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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 
Detaljplan för fastigheten Mosås 1:218 m.fl. 
  
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 Lantmäterimyndigheten 
behöver höras.  
 
HANDLINGAR 
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 
• eventuella utredningar 

 
*Fastighetsförteckning lämnas ut av kommunen vid begäran. 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter och kontor inom 
fastigheterna Mosås 1:218, 1:224 och 1:52.  

Norr om aktuellt område bedrivs diverse verksamheter med lager och 
småskalig tillverkning. Detaljplanen möjliggör för en utökning av det befintliga 
verksamhetsområdet 
 
LÄGE 
Planområdet ligger i stadsdelen Marieberg öster om motorvägen E20 och 
väster om Mariebergs bostadsområde, ca 6 km från Örebro centrum. I söder 
angränsar området mot ett nuvarande strövområde där planarbete pågår för en 
utvidgning av Mariebergs handelsområde. I norr angränsar befintlig 
verksamhetsmark med diverse lager och verksamheter med småskalig 
tillverkning. Planområdet är ca 2,5 ha stort. 
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Karta över planområdets läge. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Riksintressen 
E20- Riksintresse 
Väg E20 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i 
det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Sträckorna 
Malmö-Göteborg samt Örebro-Stockholm ingår även i det av EU utpekade 
Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är 
av särskild internationell betydelse. Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan 
Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn. 
Längs med E20 rådet utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter. 
 
Planområdet angränsar till E20 som är riksintresse för kommunikationer. 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.  
 
Översiktliga planer 
 
Översiktsplan 
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.  
 
Planområdet utpekat som lämplig verksamhetsmark. Planförslaget bedöms 
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därmed överensstämma med intentionerna i kommunens översiktliga 
planering. Söder om planområdet är utmarkerat för ett framtida huvudnät för 
cykel. 

 

Karta över planområdet i förhållande till föreslagen användning i översiktsplanen. Lila är verksamheter och det 
orangea strecket representerar ett framtida huvudnät för cykel längs med planens södra gräns. Planområdet är 
markerat med röd gräns. 
 
Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun 
Strategin för arkitektur och byggande beskriver utvecklingen i staden Örebro 
och i kommunens tätorter, byar och bebyggelse i det fria landskapet. Den utgör 
tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och trafikprogram en 
konkretisering av översiktsplanen.  Strategin beskriver mer konkreta 
resonemang och ställningstaganden kring frågor såsom skala, strukturer och 
olika bebyggelsetyper och hur dessa ska utvecklas i det framtida Örebro. 
 
Planprogram och utvecklingsförslag 
Inga gällande planprogram eller utvecklingsförslag finns för området. 
 
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 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. 
 

Grönstrategi 
Grönstrategin innehåller mål, strategier och riktlinjer för utveckling av 
grönstrukturen i Örebro stad och kommunens mindre tätorter. 
Grönstrukturen består av många olika typer av ytor: bostadsgårdar, parker och 
naturområden, liksom grönytor längs vägar, gröna tak med mera. Det här 
gröna nätverket har många ekologiska, kulturella och sociala funktioner.  
 
Grönstrategin har fyra vägledande mål som i korthet handlar om att skapa en 
hållbar och attraktiv bebyggelse, med funktionella gröna mötesplatser och 
rekreationsområden som främjar folkhälsa och social sammanhållning. 
Grönstrategin beskriver även fem övergripande strategier: 
 

• Säkerställ en god tillgång till parker och naturområden 
• Öka parkers och naturområdens sociala värden 
• Utveckla de gröna stråken till ett sammanhängande nätverk 
• Utgå ifrån landskapet och utveckla Örebros karaktärsdrag och gröna 

kulturvärden 
• Utveckla stadens ekosystemtjänster 

 
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. 
 
Program för hållbar utveckling 
Örebro kommun har under 2020 antagit ett program för hållbar utveckling, en 
utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska 
bidra till att Örebro når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella 
och lokala hållbarhetsmål. Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och 
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är tillsammans med den kommunala översiktsplanen styrande för den framtida 
fysiska utvecklingen av Örebro som stad och kommun.  
 
Programmet för hållbar utveckling innefattar bland annat målsättningar om att 
begränsa kommunens klimatpåverkan genom att minimera utsläpp och vidta 
kompensenationsåtgärder för att uppnå ett klimatpositivt Örebro inom ett 30-
årsperspektiv. Programmet innefattar även målsättningar om att minska 
invånarnas ekologiska fotavtryck genom förändringar i livsstil, minska mat- 
och avfallssvinn och öka återvinning och möjlighet till återanvändning av 
resurser och strukturer. Under programmets delmål om ett jämställt och 
jämlikt samhälle finns målsättningar om att öka tryggheten, säkerställa en större 
ekonomisk jämställdhet och jämlikhet samt att skapa förutsättningar för 
förbättrad hälsa och minska den ofrivilliga ensamheten. 
 
Byggnadsfritt avstånd 
För motorvägen E20 gäller utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter 
 
Detaljplaner 
Största delen av området är inte planlagt sedan tidigare. En gällande detaljplan 
berör området. Söder om planområdet pågår planarbete för ”Norra Mariebergs 
handelsområde”.    
 
Norra delen av planområdet angränsar mot och ersätter en mindre yta med 
prickmark på detaljplan 1880K-P91/11. Den gällande detaljplanen medger 
användningsändamål inom industri och lager, samt omfattas av en 
detaljplaneändring (1880-P902) som medger en byggnadshöjd på 12 meter.   

 

Aktuellt planområde i rött som ersätter en del av gällande detaljplan 1880K-P91/11 (blått) 
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Till vänster, utsnitt ur detaljplan 1880K-P91/11; till höger, utsnitt ur detaljplaneändring 1880-P902 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Mosås 1:224, Mosås 1:52 och en del av 
Palmbohult 4:2 som ägs av AB Lokalhusman i Örebro, och Mosås 1:218 som 
ägs av Örebro Gräv & Schakt AB, samt en del av Mosås 1:111 som ägs av 
Örebro kommun. 
 
Mark 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken består enligt SGU:s Jordartskarta (2008) av sand och isälvssediment av 
sand-block.  
 
Förorenad mark 
Söder om planområdet finns en återfylld f.d. grus-och sandtäkt där 
provtagning utförts i samband med planläggning av Mariebergs 
handelsområde. Föroreningsgraden i området är generellt låg men vid enstaka 
punkter har markföroreningar överskridande s.k. mindre känslig 
markanvändning (MKM) påträffats. Föroreningarnas utbredning sammanfaller 
med de massor som använts för uppfyllnad av den f.d. täkten. Planområdet är 
inte berörd av den tidigare täktverksamheten och bedöms därmed inte vara 
utsatt för liknande föroreningar.   
 
Radon 
Området är delvis berört av förhöjd risk för markradon. 

 

Brun yta markerar område med känd radonrisk. Planområdet är schematiskt utritat. 
 
Risk för skred 
Ingen risk för skred finns enligt SGU:s kartläggning. 
 
Natur 
 
Mark och vegetation 
Planområdet består till stor del av gräsbevuxna ytor. I norra delen av området 
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finns ställvisa träd, och i södra delen tätare vegetation med lövträd och buskar.   
 
Skyddade djurarter 
Söder om det aktuella planområdet (ca 300 m) finns förekomster av större 
vattensalamander som är upptagen i EU:s art-och habitatdirektiv och är fridlyst 
genom artskyddsförordningen. I samband med planläggning av Mariebergs 
handelsområde har salamanderförekomsterna inventerats och 
kompensationsåtgärder planerats för exploatering i anslutning till 
salamandrarnas livsmiljöer.   
 
Det område där salamanderpopulationen i huvudsak påträffats kännetecknas 
av död lövved, lövförna, stenblock, gamla håligheter och gropar tillsammans 
med en liten damm/våtmark. Dessa förutsättningar återfinns inte inom det 
aktuella planområdet som därmed inte bedöms utgöra en livsmiljö för större 
vattensalamander.   
 
Vatten 
 
Avrinningsområden, recipienter, vattenskyddsområden 
Området tillhör Täljeåns avrinningsområde.  
 
Dagvatten 
Planområdet ligger idag utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Grundvatten 
Planområdet ligger på en rullstensås och delvis inom en grundvattenförekomst. 
Rullstensåsar och isälvsavlagringar, som planområdet omfattar, håller goda 
grundvattentillgångar och är därmed viktiga för vår dricksvattenförsörjning. 
Många har exploaterats hårt som grustäkter eller tagits i anspråk för vägar eller 
verksamhetsområden. Stor varsamhet ska iakttas avseende exploatering av och 
på alla åsar med hänsyn till deras betydelse för vattenförsörjningen. 
 
Översvämningsrisk 
Området ligger utom risk för översvämning 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Täljeåns kemiska status har klassats som ”uppnår ej god” på grund av de 
överskridande ämnena av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). 
Den ekologiska statusen bedömts som ”Måttlig”. Avgörande för bedömningen 
är statusen för kiselalger och koncentrationen av fosfor. Vattendraget är även 
påverkat av övergödning och kraftig rätning/kanalisering. Täljeån rinner 
genom jordbruksmark där omfattande markavvattning och sjösänkning 
genomförts. 
 
Kvalitetskrav för Täljeån är satt till ”God ekologisk status” år 2027 enligt 
miljökonsekvensnormerna. Detaljplanen får inte förhindra eller försvåra att 



ÖREBRO KOMMUN |2022-05-30| |Bn 426/2016| 

  13 (29) 

målet kan uppnås. 
 
 
Bebyggelse 
 
Bostäder 
Inom planområdet finns i dagsläget tre bostadshus och ett antal 
komplementbyggnader. Bebyggelsen är fördelad på fastigheterna Mosås 1:218 
och 1:52. Fastigheten Mosås 1:224 är obebyggd.     
 
Cirka 300 meter österut ligger Mariebergs bostadsområde. 
 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inga verksamheter finns inom planområdet. Angränsande norrut finns 
verksamheter inom industri och lager, och därtill hörande kontor. Söderut 
ligger Mariebergs handelsområde.  
 
Friytor 
Inga dokumenterade naturvärden finns i området.  
 
Kulturmiljö 
 
Fornlämningar 
Fornlämningar har påträffats söder om planområdet i samband med 
planläggning av Mariebergs handelsområde. Dialog har förts med 
Länsstyrelsen om eventuellt behov av arkeologisk förundersökning för det 
aktuella området. Länsstyrelsen har bedömt att området inte omfattar 
tillräckligt stor yta som är av arkeologiskt intresse för att motivera en 
undersökning.   
 
Gator och trafik 
 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Området nås från Mosåsvägen, antingen via Sandtagsvägen, eller via 
Grusgropsvägen genom verksamhetsområdet norr om planområdet.     
 
Gång- och cykelväg ansluter vid Mobackavägen strax öster om planområdet 
mot Mariebergs bostadsområde. Direkt söder om planområdet leder även en 
cykelväg i västlig riktning under motorvägen mot Palmbohult.   
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Vägar inom och angränsande till planområdet. Planområdet är schematiskt utritat. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken trafikerar området både genom stadsbuss och regionbuss. 
Närmsta busshållplats finns utmed Mosåsvägen cirka 200 meter från 
planområdet. 
 
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. 
 
Planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids.   
 
Störningar och risker 
 
Buller 
Området utsätts för vägtrafikbuller från motorvägen. De störningar som 
förekommer är trafikbuller från motorvägen E18/E20. Trafikmängderna ökar 
(se undersökning om betydande miljöpåverkan) på omgivande vägar som inte 
påverkas mer än marginellt och riktvärden klaras. Beräknade bullervärden visar 
att ca 90 meter från motorvägen uppgår trafikbullret till 68 dBA ekvivalentnivå. 
Vid arbetslokaler bör inomhusbullret inte överstiga 40 dBA vilket kommer att 
klaras. För trafikmängder och bullernivåer se även undersökning om betydande 
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miljöpåverkan, hälsa och säkerhet. 

 

Planområdet i förhållande till buller från E20. Planområdet är schematiskt utritat. 
 
Farligt gods 
Väster om planområdet ligger väg E20 som är primär transportled för farligt 
gods. Detta innebär att tänkt etablering i planområdet (främst kontor och 
verksamheter) behöver hålla minst ett avstånd på 40 meter från E20. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns inte framdragna till planområdet. Närmsta 
anslutningspunkt, där det befintliga verksamhetsområdet är anslutet, ligger vid 
Mosåsvägen norr om planområdet. Planområdets läge och lutning innebär att 
fastigheterna kommer att få pumpa sitt spillvatten. 
 
Värme 
Planområdet är i dagsläget inte anslutet till fjärrvärmenätet. Det befintliga 
verksamhetsområdet norr om är däremot anslutet så möjlighet finns att 
förlänga anslutningen till de aktuella fastigheterna.   
 
El 
Området är anslutet till elnätet.  
 
Elektronisk kommunikation 
Bredbandsanslutning finns tillgängligt via stadsnätet. Stadsnät har befintliga 
ledningar i anslutning till fastigheten.  
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Planförslaget innebär att byggrätt för verksamheter (Z) och kontor (K) 
tillskapas på fastigheterna Mosås 1:128, 1:124 och 1:52. Användningsområdet 
verksamheter innebär att marken bedöms lämplig för ytkrävande verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan. 
 
Bebyggelsens tillåtna byggnadshöjd är i likhet med byggrätterna i angränsande 
detaljplan satt till 12 meter. Utnyttjandegraden regleras i plankartan genom 
bestämmelse om att största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsytan 
maximalt får uppgå till 40% (e140). 
 
För att skapa en sammanhängande byggrätt med den gällande detaljplanen som 
angränsar området i norr så ersätter den tillkommande byggrätten en remsa 
prickmark som finns i gällande plan.     
 
Verksamhetsmarken begränsas med prickmark, som inte får bebyggas, dels 
mot motorvägen så att föreskrivet bebyggelsefritt avstånd uppnås, dels med 5 
meter mot cykelbanan som angränsar området i söder. I östra delen av 
detaljplanen begränsas bebyggelsen med 10 meter prickmark mot naturmarken. 
Syftet med begränsningen är att säkra avstånd till naturmarken och ett 
markreservat för framtida kabelstråk till transformatorstation markerad med 
respektive u-område och E-område i plankartan. Efter naturområdet fortsätter 
u-området norrut mot E-området med en bredd av 4 meter. 

 

Plankartan och dess användning. 
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Mark 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken bedöms ha goda förutsättningar för planerad bebyggelse.    
Inför byggnation behöver markförutsättningarna utredas närmre för val av 
lämplig grundläggning. 
 
Radon 
Området är delvis berört av förhöjd risk för markradon. Radonrisken ska 
därmed beaktas vid uppförande av nya byggnader och vid behov ska 
byggnadskonstruktionen anpassas därefter.  
 
Natur 
 
Mark och vegetation 
Ytan mot trafikplatsen som tidigare inte varit planlagd får 
användningsbestämmelse NATUR, vilket är i likhet med övriga angränsande 
grönytor till trafikplatsen i angränsande detaljplan.    
 
Vatten 
 
Dagvatten 
Dagvattenutredning för planen har genomförts på uppdrag av VAP. Syftet 
med utredningen är att visa hur detaljplanen kan påverka avrinning av 
dagvatten, översvämningsrisker, miljökvalitetsnormer för vatten och 
grundvattenförekomsten. Utredningen visar att infiltrationsförmågan i området 
är god, men att vidare undersökningar krävs för att kunna konstatera om 
dagvattnet kan omhändertas lokalt utan att grundvattenförekomsten påverkas. 
Mer specifikt krävs en geoteknisk undersökning och att grundvattenrör sätts ut 
i området. Detaljplanen säkerställer därför utrymme för fler 
dagvattenlösningar; en där det tas omhand lokalt med infiltration med 
fördröjning och en med en tät dagvattenanläggning för att förhindra transport 
av vatten till eller från grundvattenförekomsten sker. 
 
I syfte att förbättra förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten 
i form av infiltration och motverka risken för översvämningar ska 20% av 
fastighetsytan per fastighet inom användningsområdet för verksamheter och 
kontor vara genomsläpplig (bestämmelse b1), om inte meddelat marklov tillåter 
en högre andel hårdgjord yta. Med hårdgjord yta menas en yta som inte släpper 
igenom vatten, exempelvis bebyggda ytor och asfalterade ytor. För att minska 
andelen hårdgjord yta och förbättra genomsläppligheten kan asfaltsytor 
exempelvis ersättas med grus, gräsarmering eller plattor. Plattsättning kan 
likställas med en hårdgjord yta om plattorna är mycket stora och/eller anläggs 
på sådant sätt att dagvatten har svårt att tränga ner i marken mellan plattorna.   
 
Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet, 
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om markåtgärden innebär att den totala andelen hårdgjord yta kommer att 
överstiga den högst tillåtna. Detta regleras genom administrativ bestämmelse 
(a3) på plankartan. Utöver detta införs även en generell planbestämmelse om 
att utgående dagvattenflöde från kvartersmark ska utjämnas med en total 
volym av minst 495 m3 utifrån dagvattenutredningsens rekommendation. 
Enligt dagvattenutredningen föreslås en anläggning för en sådan fördröjning 
anläggas i planområdets västra del, vilken i plankartan består av prickmark vars 
yta är tillräcklig för den dagvattenanläggning som föreslås. 
 
Vid ett scenario där dagvattnet ej kan tas omhand lokalt är det troligt att 
dagvattnet behöver pumpas till förbindelsepunkt. 
 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
För att inte ytterligare försämra Täljeåns ekologiska status behöver det 
säkerställas att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar 
recipienten negativt. Genom föreslagen dagvattenlösning inom planområdet 
säkerställs att föroreningsbelastningen till Täljeån inte kommer att öka i 
jämförelse med nuläget och därmed kommer exploateringen inte leda till en 
försämring av Täljeåns ekologiska status. 
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Tabeller från tillhörande dagvattenutredning som visar föroreningshalter vid föreslagna åtgärder. Värdena 
understiger gällande riktvärden. Riktvärdena är satta enligt 1M (gräns för låga halter) från ”Förslag till 
riktvärden för dagvattenutsläpp”, Riktvärdesgruppen (2009). 
 
 
Bebyggelse 
 
Stadsbild. gestaltning och byggnadskultur  
Läget vid motorvägen E20 innebär att den tillkommande bebyggelsen får 
skyltläge med god exponering vid en av huvudentréerna till staden. Med 
anledning av läget är det därför önskvärt att bebyggelsen utformas med en 
gestaltningsmässig ambitionsnivå som bidrar till att infarten upplevs som 
positiv och välkomnande. Det är även viktigt att ytorna i anslutning till 
verksamheterna anläggs på ett tilltalande sätt. Det är exempelvis inte önskvärt 
att upplag eller dylikt blir det som trafikanter möter på väg in mot Örebro. 
Plankartan har därför bestämmelser som reglerar att upplag inte får 
förekomma på prickmarken mot E20. För att skapa harmoni med 
kringliggande bebyggelsestruktur norrut och framtida struktur söderut, samt att 
ytterligare bidra till en god gestaltning, får ej parkering anläggas i prickmarken 
mot motorvägen.  
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Planområdet markerat i gult. Lägg märke till omgivande markrestriktioner där områden kring motorvägen 
antingen planlagds som skydd (norrut) eller med prickmark med specificeringen ”ej parkering” (västerut). För 
att undvika att strukturen bryts har prickmarken i planområdet även här specificerats med ”ej parkering”. 
 
 
Byggnadsfritt avstånd 
Planområdet angränsar till E20 som ingår i det nationella stamvägnätet och är 
av riksintresse. Motorvägen omfattas av ett utökat byggnadsfritt avstånd på 50 
meter. För att inte detaljplanen ska påverka eller motverka vägens intressen 
regleras plankartan med prickmark så att bebyggelsen inte kan förläggas närmre 
än 50 meter från vägen.  

 
Skyltar  
Alla skyltar verkar i ett sammanhang där många faktorer samverkar. För att 
inte skyltar ska bli alltför dominerande, verka störande eller utgöra hinder för 
framkomligheten i staden har Örebro kommun tagit fram riktlinjer för 
skyltning som beskriver kommunens ställningstagande vid placering och 
utformning av skyltar. Vid placering av skyltar i planområdet som kan verka 
störande eller utgöra hinder, exempelvis bildväxlande skyltar, ska riktlinjerna 
följas. 
 
 
Gator och trafik 
 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
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Sandtagsvägen är i kommunal ägo men bedöms i dagsläget inte ha något 
allmänt intresse och planläggs därför som kvartersmark. Infarten till 
fastigheterna Mosås 1:228 och 1:52 hålls fri från bebyggelse genom att regleras 
med prickmark. Vid behov upprättas en gemensamhetsanläggning av de 
berörda fastigheterna för hantering och drift av vägen. Plankartan regleras med 
bestämmelse (g1) om att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning.  
 
Sandtagsvägens anslutning till trafikplatsen kommer i samband med utbyggnad 
av norra delen av Mariebergs handelsområde att förskjutas ett antal meter åt 
nordväst. Omläggningen görs för att gatan in i handelsområdet ska få en 
gynnsam sträckning, och bedöms även mot nuvarande utformning innebära en 
tydligare och bättre anslutning till Sandtagsvägen från trafikplatsen. Åtgärderna 
innebär sammantaget en standardhöjning för trafikanslutningen till 
planområdet.   
 
Parkering och angöring 
Parkering och varumottagning förläggs inom kvartersmark. Vid 
bygglovsprövning dimensioneras parkering enligt Örebro kommuns 
parkeringsnorm. 
 
Störningar och risker 
 
Buller och störningsskydd  
Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till platsen så att acceptabla 
ljudnivåer uppnås. Detaljplanens bullerbestämmelser är utformade utifrån 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillsammans med 
ändring i Förordning (2017:359). 
 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 
1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
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5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 
Farligt gods 
Vid bedömning av riskfrågor relaterade till vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods har Örebro kommun använt sig av Länsstyrelsen i 
Stockholms läns Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods. Vid framtagande av detaljplaner anses att riskerna ska 
beaktas inom 150 meter från vägar och järnvägar där det transporteras farligt 
gods. 
 
Vid bedömning av riskbilden används rekommenderade skyddsavstånd från 
planerad markanvändning till transportled med farligt gods: zon A, B och C. 
Zon A tillåter bland annat drivmedelstationer, djurhållning och ytparkering. 
Zon B tillåter verksamheter, industri och kontor etc. Zon C tillåter mer känslig 
markanvändning som bostäder, skola och vård. Om den planerade 
markanvändningen är bortanför det rekommenderade skyddsavståndet anses i 
regel användningen som lämplig och vidare riskutredning bedöms inte vara 
nödvändig. Risksituationen anses därmed som beaktad. 
 

 
 

 
Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning. 
Avstånden mäts från den närmaste vägkanten. 
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Aktuell detaljplan innefattar markanvändning inom användningsområdena 
Verksamheter och kontor. Dessa användningsområden ryms 
inom skyddsavstånd Zon B för väg, där minsta avstånd från vägkant är 40 
meter. På plankartan införs ett byggnadsfritt område med prickmark mellan 
motorvägen och den planerade bebyggelsen. Avståndet mellan motorvägen 
och den planerade bebyggelsen är då ca 50 meter. Därmed bedöms föreslagen 
markanvändning som lämplig ur risksynpunkt avseende transporter av farligt 
gods. 
 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsledningssystemet. 
 
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. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900-1200 liter per 
minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150-250 meter. 
 
Värme 
Nytillkommande bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet eller som 
alternativ kan andra miljövänliga uppvärmningsalternativ med förnyelsebar 
energi användas. 
 
El 
Nytillkommande bebyggelse kan anslutas till det befintliga elnätet. Utpekad 
kvartersmark tillåter markanvändningen transformatorstation (E1). Minsta 
tillåtna avstånd mellan transformatorer och icke brandskyddade byggnader är 5 
meter. 
 
Elektronisk kommunikation 
Bredbandsanslutning finns tillgängligt via stadsnätet. 
 
Avfall 
Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för 
sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för 
avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och 
placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och 
placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska 
förvaltningen.  
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GENOMFÖRANDE 
 
Organisatoriska frågor 
 
Organisation 
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar 
genomförandebeskrivningen. Lantmäterimyndigheten prövar och beslutar om 
förändringar i fastighetsindelningen och bildande av gemensamhetsanläggning 
efter ansökan från ägare till berörda fastigheter. Det tekniska genomförandet av 
allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska 
förvaltningen. 
 
Exploatören 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 2022. 
 
Genomförandetid 
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen 
får laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Genomförandeavtal 
Kommunen upprättar exploateringsavtal med fastighetsägarna inom 
planområdet i syfte att reglera kostnader för att anpassa och iordningställa 
allmän platsmark och tillfart till planområdet.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och rättigheter 
Berörda fastigheter är Mosås 1:224, Mosås 1:52 och en del av Palmbohult 4:2 
som ägs av AB Lokalhusman i Örebro, och Mosås 1:218 som ägs av Örebro 
Gräv & Schakt AB, samt en del av Mosås 1:111 som ägs av Örebro kommun 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Eventuella fastighetsrättsliga åtgärder inom kvartersmark initieras av 
fastighetsägaren.  
 
Vid behov upprättas en gemensamhetsanläggning för hantering och drift av 
Sandtagsvägen. 
 
Exploateringsavtal/ Genomförandeavtal 
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Exploateringsavtal tecknas med fastighetsägarna av Mosås 1:224 mfl och 
Mosås 1:218 som reglerar kostnader för iordningställande av gatuanslutning för 
att möjliggöra in- och utfart i riktning åt sydost mot allmän platsmark i 
anslutning till detaljplaneområdet. Kostnaderna som berör den här detaljplanen 
utgör endast en andel av kostnaden att bygga om, anpassa och färdigställa 
Marieberg bostadsområdes trafikplats som ligger i direkt anslutning till 
planområdet, vid Mosåsvägen. Kostnaderna delas med det detaljplaneområde 
som ligger i direkt anslutning (österut och söderut) till den aktuella planen.  
 
Detaljplanen bidrar med andelen 10% av de kostnader för iordningställande av 
allmän platsmark, gata och natur där den totala kostnaden bedöms kunna 
uppgå till storleksordningen 4 000 000 kr. Det är faktisk byggkostnad som 
kommer fördelas och som ska betalas. Avtalen ska vara undertecknade innan 
antagande av detaljplanen. Fastigheterna inom det här aktuella planområdet 
delar i sin tur detaljplanens andel proportionerligt efter fastighetsyta eller 
byggrätt.  
 
Tekniska frågor 
 
Tekniska anläggningar 
Inom kvartersmarken finns det ledningar. Vid eventuellt behov av att flytt av 
dessa med anledning av exploateringen svarar fastighetsägaren för beställning 
av detta samt för alla påföljande kostnader 
 
Ekonomiska frågor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören bekostar erforderliga anläggningar inom kvartersmark. 
Exploatören iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar 
anläggningsavgift för VA. Exploatören iordningsställer så att spillvattnet kan 
anslutas till kommunens förbindelsepunkt.  
Exploatörerna inom planområdet bidrar till utbyggnad av gator till ett beräknat 
belopp av 400 000 kronor enligt exploateringsavtal.  
 
Summering 
 
Plangenomförandet har kostnader som beräknas till ca 4 750 000 kr och 
fördelar sig enligt tabellen.  
  
UTGIFTER  kkr  
Mark, ingående markvärde  2500  
Förberedande arbeten  250  
Planläggning  500  
Fastighetsbildning  150  
Gata, infart, allmän plats  400  
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Belysning, allmän plats  100  
Park, Natur  50  
VA  -  
LOD, lokalt omhändertagande 
dagvatten  

250  

Övrigt/oförutsett  500  
Administration   50  
Summa  4 750  
 
  
Intäkter, ungefärlig bedömning  kkr  
Tomtmarksvärde  10 000  
    
Summa  10 000  
  
Driftkostnader för kommunen, allmän plats  
  
Driftskostnader, allmän plats  kr/m2/år  
Natur, naturmark  2  
    
Summa  1500  
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Planavtal 
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren för Mosås 1:224 och Mosås 
1:52 och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov, vilket regleras 
med administrativ bestämmelse a1 på plankartan. 
 
För fastigheten Mosås 1:218 tas planavgift ut i samband med bygglov, vilket 
regleras med administrativ bestämmelse a2 på plankartan. 
 
 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta 
ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (BMP). Detta görs i en särskild undersökning av 
betydande miljöpåverkan som återfinns som bilaga i denna detaljplan. Om 
planen konstateras medföra BMP ska en s.k. strategisk miljöbedömning av 
planen utföras för att vidare undersöka planens miljöpåverkan, integrera 
miljöaspekter i planprocessen och minimera negativ påverkan. 
 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den 
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mening som avses i miljöbalken.  
 
Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på delegation för 
Byggnadsnämnden 2018-05-08. 
 
 
KONSEKVENSER 
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse ersätts av verksamheter, och 
därtill möjlighet att inrätta kontorsverksamhet. Utvecklingen av området 
innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet som angränsar i 
norr. Merparten av befintlig vegetation kommer att hårdgöras, men planen 
säkerställer att delar av fastighetytorna ska utgöras av genomsläpplig mark. 
Planen innebär att ca 22 000 kvm verksamhetsmark tillskapas.  
 
REVIDERINGAR 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Detaljplanen har utarbetats av planarkitekten Isak Wirling på Stadsbyggnad i 
Örebro kommun. Medverkat har även exploateringsingenjörerna Patrik 
Simonsson och Anders Nyberg samt ett flertal andra kompetenser inom 
Stadsbyggnad Örebro.   
 
 
 
Hanna Bäckgren   Isak Wirling 
Enhetschef Detaljplan   Planarkitekt 
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