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Bakgrund
Enligt befolkningsprognosen kommer Örebro 
kommun att växa med ungefär 50 000 nya invånare 
till år 2040. Det innebär bland annat att det behöver 
byggas mer än 20 000 nya bostäder i kommunen, 
och därtill tillskapas lika många arbetsplatser. Det 
behövs också många nya skolor, förskolor och kultur- 
och fritidsanläggningar. Planeringen framöver 
behöver bestå av goda, attraktiva livsmiljöer och 
den nya bebyggelsen ska möta framtida behov i 
människors livsmönster. Örebro ska utvecklas till 
en mer sammanhängande stad, där boendemiljöer 
innehar variation, och utveckling sker med hänsyn 
till platsen. Närhet mellan arbetet, bostaden, 
naturen, service och mötesplatser eftersträvas, och 
det ska vara lätt att förflytta sig däremellan. En 
tät och sammanhållen stad innebär ett minskat 
transportbehov och förbättrade möjligheter att gå 
och cykla. När bebyggelsen förtätas kan befintlig 
infrastruktur, som vägar, elsystem, vatten och 
avlopp, i högre utsträckning utnyttjas, samtidigt som 
befolkningsunderlaget för kollektivtrafik förstärks. 
Korta geografiska avstånd tenderar även att leda 
till kortare sociala avstånd mellan olika delar av 
befolkningen, vilket bidrar till en blandad stad.

Örebro ska utvecklas så att varje stadsdel i högre 
grad än idag speglar den socioekonomiska och 
demografiska sammansättningen för kommunen 
som helhet. En större variation i hustyper och 
upplåtelseformer kan bidra till en sådan utveckling.  
I en mer variationsrik stadsdel underlättas flyttkedjor 
och möjligheter för olika grupper av befolkningen 
att leva i hela staden.

För att ge rum åt fler invånare och för att skapa 
en mer sammanhållen och funktionsblandad stad 
behöver Brickebackenområdet utvecklas i framtiden. 
Planprogrammet ska visa på förutsättningarna 
för att utveckla Brickebackenområdet och peka 
ut riktningen för att nå och konkretisera de 
övergripande målen som finns formulerande i 
tidigare ställningstaganden. 

Vad är ett planprogram? 
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för 
planläggningen av hur mark- och vattenområden 
ska användas. Varje kommun ska upprätta en 
översiktsplan vilken redovisar grunddragen för 
den tänka markanvändningen. Sedan konkretiseras 
användningen och byggrätter regleras och blir 
juridiskt bindande i detaljplaner. 

Om kommunen bedömer att det kan underlätta 
detaljplanearbetet så kan ett planprogram 
upprättas. I programmet redovisas de övergripande 
förutsättningarna och utgångspunkterna samt 
mål med utvecklingen. Syftet med att ta fram ett 
planprogram kan vara att det finns behov av att ta 
ett samlat grepp kring utvecklingen av bebyggelse, 
trafik, grönområden med mera för ett större 
geografiskt område. 

Syftet med planprogrammet för Brickebacken-
området är att utreda förutsättningarna och 
identifiera de befintliga kvalitéerna och 
bevarandevärdena som ska ligga till grund för en 
fortsatt utveckling av området. 

Vidare ska planprogrammet utreda förutsättningarna 
för att utveckla området som plats för olika 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser, service, 
handel, rekreation och andra mötesplatser. Utöver 
detta har en nyckelfråga varit att utreda lokalisering 
av centrum, skola, badhus samt vård- och 
omsorgsboende. 

Planprogrammet utgör underlag för fortsatt 
planering och detaljplaneläggning i området, där 
planprogrammets utgångspunkter och strategiska 
ställningstaganden kan fördjupas och förfinas. 
Gränser anges inte med exakthet i kartorna 
och kommer att studeras vidare i den fortsatta 
planeringen. Om nya förutsättningar framkommer 
ska planprogrammet vara utgångspunkten och 
fungerar som vägledande i kommande processer.

Introduktion
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Läge i staden 
Brickebacken ligger cirka 4 kilometer söder om 
Örebro centrum. Avståndet till Örebro universitet 
är omkring 1,5 kilometer. Av många uppfattas nog 
avståndet som större, inte minst beroende på att 
Brickebacken är planerat som en ände av en länk, där 
universitetet med campusområdet samt Brickeberg i 
viss mån utgör kopplingar längs vägen.

Planområdet benämns i dokumentet för 
Brickebackenområdet och omfattar stadsdelen 
Brickebacken och dess kringland i form av 
kvarteret Tallkotten i norr och skogsområden mot 
Norra Bro i söder. I väster avgränsas området av 
Norrköpingsvägen och i öster av Gällerstavägen där 
intilliggande stadsdel är Brickeberg.

Planområdets avgränsning anges i kartor i detta 
dokument vilket utgör utgångspunkt i kommande 
arbeten där exakt gränsdragning görs.

Mål
Tre huvudmål har formulerats och ska ligga till 
grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen 
av området. Målen baseras på de ställningstaganden 
som är tagna i den kommunövergripande 
översiktsplanen. 

Planprogrammets geografiska avgränsning och läge i  
Örebro.

Stadsdelen knyts samman och integreras 
med resten av staden

Stadsdelen integreras såväl genom  
utveckling av den fysiska miljön genom  

byggnation, grönstruktur eller rörelsestråk som 
genom att skapa attraktiva besöksmål och  

välfungerande funktioner som även boende 
från andra delar av kommunen väljer. 

Området förses med kapacitetsstark  
kollektivtrafik för att göra det lättare att välja 

hållbara transportmedel.

Ett levande centrum utvecklas  
och bidrar till god livskvalitet

Centrum blir en attraktiv mötesplats för fler 
genom nya kopplingar till omgivningarna samt 

komplettering av bostadsbebyggelse i  
närområdet. Centrumkvarteren byggs om för 
att skapa en trivsam miljö med ett utbud och 
innehåll som gör att centrum aktiveras över 

en stor del av dygnet och attraherar en bred 
målgrupp. 

Kompletteringar görs  
för att möta människors olika behov

För att tillgodose behovet för människor med  
olika livsmönster så kompletteras befintlig  
bebyggelse med bostäder med annan  

upplåtelseform samt av annan storlek och typ. 
De offentliga miljöerna i form av parker, 

grönområden och platsbildningar utvecklas och 
tillför mervärden som får fler att känna att de har 

del i det offentliga rummet.
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Process
Inledande planarbete 
En viktig del i det inledande arbetet har varit att 
föra dialog och involvera fastighetsägare, boende i 
närområdet samt andra aktörer utöver det plan- och 
byggreglerade samrådet. I arbetet med att ta fram ett 
samrådsförslag har ett antal fördialoger genomförts 
för att tidigt få en bild av boende och aktörers syn 
på området idag och i framtiden. 

Syftet med fördialogerna var främst att ge berörda 
möjlighet till insyn och att lämna inspel, för att 
bredda kommunens underlag i ett tidigt skede. 
Sammanställningar av dessa dialoger presenteras i 
korthet i planprogrammet och finns även som en 
bilaga. 

Cityplanner

Under sommaren 2018 fick boende i och i närheten 
av Brickebacken möjlighet att lämna synpunkter 
genom en digital dialog i den webbaserade kartan 
”Cityplanner”. Kort med kontaktuppgifter till 
Örebro kommun samt en länk till webbformuläret 
delades ut i Brickebackens områdesgrupp samt 
på Brickebackens fritidsklubb. Målgruppen i 
webbenkäten var unga och cirka tre fjärdedelar av de 
som svarade var under 26 år.

Brickebackens dag

Lördagen den 29 september 2018 genomförde 
Örebro kommun en dialog med de boende 
i Brickebacken. Dialogen ägde rum under 
Brickebackens dag i Brickebackens centrum. Syftet 
med dialogen var att informera kring framtagandet 
av planprogram för Brickebackenområdet och 
i samband med detta få reda på vilka platser 
de boende i Brickebacken upplever som de 
bästa, respektive de mindre bra platserna med 
utvecklingspotential. Sammanlagt besökte cirka 65 
personer i varierande åldrar Örebro kommuns tält 
under Brickebackens dag.

Casedagar med universitetsstudenter

Örebro kommun har medverkat vid två 
dialogtillfällen i samband med så kallade Case-dagar 
där studenter från universitetet varit involverade. 
Detta skedde i samarbete med Örebrobostäder, 
Partnerskap Örebro och Örebro universitet. Ett 
första tillfälle ägde rum under våren 2018 där 
syftet var att fånga studenternas perspektiv och 
kreativa tankar om vad Brickebacken behöver för 
att utvecklas väl och vara en attraktiv plats för 
studenter. Under hösten 2018 genomfördes det 
andra tillfället där fokus låg på kopplingen mellan 
universitetet och Brickebacken, samt tre identifierade 
viktiga entréerna till och inom stadsdelen.

Foto från Brickebackens dag, september 2018
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Sammanfattning av fördialogerna

Flera av de boende i området uttrycker att de 
uppskattar Brickebacken så som det är idag. Som 
helhet anses området lätt att orientera sig i för 
de boende, att det finns en fin gemenskap och 
att det finns aktiviteter och umgängesytor för 
alla i Brickebacken. Flera av de tillfrågade lyfter 
Brickebackens närhet till skogen och naturen, men 
också tillgången till fina grönytor, ordnade stråk och 
parker för barnen att leka i som något av det bästa 
med område.

Ta vara på den fantastiska skogen!  
Låt den växa.                 

Bra med tillgänglig stig i skogen, fungerar bra 
med permobil.

Saxons park lyfts fram som den bästa platsen i 
Brickebacken. Dock finns det önskemål om att utöka 
utomhusgymmet och att tillföra fler fotbollsmål 
i parken. Odlingslotterna, belägna i närheten av 
Saxons park, är också uppskattade gröna oaser. 
Vidare efterfrågades en utveckling av parken i 
nordväst överlag så att den synliggörs och innehar ett 
utbud av aktiviteter för fler målgrupper exempelvis 
med utegym, grillplatser och utsiktsplats.

Fina grönytor, lagom stort - nära till det 
mesta. Härliga människor som bor här och 
mycket engagemang bland de som arbetar här.

Möjlighet till att spela fotboll och utöva andra 
idrotter är något som uppskattas framförallt av barn 
och unga. Brickebackens IP samt fotbollsplanerna 
vid skolan har pekats ut som några av de bästa 
platserna i Brickebacken. Fler ytor för olika idrotter 
har föreslagits, exempelvis en skatepark. 

Fotbollsplanen är bra. Bevara skogsområdena 
däromkring.

En annan styrka i området är gemenskapen då ”alla 
känner alla” och att det upplevs finnas ett stort 
engagemang bland de som arbetar i Brickebacken, 
vilket bidrar positivt till samhörigheten. Exempelvis 
är Föreningen Trädet, beläget i centrum, en särskilt 
uppskattad förening och fritidsgård. Flera av de 

tillfrågade lyfter att verksamheten borde ha en mer 
central plats i Brickebackens centrum.

En möjlighet för området i stort som universitets-
studenterna lyfter fram är hur området Tallkotten/
Grankottevägen har en betydande roll i att koppla 
ihop Brickebacken med övriga bostadsområden i 
närområdet. Sammankopplingen föreslås ske genom 
att bygga samman, skapa stråk och nya mötesplatser 
på platsen.  

Brickebackens centrum är en del som berördes 
särskilt i dialogerna. Många framhåller att det finns 
ett bra utbud av aktiviteter och medborgarservice. 
Att ett stort antal funktioner är samlade och finns 
på gångavstånd inom området anser många av de 
boende vara positivt. Det ses som en styrka att 
centrum har en central placering i området dit 
många har nära. Samtidigt efterfrågas en utveckling 
och upprustning av centrum till att bli mer levande, 
tryggare med betoning på belysning och stärkt 
som mötesplats. Många lyfter även värdet av 
Brickebackens närhet till resten av Örebro, med dess 
centrum och utbud.

Flera av universitetsstudenterna föreslog att skapa ett 
mer sammanhängande och synligt centrum där det 
är enklare att orientera sig, samt möjligt att tillskapa 
bostäder. 

Det som jag gillar med Brickebacken är att 
det finns saker att göra för alla åldrar. För 
ungdomar finns det alltid aktiviteter att 
vara med på. För de yngre finns det alltid 
Saxonparken att gå till. Områdets fördelar 
är att allting ligger nära. Till de flesta 
saker som affär, g ym med mera så är det på 
gångavstånd.

”

”

”
”

”

Foto från dialog under Brickebackens dag lördagen den 
29:e september 2018.
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Planprocess
Programnämnd samhällsbyggnad gav 2017-12-06  
Stadsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett plan-
program för Brickebacken. 

Nämnden tog 2019-11-07 beslut om samråd kring 
förslaget. Samrådet pågick från 21 november 2019  
till 6 februari 2020. Förslaget skickades då ut till 
berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
fastighetsägare. Förslaget fanns även tillgängligt 
för allmänheten att läsa och lämna synpunkter. Ett 
samrådsmöte hölls i Brickebackens centrum i januari 
2020. 

Efter samrådet har planförslaget utvecklats och 
justerats i delar. En fullständig redovisning av 
inkomna synpunkter och förändringar i förslaget 
kan läsas i samrådsredogörelsen som hör till 
planprogrammet. De huvudsakliga förändringarna 
är att det tidigare utpekade verksamhetsområdet i 
nordväst inte längre ingår i planområdet. Förslaget 
har utvecklats och kompletterats för att bli ett bättre 
stöd i den vidare planeringen och utvecklingen. Två 
utredningar, kopplat till dagvatten och arkeologi, har 
tagits fram och resultatet har inarbetats i handlingen. 

Planprogrammet godkändes av Programnämnd 
samhällsbyggnad 2021-09-03. 

2. DETALJPLANER

Plansamråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Möjlighet 

att lä
mna 

synpunkter

1. PLANPROGRAM

Programsamråd

Godkännande

Fortsatt planarbete
Planprogrammet kommer, efter godkännande i 
Programnämnd Samhällsbyggnad, ligga till grund 
för vidare utveckling och kommande detaljplanering. 
Detaljplanerna ger sedan i sin tur inom ramarna för 
bygglov. I samband med detaljplaneläggningen ges 
ytterligare möjlighet för allmänhet och sakägare att 
lämna synpunkter på respektive detaljplaneförslag.

Detaljplaneprocessen tar generellt cirka ett till två år, 
men tidsåtgången kan variera beroende på behovet 
av eventuella utredningar, marköverlåtelser och 
oförutsägbara händelser. Processen för en detaljplan 
är reglerat i plan- och bygglagen. När det handlar om 
ett så pass stort område som Brickebackenområdet 
är det brukligt att planeringen sker etappvis och att 
detaljplaner tas fram för delområden.

Planprogrammet visar kommunens intention 
med området och kommunen kommer att initiera 
detaljplanering på kommunal mark. I de fall 
privata fastigheter berörs så involveras respektive 
fastighetsägare i processen. Initiativ till fortsatt 
planering av privatägd mark kan tas av den enskilde 
fastighetsägaren genom ansökan om planbesked och 
möjlig fastighetsutveckling hänger även samman 
med den föreslagna schematiska etappindelningen i 
denna handling.
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Planprogram för Brickebackenområdet är en 
fördjupning och konkretisering av befintliga 
ställningstaganden vilka beskrivs nedan.

Översiktsplan för Örebro kommun visar 
kommunens övergripande strategi kopplat till 
kommunens utveckling. Denna konkretiseras 
främst i tre delområden; Strategi för arkitektur och 
byggande, Grönstrategi samt Trafikprogram.

Översiktsplanen
I den kommunomfattande översiktsplanen, Vårt 
framtida Örebro, antagen 25 april 2018, återges 
Örebro kommuns övergripande vision och 
planering för utvecklingen de närmaste 
25 åren. Översiktsplanen har i sin tur 
konkretiserats i en strategi för arkitektur 
och byggande, ett trafikprogram och en 
grönstrategi vilka beskrivs närmre under 
följande sidor.

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.

I översiktsplanen är Brickebacken utpekat 
som en kommunal kärna där det finns 
stadsdelscentra som är viktigt för en större 
del av staden, vilket ska stärkas med fler 
bostäder för att kunna erbjuda god service 
och bli en sådan knutpunkt. 

Enligt översiktsplanen ska Brickebacken-
området studeras för att undersöka dess 
kvalitéer, bevarandevärden och möjlighet 

till kompletteringsbebyggelse för att knyta ihop 
Brickebacken med omgivande stadsdelar, trafiknät, 
placering av service, rekreationsytor mm. inför 
en utveckling av området. Även placering av 
dagligvaruhandel och service i Brickebackens 
centrum bör utredas. 

Planprogrammet är ett resultat av ställnings-
tagandena i översiktsplanen och ligger därmed i 
stort i linje med gällande översiktsplan. Eftersom 
frågorna som har pekats ut i översiktsplanen nu har 
studerats vidare och fördjupats så har viss utveckling 
av översiktsplanen gjorts.

Tidigare ställningstaganden

Kartutsnitt från Översiktsplanen, Vårt framtida Örebro. Markanvänd-
ning år 2040. Grönstråk, grön linje, ska värnas runt området. Föreslagen 
bebyggelse i gult och orange. Kollektivtrafikstråk, lila linje, pekas ut att 
förlängas söderut. Huvudcykelnät för cykel, orange linje, utökas.
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Arkitektur och byggande  
i Örebro kommun
Örebro kommuns strategi för arkitektur 
och byggande antogs 31 maj 2018 och är en 
konkretisering av den kommunövergripande 
översiktsplanen. Strategin redogör för hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och innefattar 
ställningstaganden om var och hur staden och 
landsbygden ska växa i framtiden för att uppnå en 
tätare och mer sammanhållen kommun. 

Utveckling av befintliga stadsdelar
I strategin beskrivs förutsättningarna för hur 
befintliga stadsdelar kan utvecklas för att bland 
annat stärka deras kvaliteter och kopplingar till 
andra stadsdelar. Beroende på en stadsdels befintliga 
karaktär så finns olika utvecklingsbehov som tillåter 
olika typer av förändring. Brickebacken beskrivs som 
ett storskaligt flerbostadshusområde som i och med 
byggnadernas enhetliga utformning och regelbundna 
placering ger området en sammanhållen karaktär. 

Likt många andra storskaliga flerbostadshusområden 
i Örebro finns kvaliteter i bebyggelse och tillgång till 
grönska samtidigt som storskaligheten och bristen 
på variation är något som kan upplevas negativt i 
boendemiljön. 

Inslag av gröna gårdar och parkstråk är ofta väl 
integrerade med bebyggelsen och ska i en utveckling 
behållas intakta i så hög utsträckning som möjligt. 

Flera av stadens liknande storskaliga flerbostads-
områden genomgår redan ett utvecklings- och 
renoveringsarbete och Brickebacken står nu 
i tur, bland annat för att skapa mer varierade 
boendemiljöer. 

Koncept för stadsutveckling

Principerna för stadsutveckling som beskrivs i 
strategin för arkitektur och byggande utgör bärande 
element i programförslaget. 

För att Örebros fysiska struktur ska utvecklas på 
ett positivt sätt så har olika typer av koncept för 
stadsutveckling utformats och beskrivs i strategin. 
Södra delen av planområdet utpekas som Grön 
ytterstadsdel och Stadsdel i skog. 

Exempel på karaktär i Stadsdel i skog från strategin för arkite-
kur och byggande i Örebro kommun. Foto från kvarteret 
Pedagogen vid Karlslundsskogen . Idag har Örebro endast 
ett fåtal områden med denna stadsdelstyp vilket skulle ge  
föreslagna utbyggnadsområden i Brickebackenområdet en 
unik karaktär. 

Stadsdel i skog

Bärande idé är att bebyggelsen är integrerad i 
terrängen och är naturligt anpassad i  

landskapet. En naturanpassning sker med fördel 
genom att hus placeras mellan befintliga träd, 

större stenblock eller andra karaktäristiska  
element i naturen. 

Genom effektivt markutnyttjande lämnas  
naturen runt om byggnaderna i så stor  

utsträckning som möjligt orörd vilket skapar  
känslan av att kunna kliva rakt ut i naturen.

Applicerbart där de naturgivna  
förutsättningarna är en varierad topografi och 

ett skogslandskap. 

Höjdskalan är lämpligen mellan 3-5 våningar i 
olika former av flerbostadshus, samt radhus och 

stadsvillor där förutsättningarna tillåter. 
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Grön ytterstadsdel

Bärande idén bygger på en traditionell  
småstads bebyggelsestruktur, eller småskalig 

stadsmässighet.

Applicerbart i stadens perifera lägen  
där stadsdelstypen kan vara en naturlig  

fortsättning på befintlig bebyggelse för att binda 
samman områden. 

Höjdskalan är lämpligen mellan 2-4 våningar 
genom radhus, stadsvillor och flerbostadshus.  

I stadsdelarnas ytterkant kan friliggande,  
sammanbyggda enbostadshus och parhus 

placeras. 

Foto från kvartret Mandelkubben i Bettorp som illustrerar 
karaktären i stadsdelstypen Grön ytterstadsdel . 
Från strategin för arkitekur och byggande i Örebro kommun.

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

Strategin pekar ut strövområden runtomkring 
Brickebacken och en stadsdelspark i bostadsområdet. 
Saxons park lyfts fram som en av de stadsdelsparker 
som är särskilt viktiga att fokusera på, utifrån en 
sammanvägning av kvalitet och socioekonomiska 
faktorer som folkhälsa och andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll. Sedan Grönstrategin antogs har 
kvalitetshöjande åtgärder genomförts i Saxons park.

I strategin beskrivs att det finns ekologiska 
värden i form av så kallade värdekärnor och 
förstäkningsområden inom planområdet. 
Värdekärnor är områden med höga naturvärden i 

dagsläget och är viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden. Förstärkningsområden kan ha en 
betydelse som buffert till värdekärnorna. Där 
kan det finnas potential för höga naturvärden att 
utvecklas över tid. 

I Brickebacken finns parkområden som pekas ut 
som grönområden med kulturhistoriska värden då 
de klassificeras som ”Park i bostadsområde från 
rekordåren”.

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

Den fysiska planeringen har stor betydelse för 
utvecklingen av ett hållbart transportsystem och 
möjligheten att nå trafikprogrammets mål.
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Övriga ställningstaganden
Digitaliseringsstrategi och smart stad 
Digitaliseringsstrategi för programområde 
Samhällsbyggnad är under framarbetande. I denna 
lyfts begreppet smart stad fram som en viktig målbild 
för programområdets digitalisering.

Begreppet smart stad är en global trend som beskriver 
den pågående digitaliseringen av städer och 
kommuner. Det är även ett medel för att bidra till 
att nå såväl lokala som nationella hållbarhetsmål. En 
smart stad är en stad eller kommun som utnyttjar 
digitalisering och ny teknik för att göra livet 
enklare och bättre för invånarna, besökarna och 
näringslivet. I den smarta staden skapas hela tiden 
nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. Den 
smarta staden kan till exempel innebära en utbyggd 
infrastruktur, uppkoppling och öppna data, tekniska 
plattformar som kan kommunicera med varandra, 
sensorer och annan teknik. 

Byggandet har en stor stor miljö- och klimatpåverkan 
samt betydelse för kommunens klimat mål. 
Bebyggelsens energianvändning behöver minska, 
både i samband med byggnationen och i driftsskedet. 
Vi behöver se fler smarta lösningar för att minska 
energianvändningen som exempelvis energieffektiva 
byggnader som är välisolerade och återvinner värme 
ur ventilationsluften, system för att omhänderta lokal 
spillvärme, integrerade solpanelslösningar och fler 
energieffektiva tvättstugor där minimalt med el och 
vatten behövs.

Exempel på smarta lösningar på stadsdelsnivå 
för minskad energianvändning är lokal förnybar 
energiproduktion och samutnyttjade lokaler. Inom 
integrerad infrastruktur kan smarta lösningar 
exempelvis vara smarta belysnings- och trafikstolpar, 
sameffektiviserade transporter, sopsug och optisk 
sortering av avfall. För hållbara transporter 
finns exempelvis elcykel- och elbilspool, smart 
trafikstyrning och leveransboxar. Eftersom tekniken 
förutspås utvecklas i snabb takt bör det finnas 
flexibilitet och utrymme att införliva nya tekniska 
lösningar i stadsrummet.

I samband med ett genomförande av 
planprogrammets förslag krävs en öppenhet för, 
och införande av, nya innovationer och tekniska 
lösningar som kan underlätta vardagen för boende 
i Brickebackenområdet, vilket kan leda stadsdelen 
närmare en smart stad.

Detaljplaner
Planområdet är till största delen detaljplanelagt. 
Planlagd mark finns exempelvis för bostäder, skola, 
park, centrum, odling, handel, bilservice och natur. 
De områden som inte är planlagda omfattas av 
Norrköpingsvägen i väster, del av Gällerstavägen 
i öster samt naturområden som kringgärdar 
Brickebacken. 

Inom planområdet finns följande detaljplaner; 
P95/28 (1995), P40 (2000), P125 (2002),  
P116 (2002), P249 (2004), P481 (2007), P563 (2008), 
P587 (2009), P912 (2016) och P941 (2017) samt de 
äldre stadsplanerna: A392, A393, A397, A401, A402, 
A408, A410, A466, A471 och A598. 

Detaljplanerna A220, P943 (2017), P99/38 (1999), 
samt P49 (2000) tangerar planområdet i liten 
mån. Inom P99/38, del av Norra Bro, finns en 
huvudgatuanslutning detaljplanelagd. 

De berörda detaljplanerna kan i delar komma att 
ersättas i samband med framtida aktualiseringar 
av detaljplaner till följd av ändringar som föreslås i 
planprogrammet. 

Kartan visar huvudsaklig användning enligt detaljplane- 
bestämmelser för gällande detaljplaner i Brickebacken- 
området.
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har 
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. Planområdet omfattas inte av 
några riksintressen.

Närliggande naturreservat
Naturreservat är bland annat till för att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 

Inom planområdet finns inga naturreservat, varken 
befintliga eller planerade. I närheten finns dock två 
reservat; 

• Naturreservat Markaskogen. Variationsrik tätortsnära 
storskog med mycket kulturlämningar och 
våtmark.

• Ässkog. Planerat naturreservat.

Dessa reservat bedöms inte påverkas negativt av ett 
genomförande av det som föreslås i planprogrammet.

Kulturmiljöinventering
Brickebacken ingår i kommunens kulturmiljö-
inventering. Inventeringen är kommunens primära 
kunskapsunderlag för kulturvärden i kommunen. 
Brickebacken redovisas där som ett område av 
värdefull karaktär i sin helhet. Området har ett 
kulturhistoriskt värde sett ur ett arkitektur-, 
samhälls- och socialhistoriskt perspektiv. Underhåll 
och förändringar ska göras varsamt, det vill säga 
anpassas till byggnadens och områdets utformning 
och karaktär. Tillägg i form av tillkommande 
bebyggelse ska utföras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Arkeologi och fornlämningar
Under augusti och september 2020 har Stiftelsen 
Kulturmiljövård gjort en arkeologisk utredning etapp 
1 i Brickebacken. Utredningen bestod av kart- och 
arkivstudier samt fältinventering där både redan 
kända lämningar kontrollerats och tidigare okända 
lämningar eftersökts.

Totalt 40 objekt identifierades. Av dessa är 22 
möjliga boplatslägen utan synliga lämningar ovan 
mark samt 18 objekt med synliga lämningar, varav 
6 fornlämningar, 4 möjliga fornlämningar, 7 övrig 
kulturhistorisk lämning och 1 övrig lämning. 

Av de identifierade objekten utgör tre fossila 
åkrar, ett röjningsröse, en lägenhetsbebyggelse 

och en kolningsgrop fornlämning. Fornlämningar är 
skyddade enligt lag och inga ingrepp får göras utan 
Länsstyrelsens tillstånd. 

En fossil åker och tre röjningsrösen är att se som 
möjlig fornlämning som behöver utredas vidare för att 
fastställa deras status. Detsamma gäller boplatslägena 
som är platser med potential att rymma lämningar 
som inte är synliga ovan mark, av typen härdar, 
stolphål och fyndförande lager. 

De flesta övriga lämningar sorterar under kategorin 
övrig kulturhistorisk lämning. Dessa uppfyller inte 
fornlämningskriterierna och har därför inte samma 
lagskydd som fornlämningar, men kan ändå ha 
ett visst kulturhistoriskt värde. Hit räknas vissa 
röjningsrösen, en hägnad, en lägenhetsbebyggelse, ett 
gränsmärke och två stenbrott som bedömts vara av 
yngre datum. En plats med tradition, Fölungahällen, 
räknas också som övrig kulturhistorisk lämning. Den 
lämning som här benämns invallad yta är bedömd 
som sentida och anses inte ha kulturhistorisk 
betydelse.

I denna planhandling beskrivs vidare hur föreslagen 
utveckling berörs av eventuella fornlämningar inom 
respektive delområdesbeskrivning. 

Kartan ur den arkeologiska utredningen som visar identifie-
rade forn- och kulturlämningar samt möjliga boplatslägen. 
Stiftelsen Kulturmiljövård.



Brickebackenområdet 
idag 
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Förutsättningar

Kulturmiljö
Brickebackens historik
I mitten av 1900-talet infördes statliga bostads-
byggnadssubventioner i en större omfattning. 
Örebro och andra kommuner startade allmännyttiga 
bostadsföretag som gjorde det möjligt att i 
kommunal regi bygga bostäder i helt annan takt än 
tidigare. Kulmen nåddes under miljonprogramseran 
under åren 1965–1975. Bakgrunden var den stora 
bostadsbrist som industrialisering och inflyttning 
till städer hade fört med sig samt de sociala problem 
som följde av låg bostadsstandard och trångboddhet. 
Örebro betraktas fortfarande som en mönsterstad till 
följd av hur stadsbyggandet utvecklades i kommunen 
under perioden efter andra världskriget. Stiftelsen 
Hyresbostäder etablerades redan 1946. Stiftelsen kom 
senare att bli ÖrebroBostäder, ÖBO. 

Den bostadsproduktion som ägde rum under 
1940- och 50-talet täckte inte de stora behov 
som fanns. Att rationalisera byggandet och 
öka produktionstakten blev därför viktigt. 
Stora projekt och ett industrialiserat byggande 
kom därför att forma bostadsbyggandet under 
miljonprogramseran. I många avseenden 
tillgodosåg det storskaliga byggandet också de 
behov som fanns och bostadsstandarden höjdes 
väsentligt från tidigare förhållanden. Efter hand 
uppstod dock en omfattande kritik mot de nya 
miljonprogramsområdena. Miljöerna sågs av vissa 
som alltför storskaliga och anonyma och många 
av de grundtankar och sociala ambitioner som 
fanns kopplat till grannskapsplanering med mera 
fungerade inte som tänkt. I början av 1970-talet 
diskuterades idéer om hur nya områden borde 
utformas för att öka den sociala gemenskapen. 
Ambitiösa centrumanläggningar som försågs med 
kommunala serviceinrättningar och lokaler för 
fritidssysselsättningar sågs som en del av lösningen. 
Dessa tankar blev en viktig utgångspunkt när 
Brickebacken planerades. 

Ett ”socialt program” upprättades och en 
planeringsgrupp fick i uppdrag att omsätta 

idéerna i praktiken. Stiftelsen Hyresbostäder 
samverkade med kommunala verksamheter, kyrkan, 
landstinget och kooperationen kring Brickebackens 
centrumanläggning. Centrumanläggningen 
fick därför redan från början ett ovanligt brett 
serviceutbud. En bärande tanke var även att använda 
lokalerna på ett effektivt sätt där de skulle utnyttjas 
gemensamt av flera verksamheter. I området 
etablerades utöver butiker och restaurang även 
en distriktsläkarmottagning, ett badhus och en 
”reception” dit medborgare kunde vända sig med 
praktiska såväl som sociala frågor och problem.

 

Fotografier tagna då området var nybyggt i slutet av  
70-talet. 
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Arkivbild från tidigt 
1970-tal, då området 
uppfördes.

Bärande planeringsideal 
Byggandet av Brickebacken pågick mellan åren 
1969–1973. Områdets låghus, vilket är den vanligast 
förekommande hustypen i området, uppfördes med 
en och samma utformning med rött fasadtegel och 
flacka tak. Variation mellan husen skapades med 
olikfärgade takband, balkongfronter och dörrar. 
Varje lägenhet fick en egen entré i gatuplanet där en 
trappa leder upp till den övre lägenheten samt en 
balkong eller altanlik farstu framför varje lägenhet. 
Flera lägenheter i bottenvåningen uppfördes även 
med en altan på baksidan. Lägenheterna uppfördes 
i olika storlekar vilket avspeglar sig i husens fasader. 
I anslutning till låghusen uppfördes även ett flertal 
förskolor.

Kännetecknande för Brickebacken, såväl som för 
många andra områden som uppfördes vid tiden, 
var ambitiösa gårds- och utemiljöer. Stadsdelen 
uppfördes med ett stort inslag av gröna miljöer. Både 
i form av anlagd parkyta inom området men även 
genom att den omgivande naturen fick en väsentlig 
roll. De gröna miljöerna fanns i form av planteringar 
på gårdarna, som vegetation och naturinslag invid 
och mellan husen såväl som trädrader inom området 
och utmed parkeringsytorna. 

En bärande tanke för området och som i hög grad 
hängde samman med synen på utemiljöerna var 
ambitionen om trafikseparering som var mer eller 
mindre styrande i tidens stadsplanering. Olika 
trafikslag skulle särskiljas från varandra. Lika 
mycket med tanke på bilisterna som att det skulle 
vara möjligt att säkert vistas och leka på gårdar och 
inom området i övrigt utan att trafikslagen kom i 
konflikt med varandra. Området uppfördes med 

en infartsgata som löper genom områdets mitt och 
som är ansluten till matargator och parkeringsytor 
helt separerade från bostadsgårdar, parker och 
vistelseytor inom området. 

Kulturvärden
Området har ett kulturvärde främst sett ur ett 
arkitektur-, samhälls- och socialhistoriskt perspektiv. 
Det präglas till stor del av 1960- och 70-talets 
rådande planeringsideal. Områdets struktur med 
de karaktäristiska tvåvåningsbostadshusen har 
ett utförande som speglar miljonprogrammets 
byggande i såväl byggnadernas arkitektur som 
planens utformning med trafikseparering och ett 
upprepande mönster. Området som helhet avspeglar 
de ekonomiskt-rationella avvägningar, som i stor 
utsträckning kännetecknade bostadsbyggandet vid 
tiden, men som för Brickebackens del resulterade i en 
hög ambitionsnivå kring låghusens boendekvaliteter 
och varierade utformning. Kulturvärdet är 
även knutet till de gröna utemiljöerna samt den 
socialpolitiska ambitionen som fanns i och med 
områdets centrum. Anlagda grönområden såväl 
som omgivande natur mellan husen och runt 
bostadskvarteren har stor betydelse för upplevelsen 
av området och utgör en tydlig del av områdets 
identitet. De bilfria ytorna ger möjlighet till vistelse 
och en mer fri rörlighet. Brickebackens centrum 
kan i många avseenden knytas till mönsterstaden 
Örebro som i likhet med tidigare projekt väckte 
uppmärksamhet när området stod färdigt. Att 
bibehålla och utveckla centrumets funktion samt 
områdets gröna inslag ses som väsentligt för 
områdets framtid samt för att bibehålla och utveckla 
områdets främsta kvaliteter.
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Bebyggelse 
Bostadsbebyggelsen i Brickebackenområdet består av 
tidstypiska hus bestående av cirka 2 200 hyresrätter 
i flerfamiljshus. I de intilliggande bostadsområdena 
Brickeberg och Norra Bro utgörs istället 
bostadsbeståndet i huvudsak av småhusbebyggelse i 
ägandeform. 

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett rum och 
kokvrå till fem rum och kök. Det finns dock en 
problematik i ett underskott av både mindre och 
större lägenheter. Det yttrar sig bland annat genom 
viss trångboddhet då stora familjer med många barn 
bor i lägenheter med för få rum. Orsaken till detta 
uppges vara både brist på ekonomiska medel och 
ett för litet utbud av tillräckligt stora lägenheter. 

Viktoria-
skolan

 
Silva

Gunghästen
Byggklossen

Pärlan

Gryts industri- 
område

Kartan illustrerar bebyggelsen i Brickebackenområdet idag.

NORRA BRO

BRICKEBERG

Brickebackens 
skola
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Lägenhetsstorlek Brickebacken Örebro kommun

<40 kvm 3,4 % 6,9%

41–60 kvm 9 % 17,7 %

61–80 kvm 34,1 % 28,1 %

81–100 kvm 40,1 % 17,3 %

101–120 kvm 11,6 % 11,8 %

>120 kvm 1,9 % 17,8 %

Tabellen visar fördelning av lägenheter i Brickebacken 
och i Örebro kommun överlag baserat på storlek.  
Uppgifter från 2018.

Karaktäristiska bostadshus för Bricke-
backen med närhet till såväl skogen 
som en nära gårdmiljö med plats för 
lek, vila, umgänge, cykelparkering med 
mera.  

Fotograf Magnus Wahman.

Underskottet av mindre lägenheter resulterar i 
att området i tillräcklig utsträckning kan möta 
efterfrågan från unga vuxna, universitetsstudenter 
samt ensamhushåll.

För att möta efterfrågan som finns ska de 
tillkommande bostäderna komplettera dagens 
utbud. Tillkommande bebyggelse bör utöka utbudet 
gällande exempelvis lägenhetsstorlek, prisklass 
och upplåtelseform. För att möta efterfrågan kan 
även utveckling ske inom det befintliga beståndet. 
Exempelvis genom att bygga om och skapa såväl 
mindre som större lägenheter. En variation av 
bostadstyper, till överkomliga priser, kan bidra till 
att stimulera flyttkedjor och exempelvis möjliggöra 
flyttar inom närområdet även om livssituationen 
förändras. 

Bebyggelsen i övrigt, utöver bostadshusen, 
utgörs i stort av friliggande förskolebyggnader, 
centrumbyggnaderna i områdets mitt samt en 
drivmedelsstation i norr. Vid Grankottevägen i 

norr finns ett område, kvarteret Tallkotten, där det 
tidigare fanns studentbostäder från 1969. Dessa är nu 
rivna för att ge plats för ny bebyggelse. Intill dessa 
finns två nyare hus som ska finnas kvar.
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Karaktärsbeskrivning
Under kommande sidor görs en fördjupad 
beskrivning av områdets olika bebyggelsekaraktärer. 
Här anges också vad som bör värnas och utvecklas 
utifrån de befintliga förutsättningarna på platserna.

Ett generellt ställningstagande är att utgångspunkt 
ska tas i byggnadernas ursprungliga karaktär vid 
förändringar och upprustning av dessa. Detta för 
att få ett gott resultat som gestaltningsmässigt håller 
längre över tid. 

Karta som visar befintlig 
bebyggelse. 

Benämningarna ovan 
anger indelning för  
karaktärsbeskrivningen på 
kommande sidor.

"Saxons väg 
med 

omgivningar"

"Flerbostadshusen 
i två våningar"

"De högre  
flerbostads-

husen i centrum"

"Centrumkvarteren"

"De varierade 
flerbostadshusen"
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Flerbostadshusen i två våningar
Den vanligast förekommande hustypen i 
Brickebecken är långsträckta flerfamiljshus i form 
av så kallade lamellhus i två våningar. Dessa har sett 
till placering, volym och utformning en repetitiv 
karaktär. Husen utgör stommen i området och är 
cirka 80 till antalet. Huskropparna är orienterade i 
nord-sydlig riktning i kvarter om fyra till tio hus. 
Kvarteren är placerade enligt regelbundet mönster 
sinsemellan samt i förhållande till park- och 
parkeringsytor. Området präglas av en långtgående 
trafikseparering där två kvarter delar angöringsgata 
och parkeringsytor. Gång- och cykelvägar är 
genomgående separerade från övrig trafik. Principen 
skapar möjlighet till fri rörelse och vistelse för barn 
både på bostadsgårdar och inom området i övrigt. 
Varje kvarter har närhet till de parkeringsytor 
och grönytor som sträcker sig genom området i 
öst-västlig riktning. Grönytorna i anslutning till 
kvarteren ger ett välskött och levande intryck.

Bostadslängorna har närmast radhuskaraktär med 
egna entréer från markplan och med gårdsbildningar 
mellan husen. Längorna är placerade enligt principen 
att entrésidan hos två bostadslängor delar på en 
gemensam gårdsyta där det i olika grad finns 
planteringar, gemensamhetsytor, ytor för lek med 
mera. Längornas baksidor vetter mot en gemensam 
bakgårdsyta av med större eller mindre inslag av 

grönska beroende på var i området man befinner sig. 
I många fall finns en egen avgränsad trädgårdsyta 
eller altan där hyresgästen har kunnat sätta sin 
egen prägel. Varje kvarter ligger i direkt anslutning 
till en parkyta eller till något av de natur- och 
skogsområden som omger området. 

Flerbostadshusen och området som helhet präglas 
starkt av de repetitiva huskropparna placerade i 
regelbundet mönster. De tydligt gemensamma 
dragen hos bebyggelsen gör att området uppfattas 
som en enhet med skarpa gränser för var området 
börjar och slutar. Uttrycket är modernistiskt med 
flacka tak och en horisontell, utsträckt betoning i 
fasadöppningar och fönsterband. Balkonger och 
altaner är infällda i fasaderna som består av tegel 
och träpanel. Uttrycket är sammanhållet för samtliga 
hus men är något varierat sett till bland annat 
färgsättningar av fasadpartier, fönster, dörrar och 
detaljer. Färgsättningen går i röd, grön, gul, vit och 
svart. 

I regel ger området ett mycket välordnat och välskött 
intryck, vilket dock varierar utifrån olika nivåer 
på underhåll samt skötsel av gemensamhetsytor. 
Ett gott exempel på renovering är det som nyligen 
genomförts av Örebrobostäder, vilket skett på ett 
varsamt sätt med hänsyn till områdets kvaliteter.

Att värna
Bebyggelsens sammanhållna 

och tidstypiska gestaltning med 
tegelfasader och träpaneler.

Tillgången till välskötta och levande 
gemensamhetsytor samt gårdsmiljöer 

där hyresgäster kan sätta sin egen 
prägel.

Det enskilda kvarterets närhet till 
parkmark eller omgivande natur. 

Träd och vegetation.

Att utveckla
Variationerna i färgsättningen av detaljer 
som skiljer de olika byggnadskvarteren åt, 

samtidigt som helhetsmiljön är enhetlig. 

Nivån på skötsel och underhåll inom  
delar av området.

Foton på Brickebackens karaktäristiska flerbostadshus 
sett från markplan och från ovan.
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De högre flerbostadshusen i centrum
I området finns fyra, för området höga, 
flerbostadshus. Dessa är sex våningar höga och 
placerade på regelbundet avstånd sinsemellan. 
Byggnaderna står helt eller delvis på upphöjd gård 
med parkeringsdäck under. Husen har en tydlig 
orientering mot Brickebackens centrum genom sin 
placering samt den pelargång som löper genom 
centrumets mitt i öst-västlig riktning och vidare 
genom öppningar under del av huskropparna i norr. 
I relation till områdets låghus är intrycket storskaligt. 
Mellan husen finns grön- och gemensamhetsytor 
av varierande karaktär och med skiftande 
innehåll. På gårdarna mot väster finns uppvuxna 
träd, gräsytor och avskärmade uteplatser för 
lägenheterna i markplanet. Medan de östra gårdarna 
har mer hårdgjorda ytor och mindre vegetation. 
Storskaligheten avspeglar sig även i att gårdsytorna 
uppfattas som mindre intima och eventuellt mindre 
välfungerande som vistelseytor jämfört med 
områdets låghusdel. De upphöjda gårdarna ger en 
barriäreffekt gentemot parkytan norr om skivhusen. 
Parkytan i sig har sett till vegetation och innehåll en 
tydligare koppling mot låghusen norr om denna.

Huskropparna är långsmala och med en utformning 
som varierar mellan områdets östra och västra 
del. De två huskropparna närmast centrum har 
flacka tak och skivtäckta fasader som på husens 
långsidor präglas av de horisontella band av 
korrugerat skivmaterial som utgör balkongfronter. 
Huskropparna mot öster har, efter en tidigare 
renovering, ett postmodernistiskt uttryck med 
putsade fasader och tillförda element som exempelvis 
burspråk och oregelbunden färgsättning. Det 
ursprungliga modernistiska uttrycket är mer bevarat 
på de västra byggnaderna. I mitten av kvarteret, 
på bottenvåningen på en av gavlarna mot norr och 

Att värna
Byggnadernas modernistiska gestaltning.

Träd och vegetation på gårdarna.

Att utveckla
Gestaltningen av byggnader och 
utemiljöer för ökad upplevelse av 

trygghet och förbättrade  
förutsättningar för socialt liv.

Potentialen i och med närheten till parken 
genom mer tillgänglig och inbjudande 

koppling.

Flerbostadshusbebyggelsen i kvarteret Grantoppen är i sin 
storskalighet och sitt repetetiva mönster representativ för 
bebyggelsen under miljonprogramsåren. 

Kvarterets koppling till den närliggande kvartersparken bör utvecklas för att främja användningen av denna.

ett av parkeringsdäcken har fasaderna bemålats 
med konstnärliga motiv i form av händer och en 
färgsättning som harmonierar med byggnadernas 
modernistiska gestaltning och Brickebackens många 
grönytor. Väggmålningen ger en egen identitet 
till platsen och bidrar till en mer välordnad och 
omsorgsfullt gestaltad miljö.



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET24

Centrumkvarteren
Centrum i Brickebacken består i huvudsak av 
två större huskroppar med en platsbildning i 
väster. Den södra centrumdelen innehåller till 
största delen affärs- och vårdlokaler. Den norra 
inrymmer bland annat badhus, skola, idrottshall 
och kyrka. En pelargång knyter centrum till de 
fyra flerbostadshusen mot öster samt utgör ett 
huvudstråk mellan centrumbyggnaderna. En 
samlande plats finns framför livsmedelsaffären med 
en torgbildning med inslag av träd, gräsyta, lekplats 
och bänkar. Byggnadernas långsträckta utbredning 
gör att centrumet för en besökare kan uppfattas som 
svårorienterat och de verksamheter som inryms i 
byggnaderna är inte synliga i utemiljön. Mot norr 
finns skolgård med lekytor och fotbollsplan samt 
grönytor med naturkaraktär. Centrumets södra 
del kantas av parkeringsytor i nära anslutning 
till torget. Torget kan uppfattas sakna en tydligt 
avgränsad rumslighet vilket kan antas försvåra dess 
funktion som platsbildning. Området som helhet är 
tydligt uppbyggt kring centrumet, bland annat som 
målpunkt för gång- och cykelvägar.

Centrumbyggnadernas låga volymer har fasader 
av tegel och flacka tak. Fasaderna har inslag av 
skivmaterial och målade betongytor. Över entréer 
mot torget är takfoten kraftigt utskjutande och där 
finns skyltning för centrum och affärsverksamheter. 

Att värna
Centrumbildningens läge och  

funktion som lokal mötesplats och 
servicepunkt i området.

Att utveckla
Byggnadernas utformning och gestaltning  

samt vilka funktioner som ska finnas i centrum.

Tydligare entréer för bättre orienterbarhet  
och välkomnande. 

Torget som platsbildning och mötesplats.

Miljöerna runt centrum för att den  
upplevda tryggheten ska öka. 

Kopplingarna mellan centrum och  
den närliggande parken. 

Platsbildning mellan södra och norra centrumbyggnaderna.

Huvudentrén till Brickebackens Centrum med dess  
torgbildning.

Centrum består i huvudsak av två låga kvarter.
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De varierade flerbostadshusen
I norra Brickebacken finns ett område med fyra 
flerfamiljshus med en mer varierad karaktär. Dessa 
är mellan tre till fem våningar och likt övriga 
byggnader i området orienterade i nord-sydlig 
riktning. Området omges av skogs- och naturmark 
som gör att det uppfattas som något särskilt från 
Brickebacken i övrigt. Parkeringsytor och infartsgata 
är belägna norr om husen vilket skapar bilfria gårdar 
och närmiljöer i övrigt. Husen delar på gemensamma 
gårdsytor präglade av grönska, förrådsbyggnader 
samt ytor för lek. Gårdarna har en inbjudande 
utformning och upplevs trivsamma. 

Husen har flacka tak och fasaderna består av 
rött tegel och skrivmaterial i dämpade kulörer. 
Byggnaderna har en varierad volymuppbyggnad sett 
till höjd och inbördes förskjutna byggnadsvolymer. 
Variationen ger ett positivt helhetsintryck med 
välfungerande och intima gårdsrum. 

Att värna
Gårdskvalitéerna - såväl de välskötta, 
intima entrégårdarna med lekytor och 

plats för umgänge som de mer naturlika 
gröna gårdarna.

Karaktärsskapande träd.

Att utveckla
Se över och utveckla infartsgatan för att 

möjliggöra effektivare och annan  
markanvändning. 

Möjliggöra passage genom området  
till fots.

Utveckla naturmarken söder om området 
som vistelseyta/parkmark för att knyta 

området till övriga Brickebacken

Byggnaderna på Enrisvägen karaktäriseras av ett något mer varierat formspråk om än i ett 
mönster som återfinns i övriga Brickebacken.
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Saxons väg med omgivningar
Saxons väg utgör infartsväg till Brickebacken och 
löper genom områ det i nord-sydlig riktning. Gatan 
utgör tillsammans med de omgivande grönområdena 
och byggnaderna i form av förskolor ett bredare 
stråk som delar Brickebacken i en västligt och 
en östlig del. Gatan är ansluten till de entrégator 
och parkeringsytor som finns i anslutning till 
bostadskvarteren. Längs Saxons väg finns jordvallar 
med grönska vilka bidrar till en upplevelse 
av att gatan är nedsänkt och känns frånskild 
området i övrigt. I stort saknas visuell kontakt 
mellan gatan och områdets bostadsbebyggelse. 
Centrumbebyggelsen kan anas från Saxons väg. Då 
gång- och cykelbanor är separerade från biltrafiken 
leds dessa över Saxons väg via tre broar som bidrar 
till att knyta ihop området i öst-västlig riktning. 

I området som omger Saxons väg finns utöver 
parkmark och vegetation även förskolebyggnader, 
idrottsplaner samt i söder ett område med 
odlingslotter.

Att värna
Inslag av gröna miljöer längs gatan,  

såsom grupper av träd eller samlade par-
tier av grönska.

Att utveckla
Funktioner och innehåll längs gatan för 
att stärka stråkets potential som mötes-

plats och ryggrad genom området.

Orienterbarheten.

Minska barriäreffekten genom att  
utveckla infrastrukturen.

En gata i området med väl tilltagna markparkeringar längs 
sidorna.

Foto över Saxons väg taget från en av gång- och  
cykelbroarna som löper över gatan. 

Flygfoto över Saxons väg och dess närområde. Grönskan 
längs gatan är påtaglig men innebär samtidigt att sikten 
blir begränsad på längre håll in i området. Norr är nedåt i 
bilden.
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Socialt liv och föreningsliv
I Brickebacken finns ett rikt och levande 
föreningsliv.

Brickebacken har en egen idrottsförening, 
Brickebackens IF, som bland annat har idrottsskola 
för de yngsta. Andra aktiva föreningar är 
Hyresgästföreningen, studieförbund och PRO, 
Pensionärernas riksorganisation. 

Föreningen Trädet är en väletablerad och aktiv 
förening som arbetar med samverkan och utgör 
en mötesplats i stadsdelen. Föreningen driver 
café med lunchservering, driver fritidsgården, 
ger ut en områdestidning och anordnar olika 
aktiviteter för människor i olika åldrar. Föreningen 
har även ansvar för områdesgruppen vilket är 
en grupp för samverkan med representanter för 
boende, bostadsföretag, föreningar, kommunala 
verksamheter, religiösa samfund, med flera. 
Föreningen Trädet verkar för alla i området och 
får ekonomiskt stöd från kommunen för den 
ungdomsverksamhet de bedriver.

I stadsdelens södra del finns ett område och förening 
för odlingslotter. Ytterligare ett område med 
odlingslotter finns i områdets östra del.

Antalet fritids- och kulturutövare kommer att öka 
i och med den bostadsbyggnation och utökade 
invånarantal som följer av det som föreslås i 
planprogrammet. Behov kan därför finnas att 
både utveckla befintliga fritidsanläggningar 
samt att tillföra nya anläggningar för att möta 
befolkningsökningen.

Intresset för idrott, som visats av främst de unga i 
området, bör tillvaratas i utvecklingen. Det finns 
ett särskilt intresse för fotboll, och välfungerande 
planer för spontanidrott har i sin tur efterfrågats. 
Även varierande utemiljöer anpassade för olika 
åldersgrupper har efterfrågats av de boende 
med önskemål om fler lekplatser, utegym och 
mötesplatser för lite äldre barn och ungdomar.

• Cirka 3800 personer bor i Brickebacken vilket 
motsvarar cirka 2 procent av Örebro  
kommuns befolkning.

• Av de cirka 3800 boende är många  
barnfamiljer och studenter vilket innebär att 
befolkningen i genomsnitt är yngre än för 
Örebro som helhet. 

• Omkring 400 personer arbetar i området. 
Majoriteten av dem arbetar inom utbildning 
eller vård och omsorg. 

• 54,3 procent av de boende är förvärvs- 
arbetare. Det är en relativt låg andel och 
kan till viss del förklaras av att andelen  
studenter är stor. Studenter räknas statistiskt 
som sysselsatta men inte förvärvsarbetande. 

• Drygt 7 procent i åldrarna 18–64 år är öppet 
arbetslösa vilket kan jämföras med  
kommunen i helhet där motsvarande siffra 
är 3,5 procent. Siffror för närområdena Norra 
Bro och Brickeberg är motsvarande 0,7 och 
1,5 procent.

• Omkring 50 procent av barnen mellan 0–17 
år växer upp utan förvärvsarbetande  
förälder. 

• Utbildningsnivån är låg trots andelen  
studenter. 17,3 procent har eftergymnasial 
utbildning på 3 år eller längre. Jämfört med 
kommunen som helhet är motsvarande siffra 
28,7 procent. 

• Den genomsnittliga disponibla inkomsten 
är förhållandevis låg. 174 700 kronor per år i 
jämförelse med 281 900 kronor för invånarna i 
Örebro kommun år 2017. 

• Andelen personer med utländsk bakgrund är 
strax över 50 procent. Andelen utrikesfödda 
är dock lägre, 37,4 procent, vilket kan  
jämföras med 17,6 procent i Örebro  
kommun. 

Befolkningsstatistik Brickebackenområdet



Trygghetsaspekter
I den fysiska planeringen ska trygghetsaspekter 
beaktas. För att få en bättre bild av situationen i 
Brickebackenområdet så har Säkerhetsavdelningen på 
Örebro kommun tagit fram en trygghetsanalys. En 
sammanställning av resultatet finns att läsa ovan.

Service
Brickebacken centrum har ett rikt och varierat 
utbud av både offentlig och kommersiell service. I 
centrum finns badhus, gym, kyrka, livsmedelsbutik, 
vårdcentral, folktandvård, frisör, bibliotek, 
restaurang, familjecentral, Örebrobostäders 
bovärdskontor, en kommunal grundskola för 
årskurs F-6 med idrottshall, samt kultur- och 
fritidsföreningen Trädet.

Trots ett rikt utbud av verksamheter och service i 
centrum upplevs inte centrum levande, bland annat 
för att entréerna till de olika funktionerna inte är 
samlade utan riktade åt olika håll. Det gör att det kan 

vara svårt att orientera sig i centrum. Kommersiella 
verksamheter är vända mot Saxons väg, men är något 
dolda från vägen på grund av träd och parkeringen 
som hamnar emellan. Vårdverksamheterna ligger 
längst ifrån centrumets stora parkering invid Saxons 
väg och dess entréer nås från en invändig korridor i 
centrumbyggnaden. I dagsläget upplevs biblioteket, 
fritidsgård och Trädet ligga något undangömda. 

Biblioteket har behov av förändrade lokaler för 
att de ska vara ändamålsenliga och möjliggöra 
en utveckling av verksamheten. Förutom 
folkbiblioteksverksamheten i Brickebacken erbjuder 
Örebro bibliotek skolbiblioteksservice enligt avtal 
med Brickebackens skola och Viktoriaskolan i 
stadsdelen då de båda skolorna saknar tillgång till 
egna skolbibliotek.

Viss service finns vid korsningen Gällerstavägen/
Saxons väg i form av en drivmedelsstation med 
paketutlämning samt en pizzeria vilket har blivit 
en mötespunkt i området. Vid drivmedelsstationen 
pågår byggnation av garage för taxiverksamhet.

Trygghetanalys 

Kommunen har tagit fram en trygghetsanalys och 
lokal problembild för Brickebacken, åren 2016–2019. 

I trygghetsanalysen användes olika verktyg för att visa 
på koncentrationer av brott och otrygghetsindikatorer i 
området. Forskning och erfarenhet visar att ju tidigare 
brottsförebyggande åtgärder och kunskap sätts in, 
desto bättre slutresultat. Det är främst de situationella 
åtgärderna som bör finnas med så tidigt som möjligt 
i planerings- och byggfasen. Situationella åtgärder 
handlar exempelvis om planering av ett områdes 
struktur, belysning och grönområden. Men även 
om hur de boende själva på ett informellt sätt kan 
motverka oönskade otrygghetshändelser och behov av 
kamerabevakning genom sin närvaro och befolkande 
av platser.

Resultatet från trygghetsanalysens visar att 
Brickebacken varken sticker ut positivt eller negativt 

utifrån den problembild som finns rörande trygghet/
otrygghet. De händelser och problembilder som 
påverkar tryggheten i området liknar i stora drag det 
som finns i andra bostadsområden i Örebro. Dock 
skiljer Brickebacken ut sig positivt genom att antalet 
polisanmälda brott har sjunkit i området mellan 2017–
2018. 

De vanligaste otrygghetshändelserna som 
rapporterats in är främst skadegörelse, rån, 

otrygghetskapande som exempelvis samlingar av 
människor och ordningsstörande som exempelvis våld, 
inbrott, olovlig fordonstrafik på gång-och cykelbanor. 
Trygghetsanalysen pekar även ut mindre trygga platser 
som finns i Brickebacken, vilka är Brickebackens 
centrum, området kring höghusen på Granrisvägen, 
skolor, förskolor och även Saxons park.

Analysen visar att problem med skadegörelse 
och andra otrygghetsindikatorer i Brickebacken 

främst sker under kvällar och nätter. Om risken att 
bli upptäckt är liten är det lättare att begå småbrott. 
Skadegörelse som är den vanligaste brottstypen är en 
vanlig förstagångskriminalitet bland barn och unga. 
Anledningar är enligt kommunens trygghetsanalys av 
området att det tidvis finns få aktörer och människor 
som rör sig ute i området, och på så vis också dålig 
social formell kontroll. Det är även lätt att ta sig in i 
byggnader och vissa platser upplevs som mörka med 
dålig belysning vilket gör det enkelt att smita undan. 

"...brist på vuxna förebilder och föräldrakontroll"

Bakomliggande faktorer anses bland annat vara 
trångboddheten som konstateras i området, vilken 

bidrar till att många barn och unga är ute i området om 
kvällarna, med tillhörande brist på vuxna förebilder 
och föräldrakontroll. Det finns även en hög andel unga 
vuxna utan sysselsättning i Brickebacken, jämfört med 
omkringliggande områden och kommunen i stort, 
vilket kan skapa en inlåsning i området. Båda orsakerna 
leder till overksam vistelse på vissa platser som för 
andra kan skapa en otrygghetskänsla. Det finns 
även ett behov i Brickebacken att tillskapa naturlig 
övervakning och undvika ”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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Badhus
Brickebacken centrum planerades och byggdes som 
en helhet. Brickebackens badanläggning är en del 
av centrumbildningen och ligger i samma byggnad 
som den kommunala skolan. I anslutning till badet 
finns gymmet som hyr lokaler av badanläggningen. 
Utformningen av centrumanläggningen har gjort 
att badet upplevs vara placerat på baksidan av 
centrumanläggningen och attraherar inte så många 
besökare. Utformningen gör även att bassängerna 
behöver passeras mellan omklädningsrum och 
idrottshall. Enligt en badutredning som genomförts 
av Örebroporten år 2017 är renoveringsbehoven 
stora för badanläggningen. 

Badanläggningen är viktig för området då det är 
den verksamhet som främst attraherar besökare 
från andra delar av kommunen. Badet utgör även 
en av de fysiska förutsättningar som krävs för att 
vissa föreningar ska kunna bedriva verksamhet. 
Det har därför beslutats att ett nytt bad ska byggas i 
Brickebackens närområde. 

Skola och förskola
Inom planområdet finns även service i form av 
tre kommunala förskolor, en fristående skola 
F-9, och kommunala Brickebackens skola, 
F-6. Det finns inget behov i dagsläget av fler 
skolor eller förskolor. Enligt kommunens 
lokalförsörjningsenhet skulle det, om 
ekonomiska medel finns, eventuellt vara 

önskvärt att flytta någon av förskolorna till ett nytt 
läge som inte ligger placerat längst med Saxons väg, 
utan närmare Gällerstavägen. Detta för att fånga 
upp barn från andra områden, så som Almbro. En 
förskola i områdets norra del har nyligen rivits och 
det finns en viss osäkerhet kring behovet.

Markägoförhållanden
Den största delen av marken inom planområdet 
ägs av Örebro kommun och utgörs av naturmark, 
gator, parker och annan så kallad allmän plats. Den 
bebyggda marken ägs av ett flertal fastighetsägare. 
Merparten ägs av det kommunala bostadsbolaget 
Örebrobostäder, vilka äger drygt 1 800 lägenheter i 
Brickebacken. Cirka 43 procent ägs och förvaltas av 
andra aktörer; Victoria Park och Hemgården äger 
bostadsfastigheter, Futurum äger skolbyggnaden i 
centrum samt flertalet förskolor. Brickebergkyrkans 
skolstiftelse är ägare av Viktoriaskolan där ytterligare 
en förskola finns. Bilservice Handelsbolag är ny 
ägare av fastigheten intill drivmedelsstationen i norr. 

Kartan ovan illustrerar fastighetsägarna i Brickebackenområdet. 

Bilden till vänster är en inzoomning över centrumkvarteren som visar 
dess verksamheter och innehåll. 



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET30

Grönstruktur 
Brickebacken är, och uppfattas som, en grön 
stadsdel. Området omges av skog och har en god 
tillgång på parker av olika slag och med olika 
innehåll. En utvärdering av tillgång till grönområden 
utifrån riktvärdena i Grönstrategin visar på en 
mycket god tillgång på gröna miljöer i dagsläget.

Den relativt vanliga trångboddheten i området gör 
att många barn och unga söker sig till platser i den 

offentliga miljön som centrum eller parkerna, då 
möjligheten att ta hem kompisar eller komma ifrån 
övrig familj i bostaden är begränsad. Detta medför 
att de offentliga miljöerna och sociala mötesplatser 
är särskilt viktiga för Brickebackenområdet.

De strukturskapande gatorna i området, dvs Saxons 
väg, Björkris-, Granris- och Tallrisvägen, är alla 
gator kantade av planterade lindalléer. Dessa kan 
omfattas av det generella biotopskyddet och utgör 
livsmiljöer för olika djur- och växtarter. Vid en 

Kartan illustrerar grönstrukturen i Brickebackenområdet idag. Underlag från en övergripande inventering 
av trädrader gjord av Parkenheten, Tekniska förvaltningen våren 2021.
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Uppskattad plaskdamm i den sydöstra kvartersparken.  
Fotograf Magnus Wahman.

övergripande inventering i mars 2021 bedömdes 
träden ha relativt god vitalitet. Längs Saxons väg 
står träden i de flesta fallen på vallar, undantaget 
sträckan framför centrum där marken är mer i nivå 
med gatan. Avståndet till gatan och intilliggande 
gräsytor är relativt stort vilket bidragit till att träden 
har få skador från trafik och skötselmaskiner. Det 
bedöms dock finnas ett generellt skötselbehov i 
form av beskärning. Träden längs tvärgatorna är mer 
påverkade och har inte vuxit sig lika stora i och med 
närhet till hårdgjorda ytor, garage och carports. 

Det saknas en komplett inmätning av träden så deras 
läge redovisas endast schematiskt här. Så gott som 
alla träd i dessa alléer står på kommunens mark.

Det kan kan komma att bli aktuellt att söka dispens 
från biotopskyddet i samband med en utveckling om 
träden berörs. 

Bostadsnära grönska
Med bostadsnära grönska menas såväl gårdsmiljöer 
som egna trädgårdar på kvartersmark. Tillgången i 
Brickebacken till den här typen av miljöer är mycket 
god. De flesta husen är bara två våningar höga, och 
mellan alla huskroppar finns små gårdar som alla 
är gröna. De olika gårdarna har skiftande karaktär, 
en del är nyligen omgjorda och nyplanterade, andra 
är uppvuxna med rikare grönska, och ytterligare 
andra är mer vilda med naturkaraktär. Tillgången 
till sociala värden som att sitta i solen, prata med 
närmsta grannarna samt tillgång till små lekytor för 
de yngsta barnen – är mycket god i hela området.

Kvartersparker
Enligt Grönstrategin bör kvartersparker vara minst 
en hektar stora, de ska nås inom 200–300 meter från 
bostaden, och en park beräknas serva cirka 1000 
personer som bor nära. Kvartersparken ska fungera 

som mötesplats och fyller en viktig social funktion. 
Värdena är delvis de samma som för den bostadsnära 
grönmiljön, men i kvartersparken ska det även 
finnas ytor för äldre barn och ungdomar att leka, 
träna och umgås, och här ska man kunna träffas i 
familjegrupper och liknande för picknick med mera. 

I Brickebacken finns fem kvartersparker; 
grönområdet i norr som ges namnet Brickeparken 
samt fyra långsmala parker i öst-västlig sträckning 
mellan bostadskvarteren. Samtliga är omkring en 
hektar stora. Brickeparken är något större om man 
räknar in den pulkabacke som finns där. Till detta 
kommer även parkmark längs Saxons väg med bland 
annat basketplaner. Detta innebär att tillgången till 
kvartersparker är mycket god och att de flesta som 
bor i Brickebacken har nära till en kvarterspark, 
undantaget bostäder på Grankottevägen i 
planområdets norra del. 

De olika kvartersparkerna har olika innehåll och 
användning. En park innehåller den uppskattade 
plaskdammen, medan en annan till största delen 
består av gles skogsmark. Alla kvartersparkerna 
har mindre lekplatser, flera har små ytor med 
fotbollsmål utställda, alla utom en har inslag av 
öppna gräsmattor för spontanlek, picknick etcetera. 
Gemensamt för parkerna är dock att de är slitna och 
i behov av upprustning. 

Bilfria innergårdar vilket ger plats för le k och rekreation.

Basketplaner intill Saxons väg.
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Stadsdelspark
Stadsdelsparker ska vara stora och mångfunktionella 
parker som fungerar som viktiga målpunkter och 
mötesplatser. Här ska det finnas många olika 
upplevelsevärden, både rofyllda och fartfyllda, och 
de ska attrahera alla målgrupper. 

Saxons park är stadsdelspark för Brickebacken. 
Storleken på parken, vilken omfattas av klippt 
gräsmatta, hundrastgård och lekmiljö är cirka 1,5 
hektar idag. Räknar man med pulkabacken och den 
närmsta delen av skogen, där en anläggning inom 
forskningsprojektet Digifys med digitala lekmiljöer 
är byggd, är den cirka tre hektar stor. Saxons park är 
för liten för att vara en självklar stadsdelspark som 
svarar mot alla målgruppers behov. En stadsdelspark 
bör snarare vara mellan fem och tio hektar stor. 
Parkens läge, längst ner i Brickebacken, gör också att 
det är långt till Saxons park för de som bor i norra 
änden av Brickebacken. Upplevelsen hos boende 
i Brickebacken är att detta avstånd upplevs just så 
– det är lite för långt bort för att bli den självklara 
mötesplatsen för alla. 

I anslutning till parken har det under 2020 utökats 
med ytor för sagostig, låghöjdsbana, konstprojekt 
mm. Denna del av parken nominerades till 
kommunens Byggnadspris 2020.

Natur och strövområden
Skogen kring Brickebacken är varierad och utgörs 
av barrblandskog, det vill säga här finns i huvudsak 
gran och tall med inslag av lövträd. Direkt söder 
om Brickebacken finns mer lövskog och denna har 
värden som bör beaktas och värnas vid förändringar 
i området. I planområdets östra del återfinns den 
äldsta skogen i området, uppe på de hällar som finns 
samt i riktning mot Norra Bro vilken ska värnas. 

Strövområden är tätortsnära natur, där man kan 
motionera, gå med hunden, känna lugn och ro, 
och få upplevelsen av att komma ifrån stadsmiljön 
för en stund. Brickestigen och skogsmarken runt 
Brickebacken gör att alla boende har mycket nära 
till de här värdena, och det är inte heller långt till 
naturreservatet Markaskogen eller det planerade 
naturreservatet Ässkog där det bland annat 
finns motionsspår och raststugor. Tillgången till 
strövområden är mycket god.

Värdena som skog är höga ur social aspekt, det vill 
säga som rekreationsskog i huvudsak.  

Skyltning längs Brickestigen som vägleder besökare.

Fölungahällen, en platsbildning i skogen söder om  
Brickebacken.

Tennisplaner intill Saxons park i söder.

Scen och gräsmattor för evenemang och spontanlek i  
Saxons park. Fotograf Magnus Wahman.
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Gator och trafik 
Uppbyggnaden av Brickebackens infrastruktur är 
ett tydligt exempel på hur en av de styrande idéerna 
i stadsplaneringen under miljonprogramsåren var 
bilens framkomlighet. Bilens framkomlighet var 
kärnan i trafikplaneringen och skulle separeras från 
gång- och cykelvägar. Den befintliga infrastrukturen 
kan präglas av storskaliga, separerade trafikrum som 
kan nyttjas mer effektivt än idag.  

Trafiksepareringen har såväl positiva som negativa 
aspekter. Många av gång- och cykelvägarna omges av 
naturen, vilket av många upplevs som positivt, men 
kan också ha en otryggsskapande barriäreffekt för de 
oskyddade trafikanterna. 

Bilarna färdas på områdets huvudgata Saxons väg 
som i dagsläget saknar ett livligt stadsliv på grund 
av den tydliga trafiksepareringen. Bilvägarna 
har inte planerats med hänsyn till verksamheters 
behov och oskyddade trafikanters möjlighet att 
passera gatorna på ett säkert sätt. Från huvudgatan 
nås bostadsbebyggelsen via mindre gator. Mellan 
dessa gator och bostadsbebyggelsen finns stora 
markparkeringar för bil vilket gör gårdarna intill 
bostadshusen bilfria.

Avtrycken från dåtidens funktionsuppdelade 
stadsplanering sätter än idag sin prägel på 
Brickebacken.

Gång- och cykelväg löper genom naturen runt bostads- 
området. Fotograf Magnus Wahman.

I Brickebacken finns väl tilltagna markparkeringar. 

Infart via Saxons väg, vy norrut.Saxons väg med riklig grönska längs kanterna.
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Kartan illustrerar befintliga vägar, stråk och busshållplatser.

Trafikstrukturen idag
Brickebacken är omgärdat av Norrköpingsvägen 
i väst, samt Gällerstavägen i nord och öst. För 
biltrafikanter finns det två tillfarter till Brickebacken 
nämligen Saxons väg och Granrisvägen som ansluter 
till Gällerstavägen på öster sida av Brickebacken. 

Områdets centrala gata, Saxons väg, minimerar 
genomfartsrörelser genom området och mynnar 
ut i en återvändsgata med vändplats i södra 
Brickebacken. Från Saxons väg grenar de fyra 
tvärgatorna, Enrisvägen, Björkrisvägen Granrisvägen 
och Tallrisvägen, ut sig till bostadskvarteren och 
centrum. 
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Kollektivtrafik

Förutsättningarna att åka kollektivt i området 
är goda då de flesta boende i Brickebacken har 
en busshållplats inom 400 meter från sin bostad 
och två stadsbusslinjer trafikerar Brickebacken 
med en hög turtäthet. I Brickebacken finns fem 
hållplatser för stadstrafiken inom planområdet. Två 
regionbusslinjer passerar Brickebacken och Norra 
Bro via Gällerstavägen med fyra hållplatser, då 
hållplatsen på Barkvägen trafikeras av både region- 
och stadsbussar. Norrköpingsvägen trafikeras 
av en busslinje med totalt två hållplatser inom 
planområdets avgränsning. 

I jämförelse med andra stadsdelar har Brickebacken 
en hög andel som åker kollektivt men en låg andel 
som cyklar, enligt kommunens resvaneundersökning 
(RVU). Det kan delvis bero på att 30 procent av de 
boende inte har bil. Enligt Resvaneundersökningen 
från 2017 reser 15 procent i Brickebacken med buss, 
11 procent går, 17 procent cyklar, 28 procent åker 
bil själv och 29 procent samåker i bil. Att en relativt 
låg andel använder cykel kan delvis bero på att 
Brickebacken ligger topografiskt högt upp, vilket 
innebär höjdskillnader och en markant uppförsbacke 
längs huvudcykelstråket Universitetsleden som 
försvårar framkomligheten med cykel.

Gång- och cykeltrafik

Befintliga gång- och cykelbanorna inom hela 
planområdet håller en god standard och innebär 
en stor kvalité sett till framkomlighet och många 
gånger säkra miljöer för barn att ta sig fram på. För 
cyklister och gående sammanlänkas Brickebacken 
med centrala Örebro genom ett gång- och cykelstråk 
parallellt med Rudbecksgatan. Det finns även gång- 
och cykelförbindelser till Brickeberg genom broar 
och passager över och under Gällerstavägen samt 
gång- och cykelförbindelser till Norra Bro. 

Gångtrafiknätet är glest med cirka 200 meter mellan 
korsningspunkterna över Saxons väg och den 
upplevda tryggheten över dygnet, eller avsaknaden av 
den, längs dessa stråk kan påverka rörelsemönstret. 
Avsaknaden av ett gångtrafiknät som erbjuder gena 

kopplingar leder till problem med trygghet och 
trafiksäkerhet då människor riskerar att gå, och även 
cykla, på bilvägen som saknar gång- och cykelbana. 
Det förekommer även att bilar kör på gång- och 
cykelvägarna i området, vilket är en trafikfara 
om möte skulle uppstå. Det finns även upplevda 
konflikter mellan lekande skolbarn och cyklister på 
skolgården centralt i området. Denna cykelväg är en 
viktig del i framkomligheten med cykel i området 
och ett viktigt allmänt behov. Det kan dock finnas 
behov av säkerhetshöjande åtgärdet på platsen, vilket 
är en fråga för fastighetsägaren. 

Trafiksepareringen som isolerar trafikslagen från 
varandra och det glesa gångtrafiknätet kan bidra 
till en allmän otrygghet där människor undviker 
att röra sig ute kvällstid och istället använder andra 
färdmedel såsom bil eller buss. Trafiksepareringen 
i Brickebacken bidrar också till att det inte finns 
någon större rutnätsstruktur med alternativa 
kopplingar eller flöde till andra stadsdelar. Det 
finns därmed ett behov att koppla samman 
Brickebacken med omkringliggande områden och 
framförallt förbättrar för gående och cyklister 
längs med huvudgatan Saxons väg. Att gå ifrån 
trafiksepareringen för en mer integrerad gatustruktur 
kan bidra till att människor ser varandra mer och 
därmed ökar den upplevda tryggheten samt säkerhet 
i trafiken.

Parkeringsplatser

Enligt parkeringsnormen finns det ett överskott av 
parkeringsplatser i de flesta kvarteren i Brickebacken 
i och med att andra krav gällde då området 
byggdes. Parkeringsnormen gäller vid all ny- och 
ombyggnation samt vid tillbyggnad eller ändrad 
användning i Örebro kommun och ska fungera 
som stöd för bedömning av parkeringsbehovet 
vid detaljplanering och bygglov. Om resbehovet 
är lågt och resor lätt kan göras utan bil så behöver 
inte bilparkeringstalen vara hög. Om bilåkandet 
i framtiden minskar till fördel för mer hållbara 
transporter finns det därmed ytor som kan användas 
för andra ändamål än hårdgjorda parkeringsytor.
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Teknisk försörjning
Brickebacken är redan idag anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp, samt elnät. Fjärrvärme finns 
också utbyggt i området, och bredband i de befintliga 
bostadsområdena via stadsnätet. 

Dagvatten
Dagvattenledningar finns utbyggda i området. 
Området avvattnas åt två håll med en 
brytpunkt genom området i höjd med Centrum 
- Svartåns avrinningsområde norrut. Täljeåns 
avrinningsområde söderut. Avrinning från 
naturmark sker främst söderut till Täljeån, 
undantaget en del i nordväst som avleds norrut till 
Svartån. Dagvatten från den befintliga bebyggelsen 
i Brickebacken avleds i ett dagvattenledningsnät 
norrut till Svartån.

Det finns ett antal lågpunkter i terrängen där vatten, 
i samband med skyfall, kan ansamlas innan det 
infiltrerar eller avrinner från ytan. Detta behöver 
beaktas vid fortsatt planering av bebyggelse för 
att inte riskera översvämningar. Se vidare i den 
översiktliga dagvattenutredningen.

Risker och störningar 
Strax sydväst om planområdet ligger Örebro 
kommuns avfallsanläggning Atleverket som tar emot 
hushålls-, bygg- och industriavfall för sortering, 
lagring, behandling, kompostering och deponering. 
Biogasanläggningen ska inte avge lukt men det har 
uppmärksammats av boende i närområdet att det 
har förekommit. I dagsläget är det oklart huruvida 
luktproblem är en olägenhet för människors hälsa. 
Eventuell förekomst av lukt kan dock behöva utredas 
vidare för att säkerställa en god boendemiljö.

I närheten finns även en bergtäkt som genererar 
en del tung trafik, och därmed trafikbuller. Atle 
bergtäkt som har tillstånd att bedriva verksamhet 
fram till utgången av 2039. Verksamheten 
kan innebära risk för både bullerstörning och 
vibrationsstörning vid sprängning. Runt Atleverket 
finns områdesbestämmelser vars syfte är att 
säkerställa en skyddszon, denna ligger utanför 
planprogramsområdet. 

På Norrköpingsvägen i väster förekommer 
transporter av farligt gods.
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Vägbuller 
Inom Brickebackenområdet är bullernivåerna som 
högst längs Norrköpingsvägen. Det gula området 
i kartan överstiger rekommendationen för ljudnivå 
vid bostadsbebyggelse och därmed behövs åtgärder 
vidtas vid bostadsbebyggelse i de lägena, alternativt 
undvikas. Detta utreds vidare i samband med 
detaljplanearbetet. Särskilt aktuellt är detta i väster 
längs Norrköpingsvägen.

Ras och skred
Ett mindre område i östra delen berörs av risk för 
skred. Där behöver åtgärder utredas för att bebygga 
marken.

Förorenade områden
Ett antal områden med risk för förorenad mark 
finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
I samband med fortsatt planering inom dessa 
områden så aktualiseras frågan om förorenad mark. 
Redovisning från norr till söder i kartan nedan. Även 
utanför planområdet, i dess närhet, finns förorenade 
områden. Riskklass innebär en klassning mellan 1 
och 4, där 1 medför högst risk och 4 lägst risk. 

• Drivmedelshantering, Norsk Hydro 
Brickebacken, drivmedelsstation i planområdets 
norra del inom fastigheten Bensinpumpen 1. Ej 
riskklassad.

• Plantskola, Trädgårdsmästare Walter Johansson, i 
planområdets östra del intill Gällerstavägen inom 
fastigheten Almby 11:196. Riskklass 2. MIFO-
inventerad 2013. 

• Pälsdjursfarm, beläget i planområdets östra del 
längs Gällerstavägen inom fastigheten Almby 
11:230. Ej riskklassad. Branschklass 2, ej utredd, 
utan risk utifrån branschtypisk erfarenhet. 
Objektet är endast identifierad, ingen inventering 
eller vidare utredning. 

Radon

Delar av de norra och östra delarna av planområdet 
utgör riskområde för markradon. Inom dessa 
områden bör eventuella radonförekomster 
undersökas i samband med detaljplaneläggning för 
bostäder. Vid förhöjda radonhalter ska radonsäkert 
byggande tillämpas. Gällande gränsvärden för radon 
i inomhusluft och vatten får inte överskridas. 

 



Programförslag 
Brickebackenområdet 
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Nytt läge i den växande staden

Brickebacken  
– en del av Södra staden
I den södra delen av Örebro planeras stora 
förändringar fram till år 2040. Södra staden, det vill 
säga området mellan Universitetet, Adolfsberg och 
Marieberg utvecklas sammanbinder den södra delen 
av staden med bostäder för cirka 13 000–17 000 
invånare. Detta beskrivs i den kommunövergripande 
översiktsplanen. 

Brickebacken kommer i framtiden att ha ett 
centralt och strategiskt läge i förhållande till de 
stora mängder nya bostäder och verksamheter 
som planeras inom den södra staden vilket länkar 
Brickebackenområdet bättre till resten av staden och 
regionen. 

Efter år 2040 sätts Brickebackenområdet i ytterligare 
ett nytt sammanhang då staden kan komma att växa 
ytterligare söderut vilket illustreras av de blå pilarna i 
kartan nedan. 

Brickebackenområdet stärks i och med 
utpekandena som kommunal kärna och stråket för 
kapacitetsstark kollektivtrafik vilket ger området 
goda utvecklingsförutsättningar. Omgivande större 
gator är strategiskt viktiga för hela kommunen vilket 
ytterligare pekar på områdets framtida potential.

Då Örebro stad kompletteras så gör avvägningar 
mellan olika intressen, såsom infrastruktur, 
kulturmiljövärden och gröna miljöer. De 
gröna värden som finns inom och i nära 
anslutning till området, såsom Markaskogen och 
Förkastningsbranten med Sommarro och Reträtten, 
bevaras och säkrar god tillgång till natur och 
friluftsliv.

I och med denna stora förändringar som staden står 
inför så sätts Brickebackenområdet i ett förändrat 
sammanhang och den mentala bilden av området 
förväntas utvecklas i en positiv riktning.

Brickebacken i större sammanhang

1500m10005000Copyright Örebro Kommun Skala 1:50000

Universitetet

Adolfsberg

Marieberg

Förkastningsbranten

Markaskogen

Utvecklingsstråk som visar möjlig 
stadsutveckling efter 2040

Utvecklingsområde 
Södra staden

Kartan illustrerar utvecklingsstrategier från 
översiktsplanen i den södra delen av Örebro 
tätort. 

Kommunal bebyggelsekärna

Lokal bebyggelsekärnaHuvudnät för kollektivtrafik 
befintligt/utökning
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Programförslag
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Förslagets huvuddrag
Brickebackenområdets framtida nya läge i staden ska 
nyttjas och området föreslås utvecklas för att skapa 
ett alltmer levande centrum, där fler bostäder av 
varierade typer samt arbetsplatser tillförs. Satsningar 
på kapacitetsstark kollektivtrafik och ett nytt badhus 
i ett upprustat och utvecklat centrumområde blir 
viktiga faktorer för områdets utveckling i stort. 

Offentliga miljöer som gator, gång- och cykelbanor 
och parker föreslås tillskapas och utvecklas för att 
vara attraktiva och karaktärsskapande. Samman-
hängande naturområden bevaras och föreslås 
utvecklas för att komma fler till glädje. Vid en 
utveckling av området ska Brickebackens identitet att 
vara naturnära vara kännbar även framöver och den 
sociala gemenskapen ska tas tillvara och få fortsatta 
arenor och platser att verka inom och samlas vid. 

Brickebackens tidstypiska byggnader kommer även 
fortsättningsvis vara framträdande i stadsbilden, 
vilken med en komplettering kan stärkas och 
tillsammans med den nya bebyggelsen bilda en ny 
karaktär för området. 

Ny bebyggelse, som kompletterar befintliga 
bostäderna och ger ett mer varierat bostadsutbud, 
föreslås som ett steg i att minska den upplevda 
barriären kring området och kan även bidra 
till förbättrad orientering och signalering av 
Brickebackenområdet som helhet. Merparten av 
den tillkommande bebyggelsen föreslås ha en 
karaktär som bygger på närheten till skogen där 
terränganpassning och bevarade grönpartier är 
bärande karaktärsdrag. 

Skogen kring Brickebacken har stora sociala värden 
som rekreationsskog men innehåller även en del 
ekologiska värden. Föreslagen utbyggnad pekas ut 
där det i huvudsak går att 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 studera vidare och om möjligt värna 
dessa värden.

Gränser och vägdragningar anges med en 
ungefärlighet i kartorna och kommer att studeras 
vidare i kommande planläggning.

Vy över utbyggnadsområden sett mot nordväst.

Örebro Universitet
Adolfsberg

Reträtten
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Delområden
• En mycket viktig del i Brickebackens utveckling är 

att stärka den centralt placerade centrumområdet 
genom komplettering av nytt badhus och 
förslagsvis även nya bostäder. En upprustning och 
utveckling av centrumbyggnaderna är nödvändig. 
Den befintliga skolan ska fortsättningsvis också 
finnas kvar i centrumkvarteren då det tillför 
positiv rörelse i stråket.

• Kompletteringsbebyggelse längs Saxons väg 
ska bidra till att stärka det befintliga centrumet 
och vidareutveckla det till en bättre mötesplats. 
Saxons väg utvecklas och kompletteras med 
trottoar samt gång- och cykelbana och anpassas 
för att vara möjlig att trafikera medkapacitetsstark 
kollektivtrafik.

• Bostadsbebyggelse tillkommer i huvudsak i 
områden som länkar till omgivande bebyggelse. 
Stor satsning i norra delen; Tallkotten/
Grankottevägen och längs Gällerstavägen i norr då 
detta blir en viktig entré till Brickebacken och en 
länk mellan Brickeberg och Brickebacken. 

• Österut synliggörs Brickebacken genom ny 
bostadsbyggnation och en förskola kan bidra till 
det behov av förskoleplatser som boende såväl i 
området som söder- och österut kan ha nytta i. 

• Västerut kan byggnation utmed en ny väg på sikt 
binda samman Brickebacken med kommande 
planering söder om Glomman i riktning mot 
Adolfsberg.

• Byggnation söderut längs den förlängda delen av 
Saxons väg och utbyggd kollektivtrafik kommer 
bidra till att fler rör sig genom Brickebacken och 
får en naturlig koppling till centrum. När detta 
område byggs så uppstår behov av kompletterande 
skola och förskolor i denna del. Plats finns för 
särskilda bostäder, vård- och omsorgsboende samt 
gruppbostäder.

• Vid förtätning i de befintliga kvarteren ska hänsyn 
tas till den givna strukturen och nya bostäder 
ska bidra till att skapa en större blandning av 
bostadsformer. Ytterligare ett syfte med en 
förtätning inom de befintliga kvarteren är att skapa 
en trevlig gatumiljö för blandtrafik som också blir 
en trygg plats för gående. 

Vy över utbyggnadsområden i norra Brckebacken sett mot nordost.

Brickeberg
Markaskogen

Tybbleängen
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Centrumkvarteren
I stadsdelens mitt finns redan idag centrum-
funktioner samlade i två kvarter. Den centralt 
placerade centrumanläggningen innebär att 
områdets service lätt kan nås av boende från alla 
håll i området. Den befintliga anläggningen föreslås 
bevaras och utvecklas sett till dess funktion och 
placering. Innehållet kan då även fortsättningsvis 
i huvudsak vara skola, vård samt offentlig och 
kommersiell service. Även bostäder kan studeras här.

En upprustning och utveckling av centrumkvarteren 
är dock nödvändig för att centrum ska vara en 
funktionell, inbjudande och trygg miljö som gör att 
en väljer att göra sina ärenden och vistas här. Dagens 
utmaningar såsom orienterbarhet, trygghet och 
inre samband i byggnaden behöver tas omhand och 
förbättras. De funktioner som finns i kvarteren idag, 
såsom skola, bibliotek, föreningslokaler, vårdlokaler, 
mataffär etc, bedöms som värdefulla sett till utbudet 
i ett lokalt centrum och viktiga för ett smidigt 
vardagsliv i området.

Utifrån kulturmiljöaspekten så är det centrum-
funktionen i sig som har den viktigaste prioriteten, 
och byggnadernas gestaltning bedöms som 
sekundär. En utveckling och komplettering av 
byggnaderna kan studeras och förändringar ska ske 
med varsamhet. Miljön bedöms som tålig sett till 
tillägg. Utgångspunkt ska tas i befintliga kvalitéer 
och de ursprungliga karaktärsdragen kan med fördel 
förstärkas. En upprustning och utveckling av dessa 
byggnader ses som betydelsefullt och angeläget för 
området i stort.

Vid studier av påbyggnad så är en jämn höjning av 
centrum att föredra. Höjden kan studeras vidare 
i samband med detaljplanering och kan innebära 
en markering av centrum och ska fungera som 
en bra helhet tillsammans med övrig bebyggelse i 
närområdet. Tegel kan med fördel vara en framtida 
komponent i fasaden. 

Bostäder i anslutning till centrum ses som en 
önskvärd utveckling i och med närhet till service 

samt att boende här kan bidra med närvaro i 
centrumområdet under större delen av dygnet. Detta 
skulle kunna studeras vidare i form av en påbyggnad 
på centrumbyggnaderna. 

I samband med en utveckling av centrum så vore det 
positivt att stärka kopplingen i öst-västlig riktning, 
där byggnaden idag kan upplevas som en barriär. Var 
entréer till centrumfunktionerna riktas spelar roll. 
Det vore positivt att stärka kvarterets koppling till 
parken i öster samt tillskapa mer grönska som blir en 
del av ett grönstråk mellan parkerna på var sida av 
centrum. Belysning kring byggnaderna och trygga 
passager är viktiga frågor för att främja vistelser och 
rörelser över fler av dygnets timmar. 

Torgfunktionen i anslutning till centrumkvarteren 
är viktig för området och ska även vid en utveckling 
av platsen finnas kvar om än i ett justerat läge för att 
utgöra plats för möten och olika aktiviteter.

En komplettering av centrumbyggnaderna i 
samband med upprustningen är välkommen och 
skulle kunna bidra positivt till livet i centrum. 
Kompletteringsmöjligheter som kan studeras 
vidare kan vara att riva och ersätta delar av 
kvarteret för att ge goda möjligheter för service och 
centrumfuktioner men även komplettering med 
bostäder. Även påbyggnad av befintliga byggnader 
kan studeras för att bidra till ett mer blandade 
funktioner på platsen. Ett antal bostäder skulle 
exempelvis kunna anpassas till studenter, ungdomar 
eller utgöra ett trygghetsboende. 

Med cirka två kilometer från Brickebacken 
centrum till Örebro universitet kan även 
närheten till universitetet nyttjas bättre genom att 
tillskapa studielokaler, testarenor för ny teknik, 
studentbostäder, anlägga en universitetsfilial, 
utveckla samarbete med biblioteket med mera. 
Utvecklingen tillsammans med ett aktivt stråk 
mellan universitetet och Brickebackens centrum kan 
minska det mentala avståndet mellan Brickebacken 
och universitetet och skapa goda möjligheter till 
samarbeten.

Bebyggelse och service



Bebyggelse och service 
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Badhus
Ett nytt badhus föreslås att byggas i Brickebackens 
centrum. Badhuset innebär en viktig satsning på 
stadsdelen och blir en mötesplats för boende såväl 
i närområdet som staden i övrigt. En ny offentlig 
byggnad är starkt bidragande till ett levande centrum 
och ett badhus är ett viktigt besöksmål för hela 
kommunens invånare. Utformningen av badhuset 
kan medverka till att byggnaden blir en symbol och 
markör för Brickebackenområdet. Genom höga 
gestaltningsambitioner kring arkitektur, funktion 
och utformning kan det bidra till områdets fortsatta 
utveckling och stärka platsens attraktivitet samt lyfta 
fram badhusfunktionen.

Byggnadens placering intill centrumkvarteren, 
dess innehåll och utformning behöver studeras 
varsamt för att lösa de utmaningar som redan 
finns i centrumkvarteren och samtidigt bidra till 
attraktiviteten i Brickebacken. 

Det nya badhuset föreslås på mark som idag utgörs 
av parkeringsplatser. I samband med planeringen 
av det nya badhuset och övriga centrum behöver 
behovet av parkeringsplatser utredas och lösas. Dels 
då parkeringsplatser försvinner i samband med 
byggnationen och dels då badverksamheten i sig 
genererar trafik. Parkering i centrum sker med fördel 
i gemensamma anläggningar där platserna går att 
samnyttja.

I samband med att att nytt badhus byggs så kommer 
de lokaler som nu används för badverksamheten att 
frigöras för ett nytt ändamål.

Bostäder 
Det finns redan ett stort bostadsbestånd i 
Brickebacken idag och detta föreslås finnas kvar och 
utvecklas samtidigt som det kompletteras. 

I tidigare kapitel, Brickebackenområdet idag, 
beskrivs det befintliga bostadsbeståndet genom en 
karaktärsbeskrivning. Där har befintliga värden 
som ska värnas identifierats, liksom vad som 
behöver utvecklas i samband med renoveringar 
och utvecklingsarbeten som görs av respektive 
fastighetsägare. Det befintliga bostadsbeståndet kan 
även med fördel ses över och utvecklas beträffande 
bostadsstorlekar och liknande för att skapa ett mer 
varierat utbud.

Befintliga bostäder föreslås kompletteras med ny 
bebyggelse för att utveckla området och även på 
detta sätt på sikt få ett mer varierat bostadsutbud. 
Under kommande sidor görs fördjupade 
beskrivningar av vilka principer som ska vara 
utgångspunkt i kommande planering och utveckling 
av området. Föreslagen bostadsbebyggelse har 
delats in i delområden utifrån sitt geografiska läge i 
området. 

Centrala stråket - Saxons väg

Saxons väg genom Brickebacken föreslås utvecklas 
och ges en annan karaktär och innehåll. I och med 
införandet av BRT på denna linje så får området i 
stort och inte minst byggrätter nära hållplatserna 
en stor potential på bostadsmarknaden med närhet 
till modern och effektiv kollektivtrafik. Byggnation 
här ska möta upp med en täthet som tar tillvara 
potentialen och möjliggör för flera att bo nära 
hållplatser och service. Utvecklingen av Saxons väg 
kommer förändra upplevelsen, livet och de möjliga 
rörelserna vid gatan. Förändringar föreslås även 
ske på delar av marken längs detta centrala stråk 
genom området som då får nya förutsättningar till 
utveckling. Byggrätter och parker som angränsar 
till gatan bör få ett innehåll som bidrar till 
centrumområdet och utgör aktiva miljöer med 
främst ickekommersiellt innehåll för att ytterligare 
bidra till ett trivsamt och centralt stråk som leder in 
i Brickebacken norrifrån, via centrumkvarteren och 
vidare söderut mot en ny förlängd gata till Norra 
Bro. 

Stråket ska även fortsättningsvis ha en grön 
karaktär men de gröna miljöerna kommer i och 
med utvecklingen bli mindre framträdande då 
byggnation föreslås på två områden som tidigare 

Referensbild som visar ett exempel på badhus. På bilden ses 
Lögarängsbadet i Västerås, ritat av Liljewall och nominerat till 
Arkitekturpris i Västmanland 2021. Foto: Nora Kvassman.
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bestått av parkytor. Även delar av alléerna berörs där 
byggnation föreslås. Träden bedöms kunna hanteras 
på olika sätt längs Saxons väg. Vissa sträckor kan 
bevaras i sin helhet; utanför skolan och förskolor och 
i anslutning till parkytor som bevaras. Andra delar 
bör studeras för att få till en förbättrad koppling 
mellan gatan och föreslagna bostäder. Detta skulle 
kunna ske genom att befintliga "glapp" i allén vidgas 
något genom nedtagande av några ytterligare träd 
i direkt anslutning. Även vallen bör i dessa lägen 
sänkas något för att främja rörelsen.

Längs Saxons väg föreslås fem byggrätter för 
bostäder. Bostadsbyggnationer på dessa platser 
förväntas ha en exploateringsgrad som möter 
upp den närhet som kommer finnas till framtida 
hållplatser samt service i centrum. Byggnadernas 
fönster och dörrar kommer att kunna bidra med 
en känsla av närvaro när man rör sig längs det 
innanförliggande gång- och cykelstråket samt 
föreslagen trottoar och gång- och cykelbana 
längs Saxons väg. Infarter ska i första hand 
studeras på respektive infartsgata och inte från 
Saxons väg. Parkering placeras lämpligen nära 

infartsgatorna för att bevara en grön innergård 
längre in på respektive tomt.

Bebyggelsen blir ett nytt inslag och ett nutida avtryck 
i området. Fasader kan med fördel samspela med 
ursprungliga fasader och ta upp inslag som rött tegel 
och träpartier i mörka färger. Strukturer som kan 
studeras är såväl punkthus som lameller längs gatan. 
Här kan höjder mellan tre till sju våningar studeras. 
Vid planering av ny bebyggelse ska utgångspunkt 
tas i den befintliga strukturen och de planerings-
principer som bildar kulturmiljövärden i området. 
Detta för att samspela med befintlig bebyggelse.

Antal tillkommande bostäder i stråket längs Saxons 
väg och inom centrumkvarteren, där även bostäder 
kan studeras, bedöms vara kring 200-250. En 
något högre exploateringsgrad kan studeras längs 
med stråket i och med närheten till centrum och 
kapacitetsstark kollektivtrafik dit fler boende då 
skulle få närhet.

Dagvatten

I den översiktliga dagvattenutredningen föreslås en 
åtgärd kring dagvatten från befintliga Brickebacken 
för att skapa en mer hållbar lösning. Detta beskrivs 
vidare i avsnittet om Dagvatten. Den föreslagna 
lösningen, som handlar om att leda om dagvattnet i 
öppna lösningar söderut istället för dagens hantering 
i ledningar norrut, blir än mer aktuell och angelägen 
i samband med byggnation inom befintlig struktur.

Korsningen vid Saxons väg / Granrisvägen utgör en 
lågpunkt där vatten kan bli stående vid extrema regn 
som ledningsnätet inte kan avleda, vilket innebär risk 
att trafiken inte kommer fram på vägen. Åtgärder 
kring detta kan behövas.

Arkeologi

Inga fornlämningar har påträffats.

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande planering 
och utveckling av föreslagna byggrätter längs Saxons väg. 
Listan t.h. anger prio vid fortsatt planering.

Förändrad mark-
användning som 

bidrar till förändrat 
innehåll och  
gatuliv längs  
Saxons väg. 

Naturliga luckor 
i trädrader kan 
studeras för för-

bättrad koppling 
mellan hus och 

gata.

Centrumnära 
byggrätter där 
en något högre 
byggnation kan 

prövas.  
Bevarandevärda 

träd finns.

Byggnation av 
gruppbostad på-
går. Med hänsyn 
till det hållplats-

nära läget är det 
lämpligt med 
något högre  

exploateringsgrad 
och platsen ska 

kompletteras med 
ytterligare bostä-

der på sikt.

Nytt badhus blir 
en markör för 
denna del av 

staden.

Odlingslotterna 
bevaras för en tid 
framöver. Platsen 
har dock stor po-
tential i och med 
närheten till cen-

trum, hållplats och 
Saxons park och 

kan på längre sikt 
studeras för  
bostäder.

1. Kapacitetsstark kollektivtrafik ger 
stråket en ökad potential. Fler  
boende nära hållplatser, ökat under-
lag för service, nya rörelsemöjligheter 
och upplevd trygghet. 
2. Bostadsbebyggelse i hållplatsnära 
lägen. En ny struktur tillförs området 
och levandegör det centrala stråket 
för boende och rörelse även till fots 
och på cykel. 
3. Grönskan och alléerna är  
karaktärsskapande och ska fortsatt 
upplevas. Värdefulla sociala  
miljöer ska sparas eller återskapas. 
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Brickebacken växer norrut   
– omvandling Tallkotten/Grankottevägen

Den nordligaste delen av planområdet har 
en strategiskt viktig roll i att länka samman 
Brickebacken norrut mot universitetsområdet och 
centrala Örebro. Detta delområde kommer att vara 
områdets nordliga entré och kan därmed bidra till 
den södra stadens karaktär. 

Genom kvarteret Tallkotten föreslås en ny, gen 
bil- och bussgata för den framtida satsningen på 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Denna gata blir 
en ny förutsättning och ryggrad för bebyggelsen 
som placeras på båda sidor om gatan. En hållplats 
planeras i den nordöstra delen av kvarteret Tallkotten 
vilket ger boende i området goda möjligheter att resa 
med buss. Hållplatsen ska bidra med platsbildande 
funktion där människor kan mötas. Här bör 
bebyggelsen och dess bostadsentréer förhålla sig till 
gatan på ett sätt som stärker stråket och bidrar till en 
mer stadsmässig karaktär centralt i detta kvarter.

Huvudsakligen två platser har strategiska lägen 
som behöver extra omsorg om gestaltning och 
funktion. En sådan plats och byggnad är intill 
föreslagen busshållplats i områdets nordöstra del 
där många även rör sig i riktning mot området. 
En annan plats i strategiskt läge utgörs av de 
korsningen mellan Saxons väg och Gällerstavägen. 
Här kan byggnaderna komma upp i höjd för att 
markera platsen. Bebyggelsen här kan tillsammans 

med föreslagna trafikåtgärder bidra till en upplevt 
tryggare miljö, bland annat genom att fler ögon är 
vända mot detta stråk. 

Angöring kan ske från den nya gatan genom 
området. En infart från Gällerstavägen kan 
studeras, vilkan kan möta en ny koppling söderut 
till Enrisvägen vilket möjliggör en förändrad 
byggrättsmöjlighet intill korsningen Saxons väg/
Enrisvägen. Bebyggelsen ska förhålla sig till en 
omgestaltad del av Gällerstavägen där nya infarter 
kan förekomma samt en gång- och cykelbana 
som kommer att anläggas längs den södra sidan 
Gällerstavägen. Koppling mellan Tallkotten och 
Enrisvägen med nya infarter från Gällerstavägen ger 
en ny passage som studeras även för gång och cykel 
mellan områdena.

Områdena på Gällerstavägens norra och 
södra sida bör studeras som en helhet, med 
målet att minska barriären som idag bidrar till 
upplevelsen av att områdena är separerade. Målet 
är också att binda samman det norra delområdet 
med Brickebackenområdet som helhet och i 
förlängningen hela södra staden. Den mentala bilden 
av Brickebackens utbredning kommer att förskjutas 
i och med den föreslagna byggnationen. Den nya 
byggnationen kommer ha en viktig roll kopplat till 
utvecklingen av den mentala bilden av Brickebacken. 
Det innebär även en stor möjlighet att länka samman 
delområden som tidigare haft barriärer i form av 
skog, större gator och en studentbostadsstruktur som 

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande planering och utveckling av området. 

Ombyggd 
hållplats i strategiskt 
läge mellan ny och 

tillkommande  
bebyggelse.

Behov av kvarters- 
park bör i första hand 

lösas på Bark- 
vägen vilken  

föreslås ersättas med 
ny gatusträckning.

Byggnation längs 
båda sidor av  

Gällerstavägen 
bidrar till förändrad 

upplevelse av  
gaturummet.

Ny infart till 
Enrisvägen kan  
studeras för att 

frigöra mark 
västerut till  

förmån för bostads- 
byggnation.

Ny gatudragning 
för buss, bil, cykel 

och gång.

Satsning görs 
på en ny stads-

delspark.

Framtida behov av 
pendelparkering 

intill busslinjen med 
kapacitetsstark 
kollektivtrafik.

Befintlig drivme-
delsstation kan på 
sikt utredas för att 

möjliggöra bostäder 
och service.  

Tillsammans med 
området öster om 

Saxons väg kommer 
de fylla en entré- 

skapande funktion.

Plats möjlig att  
studera vidare för 

bostadsbebyggelse.
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Referensbilder som visar på en varierad arkitektur och höjd-
skala. Aspekter som kommer vara särskilt viktiga att beakta 
i strategiska lägen som exempelvis längs gatorna samt på 
platser där befintliga byggnader ska möta nya. Illustrationen 
till vänster är från projektet Vintergatan i Sundbyberg. Fram-
tagen av Semrén & Månsson/Tobin Properties. Illustrationen 
till höger kommer från projektet Hallunda Gård i Botkyrka 
kommun. Framtagen av Arkitema architects på uppdrag av 
Titania AB.

inte bjudit in att röra sig genom om man inte haft 
området som målpunkt.

Antalet bostäder och täthet studeras vidare inom 
ramen för en detaljplan. Tätheten bör svara upp 
till den omedelbara närheten till hållplats för 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Delområdet har ett 
strategiskt bra läge nära universitetet samt genom att 
det korsas av framtida kapacitetsstark kollektivtrafik 
som skapar gynnsamma hållplatslägen för de boende. 
Höjdskalan kan därför studeras kring minst tre till 
fem våningar. Enstaka delar kan studeras för att 
komma upp ytterligare i höjd och några byggnader 
kan i begränsad omfattning studeras i två våningar 
där särskild anpassning behövs till närliggande 
bebyggelse. En tidig uppskattning av antal bostäder 
som kan rymmas inom delområdet, såväl norr som 
söder om Gällerstavägen visar på mellan 650-950 
bostäder. 

Områdets idag gröna karaktär bevaras endast i 
delar. I huvudsak gäller detta i norr och väster 
där gång- och cykelvägar ligger i gröna stråk mot 
villabebyggelsen och fotbollsplanen. Bevarande av 
ytterligare små skogspartier och grupper av träd 
studeras vidare i kommande planering. Bebyggelse i 
områdets norra och nordöstra del, där skogspartier 
bevaras i dess ytterkant, kan med fördel relatera till 
den skogsnära miljön i såväl gestaltning av byggnader 
som gårdar.

I och med närheten till universitetsområdet och att 
området idag består av studentlägenheter så är det 
lämpligt att en stor del av framtida bostäderna utgörs 
av studentlägenheter. Det ses dock som positivt med 

en större blandning av bostadstyper för att attrahera 
en breddare målgrupp i framtiden. 

En pendelparkering kan bli aktuellt i detta läge i 
och med närheten till vägar som leder in biltrafik 
söderifrån och framtida möjlighet att byta till buss 
här. Exakt yta och placering bör studeras vidare men 
anges ungefärligt i kartan. 

Dagvatten

Den översiktliga dagvattenutredningen anger 
alternativa lösningar sett till dagvattenhanteringen 
i området. För de idag obebyggda delarna i detta 
delområde föreslås  vattnet antingen avledas 
söderut längs Gällerstavägen till den föreslagna 
hållbarhetsparken med dammar i öster, eller renas 
och delvis fördröjas inom området med exempelvis 
ett infiltrationsstråk. 

I den del där studentbostäderna tidigare låg finns 
det inga krav på att fördröja vatten, däremot är det 
alltid önskvärt att dagvattnet fördröjs om det är 
möjligt. Däremot kan rening behövas för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Hela området är 
förhållandevis plant varför det kan bli svårt att leda 
dagvattnet till en samlad lösning. 

Arkeologi

Arkeologisk utredning etapp 1 visar på en möjlig 
fornlämning inom kommunens mark norr om 
Gällerstavägen i form av ett boplatsläge. Denna 
behöver utredas vidare för att fastställa dess status 
och behov av hantering i samband med byggnation.
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Brickebacken växer österut 
– entré Gällerstavägen
I Brickebackens östra del finns områdets andra 
entré och angöringsväg från Gällerstavägen in på 
Granrisvägen. Delområdet kan idag beskrivas som 
en outnyttjad resurs med en god potential att länka 
stadsdelen österut. Området är relativt kuperat och 
sluttar åt öster. Högsta nivån finns vid de befintliga 
byggnaderna i väster, vars nivå är cirka tio meter 
högre än nivån nere vid Gällerstavägen i öster. 

Här återfinns den äldsta skogen inom planområdet 
vilken bevaras som natur och fortsatt ska värnas; 
uppe på de hällar som finns i väster samt söderut 
mot Norra Bro. Genom bevarande av grönstråk 
längs Brickestigen kan Brickebackens ursprungliga 
planeringsprincip med bebyggelse omgiven av skog 
även fortsatt kännas igen.

Delar av området är låglänt och har i den 
övergripande dagvattenutredningen pekats ut som en 
av flera alternativa ytor för dagvattenhantering. Även 
ett område direkt norr om utpekat bebyggelseområde 
föreslås i utredningen som framtida dagvattendamm 
eller liknande plats för dagvattenhantering, vilket 
föreslås som ett förstaval i den vidare utvecklingen 
och beskrivs som en hållbarhetspark i detta 
planprogram.

Den tillkommande bebyggelsen ska bidra till en god 
och välkomnande entrésituation. Nytillkommande 
bebyggelse kommer att utgöra en förlängning av 
den befintliga bebyggelsen i området, vilken inte är 
synlig från Gällerstavägen idag. Byggnationen i det 
här delområdet kommer vara symboliskt viktigt för 
”bilden av” Brickebacken och vad många möter när 
man anländer från Gällerstavägen i öster. 

De naturliga höjdskillnaderna ska beaktas i 
kommande planeringsskeden. Placering av 
huskroppar och dess höjdsättning är viktiga aspekter 
att ta hänsyn till och studera. Risk för skred kan 
behöva utredas vidare.

Ljusförhållandena mellan husen och skuggbildningen 
ska vara så gynnsamma som möjligt, bland annat 
med hänsyn till den befintliga bebyggelsen öster 
om Gällestavägen som ska påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. Genom att kila in husen 
i naturen och låta naturliga stenblock finnas kvar så 
sätter det prägel på området. På så sätt bibehålls och 
stärks Brickebackens gröna identitet.

Sluttningen bidrar också till att höjdskillnader 

Inspirationsbilder på hur bebyggelsen kan anpassas till 
de naturliga höjdskillnaderna och samtidigt spara stora 
delar av skogen. Foto till vänster från Brf Kristallen i Alingsås 
uppfört av Bright Living AB. Foto ovan från projektet Hals-
smycket i Norra Hallsås. Foto Förbo AB.

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande  
planering och utveckling av området. 

Naturnära  
förskola i ett läge 
som kan vara lätt 

att nå även för  
boende söder om 

Brickebacken.

Den föreslagna 
bostads-

bebyggelsen 
hamnar i 

blickfånget och 
bidrar till förbättrad 

orientering.

Skogen bevaras 
intill föreslagen 

bostads- 
byggnation och 

är ett viktigt 
karaktärsinslag 

även inom 
utbyggnads- 

området.

Tre busshåll-
platser i befintliga 

lägen.

Hållbarhetspark
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Brickebacken växer västerut 
– entré Norrköpingsvägen
Detta utbyggnadsområde ingår i ett större 
framtida utbyggnadsområde för bostäder som är 
utpekat i översiktsplanen. Detta område länkar 
samman Brickebacken med Adolfsberg och Södra 
Ladugårdsskogen i väster. 

Området har en nivåskillnad på cirka 5 meter från 
den lägsta punkten i väster till den högsta i öster. Här 
utgörs naturen av en fin rekreationsskog bestående 
av en medelålders blandskog med enstaka äldre 
tallar och björkar. Skogen ligger i en sluttning och 
har stor potential att kunna bli en skog med höga 
naturvärden på lite sikt då det finns en stor variation 
av trädslag och trädåldrar samt slutenhetsgrad. 
Byggnationen här bör ta utgångspunkt i skogen för 
att bevara den gröna känslan, vilket är en del i att 
även fortsatt omsluta Brickebacken med skog. Ett 
grönsläpp ska bevaras intill befintlig bebyggelse 

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande planering och 
utveckling av det västra delområdet. 

Terränganpassad 
bostads-

bebyggelse 
föreslås i väster-

sluttning.

Skogen bevaras 
intill föreslagen 

bostads- 
byggnation och 

är ett viktigt 
karaktärsinslag 

även inom 
utbyggnadsom-

rådet.

förstärks, vilket i sin tur gör att mötet med villorna 
nedanför slänten blir viktigt att ta hänsyn till 
vid utformning av ny bebyggelse och val av antal 
våningar. Detta ska studeras vidare och kan variera 
inom delområdet. I huvudsak bör bebyggelsen 
studeras i tre till fem våningar då det i denna 
sluttning åt öster kan vara positivt att komma upp 
något i höjd för att ta tillvara ljusförhållandena. 
Bebyggelsen ska samspela med naturen och 
bevarandevärda träd på platsen bör inventeras och 
finnas med i fortsatta studier. Cirka 30 bostäder 
bedöms rymmas. 

Förutom kompletterande bostäder så föreslås en 
förskola inom delområdet. Denna blir enkel att nå 
för såväl boende i området som boende söder- och 
österut. Eftersom Brickestigen har sitt läge intill 
förskoletomten så ses det som extra positivt här med 
en förskoletomt med stora naturinslag.

Dagvatten

I dagvattenutredningen pekas området norr om 
Granrisvägen ut som en lågpunkt och ett område 
som översvämmas vid stora regn. Detta innebär en 
utmaning vid byggnation och en fråga som behöver 
utredas vidare. När området bebyggs måste den 
volymen vatten som samlas här idag vid stora regn få 

plats någon annanstans. Diket längs med vägen bör 
bevaras för att säkerställa flödet söderut. 

I detta område är jordarten silt och lera vilket 
innebär att infiltration av dagvatten troligen är svårt. 
Ett alternativ för dagvattenhantering här vore att 
anlägga infiltrationsstråk, träd med skelettjordar och 
växtbäddar längs med gatorna i området. 

Stora delar av marken kan komma att behöva fyllas 
upp då det finns risk för översvämning här. Även 
vattnet norrifrån ska kunna passera vilket kan 
komma att innebära en bred dikesutbredning i öster 
alternativt ytterligare någon damm där vattnet kan 
bredda.

Arkeologi

I den arkeologiska utredningen tas tre fynd upp i 
och kring detta delområde. Två så kallade möjliga 
fornlämningar i form av boplatslägen, där det kan bli 
aktuellt med vidare arkeologisk utredning för att 
fastställa deras status. 

Även en så kallad övrig kulturhistorisk lämning, i form 
av ett flyttblock, har identifierats. Denna kan ha visst 
kulturhistoriskt värde men har inte samma lagskydd 
som en fornlämning.
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där den befintliga gång- och cykelbanan samt 
Brickestigen korsar den nya, förlängda gatan. 

Delområdet föreslås bebyggas med bostäder och 
kommer att utgöra entré från väster i och med 
att Granrisvägen förlängs till Norrköpingsvägen.
Bebyggelsen ska integreras i terrängen och ska 
förhålla sig till den gröna omgivningen som i delar 
ska bevaras och blir märkbar i området även i 
framtiden. 

I huvudsak ses flerbostadshus, med inslag av 
stadsvillor eller radhus som lämpligt på platsen. 
Höjdskalan kan studeras vidare kring tre till fem 
våningar i huvudsak. Cirka 50 bostäder bedöms 
rymmas.

Kvartersstrukturen bör i huvudsak vara öppen med 
fritt liggande huskroppar. Parkeringarna bör samlas i 
gemensamma anläggningar för att lämna andra ytor 
fria och med skogslika förhållanden sparade. Den 
bevarade naturen mellan husen ska fylla de behov av 
vistelseytor intill bostäderna som kommer att finnas. 
Några direkta trädgårdar och ordnade gårdsytor 
ska alltså inte vara framträdande i denna stadsdel i 
skog. Möjligen kan planteringar anordnas 
på de inre gårdsrummen, beroende på hur 
bebyggelsen placeras. 

Vägbuller från trafik på Norrköpingsvägen 
behöver utredas vidare och hanteras i 
fortsatt planering av området, liksom 
transporter av farligt gods som kan 
förekomma på vägen. För vägen gäller 
utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter 

enligt Länsstyrelsens beslut 2008-08-21, vilket 
behöver beaktas i kommande planläggning.

Området föreslås planeras i sitt sammanhang med 
området västerut, vilket finns utpekat i kommunens 
översiktsplan men ligger utanför detta planområde. 
Många frågor, inte minst trafikmässiga, hänger 
samman med detta och behöver då hanteras som 
en helhet, såsom väghållarskap, vägutformning, 
gatusektion, hastighetsreglering samt utformning av 
infarten/korsningen. Detta kommer ske i samråd 
med Trafikverket.

Dagvatten

Två alternativa lösningar för dagvattenfördröjning 
föreslås för området. Antingen genom anläggande 
av en våtmark längs med Norrköpingsvägen eller 
genom att anlägga infiltrationsstråk inom området 
längs med gatorna.

Arkeologi

Föreslagen byggnation bedöms inte beröra någon 
fornlämning enligt den arkeologiska utredningen 
etapp 1.

Illustration ovan från projektet Sjöutsikten i 
Stadsskogen, Alingsås. Illustration av Efem  
arkitektkontor AB. 

Foto till vänster från projektet Halssmycket 
i Norra Hallsås, Lerum. Foto Förbo AB.
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Brickebacken växer söderut 
– Norra Bro växer norrut
Mellan Brickebacken i söder och Norra Bro 
föreslås ny bostadsbebyggelse som kan bidra till 
att knyta samman stadsdelarna. Bebyggelsen ska 
ha en inriktning mot blandade upplåtelseformer 
och bostadstyper för att bidra till ett mer varierat 
bostadsutbud. Områdets karaktär föreslås variera 
och gå från flerbostadshus i skog, integrerade med 
natur och topografi, till hus i mindre skala och tätare 
trädgårdsstad längre söderut innan området övergår 
i befintligt villaområde. I området föreslås också 
en grundskola, två till tre förskolor samt ett vård- 
och omsorgsboende. En kvarterspark för lek och 
vistelse samt en hållbarhetspark med kombinerade 
dagvatten- och aktivitetsytor föreslås i söder som 
grönområden som länkar mellan ny och befintlig 
bostadsbebyggelse.

Området sluttar söderut från Brickebacken till 
Norra Bro. Skogen i området har värden som 
bör beaktas och värnas vid utveckling i området. 
Längst i norr består skogen till största delen av en 
likåldrig medelålders blandskog med främst björk 
och tall. Längst i norr finns enstaka grova tallar och 
aspar som bör bevaras i kommande planering för 
att bevara områdets gröna karaktär och bidra till 
kvaliteter kring bostäderna. Det finns även några 
mindre ekar och lönnar som skulle kunna sparas och 
utgöra en del av nya gröna miljöer runt bostäderna. 
Delar av området är hygge eller ungskog. Stora delar 
av detta område innehåller dock mycket sly och är i 
dagsläget inte inbjudande för en besökare. 

Söderut utgör skogen av ett ungt till medelålders 
bestånd. Längst i söder växer en del på före detta 
odlingsmark. Generellt är både naturvärden 
och rekreationsvärden ganska låga, men 

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande planering och utveckling av 
området. 

Läge för vård- och 
omsorgsboende. 

Bostäder nära håll-
plats och gata bör 

studeras som  
komplement. 

Skoltomten place-
ras med närhet till 
såväl skogen som 

föreslagen busshåll-
plats.

Naturnära förskolor 
i ett läge som kan 

vara lätt att nå 
även för boende 
söder om Bricke-
backen. Ett större 

skogsparti i sluttning 
sparas mellan  

förskolorna. 

Ny naturlik kvarters-
park för 

närområdet. Fin 
fuktig mark i västra 

delen med rik  
buskvegetation som 

kan sparas i delar 
för att bli plats för 
såväl djurlivet som 

vistelse.

Två alternativa 
cykelkopplingar 

förbinder söderlig-
gande bostäder 

mot Brickebackens 
centrum.

Två lägen för buss-
hållplatser föreslås 
inom delområdet. 

Dels befintligt i norr, 
dels ett tillkomman-
de läge intill skola 

och förskola. 

Gatusträckning 
och placering av 
byggnader görs 

med utgångspunkt 
i terräng och grön-
struktur. Högre och 
tätare bebyggelse 
mot huvudgatan.

Gatusträckning 
och placering av 
byggnader görs 

med utgångspunkt 
i terräng och grön-
struktur. Högre och 
tätare bebyggelse 
mot huvudgatan.

Befintlig stads-
delspark utvidgas 

och förbättras.

En hållbarhetspark för 
dagvattenhantering 

och rekreation.



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET 53

rekreationsvärdena blir högre mot norra delen av 
området där skogen blir lättare att ströva i och mer 
genomsiktlig. Här finns behov av att ta ett samlat 
grepp om hela området för att studera terräng och 
bevarandevärd grönska som ska vara utgångspunkt 
vid kvartersindelning och placering av gator samt 
byggnader. Även geotekniska förutsättningar 
behöver studeras.

Längst i norr föreslås fritt liggande huskroppar i 
öppen kvartersstruktur utan egentliga innergårdar 
som anpassas till naturvärden och topografi på 
platsen. Från gatan bör siktlinjer skapas för att 
synliggöra skogskaraktären, därmed kan exempelvis 
byggnadernas kortsidor kanta gatan, alternativt om 
viss förgårdsmark mellan hus och gata kan befästa 
den gröna karaktären i området. Närheten till 
naturen, både fysiskt och visuellt, ska vara märkbart. 
Detta sker med fördel genom att hus placeras 
mellan befintliga träd, större stenblock eller andra 
karaktäristiska element i naturen. Genom effektivt 
markutnyttjande kan naturen lämnas orörd kring 
byggnaderna i så stor utsträckning som möjligt vilket 
skapar känslan av att kunna kliva rakt ut i naturen.

Bebyggelsen ska i huvudsak bestå av olika former 
av flerbostadshus, men även stadsvillor och radhus 
kan förekomma. Huvudsakligen är byggnaderna 
mellan tre till fem våningar. För att spara en stor 
del natur orörd så är det angeläget med ett effektivt 
markutnyttjande, till exempel med parkering under 
husen eller i parkeringshus. 

I området söder om Fölungahällen och bevarat 
skogsparti bör byggnationen och strukturen ha 
karaktären av en tätare variant av den klassiska 
trädgårdsstaden med större och mer varierat innehåll 
av radhus, stadsvillor och flerbostadshus. Det 
sistnämnda kan förekomma speciellt längs gatan 
som löper centralt genom området. I närheten av 

busshållplatser kan byggnaderna vara något högre. 
Kvartersstrukturen bör vara finmaskig med korta 
huskroppar som medger god kontakt mellan gata och 
innergårdar. Kvarteren kännetecknas av en organisk 
gatustruktur med våningshöjder som kan variera 
mellan två och fyra våningar. I mötet med befintlig 
bebyggelse ska ny bebyggelse relatera till denna och 
skapa ett väl avvägt möte sett till exempelvis höjd, 
material och skala. 

Omkring 700-800 bostäder bedöms rymmas i detta 
södra delområde. En högre exploateringsgrad bör 
finnas längs den centrala gatan. En övergång mot 
lägre exploateringsgrad kan lämpligen finnas längre 
bort från gatan.

Dagvatten

En möjlighet om samlad hantering av 
dagvattnet från det södra delområdet beskrivs 
i dagvattenutredningen. Utgångspunkt bör tas 
i detta vid fortsatt utredning. Förslaget innebär 
att dagvatten leds söderut till den lågpunkt som 
föreslås utvecklas till hållbarhetspark och inrymma 
såväl fördröjningsdammar som rening och plats för 
vistelse och rekreation. 

Arkeologi

Inom detta delområde har ett flertal fynd 
identifierats. Tre av fynden utgör fornlämningar i 
form av fossil åker och består av områden med 
röjningsrösen. Dessa bör i första hand undvikas 
vid fortsatt planering och inför byggnation och 
istället utgöra bevarade gröna miljöer mellan husen 
i området. Om inverkan behöver göras så krävs 
tillstånd från Länsstyrelsen. 

Flera möjliga fornlämningar har identifierats och dessa 
kräver vidare utredning för att veta deras exakta 
status samt krav på hantering.

Exempel på småhus med naturtomter vilket skulle kunna bli aktuellt i delområdets västra och södra del. 
Inspirationsbild till vänster från ett planerat område i Torsviken, Norrköping. Illustration från OBOS. 
Foto till höger, Ärlevägen i Lerum av Helhetshus. Fotograf Bert Leandersson.
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Komplettering intill  
Björkris-, Granris- och Tallrisvägen
En förändringsmöjlighet på lite längre sikt utgörs 
av kompletteringsbebyggelse på delar av det som 
idag utgörs av parkeringsplatser intill Björkrisvägen, 
Granrisvägen och Tallrisvägen. Detta ses som en 
förändringsmöjlighet i framtiden då området har 
förbättrad kollektivtrafik och behovet av att äga en 
egen bil minskar. Gatorna ägs av Örebro kommun, 
medan den kringliggande marken som utgörs av 
parkeringsytor ägs av respektive fastighetsägare, 
det vill säga Örebrobostäder och Victoria Park, 
vilka skulle kunna ta initiativ genom ansökan om 
planbesked för planering och utbyggnad på dessa 
platser. En första studie om möjligt genomförande 
har gjorts i samband med planprogramarbetet och 
kan ligga till grund för fortsatta studier och skisser. 

Idag finns det cirka 1,5–2 hektar stora ytor med 
parkering och bilväg mellan tvåplanshusen på ovan 
nämnda vägar i Brickebacken. Dessa ytor skulle 
istället kunna inrymma radhus, cykelparkering, 

grönytor, soprum, parkeringsgarage, parkeringsytor 
och vägbana. 

Nytillkommande bebyggelse ska inpassa sig i 
strukturen som området bygger på genom att ta 
utgångspunkt i befintliga gårdar och rörelsestråk 
mellan kvarteren för att samverka med dessa. 
Byggnation i dessa delar bör ske som gruppbyggd 
bebyggelse så att kompletteringsbebyggelsen blir 
ett tillägg i samklang. På så sätt kan även den nya 
bebyggelsen upplevas som sammanhållande. Även 
den bör få en enhetlig höjdsättning vilken som 
utgångspunkt kan studeras kring två till tre våningar. 
Den nya bostadsbebyggelsen ska komplettera 
befintlig bebyggelse utan att överskugga den eller 
sänka de kvalitéer som finns.

Sett till gestaltningen så ska tillkommande 
bebyggelse förhålla sig aktningsfullt till befintliga 
bebyggelsen men kan med fördel utformas för att 
bli ett nutida tillägg. Omkring 80-120 nya bostäder 
skulle kunna totalt kunna rymmas inom dessa 
delområden.

Principer att ta utgångspunkt i vid kommande planering och utveckling av 
nybyggnation på delar av parkeringsytor längs Björkrisvägen, Granrisvägen och 
Tallrisvägen.

Möjlig bostads-
bebyggelse med 

naturnära  
karaktär som 
kompletterar 

befintligt bestånd 
och kan bidra till 

ökad upplevd 
trygghet längs 

gång- och cykel-
banan.

Särskild hänsyn ska 
tas till befintliga 

bostäder 
beträffande insyn 
och dagsljus. Yta 

för gång- och 
cykelbana behövs.



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET 55

Skiss på hur en framtida 
bostadsbyggnation på del 
av parkeringsytorna kan 
komplettera befintligt bo-
stadsbestånd. Exemplet vi-
sar på en inpassning i struk-
turen och de planerings-
principer som området 
bygger på. De föreslagna 
radhusträdgårdarna möter 
befintliga gröna gårdar. 
Källa: WSP

Parkeringssituationen behöver lösas på ett 
hållbart sätt utifrån det framtida behovet av 
parkeringsplatser, något som behöver utredas vidare. 
Då ändringar genomförs i ett befintligt område bör 
man utöver parkeringsnormen ta hänsyn till den 
befintliga beläggningsgraden, som i sådana fall bör 
utredas per delområde.

Radhusen kan förslagsvis vara av typen ”rent-to-
buy”, som är ett koncept som innebär att de boende 
till en början bor i radhuset som hyresgäst för att i 
ett senare läge kunna övergå till ägande av bostaden 
om intresse finns efter hyresperioden. Denna typ 
av boende skulle gradvis skapa nya boendeformer i 
Brickebacken. 

Föreslagen utbyggnad kan vara en utmaning att 
kombinera med ett bevarande av trädalléerna längs 
gatorna. Detta bör därför få ett särskilt fokus vid 
framtagande av utbyggnadsplaner för att om möjligt 
bevara merparten av träden. 

Parkeringsytorna som föreslås bebyggas på 
Granrisvägens norra sida har andra förutsättningar 
att ta utgångspunkt i. Här ska hänsyn tas till 
befintliga bostäder som vetter söderut så att 
dessa bostäder inte påverkas negativt beträffande 
insyn och dagsljus. I och med sitt läge intill 
den östra infarten så kan särskilda lösningar 
krävas kopplat till vägbuller. I vissa delar kan en 
kompletteringsbebyggelse vara svårt att få till 
där utrymmet är alltför litet för att skapa en god 
helhetslösning.

Dagvatten

I den översiktliga dagvattenutredningen föreslås en 
åtgärd kring dagvatten från befintliga Brickebacken 
för att skapa en mer hållbar lösning. Detta beskrivs 

vidare i avsnittet om Dagvatten. Den föreslagna 
lösningen, som handlar om att leda om dagvattnet i 
öppna lösningar söderut istället för dagens hantering 
i ledningar norrut, blir än mer aktuell och angelägen 
i samband med byggnation inom befintlig struktur.

Arkeologi

Inga fornlämningar har påträffats inom dessa delar 
av Brickebacken.

Exempel från Järinge gränd i Tensta där radhusbebyggelse 
kompletterar ett miljonprogramsområde, tidigare dominerat 
av flerbostadshus. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekt- 
kontor AB. Fotograf Erik E Svensson.

Kvarteret Kumminen i Örebro tätort. Ett inspirerande exem-
pel på blandad bebyggelse från den nybyggda stadsdelen 
Sörbyängen. 
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Antal bostäder
I detta tidiga planeringsskede är det 
svårt att ange exakt antal bostäder som 
det kan komma att uppföras men en 
uppskattning har gjorts av hur många 
bostäder som skulle kunna bli aktuella i 
de utbyggnads- och förtätningsområden 
som föreslås.

Idag finns cirka 2200 bostäder i 
Brickebacken. Utöver dessa så finns 
det cirka 600 lägenheter inom området 
Tallkotten/Grankottevägen i norr, 
vilka nyligen har rivits för att ersättas 
med ny bebyggelse. Förslaget bedöms 
möjliggöra en nybyggnation av cirka 
1700–2200 bostäder, minus de som rivits 
i Tallkotten/Grankottevägen. 

Karta som visar en tidig uppskattning av antal bostäder som kan tillkomma  
i respektive delområde. 

Särskilda bostäder 
I södra delen av området, i Saxons vägs framtida 
förlängning, föreslås ett område för framtida vård- 
och omsorgsboende i relativt stor skala med plats 
för cirka 80 boende. För att bidra till den karaktär 
som även bebyggelsen längre söderut ska ha så 
ska byggnaderna placeras med en hög anpassning 
till landskapet och terrängen. Huskropparna kan 
vara fritt placerade och fotavtrycket av dessa bör 
studeras väl för att finna en lösning där orörd natur 
och värdefulla träd kan bevaras på tomten. Naturen 
ska finnas nära inpå och vara lätt tillgänglig såväl 
fysiskt som visuellt. Parkeringar placeras lämpligast 
i en samlad anläggning, under (del av) hus eller i 
parkeringsdäck. 

Byggnation i detta stråk förväntas ha en 

exploateringsgrad som möter upp den framtida 
potential som införandet av en BRT/snabbusslinje 
kommer att innebära. Kommunen ser därför 
positivt på att ytterligare byggnation studeras inom 
fastigheten, gärna i anslutning till den framtida 
gatan.

I stadsdelen bedöms det finnas behov av ytterligare 
en gruppbostad, även denna med cirka 6 lägenheter. 
Bygglov gavs sommaren 2020 på den före detta 
förskoletomten norr om det nu utpekade vård- och 
omsorgsboendet, med nu gällande detaljplan som 
grund. I en framtida situation då området trafikeras 
av effektiva busslinjer så förväntas ytterligare 
byggnation i form av bostäder på fastigheten i och 
med sin direkta närhet till busshållplatsen. Detta 
skulle kräva prövning inom ramen för en detaljplan.
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Skola och förskola
Brickebackens skola föreslås finnas kvar i befintliga 
lokaler som rustas upp och utvecklas efter skolans 
behov. Skolgården är idag relativt liten och den mark, 
mellan skolan och Saxons väg, som idag nyttjas av 
skoleleverna på raster, föreslås även fortsatt kunna 
användas för detta ändamål. 

Förskolorna Pärlan och Silva är befintliga förskolor 
som kommer finnas kvar i centrala Brickebacken 
samt förskolorna Byggklossen och Gunghästen 
som ligger längre söderut utmed Saxons väg. 
En ny förskola föreslås på sikt placeras i ett nytt 
läge i planområdets östra utbyggnadsområde vid 
Granrisvägen. Fördelen med ett sådant läge är att 
mark frigörs för byggnation längst med Saxons väg 
samt att det bedöms vara ett attraktivt läge för en 
förskola för dem som bor i upptagningsområdet men 
inte är bosatta inne i Brickebacken. 

Ytterligare en skola, med en fastighetsstorlek 
om uppemot 26 000 m2, föreslås längre söderut 
mot Norra Bro i samband med att den planerade 
bostadsbebyggelsen i området realiseras. Samtidigt 
kommer två till tre förskolor på vardera 4700–
5700 m2 att behövas för att täcka upp det nya 
bostadsområdets behov av samhällsservice. 

De föreslagna lägena för ny skola och förskolor är 
alla naturnära och placerade på ytor som idag utgör 
skog och natur. Detta ger en stor potential i att 
byggnaderna integreras i naturen och skogen samt att 
man vid utformningen av skol- och förskolegårdar 
tar utgångspunkt i naturen. Stor varsamhet ska ske 
vid byggnation och bevarande av skog är centralt för 
att hålla fast vid den karaktären.

Det är en fördel om skolverksamheternas 
lokaliseringar har närhet till busshållplats, samt 
natur och grönska samt att placering av byggnad sker 
närmst större gata med förskolegård i ett mer skyddat 
läge. 

Drivmedelsstation
Drivmedelsstationen i korsningen Gällerstavägen/
Saxons väg kan komma att förändras på lång sikt. 
I dagsläget ska föreslagen bebyggelse förhålla 
sig till stationen och dess eventuella störningar. 
Rekommenderade avstånd mellan bostäder och 
bensinstationen är som minimikrav 50 meter, och 
100 meter om störningar som buller, lukt, starkt ljus 
och luftföroreningar i samband med verksamheten 
identifieras på platsen. Noteras bör att en eventuell 
framtida försäljning av biogas skulle innebära ökade 
skyddsavstånd från verksamheten.

Drivmedelsstationen föreslås finnas kvar i närtid 
men bli plats för utveckling på lång sikt. En 
nybyggnation här kan i framtiden bidra till en 
förändrad och mer markerad entrésituation till 
Brickebacken. Beroende på framtida behov så kan 
lokaler för service vara aktuellt i bottenvåningen 
av bostadshusen. Se vidare under avsnittet 
Genomförande.

Inspirationsbild från Ekskogens förskola i Alingsås. Här har 
både byggnad och lekytor integrerats i kuperad terräng. 
Foto: Alingsås kommun.
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Grönstruktur

Ambitionen vid utvecklingen av Brickebacken-
området är att bevara upplevelsen av en grön 
stadsdel, och en fortsatt god tillgång till olika gröna 
värden. 

Idag är tillgången till bostadsnära grönska, 
kvartersparker och strövområden mycket god sett 
utifrån arealer och tillgängliga områden, medan 
tillgång till stadsdelspark är den enda egentliga 
bristen. Det finns även ett behov av att utveckla 
de sociala värdena i såväl stadsdelsparker som 
kvartersparker. Även den goda möjligheten att vistas 
och röra sig i skogen ska värnas och utvecklas.

Det kan bli aktuellt att ansöka om dispens från 
biotopskyddet i samband med en utveckling av 
delarna längs Saxons väg, vilken kantas av alléer. 
Ett särskilt skäl som då kan bli aktuellt att lyfta 
är införandet av kapacitetsstark kollektivtrafik 
och den angränsande bostadsutvecklingen. Detta 
för att satsningen på hållbara transporter och 
bebyggelseutvecklingen ska kunna ske med god 
närhet och bidra till områdets utveckling och 
attraktivitet.

Saxons park
Saxons park utökas och utvecklas för att fylla 
funktion som stadsdelspark både åt nuvarande 
Brickebacken, Norra Bro, samt planerad ny 
bebyggelse i söder. Saxons park har som 
stadsdelspark betraktats som liten och för boende 
i norra Brickebacken ligger den långt bort. Med 

uppskattningsvis 8000–9000 invånare i Brickebacken 
i framtiden finns behov av två stadsdelparker. 
Särskilt som Saxons park även fungerar som 
stadsdelspark för boende i Norra Bro. Skogsmarken 
runt Saxons park kompletterar parken, men det är 
strategiskt viktigt att avsätta en stor yta för Saxons 
park där de mer parklika och sociala kvaliteterna kan 
utvecklas succesivt. Parken bör utökas på södra sidan 
om den befintliga pulkabacken så att parken får en 
naturlig entré även från Norra Bro. Saxons park bör 
ha en yta om sex hektar bestående av skötselintensiv 
parkmark. 

Brickeparken
Brickeparken i norr föreslås utvecklas till en ny 
stadsdelspark. I dagsläget upplevs Brickeparken ligga 
lite avsides och den är även påverkad av trafikbuller 
från Norrköpingsvägen i väster. Det finns därför 
behov av nya entréer till parken och utveckling av 
såväl befintliga som tillkommande aktivitetsytor. 
Fokus bör ligga på de östra och mer skyddade 
delarna av grönområdet. En storlek på minst tre 
hektar är önskvärd för att tjäna som stadsdelspark 
för delar av området. 

Rika och karaktärsfulla lekmiljöer blir viktiga mötesplatser. 
Inslag av konst, såväl påkostad som i enklare form, bidrar till 
parkernas identitet. 

Inspirationsbilder ovan och t.v. från Skrylle naturlek som är ett 
naturområde utanför Malmö som har utvecklats med  
naturen som utgångspunkt.



Fölungahällen
värnas

Hundlek

Tennis

Behov av ny 
kvarterspark

i norr

Brickeparken
utvecklas som 
stadsdelspark

Stadsdelsparken 
Saxons park

utökasBrickestigen
värnas runt 
området

Ny kvarterspark
länkar ny och  

befintlig  
bebyggelse

Odling

Kvartersparkerna 
utvecklas

Kvartersparkerna 
utvecklas

Brickebacken IP

Säkra passager 
behöver finnas 
för Brickestigen

Säkra passager 
behöver finnas 
för Brickestigen

Kvartersparkerna 
utvecklas

Kvartersparkerna 
utvecklas

Grönstruktur

Hållbarhets- 
park

Odling

Hållbarhets- 
park



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET60

Kvartersparker
De befintliga kvartersparkerna i Brickebacken är 
alla runt en hektar stora och placerade centralt i 
bebyggelsen. Det innebär att även med förtätning 
längs Saxons väg så kommer tillgången till 
kvartersparker vara fortsatt god. Det finns dock 
ett behov av att höja kvaliteten i de befintliga 
kvartersparkerna för att dessa ska fungera bättre och 
leva upp till den potential som storleken och läget 
ger.

En stor brist är att de inte, med undantag för 
parken med plaskdammen, har någon självklar 
identitet och karaktär, samt att det till stor del 
saknas aktivitetsytor för äldre barn och ungdomar. 
Utgångspunkt för tas i detta för att skapa ett varierat 
utbud med plats för en bred målgrupp. Samtliga 
parker har en stor potential i att de har en variation 
i topografin och uppvuxen vegetation vilken ska 
värnas. De sociala kvaliteterna kan ökas genom 
utbyte av gamla och slitna lekredskap och genom att 
utveckla nya aktivitets- och sociala ytor.

Det finns även ett behov av nya kvartersparker, dels 
längst i norr vid Grankottevägen och dels söder om 
Brickebacken i det föreslagna bebyggelseområdet 
som länkar mot Norra Bro. Utifrån riktvärdena 
i Grönstrategin är det rimligt att planera för två 
nya kvartersparker i den nya bebyggelsen söder om 
Brickebacken mot Norra Bro. En av dessa skulle 
kunna utvecklas i anslutning till naturmarken runt 
Fölungahällen, och den andra i anslutning till den 
nya skolan. Dessa nya kvartersparker bör inte vara 
för små, utan minst en hektar, och de behöver kunna 
rymma klassiska parkkvaliteter som gräsmattor, 
lekmiljöer och olika aktivitetsytor.

Grönstråk
Den gröna upplevelsen längs Saxons väg ska fortsatt 
finnas men kommer förändras i och med den 
breddning av gatan som föreslås till förmån för 
framkomlighet för fler trafikslag samt föreslagen 
byggnation på delar längs sträckan. Vid studier av 
gatans förändring ska träd och grönska studeras 
vidare och bedömningar ske som värnar den mest 
värdefulla grönskan som kan fortsatt bidra till den 
gröna upplevelsen samtidigt som det ska kännas 
tryggs att ta sig fram längs gatan till fots och på 
cykel samt vänta och gå av vid busshållplatserna. 

Även vid framtida planering och studier av 
byggnader på föreslagna möjliga byggrätter ska 
värdefull grönska identifieras för att sparas då detta 
bidrar till höga värden i området som helhet. 

Natur och strövområden
Skogen och naturen runt Brickebacken är ett 
värdefullt och uppskattat inslag. Skogen är varierad 
och utgörs av barrblandskog, det vill säga här finns 
i huvudsak gran och tall med inslag av lövträd. 
De ytor som pekas ut för bebyggelse är skötta 
produktionsskogar. Naturvärdena är därför generellt 
ganska låga eftersom det saknas strukturer som 
äldre träd, död ved, variation i slutenhetsgrad och 
trädåldrar. De naturvärden som finns är främst en 
rik förekomst av skogsfåglar. På några platser inom 
området finns också äldre tallar. Dessa har höga 
naturvärden eftersom de börjar komma upp i den 
ålder då de blir värdar för olika arter av svampar, 
lavar, vedlevande skalbaggar samt bomiljöer för 
fåglar.

I kvartersparkerna bör lekmiljöer och aktivitetsytor utvecklas, inte 
minst för ungdommar. En varierierad karaktär på parkerna i  
området bör eftersträvas för att skapa en spännande helhet.
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Det man generellt bör värna inom planområdet 
är äldre tallar samt den naturliga terrängen och 
markvegetationen. Inom större delen av planområdet 
är det skogsmark med risvegetation, främst blåbär 
och lingon, samt en del sten och block. Det är detta 
som behöver integreras i den nya bebyggelsen för 
att bevara den skogsnära känslan. Tall och ek är 
bra träd att spara i nära anslutning till bebyggelse, 
eftersom detta är stabila, och därmed stormsäkra, 
träd som har en lång livsålder. Eftersom tallen är 
ett tongivande inslag i skogen gör det också att 
bebyggelsen kommer att kännas mer integrerad i 
skogen.

Trots förändringar som föreslås i form av byggnation 
och vägdragning i delar av skogen, så bevaras 
både sammanhängande områden att vistas i, och 
möjligheten att röra sig i en slinga omgiven av 
skogsmiljö även fortsatt. Den skog som bevaras 
ses som en närskog som ska fortsatt formas för att 
vara till glädje för de boende och förbipasserande. 
Den kommer att vårdas likt idag med anpassad 
skogsskötsel med människan i fokus. Skogen ska vara 
en inbjudande och trygg miljö som är trevlig, säker 
och varierad i sitt innehåll. Möjligheten att ha skogen 
runt knuten bevaras och Brickebackeborna kommer 
även fortsatt ha nära till skogen.

Stråket med Brickestigen ska hanteras varsamt vid 
ny bebyggelse kring Brickebacken. Gröna passager 
ska sparas så att känslan när man rör sig på stigen 
är att man vistas i skog. Hänsyn till detta ska tas vid 
planering av närliggande bebyggelse. Passager för 
rörelse på stigen behöver skapas på de gator som 

korsas, såväl befintliga som tillkommande. Detta kan 
antingen ske för stigen i sig alternativt samlat med 
gång- och cykelpassage. 

Fölungahällen är ett uppskattat utflyktsmål som 
också kräver hänsyn vid nybyggnation i området 
– en buffertzon på 100 meter bör studeras vidare 
för att säkerställa att platsen upplevs som fri från 
bebyggelsen och att man vistas i naturen.

Fritid och socialt liv
De fritidsmöjligheter som finns idag ska värnas för 
att ges utrymme för även i framtiden.

Vid bostäderna bakom dagens centrum finns en 
grönyta avgränsad med en stor vägg mot bostäderna. 
Denna har målats med en fasadmålning och utgör 
ett positivt tillskott till parkmiljön och närområdet. 
Parkytan skulle kunna nyttjas för spontanidrott av 
olika slag (volleyboll, fotboll, utegym) och väggen/
husgrunden behöver utvecklas för att brygga 
höjdskillnaderna, eller som ett konstinslag som gör 
att barriäreffekten minskar och väggen nyttjas på så 
vis. 

För att skapa starkare kopplingar och integration 
med övriga delar av kommunen är det möjligt att 
ansluta Brickestigen med Markaspåret med relativt 
enkla medel. För att skapa ett attraktivt motionsspår 
som upplevs som tryggt är det nödvändigt att utrusta 
Brickestigen och tillkommande anslutningsstigar 
med elljus. Det finns dock i dagsläget inte någon 
finansiering av detta så ett genomförande av detta är 
inte aktuellt i nuläget.

Skogen ska vara en plats att vistas i och åtgärder bör göras för att 
ytterligare bjuda in till att gå ut i naturen. Platser ska finnas även 
för att bygga koja och leka i naturen.



PLANPROGRAM FÖR BRICKEBACKENOMRÅDET62

Hållbarhetsparker
Två så kallade hållbarhetsparker föreslås 
anläggas inom planområdet som ett resultat 
av den översiktliga dagvattenutredningen 
samt ställningstaganden i Grönstrategin. 
Hållbarhetsparkerna föreslås utgöra områden med 
våtmarker eller dammar där rening av vatten och 
miljöer för biologisk mångfald kan kombineras 
med plats för de boende att mötas och vistas likt en 
parkmiljö. 

Här ska områdenas naturgivna förutsättningar 
vara en utgångspunkt vid utvecklingen så att deras 
karaktärsdrag tillvaratas och förstärks. Denna 
typ av anläggning kopplar både till målen om 
dagvattenrening i kommunens vattenplan och även 
till den kommunala grönstrategin. I grönstrategin 
beskrivs denna typ av miljö som ”grodans landskap” 
och innebär fokus på vattenmiljöer för vattenrening, 
minskad översvämningsrisk, minskad övergödning, 
ökad biologisk mångfald och estetiska/sociala 
värden.

En reningsanläggning för dagvatten kan vara en 
blandning mellan en våtmark och en damm. För att 
få en god funktion är det viktigt att ha flera dammar 
där reningen sker i olika steg. Dammarna kan 
utformas på många olika sätt med omväxlande djup 
och vegetationstäthet. Området kring anläggningen 
för vattenrening planeras för att möjliggöra en stor 
biologisk mångfald med växtval som ger områden 
med både högre och lägre vegetation samt bidrar 
med ekosystemtjänster.

Dessa dammar och våtmarker kan få en god 
reningskapacitet avseende partikelbundna 
partiklar beroende på utformningen. Finns det 
vegetationszoner så har dessa även förmågan 
att avskilja fosfor och metallföroreningar i viss 
utsträckning. Våtmarkens tätare växtlighet innebär 
en större kontakt mellan vattnet och biologiskt 
material där olika biologiska och kemiska 
processer kan ske. Mikroorganismer kan bryta 
ned föroreningar och lösta ämnen kan lättare tas 
upp samt att vattnet stannar upp och partiklar kan 
sedimentera. Om våtmarken är bra utformad har den 
generellt bättre rening än en damm.

Dessa områden kan i och med sitt läge och funktion 
komma att fylla en viktig social roll, som mötesplats 
och även en pedagogisk roll om man jobbar med att 
lyfta fram funktionen. Här kan flera olika funktioner 
samlas och det kan finnas plats att vistas, promenera 
och leka.

Östra hållbarhetsparken – intill Brickeberg
Den östra hållbarhetsparken föreslås i en av två 
identifierade lågpunkter längs Gällerstavägen. I 
läget för den ena lågpunkten föreslås byggnation 
medan denna andra, norra, lågpunkt pekas ut för 
hållbarhetsparken. Platsen bedöms ha ett strategiskt 
läge mellan Brickebacken och Brickeberg, längs 
Brickestigen och gångbro mellan stadsdelarna 
vilket gör den tillgänglig för många människor i 
närområdet. Detta kan bli en plats med en såväl 
ekologisk som social funktion. Området kan bli 
en naturlig mötesplats för människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund. Parken kan användas till 
pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor för 
att komma nära naturen och på så sätt få en bättre 
förståelse för biologisk mångfald, vattenrening med 
mera.

Genom att anlägga en plats för dagvattenhantering 
här kan det bli möjligt med rening såväl av ytorna 
inom befintliga bebyggelsen i Brickebacken som 
nybyggnation direkt söderut vid korsningen 
Granrisvägen/Gällerstavägen.

Södra hållbarhetsparken – intill Norra Bro
I söder finns det andra delområdet som föreslås som 
hållbarhetspark med dubbla funktioner. Här finns 
ett låglänt område som redan i dag vid större regn 
kan ha vatten stående. Området föreslås förstärkas 
och utformas för att rena och fördröja dagvatten. De 
sociala värdena på platsen kan ökas och bli en plats 
för vistelse för boende i de befintliga bostäderna och 
de nya som föreslås byggas. Vissa delar kan troligen 
nyttjas som park, lekplats och någon mindre bollplan 
som kan tåla att översvämmas vid stora regn. 

Foto som visar ett exempel på hur Hållbarhetsparkerna och 
deras närområde skulle kunna utformas och användas.  
Fotograf: Ingegerd Ljungblom.
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Kapacitetsstark kollektivtrafik
Örebro kommun har tillsammans med Region 
Örebro tagit fram en Genomförandeutredning 
för BRT i Örebro. Syftet är att öka pendling och 
resande med kollektrafiken som idag är relativt låg. 
BRT står för Bus Rapid Transit och innebär bl.a. att 
bussarna har god och gen framkomlighet samt går 
med täta turintervall under stora delar av dygnet. 
Med bl.a. signalprioritet i korsningar och egna 
körfält på högtrafikerade gator innebär det stora 
restidsbesparingar för kollektivtrafikresenärerna som 
erbjuds en pålitlig och högkvalitativ kollektivtrafik.

Sträckorna som planeras för BRT-linjer är 
Brickebacken-Universitetet-Centrum-Vivalla/
Mellringe. Genom vidare byggnation söderut 
mellan Brickebacken och Norra Bro så kan ett ökat 
resandeunderlag där bidra till att sträckan i en senare 
fas förlängs till Norra Bro. 

En förtätning längst Saxons väg innebär att fler får 
nära tillgång till den förbättrade kollektivtrafiken. 
Därmed ökar möjligheten för en större del av 
invånarna att kunna resa hållbart. 

Mellan hållplatslägena rekommenderas ett avstånd 
på cirka 500–600 meter. För Brickebackenområdets 

del innebär det ungefär fem hållplatser, en hållplats 
i södra delen mellan Norra Bro och Brickebacken, 
en vid dagens vändhållplats, en vid torget i 
Brickebackens nya centrum, en söder om korsningen 
Saxons väg/Gällerstavägen samt en i norra delen av 
fastigheten Tallkotten. 

Med en kollektivtrafik som är tillgänglig och 
har täta turer skapas en tillit till trafikslaget. 
Det planerade stråket med kapacitetsstark 
kollektivtrafik genom hela Brickebacken innebär 
en tydlighet och långsiktighet vilket kan leda till 
att människor kan planera sin vardag utifrån den. 
Runt hållplatserna skapas målpunkter som är mer 
än på- och avstigningsplatser. Kollektivtrafiken 
blir en katalysator genom att resenärer skapar ett 
kundunderlag för kaféer, restauranger och annan 
service. Denna service attraherar sedan andra 
verksamheter, bostadsbyggande och bidrar till goda 
stadsmiljökvalitéer.

Gaturum och kopplingar

Fotot ovan är taget i den Franska staden Metz och är ett 
exempel på hur en BRT-buss kan se ut. 

Kartan visar förslag till linjesträckningar för BRT,  
kapacitetsstark kollektivtrafik, i Örebro tätort. 



Gaturum och kopplingar

Redan planlagd
väganslutning mot 

Gällerstavägen
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Omdaning och förlängning av 
Saxons väg
I planprogrammet föreslås en ombyggnad av 
befintlig gata samt förlängning av Saxons väg 
söderut för att länka till Norra Bro. Den befintliga 
gatan ska i framtiden prioritera kollektivtrafiken 
genom körbanehållplatser och väjningsplikt från 
angränsande gator. En gång- och cykelbana ska 
finnas längs med Saxons väg. 

Genom att förlägga gång- och cykelvägar till 
Saxons väg så förväntas det öka den upplevda 
tryggheten men även förbättra orienterbarheten 
i området. Denna åtgärd, tillsammans med 
kollektivtrafiksatsningen och ombyggnad av gatan 
ska bidra till att sänka hastigheten på bilarna samt 
skapa en tryggare miljö där alla trafikanter möts 
och ser varandra. Gatan förses med säkra passager i 
markplan för fotgängare och cyklister vid placeringar 
som kan studeras vidare med hjälp av flödesanalys. 
Passagerna kan säkras med hastighetsdämpande 
åtgärder såsom busskudde och avsmalning. 

För att gatan ska kunna breddas och rymma 
gångbana, gång- och cykelbana samt körfält behöver 
troligen broarna tas bort. En närmare studie behöver 
göras för att se om det är möjligt med en breddning 
utan att skada broarnas konstruktion. Denna 
lösning skapar bättre möjligheter för gång- och 
cykeltrafikanter att på ett säkert sätt korsa Saxons 
väg. Många använder inte broarna idag utan smiter 
över gatan istället. Nuvarande frihöjd under broarna 
är 3,6 meter vilket är för lågt för höga fordon och 
skapar problem vid bland annat byggnationer i 
området.

Bredden på Saxons väg bör vara 14–17 meter 
för att rymma gång- och cykelbana, körfält 
och eventuell möbleringszon. Enligt beräknad 

trafikalstring kommer fordonstrafiken öka med 
1500/åvdt (årsvardagsdygnstrafik, genomsnitt 
av trafiken på vardagar) vid ett fullt utbyggt 
Brickebacken. Alstringen påvisar ett flöde där 
det inte är nödvändigt med busskörfält för 
att ge kollektivtrafiken god framkomlighet. 
Åtgärderna som beskrivs ovan är tillräckliga för att 
kollektivtrafiken ska prioriteras.

När Saxons väg förlängs kan innehållet i sektionen 
och disponeringen av utrymmet i gatan förändras 
beroende på platsen, vad som ligger intill samt 
andra faktorer i närmiljön. Olika sektioner kan vara 
lämpliga på olika platser. Exempelvis kan det vara 
nödvändigt med en möbleringszon med möjlighet 
till sidoparkeringar och växtlighet i Brickebackens 
centrum men inte längre ut på Saxons väg där det 
inte finns någon tydlig målpunkt i närheten.

Gång- och cykelbanan ska helst vara 4,5 meter bred 
och vara av god standard med belysning. 

Busshållplatsen i centrum är en viktig framtida 
knutpunkt i Brickebacken där hållplatsen med fördel 
integreras med centrum som helhet. Hållplatsen 
i centrum ska vara synlig och upplevas som en 
integrerad del av stadsmiljön och därmed bidra till 
en starkare platsbildning där flera funktioner möts.

På sträckan längs föreslagna bebyggelseområden så 
utformas gatan med en sektion med plats för buss, 
gång- och cykelbana och eventuell möbleringszon. 
En hållplats förläggs längs förlängningen av Saxons 
väg som med fördel integreras med bebyggelsen och 
funktionerna i närmiljön.

I samband med förändringar enligt ovan behöver 
Barkvägens funktion studeras närmare. Förslagsvis 
tas gatan bort och all trafik går istället genom 
förlängningen av Saxons väg genom Tallkotten/
Grankottevägen.

Principsektion för Saxons väg vid en situation med förskjutna busshållplatser. 
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Omdaning av Gällerstavägen
Programförslaget möjliggör byggnation mot 
Gällerstavägen såväl i norr som öster. Att 
bebyggelsen närmar sig vägen aktualiserar en 
översyn av hur gatan gestaltas och hur den ska 
fungera i framtiden. 

I norr föreslås byggnation på såväl norra som södra 
sidan vägen. Saxons väg föreslås förlängas norrut 
genom bostadsområdet Tallkotten/Grankottevägen. 
Fyrvägskorsningen mellan Saxons väg och 
Gällerstavägen föreslås förses med trafiksignal för 
att lösa en god framkomlighet för buss i nord-sydlig 
riktning. Sträckan österut kan med fördel förses 
med ytterligare en korsning för att lösa tillfart till 
bebyggelsen i kvarteret Tallkotten samtidigt som det 
skulle få en hastighetsdämpande effekt på en sträcka 
där hastigheten är hög. 

Förlängning av Granrisvägen
Denna gata förlängs för att bilda en ny infart till 
Brickebacken och på sikt länka området västerut mot 
Adolfsberg genom ett framtida bebyggelseområde 
som ska utredas. Det huvudsakliga syftet med länken 
är att koppla ihop de framtida stadsdelarna på varsin 
sida Norrköpingsvägen samt att på sikt fungera som 
tillfart till de föreslagna bostäderna i detta område. 

Gatan ska utformas genom en körbana på 6,5 meter 
med möjlighet för en framtida byggnation av en 
gång- och cykelbana. Gatan ska inte kopplas på 
Norrköpingsvägen förrän det bebyggs på västra 
sidan Norrköpingsvägen och Norrköpingsvägens 
utformning, då med bebyggelse på båda sidorna, kan 
gå från trafikled till mer typen stadsgata.

Gång- och cykelbanan förlängs med fördel från 
Granrisvägens östra del hela vägen till Saxons väg 
för att knyta ihop med gång- och cykelvägnätet om 
framtida möjligheter uppstår.

Övriga gator i södra 
bebyggelseområdet
Vid dragning och anläggande av gatorna i området 
så ska anpassning göras till natur och terräng. På 
de mindre gatorna i området sker cykeltrafik i 
blandtrafik där det inte finns en gång- och cykelbana 
i bebyggelsen.

Den grusade skogsvägen som löper från 
Norrköpingsvägen i sydväst in i det södra 
bebyggelseområdet ska behållas för att förenkla för 
skötsel av skog i detta området. En möjlighet är att 
asfaltera skogsvägen och koppla ihop denna med 
den framtida dragningen av Saxons väg. Detta bör 
studeras noggrannare vid planeringen av området.

Principsektion för Saxons väg vid en situation där ingen hållplats förekommer. Vägens bredd 
och innehåll kommer variera längs sträckan för att möta olika behov beroende på vad som 
finns längs vägen; verksamheter, bostäder, parkmiljöer etc.
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Gång- och cykelförbindelser
I ett första skede förläggs gång- och cykelbana längs 
Saxons väg och i ett senare skede kan den förlängas 
söderut samt västerut när gatorna byggs ut.

En förutsättning för att bredda gatan kan vara att 
ta bort broarna över vägen. Det behöver studeras 
närmare vad som krävs. Istället för broar är det 
möjligt att anlägga säkra passager i markplan över 
Saxons väg. Resterande broar över de mindre gatorna 
i östvästlig riktning kan behållas för att bibehålla en 
säker övergång för gång- och cykeltrafikanter och 
minimera åtgärder som behöver genomföras om 
även dessa broar skulle tas bort och passager förläggs 
i samma nivå som gatan.

Det pågår arbete med att förbättra kopplingen 
för cyklister från Norra Bro västerut med en 
ny cykelbana längst med Gällerstavägen via 
Glomman vidare mot Adolfsberg. Den nya gång- 
och cykelbanan kommer gå längs Gällerstavägens 
södra sida och ansluta till redan befintlig tunnel 
vid korsningen Saxons väg/Gällersavägen samt till 
bron vid Barkvägen. Som ett genare och tryggare 
alternativ till dessa befintliga trafikseparerade 
lösningar så kommer det även byggas passager i 
markplan där gående och cyklister kan passera 
över Gällerstavägen i planområdets norra del till 
fastigheten Tallkotten.

Parkeringar
I samband med detaljplanering ska parkerings-
behovet utredas. Respektive fastighets 
parkeringsbehov ska tillgodoses inom den egna 
fastigheten utifrån kommunens parkeringsnorm. 
Detta får inte ske på bekostnad av grönska och 
rekreativa värden. Frågan om bilparkering kan med 
fördel samordnas mellan flera byggaktörer genom 
samnyttjande av parkeringar.

Programförslaget föreslår i flera delar att ny 
bebyggelse uppförs på platser som idag utgörs 
av parkeringsplatser. Fortsatt planering av dessa 
områden behöver göras och parkeringssituationen 
behöver ses över i samband med detta. De 
bilparkeringsplatser som försvinner kan ersättas 
utifrån tidigare bygglovsbeslut (även om det är 
en äldre parkeringsnorm) för samma fastighet, 
där fastigheten har rätt att flytta samma antal 
till annan yta. Med fördel genomförs dock 
en behovsbedömning genom exempelvis en 
parkeringsutredning för att ta reda på hur många 
parkeringar som egentligen nyttjas och behövs. 

Behovet av bilparkeringsplatser för ny bebyggelse 
etableras enligt parkeringsnormen, som i dagsläget 
i zon 2 är 0,7 per lägenhet/bostad. Det kan i 
framtiden bli ökat behov av laddplatser för elfordon. 
Såväl där fordonen står parkerade längre tid, t ex 
nattetid, samt vid serviceanläggningarna.

En lösning då parkeringsplatser byggs bort och 
ytorna för parkering blir mindre kan vara att 
anlägga parkeringsdäck eller parkeringshus i flera 
plan. Det finns även goda möjlighet att samnyttja 
parkeringsplatser mellan verksamheter som bedrivs 
under olika tider på dygnet. I samband med översyn 
av centrumkvarteren och tillkommande verksamhet 
i form av bad och eventuell komplettering med 
bostäder så bör samlad parkering, parkeringshus eller 
parkeringsdäck övervägas. 

Det behöver också finnas en god tillgång och 
tillgänglighet till cykelparkering, både för boende 
och besökare i området. För att främja cykling är det 
av vikt att cykelparkeringarna är bra utformade med 
generösa ytor som upplevs trygga och säkra.

Pendlarparkering
Örebro kommun har som mål att andelen resor 
med hållbara transportslag såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik ska öka. Därför ses lämpliga lägen 
för pendlarparkeringar över runt om i kommunen. 
Vid pendlarparkeringar ska det vara möjligt att 
parkera och sedan fortsätta resan med kollektivtrafik 
eller cykel. I och med det kapacitetsstarka 
kollektivtrafikstråket som föreslås i planförslaget 
ses pendlarparkering i anslutning till en sådan 
busshållplats som en strategiskt lämplig plats i 
Brickebacken. Parkeringen i Brickebacken skulle 
ha ett upptagningsområde från omkringliggande 
områden Almbro, Kvarntorp, Mosås, Marieberg och 
sydöstra Närke. 

Pendlarparkeringen förslås till en början placeras 
vid Saxons väg med närhet till hållplatsen vid 
Brickeparken, där det kommer att vara god närhet 
för bilister som kommer in i staden söderifrån på 
Gällerstavägen och Norrköpingsvägen. Här blir det 
nära och enkelt att byta till buss eller cykel.

I förlängningen, när området söder om 
Brickebacken, mot Norra Bro, byggs ut och 
kollektivtrafikstråket kan förlängas söderut så kan 
även pendlarparkeringen flytta längre söderut. 
Platsen vid Saxons väg/Gällerstavägen kan då istället 
bli plats för bebyggelse. 
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Teknisk försörjning

I Brickebacken finns idag fullt utbyggd teknisk 
försörjning till vilket framtida byggnation kan 
anslutas. Föreslagen byggnation och vägdragning 
kan i vissa delar innebära konflikt med, och därmed 
ett behov av flytt av ledningar alternativt anpassning 
till dessa lägen, vilket ska studeras vidare i samband 
med fortsatt planering. 

Dagvatten
En stor del av planområdet består såväl av befintlig 
bebyggelse och gator som parker och skogsområden. 
Den föreslagna förändringen innebär att ett större 
område bebyggs. 

En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram 
av WRS, Water Revival Systems, under våren 2020. 
Utredningen togs fram med samrådshandlingen 
av planförslaget som underlag och har lett till 
justeringar i planförslaget samt kompletteringar i 
form av förslag till dagvattenlösningar. Utredningen 
hanterar såväl föreslagna utvecklingsområden som 
redan bebyggda delar i Brickebacken.

Dagvattenhanteringen ska i första hand ske genom 
samlade större lösningar. Fördröjningskravet 
är att det inte ska avrinna mer dagvatten från 
detaljplaneområdet vid ett 20-års regn i framtiden 
än vad det gör i nuläget. I och med att det främst 
är skog i nuläget, vilket har en låg avrinning krävs 
det att stora volymer fördröjs. I ovanstående 
delområdesbeskrivningar lyfts specifika principer att 
ta utgångspunkt i vid kommande detaljplanering.

När skogsmark bebyggs ökar även mängderna 
föroreningar vilket innebär att dagvattnet 
måste renas. Det kan ske på samma plats som 
fördröjningen och om det ska ske samlat föreslås 
dammar och våtmarker som den främsta åtgärden. 
Planförslaget får inte förhindra eller försämra 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Ambitionen är istället att förbättra reningen 
jämfört med dagsläget. Dagvattenutredningen har 
därför utrett hur det kan tas ett helhetsgrepp kring 
dagvattenreningen i området där det befintliga 
systemet även inkluderats. Dagvattnet från den 
befintliga bebyggelsen avleds i nuläget i ledningar 

norrut till Svartån utan rening. Det kan istället 
öppnas upp och avledas söderut efter rening i 
våtmark eller dammar längs med Gällerstavägen. Det 
innebär en avlastning för ledningsnätet inne i Örebro 
och rening av dagvatten som tidigare har släppts 
ut orenat direkt i recipienten, vilket har positiva 
effekter för miljön och miljökvalitetsnormerna i 
recipienten. Förslaget beskrivs vidare under rubriken 
Hållbarhetsparker ovan.

Avfallshantering
Avfallshantering ska planeras och lösas för ny 
byggnation i området. Lagstiftningen för hämtning 
av förpackningsavfall anger att man framöver 
kommer kräva bostadsnära hämtning i första hand. 
Höjd för detta bör tas vid planering av eventuella 
enbostadshus.

Det kan uppstå efterfrågan på, och behov av, en 
återvinningsstation i området i samband med 
att bostadsutbudet kompletteras med annat än 
hyresrätter, där avfallet idag sorteras i enskilda 
anläggningar. Frågan utreds i kommande 
detaljplanearbete och hänsyn ska tas till 
framkomlighet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Digital infrastruktur
Det kommer uppstå behov av ökad digital 
infrastruktur i samband med att ny bebyggelse 
tillkommer. Det kan även uppstå en efterfrågan 
på detta till publika platser, såsom hållplatser 
för kapacitetsstark kollektivtrafik eller i parker 
för att möjliggöra installation av modern 
informationsteknologi, sensorer och styrningar.
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Genomförande

Ansvar
Örebro kommun ansvarar för fortsatt planering 
av nybyggnation genom detaljplaner. Det är även 
kommunens ansvar att planera för och genomföra 
fortsatt upprustning och omvandling av allmän plats.

I ett tidigt skede kommer det att bli aktuellt att 
se över detaljplanen för centrumkvarteren för att 
säkerställa att det föreslagna badet kan byggas och 
annan utveckling av kvarteret kan genomföras.

Fastighetsägare i området behöver se över sitt 
bestånd och fortsatt underhålla byggnader och 
bostäder för att säkerställa en god miljö. Ett särskilt 
stort tag behöver tas kring centrumkvarteren som 
behöver ett större lyft och utveckling för 
att bli den mötesplats som de har potential 
att vara. 

Fortsatt planering
Planområdet omfattar en stor yta 
och många olika delområden. 
Dessa ska planeras vidare med 
utgångspunkterna i planprogrammet 
för att i detaljplaneprocessen pröva den 
föreslagna markanvändningen. I detta 
skede styrs inte en precis etappindelning, 
utan ordningsföljden för delområdenas 
utveckling kan komma att påverkas av 
exempelvis framtida behov, efterfrågan 
eller politiska beslut. 

Inledande planeringsetapper 
En inledande planeringsetapp i 
Brickebacken bör handla om den viktiga 
satsningen i centrum, med upprustning 
av centrumkvarteren samt byggnation 
av ett nytt badhus. Del av Saxons väg 
intill centrum ses över i samband med 
översyn av centrum för att möta den nya 
byggnationen och samspela med denna.  

Parallellt med planeringen av centrum kan 
även en utveckling ske i norra delen av 
planområdet, det vill säga inom kvarteret 

Tallkotten samt området mellan Gällerstavägen och 
Enrisvägen. Omvandling av Gällerstavägen med 
nya korsningar och Saxons väg med nya funktioner 
såsom gång- och cykelbana samt möjliggörande 
för kapacitetsstark kollektivtrafik blir en del av 
utvecklingen av norra Brickebacken. 

Även parkerna ses över och utvecklas där 
Brickeparken får en ny roll som stadsdelspark i takt 
med att norra Brickebacken får fler invånare. Givet 
det stora behovet av vård- och omsorgsboenden i 
kommunen så finns en möjlighet till planering och 
efterföljande byggnation av detta i anslutning till 
Saxons vägs förlängning söderut. 

Kartan visar den vägledande indelningen av områdesetapper för 
fortsatt planering och utveckling av Brickebackenområdet
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Utvecklingen längs Saxons väg är en viktig del i 
införandet av kapacitetsstark kollektivtrafik och 
stärkandet av stråket och underlaget till service och 
resandet. Stråket längs vägen med nya byggrätter och 
upprustade parkmiljöer ses över och planeras för att 
ytterligare stärka attraktiviteten i centrumområdet. 

Efterföljande planeringsetapper 
Planeringen av området söder om Brickebacken blir 
en viktig del i och med att det kommer att knyta an 
mot Norra Bro och innebära ett ökat besöksunderlag 
för verksamheterna i centrum. Saxons väg förlängs 
i och med denna byggnation, vilken även innefattar 
skola, förskolor, kvarterspark och nya gator. Området 
är stort och kan förslagsvis planeras och byggas ut 
succesivt. Om vård- och omsorgsboendet inte redan 
är planlagt i detta skede så kan det lämpligen ingå i 
planeringen av södra Brickebacken.

Saxons park får ett ökat besökstryck i och med 
att fler kommer att bo i området. En utökning av 
parkens yta och fortsatt utveckling av dess innehåll 
kan göras när fler flyttar hit.

En annan etapp som kan bli aktuell i detta skede är 
området österut, mot Gällerstavägen. Här kan det 
eventuellt komma ett tidigare behov av förskola. 

När i tiden som planering av byggnation vid 
Björkrisvägen, Granrisvägen och Tallrisvägen bli 
aktuellt beror inte minst på fastighetsägarnas intresse 
och initiativ.

Senare planeringsetapper 
Västra Brickebacken kan med fördel vänta in 
planeringen av fortsatt byggnation vidare västerut i 
riktning mot Adolfsberg, vilket finns utpekat i den 
kommunala översiktsplanen. Det blir då möjligt att 
studera bebyggelsen vidare i relation till mötet med 
annan bebyggelse väster om Norrköpingsvägen samt 
en god trafiklösning där exempelvis behov av en 
gång- och cykelbana längs den förlängda gatan blir 
aktuell först när västra området ska byggas ut.

Utredningar 
I kommande detaljplanearbete kan bland annat 
följande aspekter behöva utredas och studeras vidare:

• Dagvatten

• Trafik- och verksamhetsbuller

• Eventuell störning från verksamheter inom 
Atterstaskogen samt industriområdet i Norra Bro.

• Radon

• Geoteknik och markföroreningar

• Trafik, parkering och infrastruktur

• Kulturmiljö och fornlämningar 

• Där konflikt uppstår mellan utveckling och träd 
i alléer bör enskilda träd inventeras och bedömas 
sett till skick samt ekonomiskt och socialt värde.

Behov av andra studier och utredningar kan också 
uppstå när arbetet fördjupas och fortskrider i 
respektive detaljplanearbete.  

Huvudmannaskap  
och finansiering
Utgångspunkten är att kommunen är huvudman 
för allmän plats, det vill säga att kommunen utför 
och är ansvarig för framtida drift och skötsel av 
gator, parker, torg och annan så kallad allmän 
plats på kommunal mark. Huvudprincipen för 
finansieringen i samband med ny- eller ombyggnad 
av allmän plats är att den bekostas av den som får 
nytta av åtgärderna, det vill säga fastighetsägare 
eller exploatör. Denna princip är reglerad i Plan- 
och bygglagen och definieras närmare i Örebro 
kommuns riktlinjer om exploateringsavtal.

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

Som en del i utvecklingen av Brickebackenområdet 
kommer även investeringar i redan befintlig allmän 
plats, såsom gator och grönområden behövas. 
Dessa ska som utgångspunkt finansieras som 
investeringsobjekt kopplat till stadsmiljö-, trafik- och 
parkinvesteringar.

De största enskilda investeringarna som kommunen 
ska genomföra är följande:

• Ombyggnad av Saxons väg inklusive att möjliggöra 
för kapacitetsstark kollektivtrafik

• Ombyggnad av del av Gällerstavägen
• Utökning av Saxons park. Utveckling av 

Brickeparken och andra parkområden

 
Andra kommunala investeringar:

• Nytt badhus
• Ytterligare en skola i södra Brickebacken,  

mot Norra Bro samt cirka 3-4 förskolor 
• Vård- och omsorgsboende samt gruppbostad



Genomförandestrategi
Det som föreslås i planprogrammet kommer att 
genomföras etappvis under många års tid. Visionen 
är att området är utbyggt enligt planprogrammet 
år 2040. Målsättningen är att delområdena eller 
etapperna finansierar de åtgärder som behövs 
kring allmän plats. Det kan dock uppstå en 
obalans mellan delområdena så att vissa får bära 
orimligt stora kostnader som också kan vara 
gemensamma för området och då kan delområdena 
få vara med och finansiera vissa övergripande 
gemensamma investeringar. En utgångsprincip är 
att varje delområde ekonomiskt bidrar till ny- eller 
ombyggnad av gemensam övergripande infrastruktur 
i proportion till deras respektive nya eller utökade 
byggrätter och anpassat till vilka exploateringsvinster 
de kan ge. Skattefinansiering kan också bli aktuell 
vid upprustning av redan befintlig infrastrukturs om 
gator och parker.

En stor gemensam åtgärd som berör och är till 
nytta för hela området är ombyggnad av Saxons väg 
och där kan samfinansiering mellan etapperna och 
utbyggnadsområdena bli nödvändig. Till exempel att 

alla nya byggrättshöjande detaljplaner som görs inom 
planområdet får vara med och samfinansiera större 
övergripande infrastrukturprojekt med sin skäliga 
andel av ny- eller ombyggnationen. 

En samfinansieringsmodell kan också bli nödvändig 
om det går lång tid mellan utbyggnadsetapperna 
samtidigt som de större gemensamma åtgärderna inte 
kan vänta, utan måste byggas i tidiga skeden. 

Genomförandeplan för respektive  
delområde

Centrumkvarteren och dess närområde

Nya detaljplaner för områdets utveckling förväntas 
ge ökad byggrätt för centrumverksamhet, badhus 
och eventuellt bostäder. Övergripande infrastruktur 
finns sen tidigare men behöver byggas om och 
anpassas till den nya byggnationen och framtida 
busstrafik. Finansiering av ombyggnad av allmän 
plats som gator och park sker huvudsakligen genom 
detaljplaneekonomin men kan eventuellt även 
behöva ske genom gemensam planfinansiering inom 
planområdet.

Vy sett norrut med Saxons väg i bildens mitt.
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Tallkotten/Grankottevägen  
och norra Brickebacken

Området finansierar huvudsakligen sig själv i en ny 
detaljplaneekonomi där en ny gata behöver byggas. 
Därmed har området bidragit till den gemensamma 
infrastrukturen. 

Komplettering med nybyggnation  
på befintliga parkeringsytor

De här områdena bör kunna byggas ut med 
nya detaljplaner oberoende av andra etapper. 
Områdena bidrar genom samfinansiering till 
exempelvis anpassning eller ombyggnad av Saxons 
väg och delvis till större gemensamma parker som 
stadsdelsparkerna.

Södra Brickebacken - länk mot Norra Bro

Området kan delas upp i deletapper men som helhet 
bör området kunna finansiera egen ny övergripande 
infrastruktur samt övrig allmän platsmark inom 
detaljplanen och vid de nya bostadskvarteren. 
Området bör även bidra ekonomiskt till ombyggnad 
och anpassning av Saxons väg och till den föreslagna 
utökningen av Saxons park.

Östra Brickebacken - entré Gällerstavägen

Planläggning och utbyggnad kan eventuellt ske mer 
självständigt än övriga delområden i planområdet. 
Den här etappen och utbyggnadsområde bidrar 
finansiellt med kopplingar till närliggande område 
med gång- och cykelvägar och eventuellt andel i 
större gemensamma parker. 

Västra Brickebacken - entré 
Norrköpingsvägen

Planläggning och utbyggnad kan eventuellt även 
här ske mer självständigt än övriga områden i 
planområdet. Övergripande infrastruktur finns 
via Saxons väg och nuvarande Norrköpingsvägen. 
Området finansierar sig själv men bidrar också 
vid behov till ombyggnation av Saxons väg och 
anpassning och anslutning till Norrköpingsvägen.

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

Andra behov och framtida scenarier
Ett antal händelser, som innebär en förändring av 
vissa platser inom planområdet på längre sikt;

• Behovet av pendlarparkeringar kan komma att 
öka i närtid i samband med att staden växer och 
det blir ett ökat tryck på stadens gator. I ett första 
skede kan det bli aktuellt med en pendlarparkering 
i närheten av korsningen Gällerstavägen/Saxons 
väg där det redan i dag finns närhet till bra 
bussförbindelser. I takt med att staden växer och 
att kapacitetsstark kollektivtrafik byggs ut och får 
en linje genom hela Brickebacken så kan denna 
pendlarparkering flyttas längre söderut mot Norra 
Bro.

• Livsmedelshandeln i centrum förväntas få 
förbättrade förutsättningar i och med en 
ökad befolkning i närområdet då föreslagen 
bostadsbebyggelse uppförs. På längre sikt kommer 
även byggnation ske i ett större omland väster 
och norr om planområdet, vilket finns föreslaget 
i översiktsplanen. Detta kommer ge ytterligare 
nya förutsättningar för handel i och med ett ökat 
kundunderlag. En utveckling på lång sikt skulle då 
kunna vara att en ytterligare livsmedelsbutik kan 
etableras i närheten av korsningen Gällerstavägen/
Saxons väg. Detta kan då bli en entréskapande 
verksamhet vid ett strategiskt läge med stort 
upptagningsområde. 

• En möjlighet på längre sikt är att platsen för 
odlingslotterna i söder i framtiden kan bli plats 
för bostadsutbyggnad. Detta i och med det goda 
läget nära centrum, hållplats och Saxons park. 
Platsen har även en fördel sett till byggnation i och 
med att trädallén som finns på resterande del av 
Saxons väg inte finns just här, vilket skulle kunna 
koppla kvarteret på ett bra sätt med gatulivet längs 
Saxons väg. Denna möjlighet aktualiseras först om 
och när det i så fall blir aktuellt att ta ett omtag 
med odlingslotterna och flytta den funktionen till 
annan plats i Brickebackenområdet.
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
När ett program tas fram ska kommunen ta 
ställning till om genomförandet av programmet 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Om programmet konstateras medföra betydande 
miljöpåverkan ska en så kallad strategisk 
miljöbedömning av programmet utföras för att 
vidare undersöka programmets miljöpåverkan, 
integrera miljöaspekter i planprocessen och 
minimera negativ påverkan.

Förslaget till planprogram bedöms inte medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 
miljöbalken. I framtagandet av nya detaljplaner inom 
området kommer nya undersökningar att göras och 
då kan nytt planeringsunderlag tillkommit som kan 
förändra bedömningen. 

Programmet tar utgångspunkt i de strategier som 
anges i översiktsplanen. Påverkan finns i och 
med skogsmark som exploateras och förändras. 
Denna har dock inte höga ekologiska värden utan i 
huvudsak rekreativa. Förslaget innebär att befintlig 
infrastruktur nyttjas och förbättras i och med den 
satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik som 
föreslås. Tillkommande bebyggelse kan stärka den 
centrumfunktion med service som finns i området 
vilket ger den bättre förutsättningar att utvecklas. 

Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på 
delegation för Byggnadsnämnden 2019-09-10.

Miljökonsekvenser
I området finns en god tillgång till såväl skog som 
park. Delar av dessa områden föreslås i och med 
planförslaget bebyggas, vilket kommer att påverka 
tillgången på denna typ av mark i området. Det 
finns inga utpekade ekologiska värden, men skogen 
har en viktig social och rekreativ funktion vilken 
ska bevaras och utvecklas i de delar som sparas. 
Det uppstår behov av nya kvartersparker när ny 
bebyggelse och fler boende i området tillkommer. 
Ytor för detta finns utpekade i planförslaget. 

Viss fragmentering av grönytorna i området kommer 
att ske i och med den föreslagna utvecklingen men 
spridningsvägar sparas och stråk bevaras för att 
kompensera detta i viss mån. I naturen söder och 
väster om Brickebacken blir det en något försämrad 
koppling mellan grönområden där föreslagna gator 
kommer att skära av spridningsvägar.

Även om förbättringar görs kopplat till hållbara 
trafikslag, som kollektivtrafik och cykel, så kan 
ökad såväl bil- som busstrafik genom området antas. 
Trafikbuller i och kring Brickebacken behöver 
utredas och hanteras för att föreslagen byggnation 
ska bli möjlig. Även påverkan på befintliga 
funktioner, såsom förskolorna längs Saxons väg, kan 
bli aktuellt och behöver hanteras. 

Observationer har gjorts av fågelarterna kungsörn, 
havsörn och pilgrimsfalk. Det är främst unga fåglar 
eller fåglar under sträcktid vilket talar för att de 
främst är i rörelse och inte häckar här. I skogen 
kring Brickebacken rör det sig redan idag mycket 
människor vilket talar emot att störningskänsliga 
fågelarter skulle häcka där.

Planområdet berörs inte av strandskydd eller 
biotopskydd och påverkar inte något Natura 
2000-område. 

Ett antal utmaningar har identifierats vilket kommer 
att innebära vidare utredningar för att identifiera 
påverkan på förslaget samt nödvändiga åtgärder. 

• Det finns markföroreningar i området där det i 
första hand inte föreslås någon förändring. Om 
förändrad markanvändning blir aktuell så krävs 
vidare undersökning och sanering. 

• Det finns eventuell rasrisk på del av sträckan 
längs Gällerstavägen i öster. Vidare utredning 
behövs i samband med fortsatt planering av 
bostadsbebyggelse i detta område. 

• I nordöstra delen av planområdet finns ett 
omfattande område med radonrisk vilket berör 
såväl befintlig bebyggelse som delar av föreslagen 
byggnation. Fortsatt utredning krävs och åtgärder 
kommer att krävas om byggnation blir aktuellt.

Konsekvenser
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• Bäckar inom planområdet avvattnas till 
vattenförekomst som har otillfredsställande 
ekologisk status. Dessa ska uppnå god status 
till 2027. Ny byggnation som sker på natur- och 
parkmark ska inte försämra miljökvalitetsnormer, 
MKN, för vatten. Detta utreds vidare i en 
dagvattenutredning. 

• Påverkan från verksamheter i närheten kan 
förekomma beträffande lukt, vibrationer och 
buller. 

Sociala konsekvenser
Att göra en satsning på Brickebackenområdet kan 
ha stor betydelse för områdets utveckling på flera 
plan. Förslaget syftar till att bidra till ett förenklat 
liv i området med förbättrade möjligheter till 
kollektivt resande och cyklande. Ett nytt badhus 
och förbättrade centrumfunktioner på nära håll 
dit även andra från staden förväntas ta sig. Detta 
tillsammans med nybyggnad av bostäder som ska 
bidra till ett varierat bostadsutbud i området kan 
tillsammans med andra insatser förväntas bidra till 
ökad integration. 

Planförslaget visar på åtgärder som bedöms kunna 
ha inverkan på segregationen. Genom komplettering 
med nya bostäder och arbetsplatser som kompletterar 
de befintliga kan det leda till en breddning av vilka 
som bor och arbetar här. Genom byggnation 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. De 
bevarade odlingsområdena kan även fortsatt bidra 
till viss självförsörjning samt fylla en viktig roll som 
mötesplats och bidra till social integration.

Brickebacken är ett tidstypiskt område med stark 
karaktär beträffande struktur, trafikplanering och 
parker. Vissa förändringar i detta föreslås, inte minst 
trafikmässiga. Befintliga karaktärer kopplat till 
respektive bebyggelseområde har identifierats för att 
peka ut vad som ska värnas respektive utvecklas i 
samband med upprustning. Någon inventering och 
ställningstaganden kring enskilda byggnader har 
ännu inte gjorts.

Det föreslagna nya badhuset innebär att en viktig 
målpunkt bibehålls och stärks i centrum. Fler lockas 
att besöka området vilket leder till mer liv och 
rörelse samt visst ökat kundunderlag även till andra 

verksamheter i närområdet. Föreslagen utveckling av 
centrumbyggnaderna är angelägen att få till för att 
centrum ska bli den mötesplats som det har potential 
att vara i områdets mitt. 

Ett genomförande av planförslaget ska bidra till 
att förbättra områdets samband med omgivningen 
såväl genom utvecklad trafikstruktur som genom 
kompletteringsbebyggelse. Rörligheten till och 
genom området förbättras genom föreslagna 
satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik med bra 
turtäthet samt gång- och cykelbana längs Saxons väg 
och nya vägkopplingar åt väster och söder. Det nya 
badhuset kommer därför att nås med lätthet. 

Den centralt placerade skolan föreslås finnas kvar 
och kompletteras på sikt med ytterligare en skola 
längre söderut när ökat behov av skolplatser finns. 
Förändringar i trafikmiljön föreslås vilket påverkar 
skolvägen för vissa barn då de ska korsa gatan 
i marknivå istället för att passera i en separerad 
gångbro. Detta behöver hanteras med en trafiksäker 
passage. 

Frågan om trygghet behöver det jobbas med på 
flera plan i området. Såväl vid tillskapande av nya 
bebyggelseområden som vid omvandling av trafik- 
och parkmiljöer. Centrumområdet är extra viktigt 
att det upplevs som tryggt eftersom många idag 
upplever motsatsen.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna investeringar i form av införande 
av kapacitetsstark kollektivtrafik, nya bostäder, 
skola, förskola, badhus och investeringar i parker 
etcetera förväntas även vara positivt ur ekonomiskt 
hänseende då det kan leda till stort värde för de 
boende samt bidra till ökade värden på befintliga 
byggrätter och investeringar i området. 

Planförslaget innebär att befintligt läge för centrum 
bekräftas och att utvecklingen ska ske där. Detta 
kan innebära att delar av redan gjorda investeringar 
i centrumbyggnaderna kommer att finnas kvar men 
även att stora satsningar kommer att krävas för att 
höja attraktiviteten och funktionaliteten i centrum.

Planprogrammet pekar på behov av omfattande 
satsningar i Brickebackenområdet; upprustning 
av grönområden och parker, utbyggnad av gator 
och nya parker, en ny offentlig byggnad i form 
av badhus samt nybyggnation av bostäder och 
verksamhetslokaler. 
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Föreslagen utveckling pekas ut i ett område med 
befintlig infrastruktur i form av gator och utbyggt 
ledningsnät. Denna kan utnyttjas samt förbättras. I 
och med att nya bostäder föreslås intill ett befintligt 
centrum så kan kundunderlaget förväntas öka till 
den service som finns eller tillkommer.

Ett breddat utbud av bostadsformer uppmuntras i 
den vidare utvecklingen av Brickebackenområdet 
för att möjliggöra ett varierat bostadsutbud. Skolan 
i centrum ska finnas kvar och ytterligare en föreslås 
i områdets södra del. Studentbostäder uppmuntras 
att finnas i området i och med närheten till 
universitetsområdet och tidigare studentbostäder 
som funnits och ger behov av att ersättas. 

Förorenad mark kan förekomma på tre platser vilket 
skulle kunna betyda kostnader för att sanera om 
verksamheten flyttar till annan plats och bebyggas 
med annat i framtiden.

Nollalternativ
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ till pro-
gramförslaget. Det beskriver vilka konsekvenserna 
kan bli om ingen planering genomförs och 
utvecklingen fortgår på det sätt som den gör idag.

I nollalternativet tillskapas ingen kompletterande 
bebyggelse, inga nya mötesplatser och inga nya kopp-
lingar till kringliggande stadsdelar. 

• Nollalternativet innebär att behovet av nya 
bostäder behöver lösas och lokaliseras till andra 
platser i Örebro. 

• Satsningen som görs på kapacitetsstark 
kollektivtrafik möts inte upp i området genom 
bostadsbyggnation.

• Inga nya boendeformer tillkommer på platsen.
• Underlag i form av fler boende att nyttja service 

och verksamheter tillkommer inte. 
• Översiktsplanens intentioner att koppla samman 

området med omkringliggande stadsdelar infrias 
inte.

• Förutsättningarna för framförallt badverksamhet, 
skola och övrig centrumverksamhet förblir 
oförändrad.

• Tillgången till stadsdelspark i området blir fortsatt 
för liten i relation till områdets befolkningsmängd 
och svarar inte mot alla målgruppers behov.
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