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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. Det är ett juridiskt bindande dokument och syftet är 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 vart gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket 
av fastigheten som får byggas. Detaljplaneprocessen tar i regel ett års tid. 
 
En detaljplan kan initieras på olika sätt. Det kan vara fastighetsägare och exploatörer som 
ansöker om att en detaljplan ska upprättas eller ändras för att de vill genomföra en 
förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till stånd en 
förändring eller för att lösa frågor som till exempel byggnation av vägar, VA-försörjning, 
utbyggnad av skolor, bostäder, verksamheter m.m. En detaljplan kan upprättas i tre olika 
förfaranden: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna är 
att vid begränsat förfarande genomförs ingen granskning och vid utökat förfarande 
tillkommer underrättelse och en längre granskningstid. 

 

 
 

Processen med en detaljplan utgår från de riktlinjer som finns 
utpekade i den kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunens yta och är kommunens vision för 
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen 
kan även besluta om att ta fram ett planprogram eller 
utvecklingsförslag som anger övergripande mål med ett större 
geografiskt avgränsat område för att bredda kommunens 
beslutsunderlag i ett tidigt skede. Översiktsplanen, program 
och eventuella utredningar ligger sedan till grund för 
kommande detaljplanering. Det finns även tillfällen när det 
inte finns några riktlinjer utpekade i översiktsplanen, då 
behöver detaljplanen genomföras med utökat förfarande. 
 
 

 
Ett förslag till detaljplan upprättas genom framtagandet av 
olika planhandlingar och ibland även olika utredningar. När 
planhandlingar och utredningar finns utarbetade samråder 
kommunen med sakägare och övriga intressenter såsom 
kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. Planhandlingarna skickas 
ut till berörda sakägare, läggs upp på kommunens hemsida, 
finns tillgängliga i Stadsbyggnadshuset och på Servicecenter. 
Beroende på allmänintresset brukar även samrådet annonseras 
i lokaltidningen. Syftet är att de som berörs av detaljplanen ska 
ha insyn och möjlighet att påverka. De som har synpunkter 
ska skriftligen yttra sig inom samrådstiden. Efter samrådet 
sammanställs och besvaras alla synpunkter i en 
samrådsredogörelse. 

 

 

 

Underlag 

 

Planarbete och samråd 
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När planförslaget har justerats med eventuellt inkomna 
synpunkter ska planhandlingarna ställas ut för granskning. 
Planhandlingarna inklusive samrådsredogörelsen skickas 
återigen ut till berörda sakägare, annonseras vid allmänintresse 
i lokaltidningen, läggs upp på kommunens hemsida och finns 
tillgängliga i Stadsbyggnadshuset och på Servicecenter. Den 
som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under 
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningstiden 
sammanställs och besvaras synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. 
 

 

 
Efter granskning kan mindre ändringar göras efter de 
synpunkter som inkommit. Om förslaget ändras väsentligt 
ställs planen ut på nytt. Byggnadsnämnden beslutar i normala 
fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar 
Kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar 
beslutet om att anta detaljplanen vinner den laga kraft tre 
veckor efter att beslut om antagande offentliggjorts. 
 
Mer information om detaljplaneprocessen finns på 
kommunens hemsida under: http://www.orebro.se/detaljplan 

 

Detaljplanprocessen - Standardförfarande 
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)

Granskning 

Antagande och Laga kraft 

http://www.orebro.se/detaljplan
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PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för fastigheten Rinkaby 2:30 
 
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.  
 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingen omfattar: 

• Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser  
• Denna planbeskrivning med illustrationer 
• Fastighetsförteckning** 
• Konsekvens- och behovsbedömning * 
• Bullerberäkning * 

* 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 och ladda 
hem från Örebro kommuns hemsida: http://www.orebro.se/bygga-bo--
trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html 
**Fastighetsförteckning lämnas ut av kommunen på begäran. Kontakta 
planhandläggare eller servicecenter på 019-21 10 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html
http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html
http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html
http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html
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PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND 
Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av Rinkaby förskola för att 
tillgodose nuvarande och framtida behov av förskoleplatser i området. Vidare 
syftar planen till att säkerställa platsens kulturmiljövärden.   
 
Bakgrund 
Det finns idag ett behov av att få till nya lösningar för förskolan. Detta beror 
på att det råder brist på förskoleplatser i Rinkaby samt utifrån att verksamheten 
idag är uppdelad mellan flera olika byggnader. Totalt omfattar Rinkaby 
förskola 4 avdelningar varav tre finns inom fastigheten samt en avdelning i en 
byggnad på angränsning fastighet som är upplåten med tidsbegränsat bygglov. 
Ytterligare en avdelning är idag hänvisad till Glanshammar och förskolan 
saknar därtill eget tillagningskök. Till följd av detta är behovet stort att få till 
mer permanenta lösningar samt möjlighet till fler avdelningar på platsen.   
 
LÄGE 
Planområdet ligger i Rinkaby cirka 1 mil nordöst om centrala Örebro. Området 
är cirka 8000 kvm stort och gränsar mot Gamla Arbogavägen (länsväg 823) i 
norr, Rinkaby kyrka i öster, villabebyggelse i väster samt åkermark i söder.  
 

Planområdets läge i förhållande till centrala Örebro. Området är schematiskt inringat  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresset Esplunda, en herrgårdsmiljö omgiven av 
ett storskaligt odlingslandskap som utgör ett riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6§ MB.  

Centrala Örebro 

Planområde 
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Det aktuella riksintresset Esplunda beskrivs mer ingående i skriften 
Riksintressen - södra Örebro län (se bilaga). Till riksintresset uttryck hör det 
rumsliga och visuella sambandet med Rinkaby sockenkyrka och herrgården 
som även belyser ett socialt förhållande mellan herrgården och den patrionellt 
underställda sockenkyrkan. I sin helhet bedöms bebyggelsen kring kyrkan 
utgöra en del av riksintresset då de ger uttryck för kyrkans centrala plats i 
socken och de administrativa och sociala funktioner som förlades i 
angränsning till denna. 

 
 
 
 
 
 
 

Omfattningen av riksintresset Esplunda. Planområdets läge i förhållande till riksintresset markerat i rött.  
 
När ett område omfattas av riksintresse innebär det att miljön är värd att 
skydda ur ett nationellt perspektiv. Inom riksintresseområden anses det finnas 
så pass höga värden att det intresset har företräde alla andra motstående 
intressen. Markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
dess kulturvärden ska så långt som det är möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada miljön. 
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Översiktliga planer 
 
Översiktsplanen  
I kommunens översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” antagen 2018-04-25 
framhålls ambitioner med den långsiktiga utvecklingen av markanvändningen i 
kommunen fram till år 2040.  

Området kring Rinkaby kyrka är i översiktsplanen utpekat som en viktig lokal 
bebyggelsekärna som bör kunna erbjuda offentlig service. Gamla Arbogavägen 
(länsväg 823) som avgränsar planområdet i norr är även utpekat som ett viktigt 
huvudnät för kollektivtrafik samt som ett viktigt regionalt cykelstråk där 
kommunen anser att det borde finnas gång- och cykelbana.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt från översiktsplanen Vårt framtids Örebro som visar att Gamla Arbogavägen utgör ett viktigt 
huvudstråk för kollektivtrafik. Längs sträckan bör det även finnas gång- och cykelbana. Området kring 
Rinkaby kyrka är även utpekad som en viktig lokal bebyggelsekärna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt från översiktsplanen Vårt framtids Örebro. Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljön (brun linje) 
samt inom området med bästa åkermarkerna (gul skrafferad yta) 
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Planområdet och markerna runt omrkring är utpekad som bästa åkermarkerna. 
Detta innebär att jordbruksmark ska värnas och endast bebyggas för att 
tillgodose betydelsefulla samhällsintressen där lämpliga lokaliseringsalternativ 
saknas. Översiktsplanen pekar ut området som omfattar riksintresset för 
kulturmiljövården (Esplunda) som en särskilt värdefull kulturmiljö.  
 
Kulturmiljöinventeringen  
I kommunens kulturmiljöinventering, som är kommunens kunskapsunderlag 
avseende kulturvärden i bebyggelsen bedöms bebyggelsemiljön kring Rinkaby 
sockenkyrka med bland annat äldre skolbyggnader och sockenmagasin liksom 
Hjälmarens herrgårdslandskapet med Esplunda herrgård utgöra en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö.  
 
Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun  
Dokumentet Arkitektur och byggande i Örebro kommun, antagen 2018-05-31 är 
framtaget för att förtydliga översiktsplanens intentioner och ger en mer  
detaljerad bild av den tänkta utvecklingen.  
 
I strategin framgår att när landsbygden kompletteras med ny bebyggelse så ska 
det ske med hänsyn till platsen karaktär och befintliga förutsättningar. Viktiga 
utgångspunkter är värden och kvaliteter i kulturmiljön där ny bebyggelse ska 
anpassas gestaltningsmässigt till den omgivande bebyggelsen vad gäller färg, 
material och byggnadsform.   
 
Miljömål 
I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål vilka ska arbeta för att lösa de 
stora miljöproblem som vi ser idag. Målen är vägledande i arbetet mot att ställa 
om till ett hållbart samhälle. På lokal nivå är det kommunen som bär ansvaret 
att föra detta arbetet framåt.  
 
Miljöprogram för Örebro kommun beskriver Örebro kommuns miljömålsarbete. 
Programmet är indelat i fem fokusområden varav ett är ”God bebyggd miljö” där 
målsättningen är att ”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.”   
 
Prioriterade arbetsområden är att skapa tät och resurssnål bebyggelse, där 
boende, service och grönområden bör ligga i anslutning till varandra. De 
kulturhistoriska värdena som finns ska bevaras och utvecklas och den 
bebyggda miljön ska utformas så att den bidrar till välbefinnande och trygghet.    
 
Detaljplaner 
Planområdet omfattas av Detaljplan för fastigheterna Rinkaby kyrka 1:1, Rinkaby 
klockargård 1:1, Rinkaby 3:10 m.fl. (1880 P91/92) antagen 20 augusti 1991. Syftet 
med planen var att möjliggöra för bostäder väster om förskolan. Planen syftade 
även till att säkerställa bevarandevärden i bebyggelsen i sockencentret kring 
Rinkaby kyrka, däribland den äldre bebyggelsen vid förskolan. 



ÖREBRO KOMMUN 2019-05-21 Bn 268/2018 
 

  12 (45) 

Planområdet schematiskt inringat med svart streckad linje. 
 
Inom aktuellt planområde möjliggör planen för användningen skola i en våning 
samt lager där handel ej får förekomma. Den gamla folkskolan är försedd med 
planbestämmelsen q vilket innebär att byggnadens yttre inte får förändras vad 
gäller material, färg och utformning. För övrig befintlig bebyggelse och 
tillkommande byggrätt inom fastigheten gäller utformningsbestämmelser att 
fasader ska utgöras av stående träpanel eller puts, taket ska utgöras av tegelröda 
lertegel eller betongpannor och att fasad ska vara målad i falu rödfärg eller i 
ljusa gula eller ljusa grå kulörer. 
 
Inom fastigheten finns även en yta avsedd för gemensamhetsanläggning för 
vägändamål för att lösa trafiken till och från bostadsbebyggelsen samt 
förskolans verksamhet i söder (g).  
 
På grund av områdets kulturmiljövärde och dess känslighet ur 
gestaltningssynpunkt är byggrätterna begränsade genom prickmark. Den 
största andelen av marken får därför inte bebyggas. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Rinkaby 2:30 som ägs av Futurum 
fastigheter i Örebro AB.   
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Mark 
 
Geotekniska förhållanden 
Jordarten i området består av morän med normal blockighet med medelgod 
infiltrationsförmåga. Berggrunden består av granit.   
 
Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt MIFO-registret.  
 
Radon 
Det finns ingen noterad risk för markradon inom planområdet.  
 
Risk för skred 
Det finns inte någon känd risk för skred inom planområdet.  
 
Fornlämningar 
Länsstyrelsen bedömer att det kan förekomma fornlämningar inom aktuellt 
planområde. Bedömning grundas på närheten till en medeltida kyrka, de 
topografiska förutsättningarna på platsen och det faktum att ett flertal 
fornlämningar och platser för fornfynd är kända från närområdet. 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950), KML, vilket 
innebär att det är förbjudet att utan tillstånd av Länsstyrelsen rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning. 
 
En mindre arkeologisk förundersökning kommer att genomföras. Resultatet 
och eventuella behov av slutundersökning som kan ha påverkan på 
planförslaget kommer att redovisas till planens granskningsskede.   

 
Natur 
 
Mark och vegetation 
Planområdet omfattar fastigheten Rinkaby 2:30 som omgärdas av 
jordbruksmark norr och söder om fastigheten. Området lutar svagt från 
nordost till sydväst och ligger cirka 1 meter lägre än länsvägen. De största 
delarna kring skolgården är relativt flacka. Skolgården består av lekytor i form 
av gräsytor, träd och en grusplan.  
 
En trädinventering har genomförts av kommunens trädansvarige. Vid 
inventeringstillfället identifierades ett antal träd som bedöms ha stora värden 
på fastigheten. På tomten finns både lövträd och barrträd men även ett antal 
äldre fruktträd som vittnar om platsens långa historia som skolfastighet. Flera 
av dessa träd bedöms som viktiga för platsen både utifrån natur- och 
kulturmiljöaspekter. I bilagan Trädinventering Rinkaby finns en mer utförlig 
beskrivning av trädens vitalitet och värde.  
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Trädinventering 2019-01-21      = träd som har tagits bort.     = inmätta träd. 
     = nyplanterade eller ej tidigare inmätta träd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotopskyddade områden 
Enligt 7 kap 11 § Miljöbalken och bestämmelserna i förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt Miljöbalken omfattas vissa biotoper av det generella 
biotopskyddet. Detta gäller bland annat för alléer. Om de skyddade biotoperna 
behöver tas bort för genomförande av en detaljplan behöver dispens enligt 7 
kap. 11 § miljöbalken sökas hos Länsstyrelsen. 

Tre mycket skyddsvärda lindar längs länsvägen samt en relativt nyplanterad Rönn  
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Tre lindar har identifierats i anslutning till länsvägen som en del av en gammal 
allé. Två av dessa står inom planområdet. Dessa träd omfattas av det generella 
biotopskyddet. 
 

 

 
 
 
Vattenområden 
 
Avrinningsområde och miljökvalitetsnormer  
Planområdet tillhör Hjälmarens näravrinningsområde och påverkar både 
Hjälmaren-Hemfjärdens vattendrag som har en otillfredsställande ekologisk 
status, samt Äverstaån från Harsjön till inloppet i Hjälmaren som har en 
måttlig ekologisk status. Miljöproblemen omfattar övergödning på grund av 
belastning av näringsämnen, miljögifter samt morfologiska förändringar och 
kontinuitet. Målet är att vattendragen ska uppnå god ekologisk status 2027. 
Detaljplanen får inte förhindra eller försvåra att målet kan uppnås. 
 
Översvämningsrisk 
Det saknas idag en skyfallskartering över Rinkaby. Utifrån planområdets 
topografi med en svag lutning åt sydväst samt rådande geotekniska 
förhållanden bedöms översvämningsrisken för planområdet vara liten.     
 
Bebyggelse 
 
Planområdet ligger i Rinkaby som är en småort som omfattar en mindre andel 
småhus samt Rinkaby kyrka. Inom planområdet ligger Rinkaby förskola som 
idag har fyra avdelningar. På fastigheten finns fem fristående byggnader. Två 
av dessa används för den dagliga verksamheten och inrymmer totalt tre 

 

Inom inringat område syns tydligt att de tre lindar som står på platsen idag har ingått i en  
grupp om flera träd som bildat en allé längs länsvägen. Flygfotot är från tidigt 70-tal. 
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avdelningar, byggnad A och E.  Byggnad B nyttjas som matsal. Övriga två 
byggnader inom fastigheten, byggnad C och D används som personalutrymme 
och som förråd. I direkt angränsning till fastigheten i sydväst ligger Rinkaby 
kyrkas församlingshem, byggnad F som inhyser den fjärde avdelningen vilken 
är upplåten med tidsbegränsat bygglov.  
 
Inom fastigheten finns även en pumpstation samt två mindre 
komplementbyggnader.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturmiljö 
 
 
Bebyggelsens på fastigheten är placerad på sådant sätt att visuell kontakt finns 
från länsvägen mot det gamla sockencentret (punkt 1 på nästa sida). Först vid 
denna punkt blir skolgården och byggnaderna synliga. Byggnadernas placering 
på fastigheten innebär även att siktstråk finns mellan åkermarken norr om 
länsvägen och den omgivande åkermarken söder om förskolan vilket illustreras 
genom linje 2.  
 
Utifrån de visuella utblickarna från vägen mot den befintliga bebyggelsen och 
det gamla sockencentret bedöms den norra delen av fastigheten vara mest 
känsligt för förändringar och tillkommande bebyggelse sett till platsens 
kulturvärden och rumsliga upplevelsevärden.  
 

F 

Byggnader inom samt i angränsning till planområdet. 
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Visuella utblickar. Det orangea området bedöms som mest känsligt för förändring då det påverkar hur platsen 
upplevs från länsvägen.  
 
Kulturmiljö 
I samband med planarbetet har en antikvarisk förundersökning gjorts som 
beskriver platsens och bebyggelsens historik, värden och karaktärsdrag.  
 
Rinkaby kyrka är er en medeltida kyrka som genom ombyggnader vid 1700-
talets slut fick sin nuvarande utformning. Kring kyrkan växte under 1700-talet 
och 1800-talet ett sockencentrum fram med sockemagasin, skolhus, 
klockargård och ålderdomshem. Skolans tillkomst hänger samman med 
folkskolestadgan 1842 som fastställde att en skola skulle finnas inom varje 
socken. Den första skolbyggnaden, folkskolan uppförde 1850 (byggnad A). 
Byggnaden placerades så att en tydlig platsbildning vid kyrkan skapades.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

Platsbildning 

Platsbildning Rinkaby  
 kyrka 

Bebyggelsens utveckling som bidragit till platsbildningar inom och utanför planområdet. 
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I slutet av 1800-talet kompletterades folkskolan med en småskola (byggnad B) 
norr om den befintliga byggnaden. På 1920-talet byggdes sedan folkskolan ut. 
Under samma tid bedöms förrådsbyggnad D ha tillkommit mitt emot den 
gamla Folkskolan (i början troligen nyttjad som avträdesbyggnad för skolans 
elever). På 1930-1940-talet tillkom byggnad C som vid något tillfälle tros ha 
nyttjats som bastubyggnad. Byggnaderna är placerade så att de inramar 
skolgården. Byggnad E tillkom 1986 för att ge plats åt förskoleverksamhet på 
dåvarande Rinkaby skolas område. 
 
Gestaltning och bevarandevärde 
Skolmiljön med byggnader från 1850-talet fram till 1940-talet är en 
betydelsefull del i det sockencentret vid Rinkaby kyrka. Miljön i sin helhet med 
kyrka, tidigare lärarbostad, skola ock sockenmagasin är en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö.  
 
Byggnaderna inom planområdet finns mer ingående beskrivna och 
karaktäriserade i den antikvariska förundersökningen (se bilaga).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnad A: Folkskolan uppförd 1850 byggdes om och till i slutet av 1920-
talet i samband med ökade behov av lokaler för skolundervisningen. Idag finns 
det inte mycket bevarat av exteriören från den ursprungliga skolan.  
Byggnaden omgestaltades helt i 1920-talsklassicistisk stil troligen efter ritningar 
av Olof Stylin. På bottenvåningen inreddes tre klassrum och i den nya 
vindsvåningen inreddes en gymnastiksal liksom ett skolbibliotek. 

A 

FOLKSKOLAN 
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Gymnastiksalen fungerade även som samlingslokal för socken. I interiören 
finns mycket av1920-talets karaktär bevarad. Till de ursprungliga och 
värdebärande delarna av interiören hör klinkergolv i kapprummet, snickerier 
som dörrar, foder- och sockellister liksom bröstningslister i kapprum och vissa 
klassrum. Även den ursprungliga planlösningen finns till stora delar bevarad. 
Gymnastiksalen på övervåningen är byggnadens mest karaktärsskapande rum 
som är bevarat till sin volym och med ett triumfbågemotiv på fondväggen. 
Bedömningen är att byggnaden har ett höga kulturvärden interiört.  
 
Byggnadens exteriör och 1920-talskaraktär är mycket välbevarad. Byggnaden är 
uppförd i 1 ½ våning med putsade fasader och täckt av ett högt mansardtak 
med enkupigt lertegel. Till 1920-talsklassisicmens karaktärsdrag hör de 
symmetriskt uppbyggda fasaderna, de slätputsade fasadytorna i ljus ockrafärgad 
kulör med vitputsade hörnkedjor, profilerade listverk och fönster- och 
dörromfattningar liksom takformen och takmaterialet. De fönstertyper som 
förekommer; spröjsade korspostfönster, spröjsade tvåluftsfönster med tre 
rutor i varje fönsterbåge, lunettfönster och runda fönster är typiska för 
arkitekturstilen. Fönsterbågar och karmar har smäckra dimensioner och är 
placerade i liv med fasaderna. Fasaden kröns av en kraftig putsad och 
profilerad takgesims och över denna höjer sig en centralt placerad 
gavelfronton. Portarna är av trä målade i en mörkt brun kulör med spröjsade 
överljusfönster. Portarna inramas av portalomfattningar i form av pilastrar. 
 
Byggnaden illustrerar skolväsendets utveckling på landsbygden och dess nära 
koppling till kyrkan och socknens administrativa och sociala liv. Byggnaden är 
en mycket tydlig och välbevarad exponent för 1920-talets klassicerande 
arkitekturstil, detta sammantaget gör att byggnaden är en särskilt värdefull 
byggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

SMÅSKOLAN 
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Byggnad B: Småskolan uppfördes på 1870-talet och används idag som matsal 
och kök. Byggnadens ursprungliga karaktär har förändrats genom 
ombyggnader under 1900-talet. Fönster och dörrar har bytts ut och placeringen 
har ändrats till viss del. Byggnaden är uppförd i en våning med sadeltak täckt 
av tvåkupigt lertegel. Fasaderna är klädda med en locklistpanel i ljus ockragul 
kulör med vita knutbrädor och fönsteromfattningar. Fönstren är placerade i liv 
med fasaderna. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster av trä med smäckra 
dimensioner på bågar och karmar. Entréns portomfattning går i empirestil med 
pilastrar och en kraftig tandsnittsfris. 
 
Småskolebyggnaden är en betydelsefull del i den ursprungliga skolmiljön från 
slutet av 1800-talet och har trots de förändringar som gjorts ett särskilt 
kulturhistoriskt värde både som enskild byggnad och som del i en värdefull 
bebyggelsemiljö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnad C: Byggnaden nyttjas idag som personalutrymme men har vid 
tidigare tillfälle använts som bastu. Den antikvariska förundersökningen 
påvisar att exteriören i form av fönster och fasadmaterial är från senare tid. 
Fasaden är troligtvis utbytt samtidigt som den gamla småskolans fasad ändrats. 
Interiören är modern. 
 
Byggnadens värde bedöms ligga i dess placering på fastigheten som är 
platsskapande samt att byggnadens uttryck smälter in i miljön. I övrigt visar 
undersökningen att byggnaden saknar högre värden som av den anledningen 
gör den bevarandevärd. 

C 

”BASTUN” 
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Byggnad D: Den gamla avträdesbyggnaden som idag används som förråd har 
troligtvis tillkommit i samband med att den gamla folkskolan byggdes ut på 
1920-talet. Ursprungligen ingick byggnaden i en grupp om tre uthus och har 
med stor sannolikhet varit en del av skolanläggningen och fungerat som 
avträdesbyggnad innan riktiga toaletter installerades i folkskolans lokaler.  
 
Fasaden är rödfärgad med stående träpanel och vita knutar och omfattningar. 
Byggnadens dörrar och portar är målade i ockragult. Taket består av tvåkupigt 
tegel. Byggnadens värde bedöms i första hand vara miljömässigt. Den troliga 
kopplingen till skolans verksamhet gör den även intressent ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Byggnaden har nyligen rustats upp utvändigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

FÖRRÅD/ 
AVTRÄDESBYGGNAD 

Uthuset och de övriga två ekonomibyggnader som funnits på platsen tidigare.  
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Byggnad E: Uppförd efter typritningar från hustillverkaren Myresjöhus år 
1986 för att ge plats åt förskoleverksamhet på skolans område. Husmodellen är 
ett vinkelbyggt enfamiljshus. Bedömningen är att byggnaden saknar 
miljömässigt och kulturhistoriskt värde. Av den anledningen anses den inte 
vara bevarandevärd. 
 
Komplementbyggnader: I anslutning till byggnad E finns en mindre byggnad 
som fungerar som pumpstation. Denna är relativt nybyggd och fyller en viktig 
funktion för vatten och avloppsförsörjningen i området.  
Ytterligare en komplementbyggnad finns på fastigheten i anslutning till 
byggnad B, nuvarande matsal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

MYRESJÖHUSET 

PUMPHUS KOMPLEMENTBYGGNAD 
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Tillgänglighet 
Då flertalet av byggnaderna inom fastigheten är gamla och inte byggda enligt 
dagens standard är tillgängligheten varierad i de olika byggnaderna. Ramper till 
flera av byggnadernas entréer har tillkommit i efterhand för att göra dessa mer 
tillgängliga.  
 
Friytor 
 
Lek och rekreation 
Fastigheten består till stora delar av lekytor avsedda för förskoleverksamheten. 
På fastigheten finns lekytor med gungställningar, gräsytor och en grusplan. 
Topografin är något varierad med en liten tillskapad kulle i den nordöstra delen 
av planområdet samt en liknande höjdbildning i områdets södra del. I övrigt är 
friytorna avsedda för lek relativt flacka.   
 
Friytan är uppdelad i tre inhägnader. En större yta kring den gamla folkskolan. 
En kring grusplanen samt en yta runt verksamheten i den södra byggnaden.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friytor på förskolegården. En liten kulle har tillskapats i den nordöstra samt i den södra delen. 
En inhägnad grusplan finns även på fastigheten 
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Gator och trafik 
 
Gatunät 
Planområdet nås med bil via Gamla Arbogavägen (länsväg 823) som passerar 
och avgränsar förskolans fastighet i norr. En anslutning finns öster om 
byggnad A och B. 
 

 

Tillfart till förskolan sker delvis direkt från Gamla Arbogavägen i anslutning till byggnad A och B. Möjlighet 
finns även att nå förskolan från väster.   
 
Från länsvägen finns därtill två väganslutningar väster om förskolan. En 
belägen i direkt anslutning till byggnad C. Denna infart ligger inom fastigheten 
och leder ner till byggnad E, det så kallade Myresjöhuset. En andra infart 
återfinns cirka 40 meter västerut och är även möjlig att nyttja för att nå 
förskolan då vägen är en gemensamhetsanläggning mellan förskolan och 
bostadshusen. Infarten passerar genom villabebyggelsen och ansluter till den 
östra infarten vilket möjliggör rundkörning runt bostadsbebyggelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infart i angränsning till byggnad A och B                          Infart i angränsning till byggnad C 
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Gång- och cykeltrafik 
En kortare sträcka från förskolan och en bit österut (cirka 900 meter) är avsedd 
för gång- och cykeltrafikanter. Drygt halva sträckan består av en trottoar i 
anslutning till länsvägen. Resterande sträcka utgör en separerad gång- och 
cykelväg. Utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Örebro-Glanshammar 
pågår just nu och beräknas vara klart 2019/2020.   
 
Kollektivtrafik 
Landsortsbusslinje 321 (Örebro – Glanshammar – Götlunda samt 323 (Örebro 
– Nasta – Glanshammar) trafikerar planområdet och stannar vid hållplatsen 
Rinkaby kyrka i anslutning till förskolefastigheten.    
 
Parkering, varumottagning och avfallshantering 
Parkering sker både på den östra och västra sidan om förskolan. En del av 
parkeringsplatserna på den östra sidan samnyttjas med Rinkaby kyrka. 
Angöring och varutransporter sker på den östra sidan i angränsning till den 
gamla folkskolan samt den gamla småskolan som idag används som matsal. 
Avfallshanteringen sköts på förskolans västra sida via infarten i angränsning till 
byggnad C. 
 

 

Parkering och avfallshantering på den västra sidan om förskolan 
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Rättigheter  
Inom fastigheten Rinkaby 2:30 finns flera rättigheter. Rättighet A omfattar den 
gemensamhetsanläggning för väg som beskrevs under rubriken gatunät. 
Gemensamhetsanläggningen innebär rätten för anslutna fastigheter att nyttja 
vägen. Rättighet B omfattar ett servitut som ger rätt att för åtkomst av 
avloppsbrunnar använda befintlig väg. Rättighet C omfattar en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp och de ledningar som hör till. 
Rättighet D omfattar servitut för vägändamål till förmån för Rinkaby 2:31. 
Rättighet E innebär nyttjanderätt för anslutna fastigheter att använda området 
för väg och utfart.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkering på den östra sidan om 
förskolan i anslutning till gamla 
folkskolan och gamla småskolan 
(Byggnad A och B) 

A 

B 

C 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

D 

E 
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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. 
 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas.  
 
Störningar 
 
Buller 
Enligt kommunens översiktliga bullerkartläggning från 2017 är planområdet 
utsatt för bullernivåer på mellan 55–60 dBA som dygnsmedelvärde närmast 
länsvägen. Denna del av förskoletomten används delvis som lekyta. De största 
delarna av förskoletomten utsätts för bullernivåer på mellan 50–55 dBA som 
dygnsmedelvärde eller lägre enligt den översiktliga karteringen.  
 
Utifrån ovan nämnda kartering har en bullerutredning genomförts för 
fastigheten för att reda ut de faktiska nivåerna som planförslaget innebär (se 
bilaga trafikbullerutredning). Resultatet redovisas i detalj under 
avsnittet ”Planförslag och förändringar” under rubriken störningar.  
 

 

Kommunens översiktliga bullerkartläggning från vägtrafiken. Grönt= 50-55 dBA ekvivalentvärde, gult= 55-
60 dBA ekvivalentvärde, orange 60-65 dBA. 
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. En 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp finns upprättad mellan 
Rinkaby 2:30, Rinkaby 2:31, Rinkaby 4:2 samt Rinkaby kyrka 1:1. Anläggningen 
är förlagd i de södra delarna på fastigheten Rinkaby 2:30. Anläggningen är 
tillgänglig via ett servitut på fastigheten. I anslutning till förskolans lokaler i 
söder finns en pumpstation (se rubriken rättigheter på sid 26). 
 

 
Värme 
Uppvärmning av fastigheten sker idag med bergvärme.  
 
El 
Planområdet är anslutet till befintliga elledningar.  
 
Elektronisk kommunikation 
Bredband finns tillgängligt på fastigheten som tillhör stadsnätet Örebro-
Kumla. 
 
Avfall  
Avfallshanteringen löses inom fastigheten på förskolans västra sida via infarten 
i angränsning till byggnad C. 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Planförslaget för Rinkaby förskola medger uppförandet av en ny 
förskolebyggnad i två plan i planområdets sydvästra del. Vid maximal 
utbyggnad finns möjlighet till sex tillkommande avdelningar på fastigheten. 
Planen möjliggör därtill att verksamheten fortsättningsvis kan nyttja lokalerna i 
den gamla folkskolan med plats för två avdelningar.  
 
Förslaget utgår huvudsakligen från områdets identifierade kulturmiljövärden 
och det faktum att området utgör en del av riksintresset Esplunda. Inventering 
av befintlig bebyggelse och platsens historik är grundläggande för placeringen 
av den nya förskolebyggnaden. Byggrättens volym och utformning regleras för 
att anpassa byggnaden till platsen. Därtill tillskapas nya angöringsytor för 
trafiken till och från förskolan.  
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Natur 
 
Mark och vegetation 
Då lokaliseringsalternativ av en större förskola saknas i närområdet som inte 
innebär intrång på brukningsbar jordbruksmark, bedöms fastigheten Rinkaby 
2:30 fortsättningsvis vara lämplig att utveckla för förskolans verksamhet. 
Bedömningen grundas på ställningstaganden i översiktsplanen ”Vårt framtida 
Örebro” som framhåller att området kring kyrkan utgör en viktig lokal kärna 
där offentlig service bör kunna erbjudas. Därtill är förskolan redan en etablerad 
verksamhet på platsen idag. Med förslaget tas ingen ny mark i anspråk utan 
anpassas utifrån fastighetens rådande förhållanden.  
 
Bestämmelsen n1 införs på stora delar av förskolegården. Med bestämmelsen 
regleras att marken inte får användas för parkering. Syftet med bestämmelsen 
är att säkerställa och bibehålla den värdefulla landskapsbilden och karaktären 
som nuvarande förskolegård utgör. Gårdsytan har sedan 1850-talet utgjort 
friyta för skolans elever och är betydelsefull i den dagliga verksamheten varför 
den inte bör nyttjas som parkeringsyta.    
 
Då det konstaterats att det finns värdefulla träd på fastigheten som är 
betydelsefulla både utifrån naturmiljön samt kulturmiljön förses de träd som 
tillhör kategori A (mycket skyddsvärda träd) samt träd tillhörande kategori B 
(skyddsvärda träd) med ett stamomfång om minst 65 centimeter med 
bestämmelsen n2. Med bestämmelsen regleras att Träd får endast fällas om det är 
sjukt eller om det utgör en risk för människors säkerhet. Till grund för bestämmelsen 
ligger den genomförda bevarandevärderingen av trädbeståndet. Dessa träd har 
god vitalitet samtidigt som flera av dem är äldre träd med stor betydelse för 
platsens historia som skolgård. De träd som omfattas av bestämmelsen är ett 
päronträd, tre äppelträd, en tårbjörk samt en tall.  
 
Bestämmelsen n2 kombineras med bestämmelsen a1. Bestämmelsen inbära att 
marklov krävs för fällning av träd. Tas träd ner ska det ersättas på fastigheten 
med träd av motsvarande värde (se bilaga Trädinventering).     
 
Vid återplantering av nya träd på fastigheten är det önskvärt att ha platsens 
historiska betydelse i åtanke. Nya lindar kan exempelvis planteras ut längs 
länsvägen för att återställa den ursprungliga allén med träd. Även fruktträd kan 
återplanteras som är passande för verksamheten då det är och har varit 
skolverksamhet på platsen under lång tid.  
 
De träd som inte omfattas av skyddsbestämmelser tillhör främst kategori C 
(mindre skyddsvärda träd) och kategori D (inte skyddsvärda träd) men även ett 
antal mindre träd inom kategori B (skyddsvärda träd) med ett stamomfång om 
cirka 20 centimeter. Dessa träd står idag delvis på de ytor som föreslås för  



ÖREBRO KOMMUN 2019-05-21 Bn 268/2018 
 

  31 (45) 

 
 
trafiklösningen till och från förskolan eller på eller i närheten av föreslagen 
byggrätt. Det innebär att vissa träd kan behöva tas bort alternativt flyttas varför 
en skyddsbestämmelse inte bedöms vara motiverad. 
 
Gällande de lindar som står inom fastigheten och som omfattas av 
biotopskydd har en upplysning om detta införts på plankartan enligt följande:  
Avverkning eller åtgärder som kan skada de två lindar som är 
planterade i anslutning till Gamla Arbogavägen kräver att dispens 
ska sökas hos Länsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § miljöbalken.  
 
Vattenområden 
 
Miljökvalitetsnormer 
Planområdet bedöms ha god naturlig infiltrationsförmåga då jordarten på 
platsen består av morän. Den tillkommande byggnaden samt de ytor som 
planeras för trafiklösningen till och från förskolan innebär ingen omfattande 
skillnad i jämförelse med dagens markanvändning på platsen utan mer en 
omfördelning av ytor. Merparten av ytan som bebyggs är idag redan hårdgjord 
eller grusad. Den mängd förorenat dagvatten som uppstår bedöms kunna tas 
omhand på fastigheten utan att ha en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för Hjälmarens näravrinningsområde.  
 
Bebyggelse 
 
Skola 
Bestämmelsen S införs över hela planområdet. Bestämmelsen innebär att 
marken regleras för skoländamål. Totalt innebär planförslaget möjlighet till 
maximalt 6 tillkommande förskoleavdelningar samt att möjlighet finns att ha 
kvar två avdelningar i den gamla folkskolans lokaler.  
 
En byggrätt utformad i nord-sydlig riktning möjliggörs på fastighetens 
sydvästra del med plats för en ny byggnad. Historiskt har denna del av 
fastigheten varit bebyggd med flera uthusbyggnader tidigare. Ytan innebär 
möjlighet att uppföra en byggnad med ett maximalt avtryck på marken om 
cirka 600 kvadratmeter. Bedömningen är att placeringen förstärker den 
rumsliga karaktär som omkringliggande byggnader skapar, samtidigt som en fri 
vy behålls ut mot fälten och mot det gamla sockencentrumet för resande längs 
länsvägen.  
 
Tanken med byggrättens rektangulära och avlånga utformning är att återspegla 
och föra tankarna till en ladugårdsbyggnad/ekonomibyggnad, något som har 
funnits på platsen i ett mindre format tidigare och som finns i närområdet idag.  
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Schematisk exempelskiss över byggnadens volym och placering på fastigheten vid en maximal utbyggnad och 
förhållandet till övrig befintlig bebyggelse sett från nordöst. Material framtaget av Marge Arkitekter.  
 
 
 

 

Äldre ladugårdsbyggnad sett från Rinkaby kyrktorn i nära anslutning till planområdet vars utbredning och 
proportioner återspeglas och utvecklas i föreslagen byggrätt. Foto Susanne Flink.  
 
En solstudie har tagits fram för att visa hur byggnadens placering och volym 
påverkar omgivningen. Studien visar att byggnaden under tidig morgon vår och 
höst till viss del skuggar fasader på fastigheten Rinkaby 3:17. Skuggan träffar 
till största del bostadens komplementbyggnad. I övrigt skuggar den nya 
byggnaden inte några andra fastigheter eller byggnader under dagens eller årets 
lopp.   
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Solstudie som visar skuggningen vid vårdagjämning och sommarsolstånd. Material framtaget av Marge 
Arkitekter 
 
En bestämmelse om prickmark införs på stora delar av ytorna kring den 
tillkommande byggrätten och runt den gamla folkskolan och småskolan. På 
prickmarken får marken inte förses med byggnad. Den strikta avgränsningen 
syftar till att begränsa hur fastigheten kan bebyggas. Till grund för 
avgränsningen ligger viktiga och bevarandevärda utblickar mot befintlig 
kulturhistorisk bebyggelse och landskapet. Stadsbyggnads bedömning är att 
dessa ytor är så pass känslig ur kulturmiljösynpunkt att det inte lämpar sig att 
möjliggöra för byggnader där utan att påtagligt påverka och skada kulturmiljön.  
 
Korsmark införs på en yta väster om byggrätten på planområdets södra del. 
Bestämmelsen innebär att marken endast får förses med förråd, uthus eller 
dylikt till en byggnadshöjd om tre meter         . Denna yta bedöms inte vara lika 
känslig för utveckling och byggnation.  
 
Utformning och gestaltning  
Bestämmelsen        införs på den tillskapade byggnadsytan. På ytan får byggnad 
uppföras till en nockhöjd av 14 meter. Med nockhöjden möjliggörs en byggnad 
på platsen som kommer att vara något högre än den gamla folkskolan som idag 
är den högsta byggnaden på fastigheten. Bestämmelsen är satt för att 
möjliggöra byggnation av trästomme vilket är mer ytkrävande samt för att ge 
plats åt och i möjligaste mån undvika synliga ventilationslösningar som kan 
komma att påverka hur miljön upplevs. Vid ett annat val av stomme bör 
byggnadsvolymen hållas nere i den mån det är möjligt.       
  
Byggrätten förses även med ett antal utformningsbestämmelser. Syftet med 
utformningsbestämmelserna är att säkerställa att byggnaden anpassas till sin 
omgivning och den värdefulla kulturmiljön.  
 
Bestämmelsen f1   reglerar byggrättens fasadutformning. Bestämmelsen innebär 
att fasad ska utformas med stående faluröd träpanel till minst 50 %. 
Sockelvåning får utföras i material av puts eller betong.  
 

3 

14 
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Syftet med bestämmelsen är att tillskapa ett uttryck på byggnaden som till 
största del påminner om den byggnadstyp som funnits på platsen tidigare och 
som är vanliga i ett äldre jordbrukslandskap. Samtidigt ges byggnaden ett 
nutida uttryck.  
 
Bestämmelsen f2 reglerar takets färg och material och innebär att takmaterialet 
ska vara av röda takpannor eller röd takplåt; sinuskorrugerad eller i 
bandtäckning. Den röda takfärgen är genomgående för befintliga byggnader 
inom planområdet samt angränsande villabebyggelse.  
 
Med bestämmelsen regleras att minsta takvinkeln ska vara 35 grader.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturmiljö 
Den yta som krävs för den nya byggnaden innebär en viss påverkan på 
befintlig bebyggelse i sydväst. Bedömningen är att byggnaderna C, D och E är 
möjliga att ersätta. Bedömningen grundas på den antikvariska 
förundersökningen där det uppskattade bevarandevärdet på byggnad E 
bedöms som mycket lågt. Det främsta värdet för byggnad C anses vara 
miljömässigt på grund av dess placering på fastigheten som är rumsskapande. 
Värdet bedöms kunna uppfyllas även med en annan byggnad av liknande 
byggnadskaraktär. Även byggnad D bedöms i första hand ha ett miljömässigt 
värde, den troliga kopplingen till den gamla folkskolan gör däremot att 
byggnaden delvis bedöms som intressent ur ett kulturhistoriskt perspektiv och 
att den därav har ett visst bevarandevärde.    

Skissförslag på en möjlig utformning av förskolan. Framtaget av Marge Arkitekter.    
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Ambitionen är att uthusbyggnaden bevaras och flyttas från sin nuvarande plats 
och ersätter nuvarande byggnad C. Om byggnaden är möjlig att flytta ur ett 
byggnadstekniskt perspektiv är inte utrett i detta läge. Byggrätten förses därför 
med utformningsbestämmelser som utgår från både förrådsbyggnadens uttryck 
samt utifrån befintlig byggnad på platsen. Genom detta säkerställs en 
anpassning till områdets karaktär om en flytt av förrådsbyggnaden inte skulle 
vara möjlig.  
 
Med bestämmelsen f3 regleras att fasad ska utformas med stående träpanel i 
faluröd eller ljusgul kulör likt befintliga. 
 
Bestämmelsen f4 reglerar takets färg och material och innebär att taket ska vara 
av röda takpannor.   
 
  reglerar att takvinkel ska vara minst 20 grader.            
 
För de båda äldre skolbyggnaderna (byggnad A och byggnad B) införs 
bestämmelsen r1. Bestämmelsen innebär att byggnaderna inte får rivas. Då den 
gamla folkskolan har en mycket välbevarad exteriör och exemplifierar en 
folkskola på landsbygden bedöms byggnaden ha ett så högt kulturvärde som 
motiverar ett rivningsförbud. Den gamla småskolan har stor betydelse för den 
ursprungliga skolmiljön från senare delen av 1800-tal med mycket 
bevarandevärd karaktär. Byggnaderna regleras även med en nockhöjd vilka 
motsvarar dagens höjd på byggnaderna. Syftet med höjdbestämmelsen är att 
säkerställa att byggnaderna bibehåller sin byggnadshöjd om de av någon orsak 

Byggnad E bedöms vara möjlig att ta bort. Byggnad C är platsskapande men inte kulturhistoriskt bevarandevärd och 
 bedöms kunna ersättas av annan byggnad med liknande karaktär. Ambitionen är att ersätta byggnad C med byggnad D. 
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skulle skadas på sådant sätt som kräver en återuppbyggnad. För den gamla 
småskolan gäller en nockhöjd på 7 meter medan den gamla folkskolan regleras 
till 10,5 meter. Då rivningsförbudet enbart skyddar byggnadens stomme införs 
även skyddsbestämmelser samt varsamhetsbestämmelser på båda 
skolbyggnaderna. 
 
Varsamhetsbestämmelsen k1 införs på båda byggnaderna. Med bestämmelsen 
regleras att byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, 
indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå 
ska bibehållas. (4 kap 16 § p. 2) 
 
Syftet med varsamhetsbestämmelsen är att säkerställa att de element som 
utifrån den antikvariska förundersökningen bedöms ha störst kulturmiljövärde 
bibehålls eller vid behov ersätts med likvärdiga material.  
 
För folkskolebyggnaden införs även skyddsbestämmelsen q1 och q2. Syftet med 
skyddsbestämmelserna är att skydda delar av byggnadens ursprungliga material 
och utformning. Bestämmelsen q1 innebär att ursprungliga fönstersnickerier 
och portar ska bevaras. Bestämmelsen q2 innebär att ursprunglig planlösning 
liksom ursprungliga snickerier och dörrar ska bevaras. De ursprungliga 
fönstersnickerierna liksom träportarna är en stor del av fasadernas utformning 
och det ursprungliga materialet bedöms vara en väsentlig del av byggnadens 
karaktär och kulturhistoriska värde och därav bedöms ett skydd av 
originalmaterialet vara motiverat. 1920-talets karaktär på interiören bedöms 
som mycket välbevarad varför ett skydd av detaljerna bedöms vara motiverat.  
 
Friyta 
Den totala gårdsytan är beräknad till cirka 5500 kvadratmeter. 4000 
kvadratmeter klarar befintliga bullerriktlinjer om högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå för de ytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Boverkets riktlinjer rekommenderar en friyta om 40 kvadratmeter/barn. Till 
dessa ytor får inte förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för 
lastning och lossning räknas. Riktlinjer om friyta kan variera utifrån platsens 
förutsättningar och om fastigheten är bebyggd sedan tidigare. Behovet behöver 
därför avgöras från fall till fall. Beräknat utifrån de ytor som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet är den totala friytan beräknad till 28 
kvadratmeter per barn vid maximalt antal avdelningar vilket är beräknat på 
totalt 144 barn.  
 
Gator och trafik 
 
Gatunät 
Detaljplanen möjliggör att en kortare del av befintlig vägdragning i 
planområdets västra del dras om och placeras längre norrut, mot 
fastighetsgräns åt nordväst. Syftet med en ny dragning av vägen är att tillskapa 
tillräckligt med yta för de trafiklösningar som krävs i anslutning till den nya 



ÖREBRO KOMMUN 2019-05-21 Bn 268/2018 
 

  37 (45) 

byggnaden. Den föreslagna byggrätten påverkar även nuvarande vägsträckning. 
Ett avstånd på 5 meter skapas mellan byggrättens nordvästra hörn och 
fastighetsgräns vilket möjliggör att byggnaden kan passeras med bil och 
varutransporter.   
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förskolan är tänkt att angöras med infart från länsvägen via den östra 
befintliga väganslutningen. Utfart föreslås ske via den västra väganslutningen 
som idag uppfyller Trafikverkets krav på bredd, bärighet, viloplan och fria 
siktlinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planen möjliggör att en kortare del av befintlig vägsträckning dras om och hamnar i anslutning till 
fastighetsgräns. Heldragen linje med röda kryss visar dagens sträckning som delvis sträcker sig över 
föreslagen byggrätt.  

Skiss över trafiklösning till och från förskolan. Den östra väganslutningen är tänkt att nyttjas 
som infart och den västra som utfart 
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Parkering och angöring 
Tillräckliga ytor för parkering och angöring ska finnas och följa kommunens 
parkeringsnorm. Ytor som möjliggörs för detta är förlagda på både östra och 
västra sidan av fastigheten. Den västra ytan möjliggör för en halv vändradie. 
Ytbehovet bedöms som tillräcklig för varutransporter och andra större fordon 
då befintlig gemensamhetsanläggning för väg möjliggör att den västra 
väganslutningen även kan nyttjas som in- och utfart. Behovet av en fullskalig 
vändplats bedöms därför inte som nödvändig.  
 
För att främja cykel som färdmedel ska ytor för säker cykelparkering finnas 
och anordnas på kvartersmark i enlighet med parkeringsnormen.    
 
Rättigheter  
Ett antal av de rättigheter som finns inom planområdet påverkas av 
planförslaget vilka kommer att behöva ses över vid planens genomförande. 
Rättighet A som omfattar gemensamhetsanläggning för väg ligger delvis inom 
föreslagen byggrätt. Rättigheten bedöms kunna kortas ner. Även rättighet B är  
placerad på ytan för föreslagen byggrätt. Rättigheten som omfattar servitutet 
ner till gemensamhetsanläggningen för vatten och avlopp bedöms kunna 
flyttas. Ett nytt servitut för väg bör förslagsvis förläggas på den västra sidan 
om byggrätten för fortsatt åtkomst till gemensamhetsanläggningen. Rättighet D 
som omfattar servitut för vägändamål till förmån för Rinkaby 2:31 påverkas av 
ytor för trafiklösningen och bedöms vara svår att bevara. Åtkomst till 
fastigheten ses över och säkerställs i genomförandet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rättigheter som påverkas av planförslaget inringade i blått 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

D 

E 
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Störningar 
 
Buller och störningsskydd  
Vid planering av utemiljöer vid förskolor rekommenderar Boverket i rapport 
2015:1 Gör plats för barn och unga att ytor som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet bör ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. En 
målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.  
 
En bullerutredning har tagits fram där ljudnivåerna har beräknats i enlighet 
med ”Nordisk beräkningsmodell” för vägtrafik. Beräkningar har baserats på 
trafikuppgifter från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta, TIKK, och räknats upp 
till prognosår 2040 (se bilaga Trafikbullerutredning).  
 

 

 
Utredningen visar att 73 % av planområdet, cirka 4000 kvadratmeter klarar 
riktvärdet på 50 dBA ekvivalent nivå. Ytterligare 20 %, cirka 1100 
kvadratmeter av området har en ljudnivå mellan 50-55 dBA ekvivalent nivå. En 
mindre yta precis i anslutning till länsvägen har nivåer på mellan 55-60 dBA. 
Den rekommenderade ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå klaras för 
planområdets största del. Även här överskrids riktvärdena på en mindre yta 
allra närmast gatan.  
 
Planförslaget innebär att merparten av friytan har en bullernivå under eller som 
högst 50 dBA. Med bestämmelsen f5 regleras att Skolgård ska anordnas eller 
utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids för de delar som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet.     
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Förskolebyggnaden kopplas på den befintlig gemensamhetsanläggning för 
vatten och avlopp.   
 
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 och elektronisk kommunikation 
Planförslaget påverkar endast befintlig ledningsdragning på den egna 
fastigheten vilket behöver beaktas vid planens genomförande.  
 
Avfall 
Inom fastigheten 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 
genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de 
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska 
genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom 
Tekniska förvaltningen. 
 
Fastighetsägaren 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 2019. 
 
Genomförandetid 
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen 
vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Ingen allmän plats föreslås i planen varför frågan om huvudmannaskapet inte 
är aktuell.    
 
Genomförandeavtal 
Kommunen avser inte att upprätta något genomförandeavtal med 
fastighetsägaren. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och rättigheter 
 
Berörda fastigheter: 
Rinkaby 2:30 
 
Rättigheter: 
Rinkaby GA:4 gemensamhetsanläggning för väg  
Rinkaby GA:11 gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp  
Servitut för väg till förmån för Rinkaby 2:31  
Servitut för väg, Rinkaby 2:12, 2:31, 4:2, Rinkaby Klockargård 1:1, Rinkaby 
kyrka 1:1  
Servitut för väg (utfart) till förmån för Rinkaby 4:2  
Ledningsrätt tele, till förmån för Skanova AB  
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Fastighetsrättsliga åtgärder 
De rättigheter med nyttjanderätt som direkt påverkas av planen är Rinkaby 
GA:4. Gemensamhetsanläggningen för väg föreslås kortas ner då den 
befintliga dragningen inom fastigheten Rinkaby 2:30 påverkas av föreslagen 
byggrätt.   
 
Servitut för väg till förmån för Rinkaby 2:12, 2:31, 4:2, Rinkaby Klockargård 
1:1, Rinkaby kyrka 1:1 föreslås ändras och ingående fastigheters rätt till 
nyttjande av väg flyttas så att åtkomst till gemensamhetsanläggningen för 
vatten och avlopp kan ske väster om den nya skolbyggnaden.   
 
Servitut för väg till förmån för Rinkaby 2:31föreslås tas bort. Åtkomst till 
fastigheten kan säkerställas genom att ingå nytt servitut.    
 
Tekniska frågor 
 
Tekniska anläggningar 
Inom kvartersmarken finns ledningar som behöver flyttas för att möjliggöra 
byggnation. Med anledning av exploateringen svarar 
exploatören/fastighetsägaren för beställning av detta samt för eventuella 
kostnader. 
 
Ekonomiska frågor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen belastas inte av några ekonomiska konsekvenser med anledning av 
planens genomförande.  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planavtal 
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Örebro kommun. Ingen 
planavgift tas ut vid bygglov.  
 
MILJÖKONSEKVENSER 
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 §. 
 
Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för 
Byggnadsnämnden 2019-05-21. 
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KONSEKVENSER 
Planområdet är idag avsett för skoländamål vilket planförslaget styrker. 
Detaljplanen innebär att förskolefastigheten Rinkaby 2:30 får en ökad byggrätt 
i områdets sydvästra del. Detta medför möjlighet till att utöka 
förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar. Byggrättens utbredning hålls 
reglerad för att säkerställa lämpliga ytor för lek och utevistelse samt för att 
anpassa byggnaden till områdets värdefulla kulturmiljö och riksintresse som 
bedöms som mest värdefull i planområdets norra del. Volymmässigt innebär 
förslaget att en större byggnad möjliggörs på platsen vilket har en viss påverkan 
på dagens småskaliga bebyggelse i anslutning till bostadsbebyggelsen i väst.    
 
Planförslaget innebär att nya angörings- och parkeringsytor tillskapas i 
anslutning till byggnaden. En konsekvens av detta är att biltrafiken bedöms öka 
förbi bostadsbebyggelsen. Förslaget innebär att tillgången till förskoleplatser i 
denna del av kommunen förbättras och att tillfälliga lösningar och 
tillgänglighetsproblem kan ersättas av mer permanenta lösningar. Förslaget 
säkerställer att skyddsvärda träd på fastigheten bevaras, viss vegetation 
kommer troligtvis att påverkas av planens genomförande.      
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har utarbetats av planarkitekt Rosemarie Almqvist i samarbete 
med stadsantikvarie Erica Ek och andra kompetenser på Stadsbyggnad.   
 
 
Hanna Bäckgren  Rosemarie Almqvist 
Enhetschef Detaljplan  Planarkitekt 
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