Naturskyddsföreningen i Örebro läns skogsgrupp. 

 
- Bilaga 1 

Komplettering till Inventeringsrapport Sörbyskogen, Örebro stad, 
Örebro kommun; 
Sedan rapporten skrevs har fler fynd från området rapporterats in i 
Artportalen, bland annat av grön sköldmossa, kornknutmossa, 
rynkskinn, ullticka samt brandticka. Fyndet för grön sköldmossa är, 
enligt uppgifter att tillgå i Artportalen, det största i Örebro län. 
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Stadsbyggnads kommentar:  
Se kommentar till yttrande från Boende på Erikshultsvägen i 
Adolfsberg ovan. 

 

Boende på Lars Wivallius väg i Baronbackarna  
 
Förläng bussarna till norra bro, antingen genom en bussgata genom skogen 
eller förlänga bilvägen för att knyta ihop brickebacken+norra bro. Är själv 
uppväxt i norra bro och bristen på kollektivtrafik var besvärlig som ung. Och 
nuvarande gång/cykelbana genom skogen är en otrygg färdväg, vilket skulle 
försvinna automatiskt med buss/bilväg. 
 
Bevara naturstråken med motionsspår mm, men förverkliga planerna att 
knyta ihop brickebacken+norra bro med bostäder som var aktuellt redan för 
15 år sen när nya villatomter etablerades.. Satsa på radhus och flerfamiljshus 
före villatomter. 
 
Att knyta ihop "norrköpingsvägen" med en direktväg ä, helst en rondell, upp 
till centrum via granrisvägen skulle öka möjligheten/tillgängligheten att 
komma till centrum, nya badet, "silning av trafik" vilket gör att bussarna får 
extrasekunder för att vara effektiva. 
 
Tror inte på att bygga bostäder längs saxons väg, men att öppna upp sidorna 
och bredda vägen så den blir "dubbelfilig" genom att bygga en separat bussfil 
alternativt bygga ny huvudcykelled längs med gatan samt "allekaraktär" 
skulle få större effekt, speciellt om vägen förlängs till norra bro! 
 
Gör brickebacken till en knutpunkt för kollektivtrafik med ett 
"miniresecentrum", pendlarparkering osv där all trafik från bl.a. Pålsboda, 
sköllersta mm antingen stannar/vänder för byte till stadstrafik/BRT 
alternativt leds om genom brickebacken via t.ex. En utbyggnad av 
granrisvägen för att öka pendlarmöjligheten och gör stadsdelen tryggare genom 
mer rörelse av trafik. 
 
Fler allmänna platser, lekplatser, lekfullt upplysta platser osv, förtätning av 
bostäder då det finns många ytor mellan gatorna/bostäderna som i dagsläget 
skapar en otrygghet med mörker.. Och platser som ingen har uppsikt över. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna angående sammankoppling av Brickebacken och 
Norra Bro, kompletteringsbebyggelse i befintlig struktur, 
utveckling av allmänna platser, bevarande av naturstråk och 
koppling ut mot Norrköpingsvägen finns i någon form med i 
planförslaget som föreslagna möjligheter att studera vidare för att 
utveckla området.  
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Hur Saxons väg ska utformas kommer studeras vidare i fortsatt 
planering och inför genomförande. Planprogrammets förslag 
kvarstår, med byggnation på ett antal platser längs gatan samt 
framtida komplettering med gång- och cykelbana. Någon separat 
bussfil bedöms inte behövas med tanke på det antal fordon som 
åter och beräknas åka här i framtiden. Istället föreslås Saxons väg 
få en utformning som prioriterar kollektivtrafiken genom 
körbanehållplatser och väjningsplikt från angränsande gator. Även 
fortsatt ska gatan upplevas som grön så detta finns med som en 
fråga i fortsatt planering för att hanteras vidare.  

Brickebackenområdet har i kommunens studie av lägen för 
pendlarparkeringar pekats ut som ett bra läge för en sådan för att 
underlätta för byte från exempelvis bil till buss. Se även 
kommentar till yttrande från Region Örebro län ovan. 

Boende på Granlidsvägen i Vintrosa 
Med djup oro ser jag att det finns planer på exploatering av delar av 
Sörbyskogen. Jag är orienterare och har rört mig i de flesta skogspartier 
häromkring. Det är för mig helt obegripligt hur man kan få för sig att "ge sig 
på" Sörbyskogen när det numera är så sällsynt med naturliga skogspartier så 
som man kan finna i Sörbyskogen. Jag har hört att den kan räknas till en av 
få kontinuitetsskogar i länet och det märks tydligen också på fynd gällande 
rödlistade arter och signalarter som man annars kan behöva åka långt från 
stan för att hitta. Genom än fler ingrepp i Sörbyskogen bidrar vi till än mer 
artförlust (en del arter kanske inte kommer att lyckas hålla sig kvar i skogen 
alls, ytorna med rätt mikroklimat/miljö är ganska små redan nu som det 
verkar som) och därmed fortsätter vi att blunda och såga i grenen vi sitter på. 
Dessutom är det hån mot utmärkelsen "friluftskommun" när man 
exploaterar just en av få kvarvarande naturliga skogspartier i länet. Till 
Sörbyskogen och dess stigsnät söker sig en del stadsbor för fritidsaktivitet och 
återhämtning. Att vistas i en naturskog ger en helt annan mental 
återhämtning/upplevelse jämfört med uppodlade skogar/skogsplantage. 
Visserligen finns olika typer av skogsekosystemtjänster man vilja 
tillhandahålla medborgarna men att ta undan en så sällsynt och värdefull 
tillgång till natur i anslutning till staden är inte bara kortsiktig utan 
möjligtvis även oåterkallelig. I Sörbyskogen finns dessutom stort potential för 
undervisning och medvetandegörande av mångfald som skulle kunna nyttjas för 
elever i närliggande skolor. 

Stadsbyggnads kommentar:  
Se kommentar till yttrande från Boende på Erikshultsvägen i 
Adolfsberg ovan. 
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Boende på Rombohöjden i Hällefors  
På sidan 71 anges det att det inte finns några naturvärden. Det stämmer inte. 
Det finns områden med höga naturvärden som är funna efter inventeringar 
gjorda så sent som 2019. Basera gärna er fakta på aktuella uppgifter och inte 
utdaterade. Det är ett svek mot medborgarna som behöver närnatur, speciellt 
natur med höga värden. All forskning tyder på att det är bra med naturskog 
för människor. Om en ordentlig inventering hade skett hade arterna funnits 
som påvisar skogens kontinuitet. Bland annat den fridlysta orkidéen Knärot 
(rödlistad som NT) samt Grön Sköldmossa som finns under Art och 
Habitatdirektivet. Se länken: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-
i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/arter/mossor/vl-gronskoldmossa.pdf 
 
Skogen i sig själv bör stå kvar för sin egen skull, se fynd som finns på 
artportalen. 
 
Det är inte rimligt att byggnationen av området ska byggas ut till naturskog 
när det finns bättre platser dit utvidgningen kan ske. 
 
För en kommun som Örebro som har bra rykte gällande natur och miljö 
skulle detta bli en stor skamfläck. 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Se kommentar till yttrande från Boende på Erikshultsvägen i 
Adolfsberg ovan. 

 

Boende utanför planområdet  
 
Nytt badhus? Lägg de resurserna på simundervisning istället 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Frågan om badhuset i sig hanteras inte inom ramen för 
planprogrammet. I planprogrammet pekas dock en plats ut, på del 
av nuvarande parkering mellan centrum och Saxons väg, på vilken 
ett nytt badhus skulle kunna placeras. Se även kommentar till 
yttrande från Örebro Simallians ovan.  

 

Yttrande från anonym 1 
 
Bygga ut fler parkeringsplatser vid Granrisvägen (speciellt nummer 14-22) 
trots ombyggnationen sedan ett par år tillbaka. Otroligt få platser när varje 
familj har minst 2 bilar, och när själva bilåkandet ökar behövs självklart fler 
parkeringar, det finns massor med plats. Man får böter hela tiden när man 
parkerar bilen på gatan, vilket man blir TVUNGEN till eftersom det inte 
finns platser! Alternativt gör det tillåtet att parkera vid centrum när det inte 
finns platser. Snälla, vad ni är gör men minska inte parkeringsplatserna, det 
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är redan nu jätte stor brist på parkeringsplatser trots stor yta som kan 
utnyttjas. Dessutom är det hur dumt som helst att minska på antalet 
parkeringsplatser oavsett område när befolkningen ökar och alltfler skaffar 
körkort samt bil. 
 
Dessutom är asfalten specifikt vid Granrisvägen 14-22 väldigt dålig och 
gammal, massa hål i asfalten! 
 
Bygg ut Saxons väg så att de finns fler vägar ut och in från Brickebacken. 
Den in/utvägen som är mest trafikerad är Saxons väg / gällersta vägen, som 
är en korsning. Vid rusningstrafik blir det mycket trafik då det är den enda 
vägen in och ut. Saxons väg bör inte alls göras smalare, utan tvärtom. Breda 
vägar är mycket bra för framkomligheten b.la då bussar oftast stannar, bygg 
en gång och cykelbana. dock inte genom att smala ner vägen!! 
 
Dessutom, Brickebackens centrums hållplats måste byggas ut till 2 filer igen. 
Oroligt lång tid och jätte onödigt att vänta på bussen samt kommande trafik 
när man är stressad till jobbet eller skolan. Bildas jätte långa köer som 
blockerar korsningar till Saxons väg från bostadsområdena, speciellt vid 
rusningstrafik!! Extremt dålig framkomlighet. 
 
Väldigt viktigt att förstå att befolkningen alltid ökar, därav är det väldigt 
ineffektivt att minska hållplatserna. Tvärtom är busshållsplatserna idag jätte 
bra, och hoppas det fortsätter att vara så. Antalet hållplatser bör med andra 
ord utökas framöver och absolut inte minskas. 
 
Brickebacken har inte bra kommunikation med andra stadsdelar, som sagt 
enda utvägen är via Saxons väg, vilket är otroligt dåligt. (Vägen till norra bro 
är ganska meningslös eftersom det är en väg till ett industri/villa område) 
Bygg ut fler vägar så att Brickebacken kopplas till andra stadsdelar, på så vis 
minskar trycket vid korsningen på Saxons väg / gällerstavägen och 
framkomligheten blir mycket bättre. Mindre risk för trafikfara 
och bättre flyt! Ett alternativ är att bygga ut väg till Adolfsberg / Marieberg 
genom vänster sida av Granrisvägen. Bör göras snarast och inte år 2040... 
 
Att bygga trafikljus på korsningen vid gällerstavägen / Saxons väg är ingen 
bra idé. Tvärtom flyter trafiken där bra nu även på rusningstrafik, trots att 
det bildas kö (kön beror dock på att det är den enda in/utvägen från BB). 
Trafikljusen skulle kanske eventuellt orsaka mer kö, där bilarna dessutom 
skulle blockera svängen in till frendo och in till Enrisvägen. Händer aldrig 
olyckor vid korsningen, ett alternativ IFALL man vill förändra 
trafiksituationen där är att bygga rondell. Trafikljus skulle dessutom göra att 
det tar längre tid att åka till jobbet. 
 
Bygg fler bostäder vid Frendo och Evelinas pizzeria samt vid saxonparken, 
finns massor med plats. 
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Fler soptunnor behövs vid hela Brickebacken, brist på sådana idag. 

Centrum har inga attraktiva butiker, behövs kanske ett litet apotek. Fler 
restauranger och fika ställen. Föreningen trädet och café brickan känns 
gömda.  

Behövs mycket mer parker och lekplatser till barn, i varje gård bör de vara 
lekplatser. Fixa fotbollsgårdar, bygg om blåparken och riv ner buskar och 
träd runt parken så att ytan blir fräsch och fin. 

Stadsbyggnads kommentar:  
Flera synpunkter och påståenden i yttrandet bedöms grunda sig på 
missuppfattningar eller att planprogrammet endast har lästs 
översiktligt. Flera svar och förklaringar finns att hämta i 
planprogrammet där visionen för en utveckling av 
Brickebackenområdet beskrivs. Planprogrammet visar på en 
långsiktig utveckling för Brickebackenområdet och anger 
kommunens viljeinriktning kopplat till markanvändning. 
Synpunkter av mer detaljerad art eller kopplat till drift hanteras inte 
inom ramen för planprogrammet. 

Parkeringsplatserna som beskrivs i yttrandet ligger inte på 
kommunal mark utan marken är privatägd. Planprogrammet visar 
på möjliga lägen att studera vidare för kompletteringsbebyggelse. I 
de fall byggnation föreslås på mark som idag utgörs av 
parkeringsplatser så ska det i det framtida planarbetet utredas och 
tas ställning till behovet av parkeringar – såväl för befintliga 
bostäder och verksamheter som för de tillkommande. Se även 
kommentar till yttrande från Brickebackens områdesgrupp ovan. 

Granrisvägen är kommunal och driftas löpande, likt övriga 
kommunala gator i kommunen, av Tekniska förvaltningen. 
Parkeringsytorna intill Granrisvägen ägs av Örebrobostäder. 

I dagsläget finns det två vägar som leder in och ut till 
Brickebacken; Saxons väg i norr och Granrisvägen i öster. I 
planprogrammet föreslås ytterligare två kopplingar; åt väster mot 
Norrköpingsvägen och söderut till Norra Bro. Föreslagen 
ombyggnad av Saxons väg genom komplement med gång- och 
cykelbana samt buss i blandtrafik kvarstår med tanke på de 
nuvarande samt beräknade framtida trafikflödena i området. Se 
även kommentar till yttrande från Boende på Lars Wivallius väg i 
Baronbackarna ovan. 

I planprogrammet föreslås inte någon ändring beträffande antal 
busshållplatser. En miss har dock smugits sig in i 
samrådshandlingen vilken nu justeras så att det befintliga 
hållplatsläget vid bensinmacken återinförs i kartorna i handlingen. 
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Tack för att du uppmärksammade detta! En justering görs i 
planhandlingen. 

Synpunkt angående behov av fler soptunnor vidarebefordras till 
Tekniska förvaltningen samt Örebrobostäder som är den största 
fastighetsägaren i området i stort samt för delar av 
centrumområdet. 

Angående innehåll och utveckling av centrum, se kommentar till 
Boende på Tallrisvägen 24A:s yttrande ovan. 

 

Yttrande från anonym 2 
 
Snälla för guds skull, på Brickebackens centrums hållplats måste ni göra 
vägen till två fil, det är en fil där, alla bilister får vänta på bussen varje dag 
vilket är extremt onödigt och tar väldigt långt tid, speciellt när man är 
stressad. Vid rusningstrafik bildar det otroligt långa köer som blockerar 
korsningarna!! 
 
Bygg ut fler parkeringar på Granrisvägen 6-22, extremt få platser när de 
finns stor yta att använda. Vi får böter varje gång vi lägger bilen längs vägen 
eftersom det är brist på parkeringsplatser! Vart ska man lägga bilen?? Vi 
betalar hyra men trots det finns det inte tillräckligt parkeringsplatser! 
Eventuellt ta bort skylten med förbjuden parkering så vi inte längre får böter 
pga Örebro kommuns fel planering och ombyggnation från början...det är dags 
att sluta tro att bilanvändningen minskar när den egentligen ökar! Väldigt 
logiskt eftersom befolkningen ökar! Minskning av parkeringsplatser är inte 
bra överhuvudtaget, speciellt när ni nu säger att ni ska bygga massa bostäder! 
 
Behåll Brickebacken centrums bilparkering! Det är den enda 
parkeringsplatsen i Brickebacken där det inte är kaos. Känns skönt att det 
ska vara platser tillgängliga när man åker dit. Dessutom använder alla som 
jobbar i centrum den parkeringsplatsen, hur är det bra att istället bygga ett 
badhus, som OCKSÅ behöver fler parkeringsplatser? 
 
Asfaltera om vägen vid Granrisvägen! Så mycket hål i marken där.  
 
Bygg fler in och utvägar från Brickebacken, extremt dålig kommunikation 
med andra stadsdelar. Gör saxonparken mer attraktivt, bygg utomhus bad 
där eller fler sittplatser och lekplatser för barnfamiljer. Blå parken känns så 
meningslös, fräscha upp stället lägg till nya lekbanor och skär ner lite träd så 
parken blir öppen, fin och säker. 
 
Smala INTE ner saxons väg som ex sörbyängens, otroligt dåligt. Breda vägar 
förbättrar framkomligheten i trafiken och speciellt vid rusningstrafik. 
Dessutom har vi mycket busstrafik här, oftast parkerar busschaufförerna vissa 
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bussar några timmar om dagen vid vägkanten (förmodligen för att de måste), 
att förminska vägen leder inte till någonting bra. 
 
Jag är dock jätte nyfiken på VEM som har sagt till er att broarna i 
Brickebackens INTE används? kom hit på somrarna så ska ni se hur 
mycket folk som går över dessa broar. Tror ni det är bättre att ta bort de, hur 
ska barn gå över till andra sidan, genom ett övergångsställe i trafiken???? 
Helt otroligt, extremt dålig idé. Broarna är en del av Brickebacken och 
representerar Brickebacken, och är utöver de väldigt funktionella! Broarna är 
extremt bra! 
 
Asfaltera om högersvängen in till Brickebacken från glomman vägen.  
 
NEJ till trafikljus vid saxons väg / gällersta väg korsningen. Fungerar bra 
där både på rusningstrafik och andra tider på dygnet. Trafikljus skulle endast 
bilda långa köer som då blockerar korsningar! Inte alls miljövänligt för övrigt 
(jfr aspholmens trafikljus som lyser rött när INGEN bil är där). Alla vet 
hur mycket trafikljus bidrar till tomgångskörningar, inte miljövänligt! 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Se kommentar till yttrande från Anonym 1 ovan. 

Beträffande gång- och cykelbroarna över Saxons väg, se 
kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan. 

 

Yttrande från anonym 3 
 
Det behövs utegym för UNGDOMAR så dom kan få fler sysselsättningar 
istället för att hänga i centrum hela dagarna! 
 
Stadsbyggnads kommentar:  
Förslaget noteras inför fortsatt planering av grönytorna i området 
vilka utvecklas och ses över succesivt. En åtgärd som har 
genomförts under 2020 är utveckling av naturmarken mellan 
Saxons park och Norra Bro, med förhoppningen att locka såväl 
barn, unga som vuxna att vistas mer här. Ett utegym skulle kunna 
bli aktuellt i någon av de upprustningar som kommer att ske 
framöver.  

 

Yttrande från anonym 4 
 
Det pratas så mycket om tryggheten att röra sig i Brickebacken, med ett 
badhus på Coop-parkeringen byggs tryggheten att rör sig mot centrum bort (en 
plats för buset att hålla till på torget). Om ett nytt badhus ska byggas i 
Brickebacken bör det byggas på samma plats där badhuset ligger idag. 
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Det som behövs i Brickebacken är en ordentlig affär, sen Coop försvann måste 
vi ta bilen till stan eller Marieberg för att handla, vilket inte behövdes när 
Coop fanns i Brickebacken. 

Förstör inte den skog som finns kvar, genom att bygga en väg för busstrafik 
till Norra Bro. Bevara skogen runt hela Brickebacken, den behövs för att 
människor ska må bra och vilja bo här. 

Det kördes en morgontur med stadsbussen till Norra Bro för några år sedan, 
men den var för det mesta tom och lades ner.  

Kommunen behöver sköta om det som redan finns i Brickebacken; belysning 
på gång- och cykelvägar som inte fungerat på år, cykelbanor runt 
Brickebacken som idag används som bilväg. Saxons park som rustades för ett 
par år sedan, där bilar idag kör sönder gräsytor, där blomsterlökar planterats 
och barnen ska leka. 

Odlingslotterna som skämt ut Brickebacken i många år. Det finns mycket att 
göra för ett finare Brickebacken, som inte behöver kosta en massa pengar. 
Pengar som bättre behövs inom sjuk- och äldrevården, barnen och skolan. 

Stadsbyggnads kommentar:  
Föreslagen placering av ett nytt badhus kvarstår. Frågan om 
trygghet ska dock givetvis finnas med vid fortsatta studier av ett 
badhusets placering och utformning. 

Gatan till Norra Bro kommer inte genomföras utan att även 
byggnationen mellan Brickebacken och Norra Bro genomförs. 
Med fler boende i området så kommer underlaget för såväl service 
i Brickebacken som potentiella resenärer på bussen att öka. Stora 
delar av skogen bevaras liksom sammanhängande stråk och 
möjligheten av röra sig och uppehålla sig i skogen. Byggnationen 
ska genomföras med naturen som utgångspunkt, vilket beskrivs i 
planprogrammet inför fortsatta studier. 

Drift- och underhållsarbeten samt utveckling av parkmiljöerna sker 
kontinuerligt. Se vidare kommentar till yttrande från Anonym 3 
ovan.  

Ulf Nykvist  Sofia Larsson 
Tf. enhetschef, enheten för Planarkitekt 
översiktlig planering 



Inventeringsrapport Sörbyskogen, Örebro stad, Örebro kommun

Rapporten författad av Anna-Lena Winnerstam, 

Naturskyddsföreningen i Örebro läns skogsgrupp 

Bilaga 1 av 2 till yttrande från Boende på Halltorpsvägen i Adolfsberg 



Inventeringsrapport Sörbyskogen, Örebro stad, Örebro 

kommun 

Avser område Sörbyskogen, Örebro kommun. 

Det aktuella området ligger cirka 2 kilometer söder om Örebro stad. I nära anslutning till 

området, mer bestämt norr om, finns Reträttens naturreservat. Området gränsar till 

Adolfsberg i väster, Glommans sommarstugeområde i norr, länsväg 207 i öster, 

jordbruksbygd i sydväst, samt Swerocks bergtäkt i sydost.   

Karta som visar Sörbyskogen och aktuella områden för rapporten. 

I Sörbyskogen finner man en mosaik av värdefulla naturmiljöer till stor del präglade av 

äldre skog. Den stora förekomsten av grova träd vittnar om att här har varit beskogat 

under lång tid. Äldre kartor över området berättar samma sak - här har varit skog i 

århundrade efter århundrade. I stora delar av området finns barrträdsdominerad 

strövvänlig blandskog med djupa mosstäcken och med mer eller mindre rika inslag av 

ofta grova aspar. Här och var lyser gläntor upp, här finns också talldominerade 

hällmarker, kärr, sumpskog, naturskogsliknande miljöer med stor andel grova träd och 

stor förekomst död ved. Rikliga fynd av rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter 

vittnar även de om miljöer med höga naturvärden. Skogen genomkorsas här och var av 

diken och bäckar vilka bidrar till värdefulla livsmiljöer för både djur och växter.  



 

Här finns fina strövområden, svamp- och bärmarker. Området har flera stignät som 

används för friluftsliv, motion och rekreation och nyttjas både av privatpersoner och 

organisationer. I områdets östra del finns kulturstigen “De mystiska stenarna” som utgår 

från Café Skogen. I området finns även lämningar från kolbottnar utmärkta med skyltar 

samt fornlämningar från bland annat odlingsrösen och fornåkrar. 

Inventeringar som hittills gjorts har resulterat i många fynd av olika skyddsvärda arter, 

både rödlistade, signalarter och fridlysta. Med största sannolikhet finns det ytterligare 

arter och fyndplatser än de redan upptäckta. Märk väl att ett område i sydväst ännu inte 

inventerats. 

Struktur 

 

Karta från Skogsstyrelsen som visar trädhöjd i Sörbyskogen. 

Området består i stora delar av äldre blandskog, främst gran och tall och asp. Då området 

har en variation av naturtyper så varierar även sammansättningen av trädslag. På 

hällmarkerna dominerar i regel tall. På rikare mark ökar andelen asp och gran och en stor 

mängd mycket grova aspar och granar ger karaktär åt flera delområden. Skogen har i 

många områden en tydlig dimensionsspridning och skiktning på träden, likaså en blandad 

åldersfördelning. I Sörbyskogen finns områden där man kan uppfatta att skogen fått 

utvecklas mer eller mindre fritt. De stubbar som finns i de äldre bestånden är i regel mer 

eller mindre nedbrutna och övervuxna med mossa. Mängden död ved varierar i området. 



 

På en del marker där stora mängder rödlistade arter hittats – förekommer död ved i olika 

nedbrytningsstadier, framförallt som lågor. Naturliga gläntor och naturlig återväxt präglar 

dessa områden. Högstubbar och god tillgång på hålträd, där framför allt de grova asparna 

bidrar, gynnar fågellivet. 

 

Karta från 1864 över Sörbyskogen. 

Flera arter som påträffats vittnar om kontinuerlig beskogning. Enligt de kartor som 

studerats kan man se att området har varit beskogat sedan åtminstone 1760-talet. Senare 

kartor fram till idag bekräftar att här finns en skoglig kontinuitet i både mindre och större 

omfattning i olika delområden. 

Landskapsnivå 

Området ligger cirka 2 kilometer söder om Örebro stad. Det gränsar i nordväst till ett 

äldre sommarstugeområde. Åt norr, på andra sidan Glomman, ligger Reträttens 

naturreservat. I öster följer områdesgränsen länsväg 207 och i söder når skogen fram till 

Swerocks bergtäkt. Skogen gränsar i sydväst och väst till jordbruksbygd och mindre 

gårdar. 

Landskapet inom utredningsområdet är lätt kuperat, höjdnivån varierar mellan cirka 55 

och 65 m ö.h. En jordartskarta från direkt angränsande område visar att markerna täcks 

av morän med mindre inslag av berg i dagen. Diken som naturaliserats allt mer rinner 

genom området, mindre bäckar sumpskog och kärr finns i området.  

Inom det aktuella området finns tre lämningar med fossil åkermark med röjningsrösen, en 

triangulär stensättning (förhistorisk grav, Örebro 181:1) röjningsrösen, vall av 



 

röjningssten, en kolbotten efter resmila (Örebro 285) m fl objekt av kulturhistoriskt 

värde. I området finns en kulturstig med Sörbyskogens "mystiska stenar" - stenar som 

ristats med oklara budskap någon gång omkring åren 1920 - 1930.  

Ett hårt exploateringstryck på Örebro, där det aktuella området Sörbyskogen planeras att 

exploateras än mer, visar på riskerna att värdefull naturmiljö riskerar försvinna. Då det 

aktuella skogsområdet allt mer inringas av framväxande bebyggelse och utbyggnad av 

infrastruktur så ökar även risken för fragmentering av livsmiljöer för natur, djur- och 

växtliv. Området utgör en allt trängre korridor för spridnings- och livsmiljöer för 

sällsynta och hotade arter på landskapsnivå. Kopplat till grön infrastruktur så är ett 

bevarande av Sörbyskogen en viktig pusselbit för att Sommarroskogen och Reträttens 

naturreservat ska ha konnektivitet med annan natur söderut. 

Områdets betydelse för rekreation och hälsa  

Det aktuella objektets lokalisering och höga naturvärden, områdets stora potential för 

rekreation, hälsa och friluftsliv, närheten till naturreservatet Reträtten, samt 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer, de utgör alla skäl för att området ska bevaras. Nya och 

fördjupade kunskaper om naturens betydelse för välmående och hälsa gör det ytterst 

angeläget att värna de få riktiga naturmiljöer vi har kvar i Örebros närhet. Flera områden 

finns för naturupplevelser och friluftsliv i Örebros närhet, men majoriteten av dem är 

människoskapade miljöer. Här finns möjlighet att bevara unika naturvärden.  

Flera studier visar att den tätortsnära skog kan vara väldigt betydelsefull och viktig i 

många människors vardag. Kanske extra betydelsefull för barn, äldre personer och för 

dem som har svårt att röra sig längre sträckor. Likaså är den nära naturen än mer 

värdefull för de som inte har möjlighet att resa till skog och natur längre bort. Hur nära 

man har mellan hem och natur påverkar också hur mycket vi kommer ut och vistas där. 

Större områden med skog och natur ökar både användningsmöjligheterna och de 

upplevda värdena. Ett lite större skogsområde kan till exempel skärma av mer från buller 

och ge en mer vilsam upplevelse av naturen än om den är fragmenterad i allt för små 

enheter. I ett mer sammanhängande naturområde erbjuds också bättre och rikare 

livsmiljöer för djur och växter.  

En tätortsnära skog kan också erbjuda en lättillgänglig - kostnadsfri - miljö för rekreation 

och återhämtning. Friluftsliv, föreningsliv, möjligheter att bedriva undervisning utomhus 

för skolor och förskolor är ytterligare exempel. Tillgången till nära natur gynnar 

förutsättningar för att bedriva motions- och hälsoaktiviteter.  

I Sörbyskogen finns fina stignät och skogsområden som erbjuder fina möjligheter för allt 

detta. Här bedriver också Café Skogen verksamhet där de förutom egen 

föreningsverksamhet är ett nav där olika föreningar som har glädje och nytta av 



 

omgivningarna. Som exempel kan nämnas Friluftsfrämjandet som har både mulleskola 

och frilufsar-verksamhet för barn och unga. Kulturstigen med "de mystiska stenarna" 

lockar en och annan besökare ut på en unik tur genom skogen. Vardagsmotionärer, 

mountainbikeåkare, bärplockare, svampplockare, orienterare, naturintresserade, 

hundägare på promenader, familjer på utflykt, vandrarföreningar... här möts och trivs en 

mångfald av olika upplevare och intresset för skogens välgörande krafter ökar för varje 

år.  

I Sörbyskogen finns en mosaik av olika värdefulla naturtyper. Här samsas många 

naturvärdesklassade arter som ännu har kvar sina växtmiljöer - miljöer som tack vare 

skoglig kontinuitet bildats under århundraden. Den stora rikedomen på hänsynskrävande 

arter berättar om att här finns ett levande och fungerande ekosystem. Att låta 

Sörbyskogen leva kvar skulle innebära att man räddar en naturpärla för framtiden - ett 

utflyktsmål och en stadsnära attraktion som redan finns där - redo att besökas. Då Örebro 

i mångt och mycket omges av människoskapad natur t ex Oset, Rynningeviken, 

Boglundsängen, parker och brukad skog, så finns här ett område som kan vara något att 

visa för naturintresserade turister. Ett värdefullt område med naturskogskaraktär - på 

cykelavstånd från city.  

I ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv så finns här redan en miljö som erbjuder 

medborgare och besökare en plats för rekreation och hälsa, en skog man stolt kan visa 

upp som ett exempel på fungerande och levande ekosystem. Likaväl bidrar skogen i 

området med olika former av ekosystemtjänster som till exempel genom att rena luften, 

rena dricksvatten, ha en utjämnande effekt vid temperaturextremer, lagra kol och på 

andra sätt bidra till ett gynnsamt klimat. 

 

 

 

 

 



 

 

Översiktskarta delområden, kartan visar de olika delområden som inventerats..  

Områdesbeskrivningar 

1.(Rosa område) Allmän beskrivning: Sluten skog med stort inslag grova träd, mestadels 

gran, tall och asp. Flera träd med bohål, lågor i olika nedbrytningsstadier. Förekomst av 

bl a brandticka, liten spiklav, kransmossa och långfliksmossa. Skvattramtallskog och kärr 

finns i området och bidrar till en mosaikartad blandning av värdefulla naturmiljöer. 

Förslag på artspecifik hänsyn:  

Brandticka, rödlistad (NT) som lokalt har rik förekomst i området, lever i eller på död 

eller döende ved i barrträdsmiljöer. Den är beroende av hög och jämn luftfuktighet i 

gamla, ostörda skogmiljöer. Den är känslig för snabba förändringar av ljus-och 

vindförhållanden samt uttorkning. Brandtickan förekommer framförallt i skogar som inte 

påverkats av kraftig störning, t ex slutavverkning. ”Samtliga lokaler där arten hittats och 

där dess möjligheter att fortleva är gynnsamma måste undantas från skogsbruk” står det 

att läsa i Artfakta. Där anges också att äldre, fuktig granskog bör skyddas i vår del av 



landet för att gynna brandtickan som art. 

2. (Mörklila område.) Allmän beskrivning: Äldre barrträdsdominerad skog med inslag

av grova aspar. Riklig förekomst av brandticka, rynkskinn, ullticka, kandelabersvamp och

grön sköldmossa. Övriga arter bland annat knärot, rosenticka, hängticka,

barrviolspindling, lateritticka och kötticka. Naturskogsartad skog med mycket hög andel

död ved i norra delen av området både som lågor i alla nedbrytningsstadier men även

högstubbar samt stående, döda träd. Risbo med häckande ormvråk, vilket innebär att det

är ett naturvärdesträd i sig. Hackringar av tretåig hackspett. På flera håll finns rikare mark

där en stor andel träd är mycket grova. Förekomst av bland annat svart trolldruva, hassel

och alm. Dike/bäck som genomkorsar området där både kandelabersvamp och grön

sköldmossa har ett flertal växtlokaler. Områden med fuktigare mark som gynnar flera av

de naturvårdsintressanta arterna. Södra halvan av området består huvudsakligen av äldre

barrblandskog med inslag av asp. Välanvänt stignät, rekreationsskog.

Förslag på artspecifik hänsyn: 

Rynkskinn, rödlistad (VU) Rynkskinn är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, 

ostörda skogmiljöer. Arten är känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden 

eller uttorkning. Rynkskinn kan fortleva i skogar som inte påverkats av kraftig störning, 

t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning. I information från

Artdatabanken anges att: “Ved i större mängd bör lämnas och träd tillåtas åldras och dö

för att skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer. Träd och livsmiljö bör skyddas genom

att lämna trädgrupper, ytor eller zoner. Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation

genom t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning. (...)”

Lokaler för rynkskinn är biotoper som oftast har höga biologiska kvaliteter och därför bör

lämnas till fri utveckling. Om rynkskinn förekommer över ett större området bör det

inventeras och ett säkerställande utredas. Nutida förekomster i södra Sverige ligger inom

natureservat. Skulle arten hittas på någon mer lokal i södra Sverige bör denna

skyddas.(...)Skogsbruk, som innebär att tillgången på grova lågor av gran minskar, leder

också till att rynkskinn minskar. Slutavverkning och gallring är därför ett hot men också

att alltför liten areal skog är undantagen från skogsbruk.” Rynkskinn har flera

förekomster I området och förekommer ibland även med andra skyddsvärda arter som t

ex brandticka kornknutmossa och ullticka.

Kandelabersvamp, rödlistad (NT), som har flera, ibland rikliga förekomster i området, är 

beroende av hög och jämn luftfuktighet i ostörda skogsmiljöer. Den rika förekomsten av 

asp – med även grova träd och asplågor i området gynnar arten. Kandelabersvampen som 

är rödlistad (NT) är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden samt 

uttorkning. Enligt Artfakta skall värdträd bevaras och man ska också skapa 

förutsättningar för nya. För att skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer för 

kandelabersvampen skall träd tillåtas att åldras och dö och död ved i större mängd bör 



 

lämnas. Vidare anges att träd och livsmiljö för kandelabersvampen ska skyddas genom 

att man lämnar trädgrupper, zoner eller ytor. Det står också att läsa i Artfakta att kraftig 

påverkan på mark eller vegetation genom t ex slutavverkning, markberedning, körskador, 

gödsling eller dikning ska undvikas. Man poängterar också vikten av att spara aspar i 

barrskog, främst de av grövre dimensioner, samt att bestånd av asp i övrigt ska gynnas. 

Man påpekar att minskad tillgång på omkullfallna aspar liksom överförande av olikåldrig 

skogsmark till likåldriga barr- eller lövbestånd är påtagliga hot mot kandelabersvamp 

som art. 

Rosenticka, rödlistad (NT) förekommer i området och samsas ibland med andra 

rödlistade arter såsom brandticka och ullticka på granlågor. Rosenticka som art 

förekommer enligt Artdatabanken framförallt i olikåldriga, under lång tid orörda skogar. 

Den behöver kontinuerlig tillgång på grova lågor av gran.   

Kötticka, rödlistad (NT) har enligt Skogsstyrelsens bok “Skyddsvärd skog - 

Naturvårdsarter” klassificerats som “gammelskogsindikator” på grund av att den främst 

förekommer i äldre barrskogar, framförallt i fuktiga granskogar. Kötticka anges ha högst 

signalvärde söder om limes norrlandicus. Arten indikerar växtplatser där luftfuktigheten 

konstant är hög, något som blir tydligt märkbart då man kommer in i de delar av 

Sörbyskogen där köttickor påträffats. 

Kornknutmossa, rödlistad (NT) Är beroende av hög och jämn fuktighet och lever främst i 

gamla ostörda barrträdsmiljöer. I det aktuella området finns flera förekomster av 

kornknutmossa. Substrat är framförallt död ved av tall. Även denna art är känslig för all 

typ av kraftig störning såsom kalavverkning, markberedning, gödsling, dikning samt 

körskador. Känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden och/eller 

uttorkning. Enligt Artdatabanken bör ved i större mängd lämnas för att kontinuitet ska 

bibehållas i livsmiljön. Äldre träd ska tillåtas åldras och dö på platsen. De påpekar också 

vikten av att markfuktigheten bevaras likaså den naturliga variationen i vattenståndet. 

Vidare anges att träd och livsmiljöer bör skyddas genom att lämna zoner, ytor eller 

trädgrupper då fragmentering av skogslandskapet och minskad mängd död ved är ett 

långsiktigt hot mot denna art. Det anges också att artens ekologi och utbredning bättre 

bör utredas och under tiden bör de lokaler man känner till undantas från rationell 

skogsskötsel. I Artdatabankens information menar man att samtliga skogsskötselåtgärder 

på eller i omedelbar närhet av växtlokalerna utgör ett hot mot arten. 

3. (Ljuslila område) Allmän beskrivning: På den östra sidan av området finns skog med 

stort inslag grova träd, bl a gran, tall och asp. Blåbärsris och markmossor, en del fuktiga 

stråk med olika vitmossor. Förekomst av bl a långflksmossa, kransmossa, ullticka. 

Förslag på artspecifik hänsyn:  

Ullticka lever oftast i eller på död eller döende ved främst i barrträdsmiljöer. Den är 



 

beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogmiljöer. Ulltickan är känslig 

för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden eller uttorkning. Den förekommer 

främst i skogar som inte påverkats av kraftig störning, t.ex. slutavverkning, 

markberedning, körskador, gödsling eller dikning. Hänsyn som skall tas enligt 

Artdatabanken: ”Död ved i större mängd bör lämnas och träd tillåtas åldras och dö för att 

skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer. Träd och livsmiljö bör skyddas genom att 

lämna trädgrupper, ytor eller zoner. Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation 

genom t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning.(...) 

”Miljöhänsyn med avsättningar och områdesskydd.” (…) Hot: Avverkning och 

fragmentering av naturskog och äldre granskog med lång trädkontinuitet. 

4. (Mörkblått område) Allmän beskrivning: I områdets västra delar finns aspgranskog 

med väldigt stor andel grova aspar med omkrets mellan 120 cm till 280 cm. Det är utan 

tvekan ett unikt bestånd med asp. I mitten av området finns en alsumpskog där fynd 

gjorts av bland annat vedsäckmossa, vedtrappmossa, kornknutmossa och tallticka. I 

sumpskogens utkant har även gjorts fynd av grön sköldmossa.Äldre barrdominerad 

blandskog omger större delen av alsumpskogen även här med inslag av grova aspar.  

Förekomst av bland annat knärot, tallticka, ullticka och stor aspticka. Riklig förekomst av 

granlågor i ett delområde. Arter som noterats där är bl a ullticka, brandticka, rosenticka, 

krushättemossa, långfliksmossa, stubbspretmossa. Sänkor med vitmossor. Flera 

silverfuror och stående döda granar, en del grova. Även högstubbar, lågor i olika 

nedbrytningsstadier, kjolgranar, gryt. Välanvänt stignät i området. 

Förslag på artspecifik hänsyn: 

Tallticka som är rödlistad (NT), bedöms ha minskat generellt bland annat på grund av 

skogsavverkningar av gammal tallskog. Fruktkroppar förekommer vanligen på tallar som 

uppnått en ålder av minst 100-150 år. I området finns flera fynd av tallticka. 

Kornknutmossa, rödlistad (NT) Är beroende av hög och jämn fuktighet och lever främst i 

gamla ostörda barrträdsmiljöer. I det aktuella området finns flera förekomster av 

kornknutmossa. Substrat är framförallt död ved av tall. Även denna art är känslig för all 

typ av kraftig störning såsom kalavverkning, markberedning, gödsling, dikning samt 

körskador. Känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden och/eller uttorkning. 

Enligt Artdatabanken bör ved i större mängd lämnas för att kontinuitet ska bibehållas i 

livsmiljön. Äldre träd ska tillåtas åldras och dö på platsen. De påpekar också vikten av att 

markfuktigheten bevaras likaså den naturliga variationen i vattenståndet. Vidare anges att 

träd och livsmiljöer bör skyddas genom att lämna zoner, ytor eller trädgrupper då 

fragmentering av skogslandskapet och minskad mängd död ved är ett långsiktigt hot mot 

denna art. Det anges också att artens ekologi och utbredning bättre bör utredas och under 

tiden bör de lokaler man känner till undantas från rationell skogsskötsel. I 

Artdatabankens information menar man att samtliga skogsskötselåtgärder på eller i 



 

omedelbar närhet av växtlokalerna utgör ett hot mot arten.  

5.(Ljusgrönt område)  

Allmän beskrivning: Området har en variation av värdefulla naturtyper vilka är livsmiljö 

för olika naturvårdsarter. Här finns områden med rikare mark och högre markfuktighet 

där grova träd, framför allt asp, gran och tall - samt förekomsten av död ved i olika 

nedbrytningsstadier - vittnar om skoglig kontinuitet. Ett väl använt stignät i området leder 

genom ljus, öppen talldominerad skog med fina bärmarker och vidare in mot mer sluten 

grandominerad blandskog. På höjderna ser vi hällmarkstallskog och i så gott som alla 

delområden finner man en stor andel grova träd, flera med bohål, samt lågor i olika 

nedbrytningsstadier. Skogen visar på många håll upp en naturlig sammansättning av träd 

i olika åldrar och dimensioner. Flera och rikliga förekomster av grön sköldmossa visar 

där på skog med rik tillgång på död ved och ett fuktigt och jämnt mikroklimat. Här i 

området påträffas även arter som stubbspretmossa, bollvitmossa, fällmossa, kransmossa, 

brandticka, knärot, olvon, och hassel. 

Förslag på artspecifik hänsyn:  

Grön sköldmossa hotas av ökande fragmentering av dess habitat. Förlust av skogar med 

död ved leder till att de kvarvarande växtplatserna isoleras vilket utgör ett hot mot artens 

långsiktiga överlevnad. För att fortleva behöver den gröna sköldmossan kontinuerlig 

tillförsel av grov död ved med markkontakt där substratets fuktighet kan bibehållas. 

Skogsavverkning leder till ökad exponering och uttorkning. Enligt Naturvårdsverket bör 

gynnsam bevarandestatus upprätthållas så att ingen försämring för arten sker, dvs att 

artens intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell 

naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt 

övervakning. Mängden död ved bör gynnas. Grön sköldmossa ingår i art- och 

habitatdirektivets bilaga 2, Vilt levande exemplar av arten är fridlysta enligt 8§ 

Artskyddsförordningen (2007:845). Se även Bernkonventionen, bilaga 1. 

6. (Mörkgrönt område) Allmän beskrivning: Sluten skog med stort inslag av grova träd 

bl a gran, tall och asp, flera grova aspar med bohål, förekomst av lågor i olika 

nedbytningsstadier. Flera växtplatser med knärot. (Området innehåller med största 

sannolikhet en av Örebro stads rikligaste förekomster av knärot). Fynd även av bl a 

brandticka, ullticka, grovticka, grönpyrola, vågig sidenmossa och långfliksmossa, Fuktiga 

sänkor med vitmossor, bäck/dike genom området, här finns även kulturlämningar i form 

av kolbottnar. Här är vacker och lättgången rekreationsskog med knutpunkter för ett 

nätverk av stigar. 

Förslag på artspecifik hänsyn:  

Knärot förekommer i talrika bestånd i området. Knärot gynnas av skoglig kontinuitet och 



 

missgynnas därför kraftigt av modernt skogsbruk. Knärot växer uteslutande i mossmattor 

med hus- vägg- eller kammossa och där inslaget av konkurrerande ris och örter är litet. På 

kalhyggen försvinner den så fort de grunt växande jordstammarna blir exponerade för 

solljus som torkar upp marken. Knärotsbestånden missgynnas även av kanteffekter i 

anslutning till hyggen. I Artdatabankens information om arten kan man läsa: “Knärotens 

växtplatser bör undantas från modernt skogsbruk, vilket även skulle gynna andra ovanliga 

”gammelskogsarter”, liksom skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika 

förekomster är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda 

knärot. Markägare bör informeras om knärotens växtplatser och om möjligt förmås ta 

nödvändig hänsyn till arten.”  

Arter 

Området innehåller fynd av flera rödlistade arter och även signalarter. Fynden är 

utspridda över hela lokalen och vittnar om att hela området innehåller höga naturvärden.  

Efter listan finns kartor från Artportalen för några av de skyddsvärda arter som upptäckts 

i Sörbyskogen, för att ge en lättöverskådlig bild över deras respektive geografiska 

spridning. 

Fyndlista summering av arter: 

 

Svampar 

Rynkskinn (VU) 

Lateritticka (VU) 

Ulltickeporing (VU)- oklar/ej bekräftad 

Hängticka (VU) 

Gropticka (NT) 

Rosetticka (VU) 

Kandelabersvamp (NT) 

Granticka (NT) 

Brandticka (NT) 

Tallticka (NT) 

Ullticka (NT) 

Rosenticka (NT) 



Kötticka (NT) 

Stor aspticka (NT) 

Barrviolspindling(NT) 

Blodticka 

Grovticka 

Kantarellmussling  

Gullgröppa 

Barkticka 

Trådticka 

Blomkålssvamp 

Lövviolspindling 

Rävticka 

Vedticka 

Toppvaxskivling 

Korktaggsvampar (Hydnellum) 

Mossor 

Grön sköldmossa (Fridlyst) 

Vedsäckmossa  (VU) 

Kornknutmossa (NT) 

Vedtrappmossa (NT) 

Stor revmossa 

Bollvitmossa 

Långflikmossa  

Vågig sidenmossa 

Kammossa 

Blåmossa 

Krushättemossa 



 

Stubbspretmossa 

(Fällmossa?) 

 

Lavar 

Glansfläck 

Liten spiklav 

Grynig blåslav  

Rödfläckig bägarlav 

 

Kärlväxter 

Knärot (NT) 

Skogsalm (CR) 

Skogsnycklar (Fridlyst) 

 

Fåglar 

Kungsfågel (VU) 

Mindre hackspett (NT) 

Spillkråka (NT) 

Tretåig hackspett (NT)  (färska hackringar 2018)  

(Ormvråk, häckning) 

Gulsparv (VU) 

 

Insekter 

Ängsmetallvinge (NT) 

 

Övrigt - naturvård 

Hålträd 



Kjolgranar 

Grova träd 

Övrigt – miljöer 

Kärr 

Alsumpskog 

Aspgranskog 

Hällmarker 

Naturskogsliknande miljöer 

Övriga värdeelement 

Stignät 

Kultursig 

Fornlämningar 



Prickkartor för brandticka, grön sköldmossa, kandelabersvamp, knärot, konrknutmossa, 

rynkskinn och ullticka i Sörbyskogen. Därtill prickkarta för fynd av samma arter för 

Örebro kommun 2000-2019 

Brandticka 



 

 

 

Grön sköldmossa 



 

 

 

Kandelabersvamp 



Knärot



 

 

 

Kornknutmossa 



Rynkskinn 



 

 

 

Ullticka 

 



 

Våra slutsatser: 

Det aktuella objektets lokalisering och höga naturvärden, rika förekomst av skyddsvärda och 

rödlistade arter, områdets stora potential för rekreation, hälsa och friluftsliv, närheten till 

naturreservatet Reträtten och till Sommarroskogen, samt kulturhistoriskt värdefulla miljöer, de 

utgör alla skäl för att området ska bevaras långsiktigt.  

I Sörbyskogen finns flera och många fynd av rödlistade arter som påvisar områdets höga 

naturvärden och skogliga kontinuitet samt behov av långsiktigt skydd. 

Nya och fördjupade kunskaper om naturens betydelse för välmående och hälsa gör det ytterst 

angeläget att värna de få riktiga naturmiljöer vi har kvar i Örebros närhet. Flera områden finns för 

naturupplevelser och friluftsliv i Örebros närhet, men majoriteten av dem är människoskapade 

miljöer. Här finns möjlighet att bevara unika och viktiga värden med utgång i höga naturvärden. 

Örebro stad expanderar, då blir bevarande av naturområden och balanserande av exploatering allt 

viktigare.  

Då samtliga de inventerade delområdena hyser en mångfald av arter som är rödlistade, signalarter 

eller på annat sätt indikerar höga naturvärden, är det önskvärt att en konnektivitet eftersträvas 

mellan dem, samt att en buffertzon inrättas runt det aktuella området. Detta för att skydda och 

värna arterna, bibehålla växtmiljöerna intakta samt att undvika negativ påverkan på miljöerna vid 

eventuella skogliga åtgärder i anslutning till desamma. 

Med anledning av ovan nämnda struktur, läge i landskapet, befintliga närliggande områden med 

höga naturvärden, artsammansättningen och den geografiska spridningen av dessa arter i 

delområdena, så är vår slutsats att det inventerade området bör skyddas i sin helhet. 

Anna-Lena Winnerstam 

För Naturskyddsföreningen i Örebro läns skogsgrupp 2019 10 03 

Källor:  

Artportalen 

Artdatabanken 



 

Foton från respektive delområde 

1. Rosa, 2. Mörklila 3. Ljuslila 4. Mörkblått 5. Ljusgrönt 6. Mörkgrönt 

 

 

Delområde 1 ROSA 

 





 

  

Delområde 2 MÖRKLILA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

   





 

 

 

 

 



 

DELOMRÅDE 3 LJUSLILA 

 

                       



 

DELOMRÅDE 4 MÖRKBLÅTT 

 

 

 



 

 

 



 

DELOMRÅDE 5 LJUSGRÖNT 

 

 



 

 

         

 

 

 



 

DELOMRÅDE 6  

 

 

 



 

 

 



 

  

Välkommen ut i Sörbyskogen! 

Slut på inventeringsrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Komplettering till  Inventeringsrapport Sörbyskogen, Örebro stad, Örebro kommun 

Sedan rapporten skrevs har fler fynd från området rapporterats in i Artportalen, bland annat av 

grön sköldmossa, kornknutmossa, rynkskinn, ullticka samt brandticka. Fyndet för grön 

sköldmossa är, enligt uppgifter att tillgå i Artportalen, det största i Örebro län. 

Bilaga 2 av 2 till yttrande från Boende på Halltorpsvägen i Adolfsberg 
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