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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett
större kvarter eller några fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande
dokument som syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta
ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera
om marken ska användas till bostäder, industri eller parkmark men också var
gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av
fastigheten som får bebyggas.
Processen för att ta fram en detaljplan skiljer sig åt beroende på vilket
förfarande som används: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat
förfarande. Det vanligaste är standardförfarandet där planen går ut på samråd
och granskning innan den antas av byggnadsnämnden. Vid ett begränsat
förfarande genomförs ingen granskning. Vid ett utökat förfarande tillkommer
fler krav på bl.a. hur planarbetet ska kommuniceras till allmänheten och hur
lång granskningstiden ska vara.
Tiden för att ta fram en detaljplan varierar från fall till fall men brukar ta
ungefär ett år. Under planprocessen tas förslag till planhandlingar fram och
ibland även olika utredningar. Vid samråd och granskning får medborgare och
övriga intressenter såsom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter,
fastighetsägare, organisationer m.fl. möjlighet att studera planhandlingarna och
lämna synpunkter. Synpunkterna tas sedan med som underlag i det fortsatta
planarbetet.
Detaljplanprocessen - Standardförfarande
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)
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Planbeskrivning för fastigheten Grenadjären 3
(Grenadjärstaden)
Den här detaljplanen genomförs med standardplanförfarande.
Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad
betydelse, inte är av betydande intresse för allmänheten och om den
överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och Lantmäteriet behöver
höras.
Planhandlingen omfattar:
• plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser
• denna planbeskrivning med illustrationer
• samrådsredogörelse (efter samråd)
• granskningsutlåtande (efter granskning)
• fastighetsförteckning
• undersökning om betydande miljöpåverkan*

* Utredningar/bilagor skickas endast till remissinstanser via e-utskick, men går att läsa
och ladda hem från Örebro kommuns hemsida: http://www.orebro.se/bygga-bo-trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html

PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND

Syfte med detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet för Bevaringsgatan och
Kaptensgatan samt att ändra markanvändningen till gata respektive gång- och
cykeltrafik. I dagsläget är gatorna planlagda som kvartersmark men föreslås bli
allmän platsmark vilket innebär att Örebro kommun får ansvar för drift och
underhåll.
1992 köpte Örebro kommun stora delar av regementet I3:s mark och
byggnader och fastighetsbolaget Grenadjärstadens AB bildades för att utveckla
området. Grundtanken var att skapa ett område med en blandning av
verksamheter och bostäder i en kulturhistorisk miljö. De befintliga
byggnaderna har kompletterats med nya byggnader för bostäder.
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LÄGE

Området för detaljplanen ligger i Grenadjärstaden, cirka 1,5 km norr om
Örebro centrum.

Planområdets ungefärliga läge inringat.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Översiktliga planer

I den kommunala översiktsplanen från 2018 återges kommunens övergripande
tankar och planering för utvecklingen av mark- och vattenanvändningen de
närmaste 25 åren. Översiktsplanen innefattar generella ställningstaganden kring
utvecklingen i hela kommunen såväl som målsättningar för olika tematiska
områden, geografiska delområden och områdestyper.
Området Gränadjärstaden är utpekat som en särskilt värdefull kulturmiljö.
Vidare framgår att Bevaringsgatan är en del av det befintliga stadscykelnätet
och att cykling sker på egen bana eller i blandtrafik.
Trafikprogram

Örebro kommuns trafikprogram från 2014 innehåller mål och utgångspunkter
för trafiken i staden. Trafikprogrammet anger att kommunens trafikplanering
ska ha fokus på stadsplaneringen, sätta trafikanten och människor i fokus,
prioritera utrymmessnåla trafikslag, bidra till en attraktiv kommun och
stadskärna och utgå ifrån en hållbar utveckling. Trafikprogrammet anger att
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kommunens trafikplanering ska vara viljestyrd istället för än att endast utgå
ifrån prognoser och bygga på ett tidsperspektiv om cirka 20 år.
Trafikprogrammet innefattar följande målsättningar för den framtida
utvecklingen av trafiken i Örebro kommun:
•
•
•

Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel
och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 44 procent
år 2011).
Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta
tal fram till 2020.
Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid
att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla
jämfört med bil.

Miljömål

I Miljöprogram Örebro kommun – Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i
miljömålsarbetet, antaget 2010-12-15 av Kommunfullmäktige, finns bland annat
fokusområdet God bebyggd miljö. Den nationella målsättningen som även är det
övergripande målet för Örebro kommun, anger följande:
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur
och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Detaljplaner

För området gäller detaljplan är 1880-P95, Detaljplan för del av kvarteret
Grenadjären (Kaserngården), antagen av Byggnadsnämnden 14 november 2001
och laga kraft den 14 december 2001. Gatorna är planlagda som parkering och
detaljplanen medger i övrigt bland annat bostäder, småskalig industri och
hantverk, kontor samt användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden.
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Gällande detaljplan 1880-P95.
Markägoförhållanden

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Örebroporten Fastigheter AB
men berör även Grenadjären S:1.
En mindre del av Beväringsgatan berörs av servitut 1880-3552.6.
Grenadjären 1 ägs av Gert Joakim Holtbäck.
Grenadjären 2 ägs av Karaffen Förvaltnings AB.
Grenadjären 29 ägs av bostadsrättsföreningen Grenadjären 29.
Mark

Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består till största del av glacial lera. I den norra, där
Beväringsgatan och Kaptensgatan möts, består marken framförallt av sandig
morän.
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SGU:s jordkarta. gul: glacial lera, röd: urberg, blå: sandig morän.

Förorenad mark
Det finns inte några kända markföroreningar inom planområdet.
Radon
Planområdet ligger inte inom radonriskområde.
Risk för skred
Planområdet ligger inte inom ett riskområde för ras och skred.
Höga vattenstånd
Planområdet ligger inte inom ett riskområde för höga vattenstånd.
Natur

Mark och vegetation
Längs Beväringsgatan finns det 27 st oxlar som är eftersatta med beskärning.
Längs Kaptensgatan finns det både lindar, kastanjer och lönnar. Den är en
lönn som står nära gc-banan och det är därför nödvändigt att justera gc-banan
för att ge plats åt trädet.
Miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom Lillåns avrinningsområde. Lillån har dålig ekologisk
statusklassning som är en bedömning av hur vattnet mår. Lillån har problem
som miljögifter, övergödning på grund av belastning av näringsämnen samt
störningar i kontinuitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar
(fysiska ingrepp). Målet är att Lillån ska uppnå god ekologisk status till år 2027.
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Detaljplanen får inte förhindra eller försvåra att detta mål kan uppnås.
Vattenmyndighet är Norra Östersjöns och ansvarigt län samt kommun är
Örebro.
Kulturmiljö

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och det ligger inte
inom område för fast fornlämning enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Gator och trafik

Beväringsgatan
Beväringsgatan är ca 250 meter lång och totalt ca 16 meter bred och sträcker
sig i väst-östlig riktning och är kantad av oxlar (ej inmätta). Körbanan är ca 5,5
meter bred och gatan fungerar som länk mellan Venavägen och
Grenadjärsgatan och har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. På vardera sida
av körbanan finns kantstensparkering och längs gatans södra sida finns en
kombinerad gång- och cykelväg som är ca två meter bred. På den norra sidan
finns det också en gång- och cykelväg som dock avslutas utan koppling till
någon annan gångväg eller koppling.

Beväringsgatan, vy från Grenadjärgatan.
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Beväringsgatan, vy från korsningen Beväringsgatan-Kaptensgatan.

Beväringsgatan fungerar som infartsväg till flera bostäder och verksamheter i
området. En mindre del av korsningen mot Venavägen berör fastigheten
Grenadjären 1 och det är därför nödvändigt att göra en fastighetsreglering för
den ytan.
Kaptensgatan
Kaptensgatan är ca 215 meter lång och sträcker sig i nord-sydlig riktning
mellan Beväringsgatan och Fanjunkarevägen. Gatan används i stor
utsträckning som gång- och cykelväg samt som infartsväg till Kaserngården
och de övriga fastigheterna i området. I anslutning till Beväringsgatan är gatan
ca 6,5 meter bred för att efter cirka 60 meter smalna av till ca 3,5 meter. På den
smalare biten finns förbud mot fordonstrafik.
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Kaptensgatan, vy från korsningen Beväringsgatan-Kaptensgatan.

Gatan kantas av flera större lindar, kastanjer och lönnar. På den västra sidan
står träden i huvudsak på fastigheten Grenadjären 3 men ett mindre antal står
på fastigheten Grenadjären 2. Träden på den östra sidan står på fastigheterna
Grenadjären 24 och Grenadjären 18.
I planområdets södra del, närmast Fanjunkarevägen, finns ett staket som
avgränsar kasernområdet från intilliggande område.
En mindre sträcka av vägen är placerad på fastigheten Grenadjären 2 och det
är därför nödvändigt att även här göra en fastighetsreglering.
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Kaptensgatan, vy från Fanjunkarevägen.

Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som t.ex. trafik och jordbruk.
Trafiken är så pass låg i området att det inte finns någon risk att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Störningar

Buller
I Örebro kommuns översiktliga bullerkartläggning från 2017 framgår att
bullernivåerna från Beväringsgatan ligger mellan 50-59 dBA som
dygnsmedelvärde och att Kaptensgatan inte har några någon
bullerproblematik.
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Utsnitt från kommunens bullerkartläggning inom och i anslutning till planområdet. Grön: 50-54 dBA, gul:
55-59 dBA.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten Grenadjären 3 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten.
I Beväringsgatan finns det inte några kommunala vatten- och avloppsledningar.
I den södra delen av Kaptensgatan finns en kommunal dagvattenledning.
Värme
I större delen av Beväringsgatan och i början samt slutet av Kaptensgatan
finns fjärrvärmeledningar.
El
Elledningar korsar båda gatorna inom planområdet. Längs båda gatorna finns
belysningsstolpar.
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FÖRÄNDRINGAR OCH PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att Örebro kommun tar över huvudmannaskapet för
Beväringsgatan och Kaptensgatan vilket innebär att Örebro kommun får ansvar
för drift och underhåll av dessa.
Gator och trafik

Beväringsgatan
Beväringsgatan ändras från kvartersgata till allmän gata och Örebro kommun
blir huvudman. Anledningen till övertagandet är att gatan uppfattas och även
används som en allmän gata och en ändring är därför en naturlig utveckling.
För att gatan ska kunna ändras till allmän plats är det preliminärt nödvändigt
att göra standardförbättringar enligt nedan:
-

I den norra delen av korningen Beväringsgatan och Kaptensgatan är
det nödvändigt att anlägga en ca två meter bred gångbana då det i
dagsläget saknas en sådan.

-

Längs gatans södra del rinner dagvatten in på de intilliggande
fastigheterna. En möjlig lösning för detta är att bredda den befintliga
gångbanan till att både inrymma gång- och cykelbana på tre meter och
vid anläggning av denna vända fallet ut mot gatan.

-

Det är även nödvändigt att bilda servitut på fastigheten Grenadjären 29
för att där placera gång- och cykelväg.

-

För att fastställa beläggningstjocklek på vägbanan är det även
nödvändigt med borrprov.

-

Träd som står längs gatan är eftersatta med beskärning. För att uppnå
kommunal standard och för att uppnå frihöjd över gång- och
cykelbanan behöver de beskäras. Träden står dessutom i hårdgjord yta
och det är därför nödvändigt att byta plattorna under träden mot
stenmjöl för att ge dem bättre tillgång till syra och vatten.

-

Det är det nödvändigt att byta elkablar och belysningsstolpar,
fundament och armatur längs gatan.

Kaptensgatan
Kaptensgatan ingår i ett större sammanhang för genomgående allmän gångoch cykeltrafik men används delvis även som infartsväg till de intilliggande
fastigheterna. Markanvändningen i gatans ändras därför från kvartersgata till
allmän gata och Örebro kommun blir huvudman.
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För att gatan ska kunna ändras till allmän plats är det preliminärt nödvändigt
att göra standardförbättringar enligt nedan:
-

På en ca 50 meter lång sträcka närmast Beväringsgatan behöver
beläggningen bytas ut då den är sliten. Det är även nödvändigt att sätta
kantsten runt träden för att ge dessa bättre förutsättningar att vara kvar.

-

En längre sträcka behöver rivas upp och återställas som gräsyta.

-

Mitt på sträckan är det nödvändigt att montera en bom för att undvika
genomfartstrafik med motorfordon.

15 (20)

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Ett exploateringsavtal kommer behövas tecknas för att säkerställa finansiering
av ombyggnation av gatorna till kommunal standard.
Parkering och angöring
In- och utfarterna till intilliggande fastigheter förändras inte genom
planförslaget.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
För kommunalt övertagande av vatten- och avloppsledningar krävs
godkännande och överenskommelse om standard osv. med Tekniska
förvaltningen.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska
fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med
erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer.
El
Belysningsstolparna behöver bytas och uppdateras till kommunal standard. Det
är därför även nödvändigt att byta elkablar till dessa.
Organisatoriska frågor

Organisation
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar
genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska
genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom
Tekniska förvaltningen.
Exploatören/fastighetsägaren/byggherren svarar för och bekostar
iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar,
undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m., se nedan.
Tidplan
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under 2020.
Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen
vinner laga kraft.
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandeavtal
Kommunen upprättar genomförandeavtal med syfte att reglera parternas
åtaganden och skyldigheter i genomförandet av detaljplanen och därmed
förenade åtgärder och kostnader.
Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsreglering
Exploatören överlåter till Kommunen det markområde av fastigheten
Grenadjären 3 som enligt Detaljplanen ska utgöra allmän plats. Markområdet
ska föras till kommunens fastighet Olaus Petri 3:118.
Exploatören överlåter utan ersättning markområdena till Kommunen och
förrättningskostnaderna ska betalas av Exploatören.
Även två mindre områden av Grenadjären 1 och 2 ska enligt Detaljplanen
utgöra allmän plats. Fastigheterna är idag privat ägda. Kommunen och
Exploatören ska verka för att även dessa områden ska kunna föras till Olaus
Petri 3:118. Överföringen av mark ska bekostas av Exploatören.
Kommunen ansöker om erforderlig lantmäteriförrättning.
Tekniska frågor

Tekniska undersökningar
Örebro kommun ansvarar för geotekniska samt övriga tekniska
undersökningar som krävs.
Förorenad mark, geoteknik, arkeologi
I området finns det inte några kända markföroreningar eller några kända
fornlämningar.
Tekniska anläggningar
Följande åtgärder behöver genomföras på allmän plats:
1. Anläggning av gångbana längs Grenadjären 1
2. Breddning av gångbana till gc-väg längs Beväringsgatans södra sida
3. Rivning av asfalt och plantering av gräs längs Kaptensgatan
4. Fräsning av Kaptensgatan
5. Ny bom på Kaptensgatan
6. Justering av beläggning på Kaptensgatan
7. Beskärning av träd längs Beväringsgatan, 27 st
8. Öppna plattlagd yta under träd, längs Beväringsgatan
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9. Anlägga ny kant runt planteringsgrop för träd längs Beväringsgatan
10. Byte av elkabel
11. Nya belysningsstolpar, 24 st
Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga åtgärder inom allmän plats utförs av Kommunen och är i detaljplanen
kostnadsbedömd till 2,6 MSEK kronor. Exploatören är medveten om att
kostnadsuppskattningen är preliminär, och att de faktiska kostnaderna kan
komma att avvika från uppskattningen.
Den bedömda kostnaden fördelas enligt tabellen nedan.
- för exploatören
Åtgärd
Fastighetsbildning
Gator
Belysning

Tusen
kronor

50
700
1200

Träd

130

Administration, 10%

200

Oförutsett, 20%

400

Summa

2 680

Exploatören ska bekosta alla åtgärder på allmän plats. Kommunen fakturerar
Exploatören faktiskt nedlagda kostnader efter färdigställande och godkänd
slutbesiktning.
Om markföroreningar eller fornlämningar påträffas i samband med utbyggnad
av allmän plats ansvarar Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet.
De merkostnader som hanteringen av dessa kan medföra läggs till kostnaden
för allmän plats.
- för kommunen
Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar uppgår
till ca 115 000 kr/år.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planavtal
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Örebro kommun. Ingen
planavgift tas ut vid bygglov.
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §.
Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den
betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning.
Undersökning om betydande miljöpåverkan är godkänd på delegation för
Byggnadsnämnden 2020-06-02.
Konsekvenser

Detaljplanen innebär att Örebro kommun tar över huvudmannaskapet för
Beväringsman och Kaptensgatan vilket betyder att kommunen sköter drift och
underhåll av dessa gator. Mindre del av fastigheterna Grenadjären 1 samt
Grenadjären 2 som idag används för trafikändamål samt där det finns träd ska
regleras till fastigheten Grenadjären 3.
Medverkande tjänstemän

Detaljplanen är framtagen av planeringsarkitekt Philip Cedergren,
exploateringsingenjör Bo Davidsson samt trafikingenjör Linnéa Lorinius.

Hanna Bäckgren
Enhetschef Detaljplan

Philip Cedergren
Planeringsarkitekt
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