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Enligt sändlista

Samrådsredogörelse
Planprogram för Södra Ladugårdsskogen
Sammanfattning av planförslaget

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av
bostadsbebyggelse, plats för verksamheter, bevarande av grönområden och
tillskapande av andra funktioner i Södra Ladugårdsskogen. Planprogrammet
ska visa på en möjlig vidareutveckling av områdena kring stadsdelen
Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska identifieras och säkras samt utgöra
bärande element i den tillkommande utvecklingen.
Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbeten
inom området.
Samrådet

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 14 mars –
31 maj 2017.
Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till berörda
enligt sändlista för samråd samt funnits utställd på Servicecenter, Örebro
Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8A samt på orebro.se. Samrådet har också
annonserats i lokaltidningen (NA samt Örebroarn).
Ett öppet möte hölls i Adolfsbergsskolans matsal den 27 april där såväl
politiker som tjänstemän deltog för att informera och svara på frågor om
förslaget.
Under samrådet kom drygt 90 yttranden in varav majoriteten kom från
privatpersoner. Många av synpunkterna var också undertecknade av flertalet
personer.
Förslaget har därefter omarbetats vilket inneburit att vissa synpunkter har fått
genomslag i planen medan andra inte har fått det. Synpunkter av mycket
detaljerad karaktär behandlas inte inom ramen för planprogrammet som endast
visar på kommunens strategiska viljeriktning. Synpunkterna kommer däremot
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att finnas med vid framtida avvägningar och planarbete som önskemål.
Samrådsredogörelsen är en bilaga till planprogrammet där samtliga inkomna
synpunkter redovisas tillsammans med kommentarer om hur kommunen har
för avsikt att hantera synpunkterna i det fortsatta planarbetet.
Förändringar av planprogrammet efter samrådet

Utöver redaktionella justeringar och förtydliganden så har följande justeringar
gjorts i planprogrammet efter genomfört samråd:
-

-

-

Bebyggelseytan mellan Elof Ljunggrens väg och Kalle Posts väg tas
bort och ersätts av naturmark.
De två infarterna till Kalle Posts väg tas bort.
Minskad yta för bostäder, service och verksamheter i nordligaste delen
för att möjliggöra en akut tömning av nya vattenreservoaren Lyra.
Istället bildar samma område park.
Planprogrammet kompletteras med ett avsnitt kring naturvärden och
visioner för rekreationsområdet i anslutning till nya vattenreservoaren
Lyra.
Ny vägdragning som tydliggör en nordsydlig huvudriktning i enlighet
med förslag till ny översiktsplan.
Utvidgning av plantskolans verksamhetsområde åt öst.
Ändring av markanvändning av två fastigheter i norra området där
användningen ändrats från friliggande villor till bostäder, service,
verksamheter. Detta för att skapa en större sammanhängande yta inför
kommande detaljplanering.
En fornlämningsutredning har genomförts och utgör bilaga till
planprogrammet. En sammanfattning av resultatet har införts i
planhandlingen och markeringar gjorts i kartan. Utredningen har inte
föranlett några justeringar av förslaget men utgör underlag för det
fortsatta detaljplanearbetet.
Kompletteringar i enlighet med de inkomna synpunkter där så
kommenteras i samrådsredogörelsen.
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Inkomna yttranden utan synpunkter har inkommit från:

-

Lantmäterimyndigheten Örebro kommun
Kommunstyrelsen Örebro kommun

Inkomna yttranden med synpunkter har inkommit från:
•

Statliga myndigheter

-

Länsstyrelsen Örebro län

Bilaga 1.

Kommentar: Synpunkterna noteras inför kommande planarbete och kommer
då vidare utredas.
Planprogrammet kompletteras med att följande ska utredas vidare i
detaljplaneringen: buller kopplat till utemiljöer där barn ofta vistas, eventuella
störningar från Atleområdet, hur frågan om föroreningar beaktas i vidare
planering, även eventuell påverkan på bostadsutbyggnaden från
hästverksamheter, speciellt ur hälsosynpunkt.
Kommunen har för avsikt att fortsatt diskutera ägande med Trafikverket av
den del av Bondsättersvägen som ingår i programområdet.
Planprogrammet har kompletterats med beskrivning av hur mycket
jordbruksmark som tas i anspråk samt dagvattenavsnittet genom text och
bildexempel på dagvattenlösningar såsom gröna tak eller genomsläpplig
beläggning på parkeringsytor.
En bedömning har gjorts om att planprogrammet innebär att gällande
miljökvalitetsnormer kan följas enligt den föreslagna markanvändningen.
Planprogrammet kompletteras med informationen om detta.
-

Ärende

Trafikverket

Trafikverket har mottagit Örebro kommuns planprogram för Södra Ladugårdsskogen för
yttrande. Det är positivt att kommunen tar fram ett planprogram för ett större område som
är under utveckling och att frågor som trafikering lyfts i ett tidigt skede.

Riksintresse

Järnvägen som berörs, Godsstråket genom Bergslagen, är av riksintresse för
kommunikationer. Det innebär att den ska skyddas mot åtgärder som kan påverka eller
skada dess funktion och förutsättningarna för framtida utveckling negativt. Banan ingår i
TEN-T nätet och är av internationell betydelse, den ingår även i det strategiska godsnätet.
Banan sträcker sig från Storvik till Mjölby. Örebro kommun har i planprogrammet
planerat för en planskild korsning från området västerut över järnvägen. Exploatering nära
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järnväg får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av
anläggningen. I kommande planering är det därför viktigt att ta hänsyn till utrymmesbehov
för järnvägsanläggningen och ange restriktioner inom influensområdet, exempelvis kopplat till
bullerstörning och risk och säkerhetsaspekter, se vidare i avsnitt nedan.

Järnvägens influensområde

Trafikverket anser att programmet tydligare bör kunna uppmärksamma influensområdet
kring järnvägsanläggningen, det vill säga det område kring själva anläggningen där särskild
hänsyn behövs vid byggnation och andra åtgärder. Exempelvis behöver risker för olyckor med
farligt gods på järnvägen beaktas i kommande planarbete vilket bör tydliggöras i
programhandlingen. Det är i sammanhanget nödvändigt att utreda och säkerställa
tillräckliga avstånd till bebyggelse och verksamheter med tanke på risker för olyckor med
farligt gods. Även skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
Trafikverket vill påpeka att kostnaderna för att bygga en planslidhet ska bäras av
exploateringen. Trafikverket vill även informera om att en korsning i plan med järnvägen
inte kommer att tillåtas. Enligt vår riktlinje TDOK 2015:0311 ska vi verka för att inga
nya plankorsningar byggs. Det vore önskvärt om kommunen tar fram ett gemensamt
förhållningssätt för korsningarna i Södra Ladugårdsskogen, Södra station och Holmen som
ingår i andra planprogram.

Väg

Trafikverket är idag väghållare för väg 683. Örebro kommun önskar ha en dialog med
Trafikverket angående väghållarskapet för delen av vägen inom planområdet. Vi välkomnar
en sådan diskussion. Om en förändring av väghållarskapet kommer att ske, ser
Trafikverket att Örebro kommun tar över hela sträckan av väg 683 från Bergavägen till
RV 51. Väghållarskapsfrågan är väsentlig för hur bebyggelsen och trafiksystemet ska
utformas. Trafikverket eftersträvar generellt sett alltid att hålla antalet anslutningar nere och
kommer vid kräva gemensamma anslutningar för ny bebyggelse längs med den aktuella
sträckan.

Miljö- och hälsorisker

Miljö- och hälsorisker som farligt gods och buller är något som Örebro tar upp i
planprogrammet. Kommunen skriver att bebyggelsen som kommer ligga närmast järnvägen
kommer vara på ett avstånd mellan 100 och 130 meter. Det är viktigt att i samband med
framtida detaljplanering att eventuella skyddsåtgärder klarläggs. Angående problematiken
med buller skriver kommunen att höga nivåer kan förekomma i området, både från järnväg
och vägar. Vid ny bebyggelse kommer hänsyn tas till detta. Trafikverket anser att
kommunen ska göra en riskanalys vid framtagandet av en detaljplan för området.
Det är bra att programmet lyfter att bullerstörningar måste utredas vid framtagande av
detaljplaner då buller är fråga som också måste studeras i samband med nylokalisering av
bebyggelse, i synnerhet bostäder utmed järnväg. Trafikverket anser generellt att de gällande
riktvärdena för trafikbuller ska klaras vid nybyggnation av bostäder.
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Kommentar: Synpunkterna noteras inför kommande planarbete och kommer
då vidare utredas.
Örebro kommun inser järnvägens riksintresse och är också angelägna om att
anläggningen ska fungera och gå att underhålla etc. Utrymmesbehov för den
planskilda korsning, som Örebro kommun sett som önskvärd i
planprogramsarbetet, ska naturligtvis säkerställas. Kommunen är också
medveten om att exploateringen måste täcka kostnaderna för den planskilda
korsningen. Örebro kommun arbetar också för att i största möjliga mån
använda samma förhållningssätt och process i planeringen av nya korsningar.
Processerna kommer i stort att utgå från samma principer och säkerställs
genom att Trafikverket bevakar järnvägsplanprocessen.
Planprogrammet kompletteras med en beskrivning av järnvägens
influensområde. Det är dock först i detaljplaneskedet influensområdets
funktioner och risker kan säkerställas och behandlas mer konkret. Särskild
utredning för farligt gods kommer behöva göras inför den detaljplan, inom
detta planprogram, som ligger närmast järnvägen. Då kommer också
säkerhetsavstånden från järnvägen säkerställas. Buller kommer också hanteras i
respektive detaljplan inom planprogramsområdet.
•

Kommunala nämnder

-

Kulturnämnden

När Örebro växer i den höga takt som nu sker med förtätning av befintliga stadsdelar och
nya som tillkommer är det extra angeläget att hela bredden av stadens och befolkningens
behov får utrymme i Stadsbyggnads planprogram så att inga delområden blir förlorare när
utbyggnadstakten är hög.
Kulturnämnden menar att planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen väl belyser en
mängd i sammanhanget viktiga aspekter.
Dock får ämnena kring de värden och verksamheter som finns inom Kulturnämndens
nämndreglemente ett mindre utrymme än Kulturnämnden skulle önska.
En stad behöver de mjuka värden som bl.a. möten och upplevelser skapar och som blir till
både kitt och katalysator mellan människor parallellt med goda tekniska planlösningar. De
”mjuka” värdena har de senaste åren blivit än viktigare faktorer när kommunen, ofta
tillsammans med näringsliv och civilsamhälle, agerar och planerar utifrån begrepp som
”attraktivitet, evenemang, turism och tillväxt”, och dessa frågor är lika viktiga att ha med i
planeringen och utvecklingen av våra stadsdelar.
Dessa "mjuka värden" kan ex.vis vara närhet och god tillgång till parker och natur samt
plats för rörelse, stillhet, möten och bildning.
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De ytor i planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen som är destinerade för "service och
verksamheter" bedöms vara tillgodosett, ligga strategiskt utplacerade och benämns som
"verksamhet, lokaler, verksamhetslokaler" på sidorna 14 och 16.
De benämningar i planprogrammet som kan syfta till verksamheter inom Kulturnämndens
ansvar återfinns på sidorna 7 ("plats för verksamheter" under rubrik "Syfte"), 10 ("kulturoch fritidsaktiviteter", "målpunkter och mötesplatser"), 20 ("föreningslokaler",
stadsdelsbibliotek), 30 ("mötesplatser", "hyra lokaler").
Kulturnämnden menar att hänsyn behöver tas till behovet av möteslokaler för såväl
civilsamhälle som kommunal verksamhet. Det kan vara lokaler för kulturverksamhet och
folkbildning av olika karaktär samt stadsdelsbibliotek, mötesplatser för barnfamiljer,
ungdomar och äldre men även för generationsmöten. Anpassade och flexibla utrymmen för att
möta nya behov är angeläget och lokalerna bör kunna samutnyttjas utan att specifika behov
förloras.
Då Södra Ladugårdsskogen byggs samman med sydöstra Adolfsberg men hamnar en bit
från nordvästra Adolfsberg samt att Marieberg på sikt kan växa ihop med
Adolfsberg/Södra Ladugårdsskogen, bör ansträngningar och avvägningar göras så att
möjligheter skapas för att den fritids- och kulturverksamhet som finns inom Kulturnämndens
ram på bästa sätt betjänar hela denna del av staden.
Frågan om unika målpunkter ska tillföras Södra Ladugårdskogen med närområde bör
diskuteras både i allmänhet samt ur ett kulturperspektiv. Idag finns ex.vis de unika
områdena/målpunkterna Sommaro, Brunnsparken samt även Örebro City Golf &
Country Club i eller i nära anslutning till stadsdelen.
Olika åldersgruppers och kulturyttringars behov utifrån bl.a. perspektiven genus, socialt,
tillgänglighet, mångfald och folkhälsa samt civilsamhällets kraft behöver beaktas i Örebro
kommuns planprocesser.
Kommentar: Synpunkterna noteras inför kommande planarbete.
-

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen i Södra Ladugårdsskogen och upplever att
planprogrammet är väl genomarbetat.
Planprogrammet föreslår på sidan 15 att söder om bebyggelseområdet i delområde två ska en
park anläggas med aktivitetsytor som exempelvis bollplaner och utegym. Båda dessa typer av
spontanidrottsplatser nyttjas till övervägande del av pojkar och män (vissa studier visar på en
fördelning med 80 procent pojkar och 20 procent flickor).
Vid utveckling av både befintliga och nya delar av staden är det viktigt att så långt som
möjligt skapa förutsättningar för en jämställd resursfördelning. Fritidsnämnden skulle gärna
se ett resonemang kring detta när fritidsaktiviteter behandlas i planprogrammet. I och med
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att den organiserade idrotten uppvisar en någon mindre ojämställdhet (dock ej jämställd) kan
det finnas en poäng att planprogrammet försöker skapa förutsättningar för denna typ av
struktur istället för spontan idrott. Ett alternativ är att formulera sig starkare för behovet av
en fullstor idrottshall (sidan 20).
På sidan 20 i planprogrammet anges helt korrekt att ”föreningslokaler efterfrågas redan idag
i Adolfsberg och föreslagna skol- och förskolelokaler kan bli ett tillskott i antalet lokaler att
hyra av föreningslivet”. För att säkerställa att föreningslivet ges möjlighet att hyra främst
specialsalar i skollokaler är det av vikt att dessa planeras på ett sätt där de ligger på
bottenplan och att brandcellsindelningen tar hänsyn till att lokalerna bör kunna nyttjas även
när övriga delar av skolan är låst.
Det skulle därför vara positivt med en formulering som säger att föreslagna skollokaler ska
utformas så att de kan samnyttjas av det civila samhället.
På sidan 20 nämns att ”Reträtten kan få en förbättrad koppling i och med omvandling av
grönområdet kring den planerade vattenreservoaren”. Då ytan där den nya vattenreservoaren
planeras anläggas ingår i planprogrammet vore det positivt med ett starkare ställningstagande
om att tillgängliggöra Reträtten.
Inom programområde Samhällsbyggnad pågår diskussioner om att koppla samman
Markaspåret med Reträtten och i förlängningen med Sommarro i takt med att den södra
delen av staden utvecklas. Denna tanke syns bland annat på kartan på sidan 26 i
planprogrammet vilket är positivt, kopplingen mellan de södra delarna av Södra
Ladugårdsskogen och Sommaro skulle dock kunna förtydligas.
Kommentar: Synpunkterna noteras inför kommande planarbete och kommer
då vidare utredas.
Planprogrammet kompletteras med en beskrivning av vikten av jämställd
planering kopplat till idrott i enlighet med Fritidsnämndens yttrande samt en
formulering om vikten av utformningen på lokaler som ska samnyttjas av det
civila samhället. Att reträtten tillgängliggörs tydliggörs i planprogrammet.
Kopplingen mellan de södra delarna av Södra Ladugårdsskogen och Sommaro
har förtydligats.
Fritidsförvaltningen bör involveras tidigt i det fortsatta detaljplanearbetet för
att ytterligare belysa delar av de frågor som nämns ovan. Genom ett gott
samarbete i kommande detaljplaner kan stadsdelen utvecklas till att bli en
attraktiv stadsdel med goda möjligheter till ett fritidsutbud.
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Förskolenämnden

Bilaga 2.

Kommentar: Synpunkterna noteras inför kommande planarbete och kommer
då vidare utredas.
-

•
•
•
•

Miljönämnden

I planprogram bör man beskriva och peka ut förorenade områden av intresse där
man har utfört inventering och eller provtagning.
Avsnittet om Risk och Störningar behöver kompletteras med risk för brandrök
från Atleområdet.
Planprogrammet behöver redogöra för eventuell risk av radon i byggnader som
uppförs på eller i direkt anslutning till den rullstensås som befinner sig i mitten av
planområdet.
En utredning behöver genomföras som undersöker den risk exploatering av
närliggande området kommer att ha på grundvattenuttaget för Trädgårdsväxter
AB. Detta bör ske innan arbetet med detaljplaner påbörjas.

Kommentar: I samband med det kommande detaljplanearbetet kommer
Miljönämndens synpunkter att beaktas och vidare utredas.
Planprogrammet kompletteras med beskrivning och bild av de identifierade
föroreningarna inom området. Beskrivning av Atleområdets eventuella
påverkan ska utredas i detaljplaneskedet samt att byggnader som uppförs i
området där radon kan förekomma behöver byggas radonsäkert.
-

Tekniska nämnden

Bilaga 3.

Kommentar: Dialog har förts mellan Stadsbyggnad och Tekniska
förvaltningen i frågan om akuttömning av Lyra. Till följd av behovet som Lyra
för med sig så har ett område av det norra kvarteret minskat till ytan. Området
är ca 6000 m2 och ska fylla funktionen som vattentransportsträcka. Vattnet förs
vidare i ett stråk på 10-15 m som också fungerar som ett grönstråk med gångoch cykelväg.
Planprogrammet förtydligas i text och bild till följd av ovanstående.
-

Programnämnd barn och utbildning

Den befintliga skoltomten ska vara kvar för kommunen men kan märkas med
Skola/Bostad. Detta eftersom det dels pågår diskussioner om etablering av skola på
Ekeskolans tomt och dels för att önskemål om en skola öster om Adolfsberg finns för att
bättre gynna integrationen. Utbyggnaden i området borde snarare utvecklas österut för att
bättre bygga ihop staden och möjliggöra etablering av en skola mer strategiskt placerad
mellan Adolfsberg och Brickebacken.
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Förskolor bör företrädesvis byggas i friliggande byggnader och i undantagsfall, till exempel
där en förtätning av staden kräver det och där marktillgången är begränsad, förläggas i
botten på flervåningshus. Detta ställningstagande kommer även att beskrivas i Barn och
utbildnings kommande Funktionsprogram för förskolor och skolor.
Kommentar: Kommunen redovisar i sin översiktsplan bland annat en
inriktning på områden där bostäder kan komma att byggas. Området mellan
Brickebacken och Adolfsberg finns med som strategiska områden där nya
stadsdelar kan komma att planeras. Då får frågan om skolverksamhet i
området utredas. Efter ytterligare kontakt med LFE, lokalförsörjningsenheten,
gör Stadsbyggnad tillsammans med LFE bedömningen att den föreslagna
skolan ska finnas kvar.
•

Företag

-

Skanova

Örebro tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant att prioritera vid
en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till medborgare och näringsliv.
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete
påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan
oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare
och snabbare planprocess.
Kommentar: Noteras.
-

E.ON Värme

E.ON Värme Sverige AB har tagit del av planprogrammet för ovanstående område och har
inget att erinra.
Vi vill samtidigt passa på att ta möjligheten att framföra följande ur
energisynpunkt. E.ON vill vara med att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och
bolaget har nyligen tagit höjd för ett ambitiöst klimatmål att redan år 2025 leverera och
använda energi (fjärrvärme, el och gas) som är till 100 % förnybar och/eller återvunnen.
E.ON har flera olika produkter att erbjuda för energiförsörjning och energieffektivisering.
För att ge kunden alla valmöjligheter är det en fördel om området byggs ut med start från
dagens fjärrvärmeledningar. Fjärrvärme kan i annat fall falla bort som alternativ då
investeringskostnaden för en lång ledning utan kunder inte kan försvara en anslutning med
lågt energiuttag.
För ett effektivt och samordnat arbete i realiseringen av planen är det en fördel om vi kan
medverka kontinuerligt i det fortsatta arbetet.
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Kommentar: Noteras.
-

E.ON Elnät

E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande
synpunkter.
Inom programområdet har E.ON Elnät i dag ett elnät som är anpassat till den bebyggelse
som i dag finns i området, elnätet kommer naturligtvis behöva förstärkas och byggas ut i den
takt som behövs för att tillgodose kommande utbyggnad. I programförslaget går det redan nu
se hur det kan komma att se ut och det är bra men för E.ON Elnäts del så kommer det
detaljerade arbetet med planering och dimensionering av ett elnät att initieras när
detaljplanearbetet sätter igång.
Kommentar: Noteras.
-

Föreningar

-

Mariebergs vägförening

Mariebergs vägförening är huvudman för gator och parker väster om järnvägen för det
planerade området. Vi företräder över 500 medlemmar.

Från planprogrammet:

Planområdet ska i ett fullt utbyggt läge kunna angöras såväl norrifrån som från väster via en
framtida planskild korsning med järnvägen. En tillgänglig, gen och attraktiv huvudgata
utgör ryggraden genom området.

Delområde 3 - västra delområdet

Den tredje etappen bör byggas först när en planskild korsning över eller under järnvägen är
löst. Med en koppling västerut kommer området att kunna angöras i huvudsak därifrån.
Sekundära kopplingar utgörs av Motorps- och Smedtopsvägens förlängningar. Dessa
kommer utformas som alternativvägar till området.
Ett mer framkomligt och gent alternativ blir huvudgatan i östvästlig riktning vilket utformas
för att bli förstahandsval för bilisterna.
Den framtida planskilda korsningen vid järnvägen kommer fungera som en länk med
områdena väster om järnvägen och vidare ut till motorvägen. Korsningen ses som en
förutsättning för att bebygga de västra delarna av programområdet

Konsekvenser

En planskild korsning vid järnvägen kan sammanlänka Södra Ladugårdsskogen och
Adolfsberg med Törsjö/Moholm. Detta kan innebära ett bättre och enklare samnyttjande
av exempelvis kommunal service.
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Den tilltänkta planskilda korsningen till vårat Marieberg kommer att tillföra en
genomfartsled för hela sydöstra Örebro till och från Mariebergs köpcenter och resor söderut på
E20. Denna väg kommer att väljas av ca 40 000 Örebroare. Vi i Mariebergs vägförening
har i uppdrag att arbetat för att få bort genomfartstrafik. Marieberg ska vara ett område
där barn ska kunna lära sig att förflytta sig själv gående och med cykel. Detta kräver vägar
av lokal karaktär som håller nere hastigheten och antalet fordon.
Kommunens plan strider mot föreningens beslut och viljeinriktning.
Vi kan i denna plan se syftet med de breda vägar som planeras i vårt område i detaljplanen
Törsjö 3:14 mfl. Vid möten med kommunen angående denna har vi fått höra att det inte
planeras någon stor genomfartstrafik genom vårt område. Men det är uppenbart fel.
Sydöstra Örebro behöver en bättre förbindelse med E20 och riksväg 51. Men vi anser att
denna kan gå direkt söderut till södra tvärleden tex via Bondsättersvägen.
Vi kan inte acceptera en genomfartsled av denna storlek genom vårt samhälle.
Kommentar: Planförslaget har reviderats efter samrådet. I det nya förslaget är
huvudstråkets riktning nordsydlig i enlighet synpunkten. Det är också i enlighet
med intentionerna i förlaget till ny översiktsplan där en fortsatt utveckling av
staden efter 2040 planeras fortsätta söder om Södra Ladugårdsskogen.
Angående synpunkten om att hela sydöstra Örebro kommer köra igenom
planprogrammet och den planerade nya bebyggelsen även väster om järnvägen:
Tidsmässigt är alternativet förmodligen en genväg få kommer att föredra.
Riksväg 51 och Europavägarna kommer med största sannolikhet även i
framtiden vara de snabbaste och därmed mest attraktiva alternativen för de
som behöver åka förbi planprogramsområdet. Möjligheten att med alla
färdmedel ta sig igenom planprogramsområdet och planområdet som nu
planeras väster om järnvägen kommer förhoppningsvis finnas, men inga
trafikleder kommer anläggas inom planområdet i samband med genomförandet
av detta planprogram.
I planprogrammet regleras inte bredd på gator, men det talas om vad
gaturummen ska inrymma. Programkartan ska snarast ses som en illustration
av principer och markanvändning än att den anger exakta dimensioner.
Gatorna i området är tänkta att utformas för låga hastigheter, där bussen ska
kunna ha god framkomlighet. Inga gator är planerade för större vägbredder än
7 meter, vilket är bredden för bussgator. I många fall tillkommer gångbana
och/eller gång- och cykelbana inom det område som är utmarkerat som gata,
varför gatorna på plankartan kan se bredare ut.
Gators omgivande rum är av stor vikt för hastighetsefterlevnad, varför den
planerade bebyggelsens lokalisering kommer anpassas efter detta. Sedan måste
barn kunna vara ute i områden med fordonstrafik, men naturligtvis genom att
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fordonstrafikens hastigheter är låga och om passagepunkter över gator är
hastighetssäkrade.
Norrköpingsvägen, riksväg 51, Södra vägen och Europavägarna är de
gator/vägar som är planerade för att försörja större mängder fordonstrafik. Så
länge de är framkomliga är troligtvis risken för genomfartstrafik i närheten av
Mariebergs vägförenings vägar liten. Bondsättersvägen är ett alternativ redan
idag och kommer troligtvis vara attraktivare för genomfartstrafik än
Gränsrösevägens förlängning, så länge det är få korsningspunkter och relativt
lite intilliggande bebyggelse längs med Bondsättersvägen.
-

Adolfbergs Socialdemokratiska Förening

Vi vill börja med att konstatera att det är en bra text om de "övergripande målen" för
området. Våra synpunkter i övrigt är följande:
1) Infrastrukturen vad avser trafik i anslutning till Glomman-Stenbackevägen, ner mot
Coop, måste säkras INNAN exploateringen sätter fart. Redan nu är problemen
omfattande nere vi Ingenting och en lösning måste till snarast.
2) Utvecklingen mot en mer blandad bebyggelse, med alla upplåtelseformer, möjliggör för
kvarboende i området och ökad omsättning av äldre villafastigheter. Underlag för
barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom för vårdcentral och annan service, får på så sätt
bättre hållbarhet över tid.
3) Vi ställer oss positiva till de "gröna länkar" som man identifierat och som på så sätt
möjliggör för den biologiska mångfalden att fortsätta utvecklas trots högre exploateringsgrad.
Biologiska "brohuvuden" måste försvaras i området.
4) Den nya tänkta kommunikationsleden över (eller under) järnvägen, kopplad mot Södra
Lindhult-Marieberg, gör förutsättningarna för allmänna kommunikationer väl genomtänkt.
Vi en direkt koppling mot en framtida pendelstation Adolfsberg är det lämpligt att etablera
en pendelparkering med laddstationer och därmed avlasta från ytterligare biltrafik in mot
centrum.
5) Hela området behöver utrustas med laddstationer redan nu i planen. När området börjar
utvecklas så är elbilar ett faktum!!
6) Idrotts- och rekreationsytor måste säkras. Hälleboparken kan kompletteras med B- och
C idrottsplaner. Halltillgången lokalt är önskvärt och måste tillgodoses.
7) Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer måste säkras o offentliga lokaler.
Där fastigheter ska användas för både privata och offentliga ändamål ska kraven vara
tydliga redan från bygglovsstadiet.
Detta gäller också busslinjer och väntkurar. En struktur där digitala positionsbestämningar
framgår var man är, där utrop sker med röst såväl som med andra identifikationer, ska
givetvis planeras in redan i detta stadie och vara ett kvalitetskrav på exploateringen.

12 (113)

ÖREBRO KOMMUN

2018-02-09

Sam 115/2016

Detta är vårt lilla bidrag till planprogram för Södra Ladugårdsängen och vi hoppas att det
får plats i utvecklingen.
Kommentar: Synpunkterna överensstämmer i hög utsträckning med den
inriktning som presenteras i planprogrammet. Det är bra att vara förutseende
gällande de framtida behoven som uttrycks, men regleras inte inom ramen för
ett planprogram.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
•

Fastighetsägare/Boende inom planområdet

-

Fastighetsägare till ALMBY 11:106

Bilaga 4.

Kommentar: Planprogramsområdets gräns kvarstår med hänvisning till att
byggnation i detta område planeras som den sista etappen av
utbyggnadsområdet. När den sydöstra delen, sista etappen, ska
detaljplaneläggas så kommer en helhet att behöva studeras för att också koppla
ihop planprogramsområdet för Södra Ladugårdsskogen med framtida
planering söder ut som den nya översiktsplanen anger som riktningen för
utveckling efter 2040. Fastigheterna kan då tänkas ingå i den framtida
detaljplaneläggningen för sista etappen i planprogrammet. Till dess kommer
kommunen inte att tillåta andra åtgärder som skulle försvåra för den angivna
markanvändningsstrategin.
-

Fastighetsägare till Almby 11:132, 11:106, 11:131

Vi önskar att planprogrammet utökas till att gälla för hela vår mark Almby 11:132,
11:131 och11:106.
Vi önskar en byggnation av hus tidigare än år 2040 som förslaget säger med en
motivering att störningar från bergtäkt som har tillstånd till år 2039.
Eftersom sträckan till bergtäkten från Almby 11:132 östra del ligger ca: 920m och dess
södra del ligger ca: 975m därifrån och Brickebacken endast ligger ca: 640m bort!
Jag lämnade själv in förslag tidigare om att få stycka av och bygga på Almby 11:132
Storsättravägen 5 2011 ärende nr. BN 627/2011 och ska enl. det avvakta men det är inte
rimligt att vänta i 26 år på byggnation! Samt min granne på Almby 11:106 och 11:131
Storsättravägen 1och 3 har också sökt bygglov med samma utlåtande.
Kommentar: Planprogramsområdets gräns kvarstår med hänvisning till att
byggnation i detta område planeras som den sista etappen av
utbyggnadsområdet. När den sydöstra delen, sista etappen, ska
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detaljplaneläggas så kommer en helhet att behöva studeras för att också koppla
ihop planprogramsområdet för Södra Ladugårdsskogen med framtida
planering söder ut som den nya översiktsplanen anger som riktningen för
utveckling efter 2040. Fastigheterna kan då tänkas ingå i den framtida
detaljplaneläggningen för sista etappen i planprogrammet. Till dess kommer
kommunen inte att tillåta andra åtgärder som skulle försvåra för den angivna
markanvändningsstrategin.
-

Boende på Bondsättersvägen 96

Vi bor på Bondsättersvägen 96 och berörs därmed i allra högsta grad av den nya
stadsplanen för Södra Ladugårdsskogen. Vi har idag förmånen att äga en stor tomt som
ungefär till hälften utgörs av skog. Detta är något vi uppskattar och är nöjda med då det gör
att vår tomt och vårt hus till stor del är skyddat från insyn. Enligt planen ska den halvan av
tomten frigöras till förmån för en förskola. Detta kommer att innebära en stor skillnad för
oss, både vad gäller storleken på vår tomt och alltså den yta vi kommer att ha att röra oss
på, samt vad gäller det insynsskydd och den ”lugn och ro” som råder här idag.
Vi har, precis som de flesta andra i övre Adolfsberg, bosatt oss just här av den anledningen
att vi älskar läget. Ett lugnt villaområde med närhet till stora ytor av skog och mark, som
flitigt nyttjas av en stor del av södra Örebros befolkning. Samtidigt har vi även närheten till
staden, vilket gör det här området till det bästa av två världar. I och med den här
stadsplanen försvinner den ena av de två världarna, vi hamnar mitt i en stad med höghus,
verksamheter, starkt trafikerad bussgata och total avsaknad av landsbygdskänsla, skog och
mark. De små plättar av ”grönområden” som enligt planen ska bevaras, förefaller ganska
fånigt om man sätter det i relation till mängden människor som ska nyttja dem, dvs hela det
befintliga bostadsområdets invånare, samt 5000 ytterligare nya invånare. Var är det tänkt
att man ska ta vägen om man vill komma bort från stad, trafik och människor en stund?
Tanken på att behöva ta bilen bort ifrån sitt hem för att gå på promenad känns allt annat
än rätt.
Vad gäller vår egen gata, Bondsättersvägen, framgår det i planen att man ska behålla den
lantliga karaktären och den gleshet som råder i området idag. Detta samtidigt som man på
mötet (i Adolfsbergsskolans matsal) tydliggjorde att planen innefattar en förtätning på 20-25
villor. Hur är det möjligt att bevara den nuvarande glesheten samtidigt som man vill
fördubbla antalet villor?
Enligt planen ska det på marken bakom Bondsättersvägen 106, längs med den nya
stora ”bussgatan”, bli flerbostadshus med verksamheter i botten. Vid diskussionen på mötet
framgick det att det är detsamma som höghus, dvs lägenheter upptill och verksamheter
(kiosk/affärer och dylikt) i botten, ”En form av nytt stadsdelscentrum”. Jag kan inte se
hur den lantliga idyllen/karaktären i Bondsätter ska bevaras om/ när gatorna/områdena
runt Bondsättersvägen ska fyllas med flerbostadshus inklusive höghus? Den vy som vi idag
ser från vårt hus består av skog, gärden och enstaka röda små hustak. Om den här planen
verkställs kommer vyn istället att bestå av långa rader av hustak, höghus samt ljudet av
någon sorts ”stadsdelscenter” alldeles runt knuten.
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Jag motsätter mig inte en utbyggnad av övre Adolfsberg som villaområde. Men att förvandla
ett gammalt, väletablerat villaområde med den idyll och den karaktär som råder här idag,
till en blandstad med merparten flerbostadshus och i synnerhet höghus och butiker, det
motsätter jag mig starkt!
Kommentar: Planprogrammet anger vilken markanvändning kommunen ser
som lämplig i framtiden ur ett kommunövergripande perspektiv.
Planprogrammet visar på möjligheten att exploatera marken. Där marken är
privatägd styrs genomförandet, utbyggnadstakten och utbyggnadens
omfattning av fastighetsägarna. Den rådande markanvändningen kan alltså
fortsätta tills vidare. Kommunen kommer dock inte att tillåta andra åtgärder
som skulle försvåra för den angivna markanvändningen.
Synpunkterna om lantlig karaktär längs Bondsättersvägen överensstämmer i
hög utsträckning med den inriktning som presenteras i planprogrammet. I
detaljplaneskedet studeras gestaltning vidare för att på ett lämpligt sätt
möjliggöra den föreslagna kompletteringen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Fastighetsägare/boende på Lundagårdsvägen

Bilaga 5.

Kommentar: Den politiska inriktningen och ställningstagandena för det här
området baseras på kommunens översiktsplan och handlingsplan för stadens
byggande. Inriktningen är därför att det nya området ska komplettera det
befintliga beståndet i Adolfsberg, som idag är ett homogent bostadsområde,
genom att tillskapa andra former av boenden.
I kommunens nya översiktsplan som varit på samråd 1 februari – 30 april 2017
och utställd under vintern 2017/2018 konkretiseras ställningstagandena för
den norra delen av området ytterligare. I den nordligaste delen av
planprogramsområdet är intentionen att en så kallad lokal bebyggelsekärna ska
tillskapas. Definitionen av en lokal bebyggelsekärna i översiktsplanen är: Lokalt
centrum eller liknande område i staden, med inslag av mötesplatser,
kommersiell och/eller offentlig service, som är eller blir viktig för sin stadsdel
och som därför ska kunna utvecklas.
Kommunens viljeriktning är alltså att skapa ett lokalt centrum i den norra delen
varpå utformningen i planprogrammets har resulterat i markanvändningen
bostäder, service och verksamheter där också tätheten kan vara högre.
Området något söder om detta föreslås för flerbostadshus också med
hänvisning till de ställningstaganden som de politiskt antagna styrdokumenten
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beslutat om.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Fastighetsägare till Nikolai 3:145

1. överlag anser vi att exploateringsgraden (antal boende och andel av bebyggelse som utgörs
av "höghus") i det planprogram som presenterats är alldeles för hög och att detta lämnar för
lite ytor för grönområden/skog. Belastningen på området blir därmed för stor och det blir en
för stor kontrast mot den karaktär som området nu har. Därmed blir den planerade
utbyggnaden också en avsevärd oangelägenhet för dem som idag bor i området
(Bondsättersvägen). Vi tror inte heller att de som skulle flytta till området skulle trivas.
2. Det bör finnas större ytor av sammanhängande grönområde, inte endast "fläckar" av
grönytor.
3. Sammanhängande grönytor med skog/träd bör planeras så att de som idag bor på
Bondsättersvägen upplever att deras nuvarande "lantliga" miljö inte förstörs. Istället skall
känslan av "lantlighet" bevaras.
4. Eventuell utbyggnad bör i högre grad bygga på hur bebyggelsen ser ut som den gör för
närvarande, det vill säga utgöras av 1 - 2-plansbyggnader (villor och radhus).
5. Eventuell bebyggelse i anslutning till Bondsättersvägen såväl väster, öster, söder och norr
om, bör inte få avvika från hur bebyggelsen idag ser ut längs Bondsättersvägen. För stora
avvikelser skapar avsevärd oangelägenhet, värdeminskning och förlust av känsla av lantlig
miljö som idag finns för dem som idag bor på Bondsättervägen.
6. Eventuell ny bebyggelse i anslutning till Bondsättersvägen bör ha liknande karaktär som
den befintliga.
7. Bondsättersvägen utgör idag ett vandringsstråk ut i naturen för många adolfsbergsbor.
Därför bör Bondsättersvägen bevaras som en villagata och inte låtas bli en möjlighet för bilar
att "smita igenom" eller "sippra igenom" från söder till norr eller tvärt om. Istället bör
Bondsättersvägen få karaktären av en villagata med trottoarer, fathinder med mera som
begränsar trafik och håller nere hastigheten på eventuell genompasserande bilar.
8. Hela Bondsättersvägen med nuvarande bebyggelse bör hållas ihop som en enhet och inte
låta korsas av matarled eller annan gata. Eventuell ny gata/väg/led bör om den skall korsa
Bondsättersvägen göra detta längre söderut än som finns inritat i det nuvarande förslaget till
planprogram, det vill säga där ingen bebyggelse finns. En sådan lösning tillsammans med
förslaget nr 5 ovan kan säkerställa att de minderåriga barn som bor i olika fastigheter längs
Bondsättervägen (till exempel är två barn på inflyttning i Bondsättersvägen 110) på ett
säkert sätt gående kan ta sig på Bondsättersvägen till Adolfsbergsskolan eller den planerade
nybyggda skolan.
Avslutningsvis vill vi framhålla att de synpunkter vi nu lämnar överensstämmer med de
åsikter som många andra som bor längs Bondsättersvägen har. Detta vet vi efter samtal med
våra grannar.
Kommentar: I det kommande detaljplanearbetet regleras bebyggelsen mer i
detalj och ska då grundas på idéerna i detta planprogram. I planprogrammet
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förespråkas att den lantliga karaktären längs Bondsättersvägen behålls och
utvecklas.
Stadsbyggnad delar uppfattningen om att gröna sammanhållna stråk är viktigt
och det är också en grundidé i planprogrammet. De sammanhållna stråken
grundar sig på föreslagna stråk i kommunens översiktsplan som också är de
mest värdefulla stråken efter att inventering gjorts.
Andelen grön yta är stor i området och bidrar också till kommunens riktlinje
om att grönyta ska finnas inom en radie på 200 meter från bostaden.
Stadsbyggnad anser att läget för vägen i väst-östlig riktning är lämplig.
Utformningen av vägar, så även Bondsättersvägen, kommer att studeras i
detaljplaneskedet för att säkra tryggheten i området.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Fastighetsägare till Nikolai 3:187

Hej, tack för ett bra och informativt planmöte den 27/4. Vi tycker att era planer för
området där vi äger mark stämmer med våra visioner och planer. Fundering vi har är det
planerade parkområdet som är tänkt på en del av marken. Vi vill gärna få kontakt med er
om detta så vi tillsammans kan planera vidare.
Kommentar: Kontakt har upprättats och dialog kommer att fortsätta föras i
takt med att detaljplaneläggning blir aktuellt. Kommunen och fastighetsägaren
har en gemensam syn på områdets framtida karaktär och exploatering.
Yttrandet föranleder inga ändringar i planprogrammet.
-

Fastighetsägare till Nikolai 3:244

Gällande avstyckningar på de stora tomter som finns på Lundagårdsvägen. Finns det planer
på uppköp av tomter eller hus. Finns det planer på någon tillfartsväg öster om
Lundagårdsvägen. Dvs bakom befintliga tomter, parallellt med Lundagårdsvägen.
Kommentar: För att möjliggöra utbyggnaden av Södra Ladugårdsskogen finns
i vissa fall planer på uppköp av fastigheter som görs parallellt med planarbetet.
En öppning har gjorts som indikerar att en möjlig framtida vägkoppling österut
kan planeras. Exakt läge för denna behöver studeras vidare i detaljplan.
-

Fastighetsägare/verksamhetsutövare på Nikolai 3:148 och Nikolai
3:149

Bilaga 6.

Kommentar: Vidare dialog gällande plantskolans verksamhet har förts. Inför
godkännande av planprogrammet har en utvidgning av verksamhetsområdet
gjorts för att möjliggöra en vidareutveckling av en verksamhet som tillför goda
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kvaliteter i området.
•

Boende utanför planområdet

-

Anonym

Bilaga 7.

Kommentar: Planprogrammets intentioner om naturnära boende ska vara
styrande genom hela planeringsprocessen och dialog kommer att föras med
framtida byggherrar för att säkerställa detta.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Ekoxevägen 21

Yttrande 1: Jag tycker att iden om trafikljuset som planeras nära Coop Ladugårdsängen i
"korsningen" Stenbackev/Landbotorpsallén inte låter som en bra ide. Risk för köbildning
upp till rondellen som då kommer stanna av. Bättre att bygga om rondellen och göra en
jättestor för trafiken från Stenbackevägen/Landbotorpsallén/Södravägen/
Ingenting/bensinmacken. Det finns ju fortfarande plats för en jätterondell där. Gärna
dubbelfilig. Det är ofta kaos i korsningen där trafikljus planeras. Med ännu fler bostäder
både i Adolfsberg/Ladugårdsskogen och Ladugårdsängen kommer det bli värre. En
jätterondell känns som bästa lösningen att få trafiken att flyta bra. Dessutom behöver
infarten till Coop/Friskis o Svettis o bostäderna där få en bättre infart än nu. Kanske göra
en cykeltunnel? Eller kan den infarten oxå vara från jätterondellen istället? Det är mycket
bilister o cyklister som ska samsas vid infarten till Coop/Friskis, som gjort för olyckor.
Yttrande 2: Hörde om planerna på att sätta upp trafikljus i "korsningen"
Karlsdalsallen/Stenbackevägen där det ofta är kaos. Den idén känns inte riktigt
genomtänkt tycker jag och flera som ofta åker där. Med ett stoppljus där kommer det nog bli
kö upp till rondellen med stopp där som följd. Och kanske även kö bort till Coops infart så
att den täpps igen. Bättre vore att bygga en jätterondell för trafiken från
Karlsdalsallen/Stenbackevägen/Södra Vägen/Ingenting/bensinmacken. Det finns ju
fortfarande utrymme till det. Med ännu mer bostäder i Adolfsberg/Ladugårdsskogen
kommer trafiken öka en hel del där. Med en jätterondell, gärna tvåfilig, kan trafiken flyta
på. Dessutom: Infarten till Coop/Friskis och bostäderna där korsar nu en cykelbana. Jag
har ofta hamnat i konstiga/farliga situationer där. Den korsningen behöver göras om på
något sätt. Fler bostäder byggs ju vid Friskis också så trafiken kommer öka. Kan den
infarten kanske också ske från en ny storrondell på något vis? Eller planskilja cykelbanan
från bilvägen? Dessutom: Utfarten från Glomman till Södra vägen skulle också den behöva
vara en rondell. I rusningstrafik får man vänta väldigt länge på att komma ut och många
bilar o lastbilar passerar i hög fart. Det planeras även utfart från Lundagårdsvägen till
Södra Vägen/Glomman. Kan man inte slå ihop dessa två utfarter och Glomman/Södra
vägen till en stor rondell på något sätt?
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Kommentar: Korsningspunkterna intill Coop Ladugårdsängen kommer att
byggas om inom kort. Trevägskorsningen Stenbackevägen/Karlsdalsallén
kommer att signalregleras, men ytterligare åtgärder kan behövas framöver.
Framförallt behövs påverkansåtgärder för att främja mer samåkande och val av
andra färdmedel än bil, i kombination med att trafiken under de kritiska
maxtimmarna sprids mer över tid. Observationer på plats, maj 2016, visar att
det blir köer, men att det sker under en begränsad tid cirka 30 minuter efter kl.
16.15, då är köerna som längst. Under större delen av dygnet är det inte köer
varför det finns kapacitet att utnyttja bara trafiken sprids något mer över tid.
Lägre hastigheter och jämnare trafiktempo vore också önskvärt, varför
hastighetsregleringar kan komma att behöva ses över. Frågan inryms dock inte
inom pågående planprogramarbete men har vidarebefordrats till Tekniska
förvaltningen.
Korsningen Stenbackevägen/Landbotorpsallén planeras inte att signalregleras.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Erikshultsvägen 8

Bilaga 8.

Kommentar: Synpunkterna stämmer i stort med intentionerna i
planprogrammet genom att området planeras med grundtanken om att det ska
bli ett naturnära boende där nya byggnader anpassas efter de naturliga
förutsättningarna.
Området har inventerats och de områden som anses mest värdefulla har
bevarats som natur. Området som pekas ut söder om Bergavägen har bedömts
lämplig för bostadsbebyggelse då det finns andra skogsområden som har högre
bevarandevärden. På så sätt binds det befintliga bostadsområdet och det nya
samman och Bergavägens funktion tillvaratas. I detaljplanearbetet studeras den
exakta utformningen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Erikshultsvägen 26

Med tanke på det ökande invånarantalet i området, med krav på natur och friluftsliv, anser
jag att delar av skogen söder om Bergavägen behöver sparas i mycket större utsträckning än
vad som framgick av planskisserna vid mötet 27/4.
Kommentar: Stadsbyggnad väger olika intressen i planläggningen och
bedömer att den föreslagna utformningen är fördelaktig sett ur ett
helhetsperspektiv.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
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Boende på Erikshultsvägen 28

Hej, jag väljer utan tvekan Nollalternativet för jag trivs sååååå bra här nära naturen med
lugn och ro då det är därför som jag och många jag talat med, grannar osv säger att det är
därför vi köpt vårat boende precis här för vi vill inte ha det på annat sätt. Uppskattar varje
dag, alla årstiders vackra väg med snötäckta träd, gröna knoppar och de vackra Björkarna
när de slår ut på våren, att kunna gå en promenad utan för mycket störande trafik ut på
landsvägen utmed Trädgårdshandeln och Bondsätter, det skulle vara katastrof med er nya
planläggning med alla dessa hus.
Bygg på andra områden där ni har plats för sådana hus. Vill ha fortsatt tyst o underbara
fåglar i trädgården. Vill absolut inte att skogen huggs ned runt vårat område. Dessutom så
är det alldeles tillräcklig trafik på mornarna och vid 16-17 tiden då de flesta folk skall
börja och sluta sina jobb. Den lilla rondellen nere till nya Coop och som går vidare till
Aspholmen är redan för liten och det tar för lång tid att passera för att hinna lämna o
hämta barn på dagis och skolor. Ni har redan gjort för kortsiktig planering på den vägen,
samt den mot Universitetet. Den vägen utmed golfbanan och alla nya hyreshus borde vara 4filig för att kunna ta hand om trafiken och det är inte realistiskt att alla människor skall
cykla. Hur är er planläggning egentligen ang de få vägar som finns för att alla människor
behöver på kort tid kunna ta sig från Öster ut till motorvägen för folk åker faktiskt båda
mot Göteborg, Oslo och Stockholm i mer utsträckning än ni tror och då bör det finnas
tillräckligt stora genomfarter mot väster så att det inte tar 1 timma att åka några km.
Läste någonstans att ni skrivit att det skulle inbringa mer skatteintäkter för er att bygga
här, men det blir väl så om ni bygger ut Mosås, Stora Mellösa, Hovsta där ni ej behöver ta
bort skog och där ni redan håller på att bygga ut. Ni kanske har tänkte att göra en
motorväg runt hela centrum inom ca 8-10 km så att folk kan snabbt komma till olika
väderstreck utan att passera centrum.
Ber verkligen om att inget nybygge blir av här uppe låt folk i alla åldrar barn till pensionärer
fortsätta att få må bra som vi gör här på Södra Ladugårdsängen, tack!
Nollalternativet är min begäran.
Kommentar: Förslaget innebär att en vägkoppling görs från Södra
Ladugårdsskogen och till Gränsrösevägen för att möjliggöra en snabb väg ut
på E18.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Erikhultsvägen 37

Ni har gjort ett stort arbete med att planera framtiden för Södra Ladugårdsskogen. Ni har
planerat mycket och jag förstår att saker inte är planerade på detaljnivå ännu. Vad som är
synd är att man innan planeringen inte initierade en enkätundersökning där man frågar de
boende i området huruvida de är intresserade av ytterligare exploatering av Södra
Ladugårdsskogen. Det byggs otroligt mycket i Örebro nu. Ni ser framåt och tycker er se ett
otroligt stort behov av bostäder. Ni vill göra Örebroregionen till en attraktiv plats att flytta
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till och bo i. Ni har dock missat de som redan bor här och har på basis av egna idéer
planerat att det ska och hur det ska byggas. Området som det nu finns planer på
byggnationer är ett område som används flitigt. Skogen används flitigt av de boende som
strövområden, motion av olika slag så som mountainbike cykling och löpning. I den tid vi
lever i nu där fysisk aktivitet blir allt mer viktig är denna skog en hälsokälla för många.
Örebro måste fortsätta att bevara natur- och kulturvärdena för kommande generationer och
verkligen värna om en sådan gammal naturskatt med gamla stengärdsgårdar, träd mm. Det
är här många av oss lär våra barn om naturen och respekten för denna. En del av oss har
växt upp här och har återvänt hit tack vare dessa förutsättningar. Ni talar om en "hållbar
framtid" går detta verkligen i linje med det?!? Vi lär kommande generationer att det bästa
för framtiden är att skövla skogar, förstöra naturen och att ta bort mervärden för tusentals
nyttjare av Södra Ladugårdsskogen. Generationer i 3 led lär av varandra nu om natur,
djur- och växtliv. Låt det få vara så i kommande generationer.
Vi som har valt att bo i Adolfsberg/Ladugårdsskogen har gjort det av olika anledningar.
Men framför allt är det för vi vill ha närhet till naturen. Det lilla skogsområde som
sammanlänkar Brickebacken, Adolfsberg och Marieberg bör få vara orörd annars blir dessa
bostadsområden helt utan någon skog. Det unika med Örebro är att skogar ändå finns nära
centrum och den måste finnas tillgänglig för alla! Fortsätter vi med att avverka skogarna blir
det snart en klassfråga där de som har det gott ställt med hjälp av längre bilfärder kommer
att vara de enda som kan njuta av skogens lugn. Är det er definition på "hållbar framtid"?
Skulle det vara så att ett beslut tas trots protester att det ska skövlas skog och byggas
bostäder bör majoriteten av skogsytan behållas och endast ett sparsamt antal villor eller/ och
par-/radhus byggas. Helst då lokaliserat på ett sådant sätt att de nya byggnationerna ej
byggs i direkt anslutning till nuvarande bostadsområden. Under rådande omständigheter
enligt planprogrammet ser vi inget annat val än att Nollalternativet är det alternativ som bör
tas till beslut!
Kommentar: I den politiskt antagna översiktsplanen finns förslag om att
utveckla området mellan Adolfsberg och Brickebacken varpå delar av skogen
som åsyftas kan komma att bebyggas. Samtidigt kommer bevarandevärden som
natur att beaktas i planeringen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Erikhultsvägen 49

1) Parker och grönområden kan INTE ersätta den skog som vi har idag. Vi är ofta ute i
denna skog för att promenera, springa eller cykla mountainbike. Jag vet att det är många
som cyklar mountainbike som använder denna skog, det är en bra led att cykla från
Marka-skogen/Brickeberg vidare mot Marieberg och Mosås.
2) VIKTIGT:
Den blandade bebyggelse som Örebro anammat med att blanda villor, radhus och
flerbostadshus / höghus tätt inpå varandra, t.ex. villa - höghus - villa är något vi inte valt
och tycker är helt förkastligt. Att detta görs i “nya områden” är ju helt ok då man aktivt
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har valt detta. Vi och de flesta vi talat med vill inte bo bredvid ett höghus/flerbostadshus och
vi har personligen valt bort boenden baserat på detta. Vi förstår att man vill förtäta staden
men detta behöver göras med bättre omtanke på befintlig bebyggelse. T.ex. så måste höjden av
de nya husen stå i paritet med de gamla i området speciellt i närheten av befintlig bebyggelse.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 1-8, med 191 underskrifter från
närboende

Bilaga 9.

Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 3

Till att börja med så vill jag bara säga att till stor del är detta ett mycket bra förslag och jag
tycker ni tänkt på staden Örebros bästa med detta. Men en detalj funderar jag på om ni
verkligen tänkt igenom?! Området mellan Elof Ljunggrens väg och Kalla posts Väg. NI
skall "klämma" in flerfamiljshus där enligt ritningen. Har inte hört en enda person som
tycker detta är vettigt. Detta är nästan en provokation mot de redan boende i närområdet.
Anledningen skulle vara två har jag hört av er. 1) Att trafiken blir "lugnare" när
fastigheter finns på bägge sidor. Och 2) Att "bygga ihop" det nya och gamla området.
Mina åsikter kring detta är att det finns MASSOR av andra sätt att sänka hastigheten
som är MYCKET säkrare och SMARTARE! Bulor, chikaner eller liknande.
Sen att "Bygga ihop" det gamla med det nya. Varför inte låta det vara två separata
områden? Grönområde i mellan? EN park? Då bygger man "ihop" det.
Sen att förstöra de grönområden som finns i området är ren idioti! Det blir en "grön"
sträcka som är sammanhängande längs Elof Ljunggrens väg som man kan ta tillvara.
Måste vara bra för miljön att det finns grönska kvar som kan ta upp koldioxid också.
Hoppas ni kan ta till er denna åsikt!
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 7

Yttrande 1: Låt den lilla ytan vid Elof Ljungrens väg och Kalle Posts väg 7 - Kalle Posts
väg 8 bli naturområde när de två nya infarterna till Kalle Post är klara. Bygg ingenting på
den 'lilla' ytan. Gör den 'grön'!
Yttrande 2: Nu finns en cykelväg från stadens centrum till Glomman. Den slutar dock vid
Elof Ljungrens busshållplats.
Förslag: Bygg ut cykelbanan åtminstone ända ner till Bergavägen. Som det nu är tenderar en
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del cyklister att cykla på fel sida på vägen mellan Kalle Posts väg och busshållplatsen Elof
Ljungren.
Kommentar: Stadsbyggnad instämmer i synpunkten om cykelvägsutbyggnad.
Därför är också en del av förslaget att gång- och cykelväg byggs ut inom
området och binds samman med det befintliga cykelnätet.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 7

Yttrande 1: Det blir mycket byggt, men en liten slinga, den mellan Kalle Posts väg och Elof
Ljunggrens väg, kan slopas i planerna. Det blir en mycket smal tomt, som är olämplig för
flerfamiljshus.
Yttrande 2: Ang. flerbostadshus, som planeras mellan Elof Ljunggrens väg och Kalle Posts
väg: Det vore bättre om de husen slopades i planen och cykelbanan, som går från
Adolfsbergsrondellen söderut, förlängdes hela vägen längs Elof Ljunggrens väg. Med tanke
på att cykling ska stödjas och att massor av människor kommer att flytta ut hit vore det
bra. Som det är nu korsar cyklister inte vägen, när de kommer från vårt och närliggande
områden utan cyklar på fel sida tills de kommer till cykelbanan när de ska in mot centrum.
Kommentar: Utbyggnad enligt planprogrammet innebär att cykelväg anläggs
likt förslaget i yttrandet.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 8

Jag motsätter mig starkt nybyggnationer inom det markerade området mellan Kalle Posts väg
och Elof Ljunggrens väg (för tydlighets skull det område som ligger i direkt anslutning till
Kalle Posts väg 1-8 baksidorna av tomten). Jag bor på KPV 8 och menar att
nybyggnationerna skulle leda till en väsentlig försämring av min och familjens boendekvalitet.
Vi önskar inte nya grannar i direkt anslutning till vår tomt, det skulle kränka vår privata
sfär då det inte finns något som skulle skydda insyn till våra sovrum, vardagsrum och altan.
När vi flyttade in fanns området bakom vårt hus INTE markerat som ett område där det
var planerat att bygga på, detta undersökte vi noggrant före det att vi köpte bostaden.
Vidare föreslår jag att det istället anläggs ett grönområde bakom vårt hus, som skyddar
insyn och buller från Elof Ljunggrens väg, vilken kommer att bli mer trafikerad i takt med
att områdets invånarantal ökar. Det är också möjligt att planera en cykelbana/gångbana
genom detta grönområde.
Avslutningsvis, för oss som bor på adresserna Kalle Posts väg 1-8 är det mycket viktigt att
vi får fortlöpande information om planerna på nybyggnation. Stämningen i området är orolig
och upprörd och vi hoppas att kommunen tar hänsyn till detta och tillmötesgår oss i vårt
behov av att få vara delaktiga i dialogen och hållas uppdaterade.
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Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 14

Jag vill med detta meddelande framföra mina protester mot byggnationen som planeras i nära
anslutning till Kalle Posts väg 1-8.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 62

Infarten till Kalle Posts väg bör behållas. (Eventuellt i kombination med en rondell.)
Infarten har en dämpande effekt på trafiken till Kalle Posts väg m.fl.
Bebyggelse av flervåningshus väster om Elof Ljunggrens väg (mot Kalle Post) bör inte tillåtas
i det fall infarten inte behålls.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 91

Jag såg en detaljplan för södra ladugårdsskogen på er hemsida och jag vill börja med att säga
att jag tycker det är bra att nyttja den mark som "inte används" till att bygga bostäder...
MEN, varför vill man inte göra så att fler har chans att bygga villor i området? Alltså sälja
tomter? Jag vet många som känner att flerbostadshus skulle "förstöra" det lugn som nu finns
i området och vi är några som känner oro över detta!
Kommentar: Den politiska inriktningen och ställningstagandena för det här
området baseras på kommunens översiktsplan och handlingsplan för stadens
byggande. Inriktningen är därför att det nya området ska komplettera det
befintliga beståndet i Adolfsberg, som idag är ett homogent bostadsområde,
genom att tillskapa andra former av boenden.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kalle Posts väg 97

Jag förstår att Örebro är en stad som växer. Jag förstår att man behöver bostäder till alla.
Jag förstår även att det är på obebyggd mark man bygger. Men det jag inte kan förstå är hur
man väljer att bygga som ni tänkt... Vi som köpt våra hus i Adolfsberg har lagt en liten
extra slant på huset för att det ligger just där det ligger. I LadugårdsSKOGEN.
För oss och många av våra grannar är närhet till skog och mark en del i den livsstil vi valt.
Vi vill ha skogen nära oss. Så, det man inte kan förstå är hur ni tänkt skövla ner våran
tillgång för att få in så många nya invånare som möjligt på den planerade marken.
Hur ni tänkt när allt fågelkvitter ska flytta flera hundra meter bort. Vart flyttar rådjuren?
Det sas på mötet att man skulle bevara viktig skog. Vad är viktig skog och för vem???
Man kan aldrig jämföra en park med en skog. Vilken skog ska vi och de nya invånarna
slåss om att vara i?
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Man har lagt till i planritningen en lite extra remsa med hus precis vid infarten till Kalle
Posts väg. Varför valde man att lägga till dem? För att göra oss ännu mer arga? Det känns
ju helt vansinnigt att göra. Varför har ni valt att lägga de högre husen närmst befintlig
bebyggelse och de lägre bakom? Skulle det inte vara mer harmoniskt/hänsynsfullt att bygga
tvärtom? Att bygga lägre hus mot vårat befintliga område med låga hus och högre desto
längre bort man kommer i området. Då behöver vi inte heller känna att vi bor i en
"bunker".
Hur har man tänkt med skola och omsorg? Verkar ligga väldigt långt fram i byggplanerna.
Det har ju inte fungerat så bra om man tittar på Tybble..
Kort sagt, vi vill ha kvar våran skog. Man kanske kan lämna ett "grönt stråk" mellan oss
och de nya fastigheterna. Det skulle skapa en känsla att vi faktiskt bor i
LadugårdsSKOGEN. Vi får våran känsla kvar och ni får en fin lummighet till de nya
områdena. Det kommer de nya invånarna att uppskatta och värdesätta i deras fundering på
att flytta hit.
Skapa ett nytt, attraktivt område med närhet till skog och mark.
Kommentar: Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder.
Seniorbostäder kan alltså mycket väl bli ett inslag i Södra Ladugårdsskogen
tillsammans med skola och omsorg.
Skog kommer enligt förslaget fortfarande att finnas såväl inom området som i
närheten. Befintliga parker och grönområden i Adolfsberg länkas med de som
tillskapas och bevaras inom Södra Ladugårdsskogen så man kan röra sig mellan
dessa och i längre promenadslingor. Stigar som förbättrar tillgängligheten mot
Sommarro och Reträtten i norr planeras. Vid en utveckling enligt förslaget
kommer nya värden och kvaliteter att tillskapas som också kan öka
livskvaliteten även för de som redan bor i Adolfsberg/Södra Ladugårdsskogen.
Området har planerats för att skapa en god bebyggd miljö och då inkluderas
många värden. Tätare bebyggelse planeras längs med kollektivtrafikstråk för att
bidra till dess underlag medan glesare bebyggelse finns i utkanten av området.
I och med att området bebyggs kommer omgivningen att ändras och
förutsättningarna för de djur och växter som bor/drar nytta av rådande
struktur kommer sannolikt inte uppehålla sig på den aktuella platsen när
området bebyggs. De nya förutsättningarna kommer att bedömas i
detaljplaneskedet då hänsyn tas och de slutgiltiga avvägningarna görs mellan
olika intressen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
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Boende på Kvast-Johannas väg 6

Trafiksituationen idag är redan ohållbar med den lösning som finns med anslutningstrafik
ned till södra länken, hur kommer man kunna klara en befolkningsökning i paritet med
planprogrammet. Då menar jag vägnätet in mot stan, inte ut mot motorvägen som finns med
på planprogrammet
Att det kommer byggas på Glommans sommarstugeområde har de flesta förstått men det är
viktigt att det passar in i miljön och befintligt område. Varför bygga höga hus i detta
område? Och jag hoppas att inte all skog skövlas utan att vi kan behålla lite känsla av att
det är i utkant av staden. En anledning till att vi valde att flytta hit är närheten till
omgivande natur.
Tittar vi på Kalle-Post området så förstår jag inte varför man vill göra två anslutningsvägar
istället för befintlig? Det som är bra med dagens anslutning är att det är lite fri yta runt så
man ser bra då det är blandning av gående, cyklar och bilar/bussar samt att det ligger
busshållplatser i anslutning. En tillfart till borde öka trafikrisken då det blir mer att hålla
koll på samt med byggnationer nära inpå så minskar sikten. Förstår att en anledning är att
man vill bygga på denna yta men det känns ju jättekonstigt, de som har husen ytterst skulle
alltså få ett flervåningshus vid tomtgräns. Det kunde de nog inte drömma om när de köpte
sitt hus. Man kan också undra hur parkeringssituationen skulle lösas, redan idag märks
det att Kalle-Post området byggdes i en tid då antalet bilar per hushåll var mindre, det ställs
bilar på tillfartsgator ibland för att det helt enkelt inte finns plats.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kvast-Johannas väg 12

Bilaga 10.

Kommentar: Trafikplanering är en viktig aspekt att väga in planeringen av ett
nytt bostadsområde. De situationer som nämns i yttrandet ingår i det fortsatta
trafikplaneringsarbetet.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Kvast-Johannas väg 13

Planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen bör speciellt i första och andra etappen
kompletteras med rad-kedjehus och eventuellt även villa bebebyggelse. En blandad bebyggelse
kommer i större utsträckning i senare etapper, men ligger långt fram i tiden. Vår
uppfattning är att man i detta avstånd från stadens centrum skall ha en större inriktning på
småhusbebebygglse med inslag av flerbostadshus. Ladugårdsängen ligger alldeles i närheten
met kraftigt förtätad bebyggelse. Indikationer från fastighetsägare och mäklare visar på att
bostäderna i ”nya Ladugårds/Sörbyängen börjar tendera att bli svåra att sälja/hyra ut.
Detta är förståligt när man ser hur tät bebyggelsen blir där, med många bostäder som
knappt kommer få något dagsljus. Det skulle inte vara någon positiv utveckling för
Ladugårdsskogen att förtäta på detta sätt.
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Att försöka stimulera en billigare produktion av rad/kedjehus längs Lundagårdsvägen och
Elofs Ljunggrensväg skulle möjliggöra för fler familjer att kunna bo i ett sådant boende.
Idag är tillgången på småhus generellt bristfällig i Örebro, vilket gör att priserna på dessa
blir drivande. Genom en ökad tillgång kan priserna komma att dämpas.
I denna första etappen bör man i större utsträckning försökar behålla de naturvärden som
finns. Detta genom att behålla mycket träd och att inte förtäta i så stor utsträckning som det
ser ut i planprogrammet. Detta gäller naturligtvis även följande etapper. Det finns flera goda
exempel på detta från bildmaterialet i planprogammet.
Trafiksituationen är redan idag stundtals katastrofal med många flaskhalsar in mot stan,
som gör att det blir långa tidsödande bilköer på grund av underdimensionerade väglösningar.
Det är av största vikt att ta hänsyn till detta i planprogrammet. Utfarten från Adolfsberg
till Glomman för vidare transport mot centrum behöver redan idag en bättre trafiklösning,
förslagsvis med rondell. Vintertid uppstår långa köer och många farliga situationer när
fordon skall ta sig över vägen för vidare transport mot centrum/ladugårdsängen. Vidare är
det flera ”farliga” övergångar för gående och cyklister på vägen till stan, bland annat
cykelbanan vid Coops/Friskis & Svettis etablering vid Ladugårdsängen.
Kommentar: Den politiska inriktningen och ställningstagandena för det här
området baseras på kommunens översiktsplan och handlingsplan för stadens
byggande. Inriktningen är därför att det nya området ska komplettera det
befintliga beståndet i Adolfsberg, som idag är ett homogent bostadsområde,
genom att tillskapa andra former av boenden.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Ladugatan 17

Med anledning av att det nu ska planeras bostäder I Södra Ladugårdsskogen att man då
tar hänsyn till den illaluktande Naturgas anläggningen som finns vid Atleverken som
kommer att ge de boende mycket olägenhet.
Kommentar: Eventuella störningar från bergtäktsverksamheten och
Atleområdet kommer att studeras vidare och hanteras i det kommande
detaljplanearbetet.
-

Boende på Lundagårdsvägen 7

Bilaga 11.

Kommentar: Området där det i synpunkten ges förslag på park är del i en yta
med förslag på bostäder enligt planprogrammet. Efter att planprogrammet har
godkänts så kommer planarbete att initieras i form av detaljplanearbete. Det är
först då som en detaljerad planering görs. Exempelvis var husen ska stå och
var mindre parker anläggs, likt den det ges förslag på i synpunkten. I samband
med att detaljplaner upprättas i framtiden så görs alla avvägningar mellan
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allmänna och enskilda intressen som finns i området. Precis som det framförs i
synpunktens förslag så är det viktigt att skapa trivsamma miljöer, vilket
kommunen jobbar för. Den exakta och detaljerade utformningen fastställs
dock inte i planprogrammet utan i vidare planeringsskeden. Synpunkten
kommer att finnas med vid framtida avvägningar, skissarbeten och planarbete
som ett önskemål.
-

Boende på Motorpsvägen 10

Jag önskar att kommunen tar hänsyn till värdet av att kunna bo på landet men ändå i
staden, så som det nu är att bo i Adolfsberg. Det är viktigt med natur, öppna ytor och en
levande landsbygd. Många använder Vittvångsrakan och området mellan Marieberg och
Bondsätter för motion och rekreation. Området ger barn som växer upp i staden en möjlighet
att se både lantbruksdjur och vilda djur, vilket berikar deras uppväxt. Det är oerhört viktigt
att bevara denna möjlighet! Det är också viktigt att ta hänsyn till ett områdes karaktär,
bevara bebyggelse och se till att området behåller sin atmosfär. Flerfamiljshus i olika
utföranden är direkt förfulande för ett område som i nuläget är mer av landsbygdskaraktär.
Varför inte utnyttja områden i befintlig bebyggelse i Adolfsberg för nybyggnation, t.ex
området framför Eriksbergsgården, området med kolonilotter och "sly" längs med järnvägen
samt riva gamla Konsum och flytta de företag som finns längs Glomman till mer passande
områden? Att istället bebygga dessa områden med 2-3-våningshus, eventuellt med
affärslokaler i botten, skulle ge Adolfsberg ett centrumliknande utseende längs med
Glomman och vackra naturområden skulle kunna få finnas kvar.
Så vitt jag förstår är Örebro kommun inte särskilt bra på att tillgodose idrott för flickor.
Ridsport är vanligen en sport som utövas av flickor. Det finns en ridskola och flera
stall/ridanläggningar i det område som ska bebyggas enligt planen. Att ha närhet från stan
till dessa anläggningar är mycket viktigt för många flickor. Området behövs för att rida i och
låta hästar beta. Vittvångsrakan är en populär ridväg! Enligt min uppfattning borde
Lugnets fotbollsanläggning, som är nedsliten, rivas för att ge mer plats till ridning och bete för
hästar. Det passar bättre med en fotbollsanläggning vid Gustavsvik och betesmark i
anslutning till naturreservatet Sommarro.
Kommentar: Möjligheten att vistas i natur och uppleva vilda djur kvarstår då
stora områden av natur bevaras och sammanhängande parkstråk kommer att
finnas. Utanför området kommer skog fortsättningsvis att finnas i nära
anslutning.
Det finns i dagsläget inget uppdrag som innebär att förändringar görs i
Adolfsberg. En utbyggnad av Södra Ladugårdsskogen enligt detta förslag skulle
samla centrumliknande funktioner längs Glomman i förslagets etapp 1.
Hästhållning inom själva planområdet har inte identifierats. Hästverksamheten
i närheten ses som en stor kvalité för området inte minst med sina sociala
fördelar och popularitet som fritidsaktivitet. I kommande detaljplanearbeten
bör lämpliga lägen för ridstigar i naturområdena studeras vidare. Även
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eventuell påverkan på bostadsutbyggnaden från hästverksamheter, speciellt ur
hälsosynpunkt, ska utredas vidare i kommande planläggning.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Mygg- och Spindelvägen

Bilaga 12.

Kommentar: Förtätning och blandad bebyggelse bidrar bland annat till att
minska utsläpp från transporter genom att det ökar underlaget för
kollektivtrafik, vilket bidrar till ett miljömässigt mer hållbart samhälle. Den
blandade bebyggelsen skapar också förutsättningar för social hållbarhet och
attraktivitet genom att olika befolkningsgrupper som är socioekonomiskt olika
har möjlighet att mötas i det vardagliga livet. Möten mellan människor kan leda
till ökad förståelse och respekt mellan olika grupper i samhället.
Boendesegregation minskar förutsättningarna för dessa möten. Att försöka
minska boendesegregationen genom blandad bebyggelse och blandade
funktioner kan därför ha positiva effekter för en ökad integration i stort.
Nyetablerade bostadsområden tenderar också att vara attraktiva och ha ett
högt värde på marknaden.
Örebro kommuns handlingsplan för stadens byggande konkretiserar
argumenten till översiktsplanens intentioner om förtätning:
• Omväxlande bebyggelse, där ett stort och varierat utbud av
arbetsplatser, butiker, skolor och fritidsaktiviteter kan nås på kort
avstånd.
• Ökar möjligheten att använda gång och cykel och minskar beroendet
av bilen.
• Tillkommande bebyggelse ökar befolkningsunderlaget för befintliga
kollektivtrafiklinjer som kan få högre turtäthet.
• Befintlig infrastruktur som gator, elsystem, vatten och avlopp kan
utnyttjas.
• Tillkommande befolkningsunderlag ökar utbudet av service och
mötesplatser som skapar ett positivt stadsliv.
• Ett verktyg för att (på sikt) rucka på bostadsstrukturer för att få en mer
blandad och sammanhållen stad.
Mycket forsning har på senare år bedrivits på ämnet förtätning och Boverket,
myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, föreslår förtätning
som en utvecklingsstrategi i bland annat ”Vision Sverige 2025” och ”Förslag
till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”.
Stadsbyggnads bedömning är att området mellan det befintliga bostadsområdet
och det nya föreslås planeras som park. Vid arbetet med planprogrammet har
en värdering gjorts av vilka grönytor/skogspartier som har högst naturvärden,
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samt deras värde för rekreation. Ser man till hela den ytan som
planprogrammet omfattar är värdena i den del samrådssvaret avser ganska låga.
Då en stor del av marken inom planprogrammet är tänkt att tas i anspråk för
bebyggelse ses detta skogsparti inte som en av de mest prioriterade att bevara
som skogsmark när avvägningar behöver göras av vilka gröna strukturer som
är viktigast att ha kvar. Då delar av den allmänna marken i direkt anslutning till
befintliga tomter redan tagits i anspråk av de boende och till stor del saknar
naturlig vegetation skulle det vara svårt att skapa något annat än ett parkartat
stråk. Stadsbyggnad ser att det grönstråk som pekas ut som park i planen idag
har bra förutsättningar att fortsatt vara ett trevligt rekreationsstråk som bidrar
till den boendekvalitet som samrådssvaret åsyftar.
I samband med det kommande detaljplanearbetet kommer markradon,
byggnaders höjder, karaktären på det nämnda grönstråket och övriga
synpunkter att utredas vidare.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Fastighetsägare till Nikolai 3:140

Jag äger tillsammans med min syster ett torp på Lundagårdsvägen som vi nyttjar som
sommarstuga. Vi fick genom grannen information om byggplaner för området nu i helgen
(28/4) och förvånas över att vi inte kontaktats för att ge oss möjlighet att delta i samråd
kring planerna.
Jag ser en stor påverkan på oss och vårt sommarparadis som idag ligger "på landet" i skogsoch åkermiljö. Huvudsaklig ljudmiljö är fågelkvitter och vind i trädtopparna. Planerna visar
på att vår sommarstuga kommer att ligga i anslutning till stora bostadsområden, vilket
kommer att helt förändra vår utsikt och känsla av sommaridyll. Remsan av skog mot
Adolfsberg har fungerat som en buffertzon mellan stad och land. Men nu ska den ersättas
med hus, och Lundagårdsvägen förvandlas till en stadsgata med tillhörande trafik. Jag
känner stor oro för att vår fastighet, som endast bebos på somrarna, inte heller längre
kommer att få vara ifred från allehanda skadegörelse. Hittills har vi varit relativt
förskonade tack vare att fastigheten ändå nu ligger avskilt från "civilisationen". Vår
tillfartsväg till fastigheten ansluter till Lundagårdsvägen inom det planerade området. Vår
fastighet har servitut på tillfartsvägen (Dnr 133/1952) som är kommunal väg sedan den
1952. En rätt som gäller "tills dess annan utfartsväg har anordnats genom stadsplan".
Eftersom jag äger en fastighet i nära anslutning till de planerade områdena med för mig stor
påverkan, men jag hittills inte fått någon information tillhanda gällande dessa planer för att
aktivt kunna delta i samrådsaktiviteter, vill jag i fortsättningen ta del av alla handlingar och
all kommunikation som sker utifrån denna plan från och med idag, 2017-05-30. Eftersom
jag bor på annan ort behöver information och kommunikation ske direkt till mig på min
bokföringsadress, då jag inte har tillgång till lokala medier, såsom Nerikes Allehanda t.ex.
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Kommentar: Ett särskilt utskick med information om att planprogrammet
skulle samrådas skickades till direkt berörda fastighetsägare inom planområdet.
För övriga medborgare gäller att all information angående pågående
planarbeten kommuniceras genom annonsering på kommunens hemsida och
på ett antal fysiska utställningsplatser.
I den officiella detaljplaneprocessen kommer information om föreslagen
planläggning finnas tillgänglig på nytt. Då finns också återigen möjlighet för
medborgarna att uttrycka sina synpunkter.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Odensbergsgatan

Bilaga 13.

Kommentar: Vid arbetet med planprogrammet har en värdering gjorts av
vilka grönytor/skogspartier som har högst naturvärden, samt deras värde för
rekreation. Ser man till hela den ytan som planprogrammet omfattar är värdena
i den del samrådssvaret avser ganska låga. Vegetationen består av så kallad
triviallövskog som vuxit upp på förre detta åkermark. Skogen är ungmedelålders och består till övervägande del av björk, asp och sälg. Markskiktet
består till stor del av olika gräsarter, hallon och andra näringsgynnade arter. Då
en stor del av marken inom planprogrammet är tänkt att tas i anspråk för
bebyggelse ses detta skogsparti inte som en av de mest prioriterade när
avvägningar behöver göras av vilka gröna strukturer som är viktigast att ha
kvar i samband med den redan angivna utvecklingen av området.
Då en stor del av marken i direkt anslutning till befintliga tomter på
Odensbergsgatan redan tagits i anspråk av de boende och till stor del saknar
naturlig vegetation ses det inte som ett bra alternativ att istället förlägga det
gröna stråket där. Det skulle vara svårt att skapa något annat än ett parkartat
stråk. Många har framfört önskemål om att bevara skogsmiljöer; såväl i
samrådsyttranden som på samrådsmötet. Hellre skog än park. Stadsbyggnad
ser att det grönstråk som pekas ut i planen idag har betydligt bättre
förutsättningar att bli ett trevligt rekreationsstråk med skogskaraktär för
allmänheten.
Bebyggelsen skulle i detta område bidra till att binda samman befintlig och ny
bebyggelse vilket bland annat bidrar till social hållbarhet. Bebyggelsekaraktär på
nya bostäder kommer att studeras i detaljplaneskedet och kommer att ta
hänsyn till den intilliggande bebyggelsen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
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Boende på Olofbergsvägen 6

Yttrande 1: Några synpunkter angående byggnation vid Bergavägen: Vi motsätter oss
bebyggelse högre än 2 våningar. Sedan vill vi att skogen skall vara orörd natur, den används
av många människor till ridning, mountainbikeåkare, samt vandrare då det är många
stigar. Gott om blåbär och svamp som plockas av en del. Den innehåller också en rik natur
av fåglar och andra djur som aldrig kan ersättas av parkmark.
Yttrande 2: Har redan skrivit en gång förut, men är osäker att Mailet gick fram. Vad vi
skulle sakna med det förslag som ritningarna visar är den stadsnära skogen. Den är ganska
frekventerad av vandrare, ridande, mountainbike åkare. Även djurlivet med häckande fåglar
andra däggdjur kommer inte finnas i ett parkområde! "Låt skogen bli orörd" Grönområden
med parkmark kan aldrig ersätta det naturliga. Vad beträffande bebyggelsen utmed
Bergavägen vore önskvärt att det byggs liknande hustyper inte högre än två våningar.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Olofbergsvägen 26

Såg av en slump (!) att det planeras ett enormt bostadsprojekt precis i anknytning till vår
bostad. Tycker det är mycket märkligt att vi som bor i området inte har fått mer
lättillgänglig information om detta (t.ex. lapp i brevlådan).
Ni vill ha våra synpunkter. Min fråga är: Vad kan vi påverka? Hur kan vi påverka?
Vad krävs för att kunna påverka?
Min bedömning är att ingen som bor i området är intresserade av denna utbyggnad då det
kommer att förändra hela områdets karaktär. Min personliga åsikt är att det måste få
finnas lugna områden med närhet till skog och natur i en stad som Örebro och anser därför
att det vore ett förödande misstag att realisera detta.
Kommentar: Under samrådstiden var förslaget tillgängligt i enlighet med hur
planeringsprocessen regleras i Plan- och bygglagen. Annonsering har skett i
NA och Örebroarn, förslaget har funnits tillgängligt på utställningsplatser samt
kommunens hemsida. De synpunkter som kommit in har sammanställts och
kommenteras i denna samrådsredogörelse. Avvägningar har gjorts mellan
allmänna och enskilda intressen och resulterat i ett något reviderat förslag inför
godkännandet. När planprogrammet godkänts kan detaljplanearbete initieras
och i detaljplaneprocessen finns ytterligare möjlighet att framföra sina
synpunkter på det konkreta förslag som en detaljplan innebär.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Olofbergsvägen 1

En undran är ju varför ni inte prospekterar längs med Norrköpingsvägen istället där det
blandannat inte finns nånannan bebyggelse och en vettig befintlig väg redan in mot stan.
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Ska det ändå byggas där det är tänkt så är min önskan att det byggs lägre hus (Villor,
Radhus) närmast mot befintlig bebyggelse och högre hus (flerfamiljshus), om det måste, längre
bort.
Kommentar: Kommunen redovisar i sin översiktsplan bland annat en
inriktning på områden där bostäder kan komma att byggas. Området mellan
Brickebacken och Adolfsberg, i närheten av Norrköpingsvägen, finns med som
strategiska områden där nya stadsdelar kan komma att planeras.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Olofsbergsvägen 12

Tycker att det är tragiskt att förstöra den fina miljön vi nu bor i med skogen alldeles över
vägen och ett lugnt område. Har bott här i snart 18 år och trivs just för att när jag tittar ut
genom fönstret ser skogen och inte rakt in i en lägenhet. Nej, om dessa planer sätts i verket
kommer jag definitivt att flytta härifrån.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Olofbergsvägen 14

Yttrande 1: Vad är en service center?
Ni borde har klarhet eller transarans med ett chatt forum så man kan se andra insändares
åsikter. Det är inte genomtänkt.
Yttrande 2: Vad är en service center och kan ni förklara verksamheter i Södra
Ladugårdsskogen ref sam 115 /2016.
Yttrande 3: Jag har aldrig haft någon bekräftelse att ni har mottagit mina åsikter? När ska
ni skickar ut detailjpanen till allmanheten?
Kommentar: Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna in synpunkter
på förslaget bland annat via ett tillfälligt formulär som fanns tillgängligt på
kommunens hemsida. Formuläret var inte tänkt för att ställa frågor utan för att
lämna synpunkter.
Så snart det uppmärksammades att ovanstående frågor lämnats via formuläret
så togs kontakt via telefon för att besvara frågorna. Bland annat reddes en
begreppsförvirring angående "servicecenter" ut och det kunde klargöras
exempel på service och bostadsnära verksamheter som skulle kunna
förekomma i det framtida området. Även en beskrivning av
planeringsprocessen gjordes: Planeringsprocessen innebär att kommunen efter
genomfört samråd sammanställer alla inkomna synpunkter i en så kallad
samrådsredogörelse (denna handling). I denna tas alla synpunkter upp och
besvaras av kommunen som ska ta ställning i frågorna. Individuella svar
lämnas inte utan allt sammanställs i samrådsredogörelsen. Det är denna
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redogörelse som politikerna sedan tar ställning till inför det fortsatta arbetet
och kommande detaljplanearbeten, vilket följer efter detta planprogramskede.
-

Boende på Olofsbergsvägen 26

Yttrande 1: För att öka mångfalden samt att blanda olika fastigheter. Så borde det
rimligtvis vara mer befogat att sätta villor mellan Olofsbergsvägen - lundavägen och
flervåningshusen vid Bondsätter, samt bakom Myrvägen. Som jag förstår av vad ni skriver,
så ska villorna sättas där det bara finns villor i dagsläget. Mycket märkligt.
Det ni måste vara mycket bättre på är att se över vägarna. Nere vid Coop, är det rena rama
kaoset som det är nu och ska då ytterligare ett par tusen bilar dit så blir det totalstop.
Yttrande 2: Vi har valt att bosätta oss i närheten av skogen, för att kunna gå ut med både
vår hund samt barn för att upptäcka och njuta av naturen. Är starkt emot era planer att
sätta ut höghus i detta område samt att sätta alla höghus runt samma ställe (Elof ljungens
väg/bergväggen). Ska det vara integrering så bör ju höghusen sitta bakom Spindelvägen där
det enbart finns villor. Inga par, kedjehus som det är runt Elof ljungens väg. Hade jag vetat
om era planer så hade jag inte köpt hus här. Motsätter mig starkt mot detta.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Porla Gränd 33

Noterade i planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen att det mer eller mindre inte finns
några tomter för småhusbebyggelse. Efterfrågan på tomter för fristående småhus ’’villor’’ är
enorm i Örebro. Så passa stor att folk flyttar till kringliggande kommuner på grund av brist
på tomter. Varför planlägger man inte för den efterfrågade småhusbebyggelse i anslutning till
detta ytterområde?
Kommentar: Den politiska inriktningen och ställningstagandena för det här
området baseras på kommunens översiktsplan och handlingsplan för stadens
byggande. Inriktningen är därför att det nya området ska komplettera det
befintliga beståndet i Adolfsberg, som idag är ett homogent bostadsområde,
genom att tillskapa andra former av boenden.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Stenstugevägen 2

Yttrande 1: Tack för ett bra möte på Adolfsbergsskolan. Jag har flyttade till Adolfsberg för
30 år sedan att vara nära naturen: Bondsättersvägen ut, Sommarro, Reträtten. Jag bor nära
etapp 1. Det finns inget annat område i Örebro som liknar detta i avseende på natur. Det
finns inget annat område liknande detta att flytta till, den dagen jag och min man måste
flytta från vårt stora hus. I den föreslagna områdesplanen finns flera förskolor inritade men
inget seniorboende! Tänker ni bara på barnfamiljer (alla deltagande tjänstemän på mötet
verkade vara i åldrarna mellan 30 och 40 år)? En tjänsteman sa på fråga om seniorboenden
att "det nog var tänkt i flerbostadshusen". För mig framträder detta uttalande inte som en
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målinriktad viljeyttring! Det verkar inte tänkt alls! Vart ska alla som vi, som bor två
personer i stora hus, ta vägen? Tycker ni inte det vore bra om fler hus blev till salu? Örebro
kommun vill ha integration. Innefattar detta också olika åldrar, olika generationer? Om
inte -liknar det åldersism. Som senior vill jag bo kvar i underbara gröna Adolfsberg. Många
flyttar till stan. Det vill inte jag. Gör om och rita in seniorboenden!
Yttrande 2: Jag bor nära etapp 1, där min blåbärsskog nu finns. Angående planen för etapp
1 med flerbostadshus: Gör nu detta område till ett riktigt bra föredöme för en grön miljö!
Planera för låga flerbostadshus med bevarande av många träd och buskar emellan husen så
att fågellivet delvis kan få finnas kvar. Ställ krav på byggherrar: miljösmarta, ekologiska
hus i samklang med naturen. Inga fula bilparkeringar- garage under husen! Gör området till
ett riktigt attraktivt område ur natur och miljösynpunkt! Många i Adolfsberg har flyttat hit
just för att vara nära naturen. Vi vill fortsätta att trivas med denna närhet.
Kommentar: Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder.
Stadsbyggnad tar med sig synpunkten och delar uppfattningen om att det är
vore bra med seniorbostäder i området. Seniorbostäder kan alltså mycket väl
bli ett inslag i Södra Ladugårdsskogen.
Planprogrammets intentioner om naturnära boende ska vara styrande genom
hela planeringsprocessen och dialog kommer att föras med framtida byggherrar
för att säkerställa detta.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Smedtorpsvägen 35B

Hej! Jag bor på Smedstorpsvägen 35 B i Adolfsberg. Vi kommer att påverkas av
kommunens byggplaner söder och öster om Adolfsberg. Vi bor i ett gammalt hus bakom
Spindelvägen och har redan drabbats då kommunen valde att bygga Myggvägen och förlänga
Spindelvägen.
-Vi fick mer trafik och åkte på att betala för asfaltering av allmän väg som vi inte vill ha.
-Miste skogen som vi tidigare hade intill tomten. Vilket medförde att vi inte längre fick
njuta av alla härliga fågelläten. Skogen är också en härlig plats för våra barn att leka i.
Tycker det rimmar illa med att " I Örebro är vi väldigt måna om att människor ska ha
nära till naturen". Varför inte spara skogen istället för att bygga gröna platser???
Nu tar det bara en liten stund genom skogen så är man på landet. Vill INTE att den
möjligheten byggs bort.
-Fick vårat naturliga dike, som vi använder till dagvatten, kulverterat efter att kommunen
(som först ville lägga igen det) insåg att vi MÅSTE ha diket kvar. Nu leds det ut i skogen
men underhålls inte. Dom har nyss varit och rensat runt diket i skogen efter påtryckningar
av oss. Dessutom misstänker vi att kommunen har kopplat på diket på FEL dike.
Det sägs att vi kommer att få mer regn i framtiden och detta måste då innebära större risker
för översvämningar. Se på Hallsberg och Åbytorp. Vem ersätter våra förstörda hus?
Har sett information från kommunen i NA att alla fastighetsägare måste tänka på
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framtidens ökade nederbörd. Men varför då lägga igen naturliga diken och ta bort skog som
dricker en hel del???
- Alla gamla stenmurar skulle sparas och vara skyddade för framtiden. Många har redan
tagit bort dom eller täckt över dom. Vem ser till att det inte förstörs utan man ska även i
framtiden kunna se alla vackra stenmurar.
-Tycker heller inte om tanken med blandbebyggelse utan vill att dom bygger klart Lindhult
och Sörbyängen/Ladugårdsängen först och utvärderar hur det blir efter ett visst antal år.
Varför bygga flervåningshus som kommer att skugga befintliga hus?
- Vill också att man inte börjar bygga på fler ställen i kommunen innan allt annat är
färdigt byggt och uthyrt/sålt som ex Lindhult, Sörbyängen, Ladugårdsängen, Bettorp,
Mellringe, m.fl.
-När högkonjukturen tar slut snart vad händer då med alla tomter/fastigheter. Värt att
tänka på INNAN man förstör våran skog och miljö.
-Vi har ont om dricksvatten i Örebro. Hur blir det med fler invånare?
-Varför lämna ut byggplaner där ni planerat för skolor på privat mark UTAN att prata
med fastighetsägarna.
-Vill också att Bondsätter ska bevaras som det är med hästgårdar och på landet känsla.
-Smedstorpsvägen kommer att bli genomfartsväg senare; Hur har ni tänkt med farthinder
och utfarter som redan nu har problem.
-Varför bygga två utfarter från Kalle post och hus i den lilla skogen som finns där.
Kommentar: I det kommande detaljplaneskedet kommer frågorna att utredas
vidare för att säkerställa hantering av regnvatten. Fler frågor som hanteras i
detaljplaneskedet är hur fornminnen bäst tas tillvara och skuggstudier görs för
att beakta eventuella skuggningar.
Planprogrammet visar på en långsiktig planering för att skapa en hållbar
utveckling inför framtida behov. Konjunkturen styr inte denna planering.
Stenmurar skyddas genom det generella biotopskyddet och där krävs att
kommunen ansöker om dispens om det krävs. I processen bevakar
Länsstyrelsen.
Örebro kommun arbetar strategiskt för att säkra dricksvattenförsörjningen
även med en ökad befolkning. Kommunen ska utreda möjligheterna att ta
vatten från Vättern. Detta skulle göra kommunens befintliga vattentäkt till
reservvattentäkt och minska sårbarheten för vattenförsörjningen.
Planprogrammet anger vilken markanvändning kommunen ser som lämplig i
framtiden ur ett kommunövergripande, strategiskt perspektiv och visar på en
möjlighet att exploatera marken. Där marken är privatägd styrs genomförandet,
utbyggnadstakten och utbyggnadens omfattning av fastighetsägarna.
Kommunen kommer dock inte att tillåta andra åtgärder som skulle försvåra för
den angivna markanvändningen.
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För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Sofiebergsvägen 14

Har tagit del av er info om planerna för hur bostadsområdet ska utvecklas, såväl skriftligt
som genom ett informationsmöte med representanter från kommunen.
Tillgången till en bra skola och förskola, stora grönområden och närheten till fina
naturområden, samtidigt som avståndet till centrum är relativt kort, gör att området varit
och är attraktivt. Med en klok utbyggnad kan området förhoppnings förbli trivsamt och
genom att erbjuda många olika boendeformer kan Adolfsberg (Södra Ladugårdsskogen) på
sikt bli mindre segregerat.
Några konkreta synpunkter
- Viktigt med varierande boendeformer och att anpassa de nya byggnaderna i storlek och
höjd så att de harmonierar med nuvarande villor. Det får inte bli en "mur" av höga kolosser
runt det nuvarande området.
- Viktigt att bevara naturområden (skog) och att se till att det finns ordentliga grönområden.
- Bra att det redan nu finns inplanerat förskolor och skolor, men lika viktigt är att planera
in olika typer av seniorboenden.
- Vi är många äldre som bor kvar i våra hus eftersom vi trivs i området och känner väl till
den omgivande naturen. Om lämpliga seniorbostäder byggs redan i etapp 1 kan vi bo kvar i
området och vistas i den natur vi känner väl, samtidigt som vi lämnar plats för barnfamiljer
i våra hus. På så vis blir det en bättre dynamik av "gamla och nya" både i den gamla
villabebyggelsen och det nya området.
Kommentar: Stadsbyggnad delar uppfattningen om att viktiga delar i området
är utformningen och arkitekturen, bevarandet av naturområden och
etableringen av blandade bostadsformer så som seniorboenden. Synpunkterna
kommer vidare att hanteras i detaljplanearbetet.
Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder. Stadsbyggnad tar med
sig synpunkten och delar uppfattningen om att det är vore bra med
seniorbostäder i området. Seniorbostäder kan alltså mycket väl bli ett inslag i
Södra Ladugårdsskogen.
-

Boende på Sofiebergsvägen 14

Yttrande 1: Nuvarande bebyggelse domineras av villor som till stor del bebos av äldre
personer. Barnen är utflugna och många bor kvar i sina stora villor utan att lockas att flytta
till nytt boende. En flytt från huset innebär både ett dyrare och ”boendekvalitativt” sämre
alternativ.
Jag tror att många skulle lockas till flytt om ni på ett tidigt stadium presenterar/planerar in
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seniorboenden/äldreboenden i det nya området redan i etapp 1. Detta på samma sätt som ni
gjort med förskolor.
Äldre husägare flyttar då ut från det ”gamla” och in i det ”nya” området. Barnfamiljer kan
flytta in i det ”gamla” området, vilket startar startar en dynamik i områdets
ålderssammansättninge som annars är omöjligt/svårt att åstadkomma.
Jag och min fru är båda pensionärer som uppskattar områdets lugn och närhet till natur. Vi
skulle absolut lockas att flytta till seniorboende i utbyggnadsområdet.
Yttrande 2: Ladugårdsskogens nuvarande bebyggelse utgörs av villor och kedjehus i 1- eller 1
1/2 plan med generösa grönytor. Det är viktigt att den nya bebyggelsen i de olika etapperna
harmonierar i utseende/höjd med nuvarande. Om det blir höghus (5 vån eller högre) bildas
ju en veritabel ringmur runt det gamla området. Detta skulle verkligen förstöra/förfula!!!
Yttrande 3: Utbyggnaden av området innebär ett kraftigt ökat trafikflöde. Det är viktigt att
hela ”trafikkedjan” från bostad till arbetsplats/skola är säker. Jag tror att många tar bilen
istället för cykeln enbart av osäkerhet/rädsla i trafiken. Att skapa en säker trafikmiljö för
cyklister och fotgängare måste vara högt prioriterad - bilisterna sitter oftast säkra i sina
bilar.
Trafiksituationen är kaotisk i områdena korsningen Karlsdalsalle´n samt
infarten till COOP Ladugårdsängen. Här måste verkligen tänka till!!!!
Yttrande 4: Kulturskyddsområdet Sommarro och naturskyddsområdet Reträtten utgör ett
viktigt grönt stråk i en annars alltför fragmenterad grön stadsmiljö. Det är en mycket
värdefull miljö både för människor och djur/växter.
Den stora utbyggnaden av Ladugårdsängen samt den planerade utbyggnaden av
Ladugårdsskogen innebär att tiotusentals människor kommer att använda området till
viktig rekreation. Detta ställer helt nya krav på planering av olika verksamheter för att
minimera slitage och intressekonflikter i områdena.
Nuvarande situation med ridning på de flesta promenadstigarna i Sommarroskogen är ett
exempel på intressekonflikt. (Karlsdals ridskola rider sönder de flesta stigar = svårt att
promenera eller dra barnvagn). Som jag ser det borde ridning vara tillåten endast på
särskilda ridstigar.
Kommentar: Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder. Det finns
således ingen särskild bestämmelse om just seniorbostäder men Stadsbyggnad
tar med sig synpunkten och delar uppfattningen om att det är vore bra med
seniorbostäder i området. Seniorbostäder kan alltså mycket väl bli ett inslag i
Södra Ladugårdsskogen.
Ridning omfattas av allemansrätten så det är därför tillåtet att rida på
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kommunal eller annans mark. Kommunen har dock möjlighet att reglera
ridning i tätbygd. Det kan exempelvis handla om kommunens gångstråk och
motionsspår som är till för allmänheten där man ser att ridningen har en
negativ påverkan. Kommunen har då möjlighet att förbjuda ridning på dessa
vägar/stigar genom reglering i de lokala ordningsföreskrifterna samt
uppsättning av skyltar. Kommunen tar med sig synpunkten till kommande
planarbete för fortsatt bedömning och avvägning för att skapa en god helhet.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Spindelvägen 28

Bilaga 14.

Kommentar: Den planskilda korsningen planeras för att vara färdig när
planprogrammets sydvästra delar ska byggas. Den kommer alltså inte stå färdig
när den första bebyggelsen, vilket troligtvis blir i planprogrammets nordöstra
del, står klar. Anledningen är dels att processen med järnvägsplan tar tid men
också att de ekonomiska förutsättningarna för den tänkta tunneln blir bättre
efter att delar av planprogrammet byggts ut. Tunneln är så pass kostsam att
den främst är motiverad om/när hela planprogrammet realiseras. Behovet av
den planskilda korsningen hänger samman med utbyggnaden intill denna.
Södra vägen är prioriterad flödesmässigt och därför är korsningsutformningen
mot Glomman som den är. Glomman västerut mot Mosåsvägen finns som
alternativ och simuleringar av cirkulationsplatserna längs Mosåsvägen visar att
dessa korsningspunkter klarar ökade trafikflöden. Mot sydost och söderut finns
Bondsättersvägen som ett alternativ. Korsningspunkten vid Södra
Ladugårdsängen byggs om inom kort i samband med att den nya stadsdelen
där växer fram.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Tuppa-Klaras väg 16

Bevara området Kalle-Post intakt. Det innebär att infarten inte skall ändras utan vara
kvar som nu. att det gröna stråket som finns längs Elof Ljunggrens väg mot Kalle Post sida
mellan Glomman och Bergavägen bevaras. Viktigt för miljön och djurlivet! att inga hus
byggs på den sida av Elof Ljunggrens väg som vetter mot Kalle Post området.
Vid nybyggnation på andra sidan Elof Ljunggrens väg byggs en likadan infart till området
som finns vid infarten till Kalle Posts väg. Den läggs mittemot befintlig infart till Kalle Post
och där görs en minirondell. Detta innebär att det bara blir en utfart på Elof Ljunggrens väg
istället för två fyrvägskorsningar. säkrare utfart bara en korsning att passera med cykelvägen
längs Elof Ljunggrens väg bättre trafikflöde på Elof Ljunggrens väg då det kommer att vara
en gata med mycket genomfartstrafik.
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Byggnationen i nuvarande skogsområdet mellan Elof Ljunggrens väg och Lundagårdsvägen
bör bestå av hus som inte är högre än två våningar, gärna även rad- och kedjehus för att
bevara områdets karaktär. Se Halltorpsområdet som förebild. Bevara många skogsöar i
bostadsområdet, viktigt för miljö och trivsel.
Bevara ett grönt stråk även på östra sidan av Elof Ljunggrens väg. Viktigt för miljön då
trafiken kommer att öka. Det blir också en naturlig ljudvall mot bostäderna. Ett grönt
område är också viktigt för djurlivet.
Infrastrukturen i form av vägar till och från de nybyggda områdena bör vara klara innan
byggstart. Vi har sett, ser och upplever problem i trafiken då vi ska ta oss ner till centrala
delar av Örebro. Infarten till Coop Ladugårdsängen innebär en stor säkerhetsrisk för såväl
cyklister som bilister redan innan inflyttningen till de nybyggda husen. Vissa tider på dygnet
är köerna vid Karlsdalsallén och rondellen vid Ingenting mycket långa, vilket också påverkar
kollektivtrafiken. När många fler människor ska bo i Ladugårdsskogen kommer trycket på
att komma ut från Glomman till Södra vägen att bli än större. Där behövs en rondell!
För att bättra trafikflödet från Ladugårdsskogen mot Almbyhållet bör ReträttvägenSörbyvägen asfalteras snarast för att minska damm för boende efter vägen samt att
Reträttvägen avlastar Södravägen - Karlsdals allén.
Bygg omedelbart ut cykelbanan efter Elof Ljunggrens väg ända ned till Bergavägen. Nu
cyklar många, både unga och vuxna, på fel sida mot mötande trafik från Kalle Post väg mot
Glomman för att slippa korsa Elof Ljunggrens väg två gånger. Just nu en trafikfara!
Finns det några planer på att bygga en vårdcentral med BVC, MVC samt senior- och
äldreboende på östra sidan om järnvägen? Befolkningen här kommer att öka markant enligt
planen samtidigt som det sker en stor utbyggnad med befolkningsökning som följd väster om
järnvägen. Där finns idag en VC samt senior- och äldreboende men kommer det att räcka
till?
Kommentar: De två föreslagna infarterna från Elof Ljunggrens väg har
bedömts lämpliga att behålla tillsammans med den befintliga infarten till Kalle
Posts väg. Förutom att infarterna bidrar till en bra trafiklösning så fungerar de
också hastighetsdämpande för trafiken på Elof Ljunggrens väg.
Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder. Stadsbyggnad tar med
sig synpunkten och delar uppfattningen om att det är vore bra med
seniorbostäder i området. Seniorbostäder kan alltså mycket väl bli ett inslag i
Södra Ladugårdsskogen. Parallellt pågår arbete med planering av stadens
vårdcentraler för att möta den ökade befolkningsutvecklingen.
Södra vägen är uttalad i kommunens översiktsplan som en viktig länk mellan
sydöstra och sydvästra Örebro (som också är viktig för utryckningstrafiken)
varför framkomligheten på Södra vägen är prioriterad. I dagsläget finns det inte
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planer på att anlägga en cirkulationsplats vid Glomman/Södra vägen. Däremot
finns det tankar på, som planprogrammet visar, att skapa ytterligare en
anslutning mot Södra vägen från Lundagårdsvägen.
Höjd standard på Reträttvägen, så som asfaltering, skulle skapa mer
genomfartstrafik på vägen vilket kommunen idag inte planerar för. På sikt kan
dock frågan bli mer aktuell.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Tryffelvägen 12B

Bra att skolor mm finns med från början. Ett grundproblem i Örebro är bristen på
tvärförbindelser. Förslag: Förläng Olof Ljunggrens väg till Gränsösevägen så att trafikanter
som ska resa från Örebro kan åka direkt ut på E18/E20. Som det ser ut nu måste
boende/arbetande i det nya området åka ner på Glomma och sedan tillbaka vilket påverkar
miljön negativt.
Tänk stort och smått i alla planer, hur påverkar denna plan helheten, hur hänger strukturen
ihop, konsekvenser?
Kommentar: Kommunen instämmer i vikten av att trafikstrukturen i staden
hänger samman. Förslaget i yttrandet är förenligt med planprogrammet och
förslag till ny översiktsplan där kopplingen mellan Södra Ladugårdsskogen och
Gränsrösevägen kan förverkligas för att skapa ett sammanhållet gatunät.
-

Boende på Vallhagevägen 2

Yttrande 1: Jag och min man Björn Pettersson bor på Vallhagevägen 2. Vi har tagit del av
ert planprogram för Södra Ladugårdsskogen, som i högsta grad påverkar oss på grund av
var vi bor.
Vi trivs otroligt bra i vårt hus med naturen nära och har bott här i 21 år. Vi undrar över
området mellan Kalle post området och Elof Ljunggrens väg, där ni på den lilla ytan i er
planering har föreslagit "flerbostadshus". Och sen ska det mitt emot, på andra sidan Elof
Ljunggrens väg också byggas "flerbostadshus".
Vi vill på inga villkor att det byggs "flerbostadshus" så nära inpå vår tomt. Det innebär för
oss att vi får flera höga hus runt omkring oss, med insyn in över vår tomt och vårt boende.
Hur tänker ni med ytan framför Kalle posts väg? Byggnation där innebär att vi får hus
mycket nära inpå vårt boende och återigen med insyn eftersom ni planerar "flerbostadshus".
Vad vi förstår av ritningen är ert föreslag att dra om infarten på grund av "flerbostadshus?
Vi emotsätter oss att infarten då också kommer så nära vår tomt.
På andra sidan Elof Ljunggrens väg står det i er planering att det ska byggas "bostäder,
service och verksamheter. Vad innebär det?

41 (113)

ÖREBRO KOMMUN

2018-02-09

Sam 115/2016

Anledningen till att vi köpte vårt hus här är avskildheten med närhet till naturen och lugnet
som det innebär. Djur som råddjur, harar, älg och räv. Alla vackra stenmurar som finns
både på den här sidan och andra sidan av Elof Ljunggrens väg. Kulturarv. Vi tycker därför
inte att det är någon bra plan med "bostäder, service och verksamheter" så nära vårt boende.
Det som är så underbart med boendet i det här området är just närheten till naturen och att,
även om vi bor i radhus så har vi utrymme och luftigt omkring oss. Den planering som ni
redovisar innebär att allt detta försvinner. Varför trycker ni ihop allt så kompakt i er
planering? Vi blir i och med er planering helt inbyggda.
Vi emotsätter oss denna planering. Ytterligare ett stort problem är att då er planering också
avser en så stor inflyttning som 5500 hushåll, kommer miljön att påverkas med all trafik.
Med allt vad det innebär av för naturen och oss som bor här.
Yttrande 2: Vi är emot Örebro kommuns planer på exploatering av Södra
Ladugårdsskogen, som ni presenterar i ert Planprogram för Södra Ladugårdsskogen SAM
115/2016. Vi är istället för ert Nollalternativ.
Vi anser att det vore förödande för området om den planerade bostadsutvecklingen genomförs.
Det byggs redan för mycket i de södra delarna av Örebro, som det är idag. Marieberg,
centrala Adolfsberg och för att inte tala om Sörbyängen. Den enorma exploateringen av
södra delarna av Örebro har redan fått stora konsekvenser för miljön och framkomligheten.
Låt istället staden växa åt andra väderstreck så att vi får en balans av bostäder,
serviceinrättningar och butiker i vår stad.
Ert förslag skulle innebära att vår närhet till naturen i Södra Ladugårdsskogen helt går
förlorad. Den enorma exploateringen som ni beskriver i ert planprogram skulle också
innebära att närheten till naturen och det utrymmet som idag finns mellan våra olika
kvarter/områden/samfälligheter helt skulle försvinna. Vilket skulle förstöra hela konceptet
som vi har här i Södra ladugårdsskogen.
Vi anser att det är fel att planera för fler bostäder/serviceanläggningar här i Södra
Ladugårdsägen. Vi delar inte alls er åsikt om att 700 bostäder och
serviceanläggningar/butiker som ni beskriver ska byggas i etapp 1, för att det som ni skriver
ligger närmast city. Vi har redan fått city närmare på grund av den enorma byggnationen på
Sörbyängen, matvarubutik Coop, bensinmack och nu senast en biltvättsinrättning. Vi
behöver absolut inte ha mer av service/butiker eller bostäder i Södra Ladugårdsskogen. Det
är av största vikt att den natur som finns kvar här i Södra Ladugårdsskogen får vara
fortsatt fredad, då det behövs som en oas i den enormt växande staden Örebro.
Vi är emot ert planprogram därför att det skulle få allt för stora konsekvenser. Vi tänker
då främst på:
- Miljön
- Buller
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- Tätbefolkat
- Förtätning
- Trafik
- Naturvärden som går förlorat
- djurliv
Vi är emot att den enorma huvudled som ni planerar och att Elof Ljugrensväg ska vara en
del av huvudleden. Elof Ljugrensväg är redan idag kraftigt trafikerad. Trafiken har ökat
markant sedan den stora byggnationen i Marieberg påbörjades. Många trafikanter använder
idag Elof Ljugrensväg för att ta sig mellan city, Bondsätter och Marieberg. Det har för oss
inneburit en tydlig ökning vilket innebär buller och avgaser. Om era planer skulle få laga
kraft skulle vi överhuvudtaget inte kunna vistas på vår baksida. Vi anser således inte att
ert resonemang i Planprogrammet om att Elof Ljungrens väg är överdimensionerad för
dagens trafik stämmer.
Miljökonsekvenserna är förutom buller/avgaser från trafiken förödande om
natur/djurliv/fågelliv skulle få stå tillbaka för era planer. Kulturarv/stadsplanering från
när Adolfsberg en gång grundades ruckas. De aktuella planområdet har behållit sin
karaktär sedan länge. Karakteristiskt för Södra Ladugårdsängen är just områdets
skogskaraktär. Områdets bakgrund, utformning ger ett kulturhistoriskt värde. Allt det här
skulle gå förlorat om planen skulle få laga kraft.
Samma sak gäller för de typer av hus som ni presenterar i er planering. Ni beskriver där att
ni vill frångå byggnader som symboliserar Adolfsberg. Vi instämmer inte i ert resonemang
och är därför emot ert förslag. De hus som idag finns i området är anpassade efter tiden de
byggdes och var de byggdes för att harmonisera väl med den omkringliggande miljön. Ert
förslag med höga flerfamiljshus är helt förkastligt. Det är bara att åka igenom den nya delen
av Sörbyängen för att skapa sig en bild av hur de villorna som är inklämda inte
harmoniserar med de höga flerfamiljshus som finns i deras närhet. I Södra Ladugårdsskogen
skulle er planering innebära att hus byggs som ej stämmer överens med nuvarande och det
skulle även innebära insyn till befintlig bebyggelse/tomter.
Vi är emot ert förslag om att flytta infarten till området Kalle Post, för att där bygga ett
flerfamiljshus. Det innebär att vi skulle få en infartsled intill vår tomtgräns, med en
intilliggande korsning till ert planerade servicecenter samt ett flerfamiljshus som granne. Det
är ett helt förkastligt förslag, som vi på inga villkor accepterar.
170416 skrev vi en första skrivelse via e-post samhallsbyhggnad@orebro.se om att vi inte
godkänner Örebro kommuns presenterade Planprogram för Södra Ladugårdsskogen. Vi har
ännu ej fått någon bekräftelse på att handlingen är inkommen till er eller svar på de frågor
som vi ställde.
Yttrande 3:
Nej till exploatering av Södra Ladugårdsskogen, Adolfsberg
Vi bor på Vallhagvevägen 2 i Södra Ladugårdsskogen i Adolfsberg. Vi säger NEJ till
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föreslaget om Planprogram för Södra Ladugårdsskogen. Vi säger JA till förslaget om
Nollvision. Ni som planerar för bostäder i Örebro får låta Örebro stad växa åt något annat
väderstreck än söderut, så det blir lite harmoni i fördelningen. Örebro har bebyggts och
bebyggs fortsatt hårt söderut. Vi är emot en fortsättning av det.
Buller:
Vi är emot att ert förslag om att lägga en trafikled via Elof Ljunggrensväg. Redan idag är
vägen hårt trafikerad. En enorm ökning av trafiken har skett efter den stora exploateringen
och nybyggnationen i Marieberg, vilket innebär att vi redan idag har höga bullernivåer och
problem. De stora köbildningarna som redan idag är ett problem i rusningstrafiken morgon
och kväll innebära problem med avgaser för oss som bor nära Elof Ljunggrens väg i
dagsläget. Med den enorma inflyttning som ni föreslår i ert planprogram skulle situationen
bli ohållbar.
I det förslag som ni lämnar i Planprogram för Södra Ladugårdsskogen, där ni föreslår en
extrem och enormt stor mängd av nyproducerade bostäder så skriver ni om vikten av att
flerfamiljshusen byggs med skyddande ”tysta” ljudisolerade innegårdar ut mot Elof
Ljunggrens väg. Ni skriver att det är av största vikt därför att den kraftiga trafikökningen
som den stora nyproduktionen kommer att innebära genererar höga nivåer av buller. Hur
skulle det då bli för oss som idag bor längs med Elof Ljunggrens väg? Hur skulle
bullernivån bli inomhus och utomhus? Forskning visar att höga nivåer av buller är skadligt.
Vi kommer överhuvudtaget inte att kunna vistas ute i våra trädgårdar.
Trafik:
Att göra Elof Ljunggrens väg till en ren bussgata med en cykelbana, skulle däremot vara en
fungerande plan. Led den ordinarie trafiken via Lundagårdsvägen istället och via den sedan
ut på Glomman/Norrköpingsvägen. Vi skulle då få ned de höga nivåer av buller som redan
existerar, eftersom trafiknivåerna redan är höga samt minska den köbildning som skapas i
rondellerna vid rusningstrafiken morgon och kväll.
Redan idag är det köer ut i rondellen från Glomman ut mot Norrköpingsvägen på morgon
och kväll när det är rusningstrafik. Köerna fortsätter sedan ner mot nästa rondell vid
Rosängen/Ingo bensinstation. Ert förslag skulle innebära att trafiksituationen blev helt
ohållbar. Vi är därför emot ytterligare byggnation här i Södra Ladugårdsängen.
Hastigheterna är tyvärr höga på Elof Ljungrensväg redan idag. Det är få som håller
hastighetsbegränsningen. Den nuvarande infarten till vårt område från Elof Ljunggrens väg
in till området Kalle Post är därför viktig. Den nuvarande infartens utformning innebär att
bilisterna måste sakta ner. Det blir en självklar hastighetsminskning i och med de kraftiga
kurvorna.
Trafikanterna måste då sakta ner och kommer därmed in i området med en automatiskt
lägre hastighet. Det är av högsta vikt att hastigheten ”tvingas” bli lägre än ute på Elof
Ljungrensväg när bilisterna kommer in i vårt bostadsområde via infarten, då många barn
och ungdomar går längs denna väg till och från skola/förskola. Vi är därför emot ert förslag
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om att flytta infarten och istället göra två infarter. Det förslag som ni lämnar är förödande,
då det innebär att hastigheten kommer att bli högre och ökar därmed risken för olyckor och
tillbud.
Naturen:
Låt skogen mellan Elof Ljungrensväg och Lundagårdsvägen vara fredad, en oas, en lunga
som gör att natur och fågel- och djurliv får en chans att finnas kvar i vårt område. Närheten
till naturen och den möjligheten till återhämtning från stadens alla ljud och intryck som
naturens inslag i vårt område ger, är orsaken till att vi valt att köpa tomt och hus i Södra
Ladugårdsskogen. Vi vill leva nära naturen och utan stora trafikleder med mycket trafik
och höga flerfamiljshus in på vårt boende.
Fredade växt- och fågelarter:
I det område som ni föreslår denna enorma byggnation finns värdefulla områden och
ekologiskt värdefulla naturområden. Vi kräver att det generella biotopskyddet efterföljs. Det
är viktigt att tänka på att skyddsvärda träd finns i området. Förutom det finns åkerholmar,
stenrösen och stengärdesgårdar som självklart ska bevaras i sin naturliga miljö.
Det är viktigt att värna om skyddsvärda växt- och djurarter som finns i vårt område Södra
Ladugårdsskogen. Fåglarna Gröngöling och Kornknarr kopplas samman med vårt område
och behöver den sammansättning av natur/miljö som finns idag för att leva och fortplanta
sig. Alla andra fågelarter som vi får möjlighet att uppleva och lyssna till tack vare vår natur
här i området, skulle helt utplånas/försvinna om ert förslag får laga kraft. För att inte tala
om alla de djur som finns i området som rådjur, räv, grävling, vildsvin och älg.
Fornminnen och kulturminnen:
I planområdet finns det åkerholmar, stenrösen och stengärdesgårdar som självklart ska
bevaras i sin naturliga miljö. Det finns också ett antal fornminnen som bebyggelselämningar,
röjningsrösen och stensättningar. Det är en självklarhet att dessa ej ska röras. Denna naturoch kulturhistoriska miljö är viktig att bevara för vår samtid men också för kommande
generationer.
Kulturreservat:
Våra kulturreservat i området Sommarro och Reträtten, som ni i ert förslag nämner som de
enda naturområden som kommer att stå orörda. Dessa två områden kommer under inga
villkor att klara den enorma belastning av alla dessa människor som då skulle bo i området
och därmed nyttja dessa enda grönområden, som ert förslag innebär. Viktiga
kulturminnen/natur kommer att slitas/förstöras. Ni måste tänka om och lämna ytan
mellan Elof Ljunggrensväg och Lundagårdsvägen i fred. Låt den få bli lungan som
syresätter/harmoniserar området, så att det inte blir ett bostadsområde/serviceområde.
Flerfamiljshus/höga hus:
Vi är emot förslaget om flerfamiljshus i som föreslås i planprogrammet. Det blir ingen
harmoni i arkitekturen i det som ni förslår. Det är en självklarhet att fortsätta området i
samma anda/arkitektur som präglar området Södra Ladugårdsängen för att förhindra
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insyn från balkonger i våra trädgårdar. Södra Ladugårdsängen är ett område med
villor/radhus och kedjehus. Vi är vill att området fortsätter att utvecklas inom samma
arkitektur.
När vi köpte vårt hus och vår tomt och tog del av 1974 års planprogram framkom ingen
information om att planeringen helt plötsligt ska innehålla flerfamiljshus. Vi är emot detta,
då insyn från ett flerfamiljshus skulle göra att vi inte får någon privat sfär att vara i trots att
vi har betalt för våra tomter och att risken för en värdeminskning av vår egendom blir
överhängande då insynen skulle bli enorm och då också komma uppifrån vilket är svårt att
skydda sig mot/bygga bort.
Flerfamiljshus harmoniserar inte med den byggnation som finns mot Elof Ljunggrens väg och
det gör ingen skillnad med det flerfamiljshus som ni har som förslag att bygga vid den
nuvarande infarten till vårt område vid Kalle Post.
Infarten till området från Elof Ljunggrens väg:
Som vi skriver ovan är det av högsta vikt att infarten från Elof Ljunggrens väg in till Kalle
Post får finnas kvar, på grund av den hastighetsminskning som den av sin utformning
tvingar trafiken till.
Vi är också emot förslaget om att istället för en infart med bra utformning för att minska
hastigheten istället skulle få två infarter till området. Förutom att hastigheterna skulle bli
höga i området, när det inte finns någon naturligt hastighetsdämpning kvar i form av kurva,
så innebär ert förslag skulle få infarten mycket nära vår tomtgräns. Vi skulle få en
infartsled som är ständigt och mycket trafikerad bara några få meter från vår tomtgräns,
vilket vi säger nej till.
Vi säger nej till det helt orimliga förslag om att ett flerfamiljshus skulle byggas på platsen för
infarten till oss idag. Det är ett helt orimligt förslag. Det skulle innebära insyn i våra
trädgårdar och i våra hus från balkonger, vilket gör att vi inte får någon privat sfär och det
innebär därmed en värdeminskning på våra egendomar.
Vi är också emot ert förslag om att flytta infarten till Kalle Post på grund av att viktiga
inslag av natur kommer att försvinna, i ert förslag av att flytta infarten och göra om den till
två infarter. I dag finns där mindre skogsområden/grönområden som innehåller träd, ängar
och även historiska stengärsgårdar. Utöver att det handlar om kulturvärden är det också en
naturlig avgränsning som förutom att det är en källa till harmoni för oss som bor här också
ger skydd och livsutrymme till fåglar och andra djur.
Kommentar: I kommunens nya översiktsplan som varit utställd under vintern
2017/2018 konkretiseras ställningstagandena för den norra delen av området
ytterligare. I den nordligaste delen av planprogramsområdet är intentionen att
en så kallad lokal bebyggelsekärna ska tillskapas. Definitionen av en lokal
bebyggelsekärna i översiktsplanen är: Lokalt centrum eller liknande område i
staden, med inslag av mötesplatser, kommersiell och/eller offentlig service,
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som är eller blir viktig för sin stadsdel och som därför ska kunna utvecklas.
Kommunens viljeriktning är alltså att skapa ett lokalt centrum i den norra delen
varpå utformningen i planprogrammets har resulterat i markanvändningen
bostäder, service och verksamheter där också tätheten kan vara högre.
Bostäder, service och verksamheter innebär att bostadsområdet kompletteras
med andra värden som bidrar till en mer komplett stadsdel. Genom att värden
tillskapas så kan området bidra till att många får en ökad livskvalitet.
Området något söder om detta föreslås för flerbostadshus också med
hänvisning till de ställningstaganden som de politiskt antagna styrdokumenten
beslutat om.
Tanken med förslaget till planprogram är att bebyggelsekvarteren ska bygga
vidare på karaktären som finns i Adolfsberg, med inslag av skog och
anpassning till naturen. Intentionen är alltså att skapa en annan karaktär än den
som det i yttrandet refereras till i Sörbyängen. Förslaget innehåller stora gröna
stråk och bebyggelsen föreslås att förstärka och bygga vidare på den
karaktäristiska skogskaraktär som Adolfsberg har.
Förslaget har inte utformats för att skapa en så kompakt struktur som möjligt
utan utgår från tanken på att bevara de mest värdefulla skogsområdena som
kompletteras med andra värden så som bostäder, service och verksamheter.
Genom att staden binds ihop görs miljövinster som gör att utsläpp minskar.
Örebro kommun planerar idag för att sprida trafiken och skapa
rutnätsstrukturer, bland annat för att det ska finnas alternativa vägar. Att
enbart planera för belastning på en av två parallella gator skapar mer buller,
avgaser med mera på en av gatorna istället för att problemen blir
lindrigare/delas på båda gatorna. Det kommer förmodligen bo människor
längs med både Elof Ljunggrens väg och Lundagårdsvägen i framtiden, varför
hänsyn måste tas till både befintlig och planerad bebyggelse.
Planering av nya attraktiva bostäder och förbättringar i de allmänna platserna
medför som regel att hela områdets fastigheter ökar i värde.
Belastningen på kultur- och naturreservaten norr om planområdet kommer
sannolikt att öka i och med utbyggnad, vilket är en naturlig följd av en stark
befolkningsökning. Kommunen arbetar dock kontinuerligt med att underhålla
rekreationsstråk.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Vallhagevägen 1

Jag bor på Vallhagevägen i Adolfsberg, alltså en gata som kommer ligga precis där Södra
Ladugårdsskogen planeras. Jag ställer mig kraftigt mot en nybyggnation i området. Det finns
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så mycket outnyttjad yta i kommunen. Det som lockade mig till området var just närheten
till centrum men känslan av att bo i en lugn förort med mycket natur. Det som ni planerar
kommer totalt att förändra synen på området. Ni planerar att fördubbla bebyggelsen
geografiskt på ett område som redan har mycket bostäder och flera förskolor. Varför väljer
man inte ett område som är mindre och i större behov av bebyggelse än Adolfsberg? Jag
kommer att ha bott i ett villaområde och om planen går igenom i framtiden bo i ett
lägenhetsområde. Det är totalt skilda miljöer och finns flera anledningar till att man väljer
det ena eller det andra. Det är inte vad jag valde och inte heller vill se som utveckling.
Ställer mig starkt emot planen.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Vallhagevägen 1

Nej och åter nej till detta! Flyttade hit med min familj framförallt pga det lugna läget och
den direkta närheten till skogen. Vi satsade allt vi hade för att kunna köpa vårat hus.
Skulle detta förslag godkännas så skulle det rasera grunden till varför vi bor här. Jag och
min familj är ledsna och oroliga för detta förslag samt känner en ihållande stress. Driver ni
igenom detta förslag tappar vi fullständigt förtroendet för Örebro kommun, men framförallt,
ni förstör våran livskvalite.
Kommentar: Det är beklagligt att planprogrammet skapar dessa tankar och
känslor. Stadsbyggnads bedömning är att en exploatering i området skulle höja
livskvaliteten även för de befintligt boende genom att nya värden tillskapas.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Vallhagevägen 5

Bakgrunden till detta brev är det Planprogram för Södra Ladugårdsskogen SAM
115/206 som presenterats av Örebro Kommun och den informationsträff som har hållits i
Adolfbergsskolans matsal med representanter från de olika förvaltningarna och politiker från
Örebro kommun.
Inledning
Vi är emot Örebro Kommuns planprogram för Södra Ladugårdsängen SAM 115/206 och
är istället för Ert nollalternativ.
Sammanfattning
På mötet ställdes bl.a. frågan gällande de boendes möjlighet att påverka detta planprogram
eller om detta redan är beslutat av politikerna? Frågan lämnades obesvarad enligt vår
uppfattning! Även om vi känner oss som Don Quijote när han rider mot sina väderkvarnar
så kan vi ändå inte låta bli att lämna våra synpunkter.
Synpunkter
Närhet till Centrum
Vi motsäger oss den utbyggnadsetapp och dess utformning då de planlagda flerbostadshusen
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inte alls harmoniserar med den befintliga byggnation som ligger runt Kalle Posts väg med
tillhörande gator. De planerade flerbostadshusen skulle bli att ligga alldeles för nära de
befintliga villor som sedan decennier funnits. Det borde finnas andra områden i andra
väderstreck där expansionen kan ske för att få en lite mer balans mellan de olika
stadsdelarna.
Nya tillfarter
Gällande de nya infarterna vid Elof Ljunggrens väg och in på Kalleposts väg så skulle dessa
få förödande konsekvenser för alla som bor där. Det skulle leda till att hela uppfarten mot
Kalle Posts väg skulle bli att ligga alldeles för nära de redan befintliga villorna. Den
förändring av sträckningen kan man även misstänka skulle ge samma höga hastigheter som
vi redan idag har fått ute på Elof Ljunggrens väg med all den fara det skulle innebära för
alla som passerar dessa dagligen för transport till både skolor och arbeten.
Elof Ljunggrens väg
Ett genomförande av denna plan skulle ge förödande konsekvenser för den idag redan tungt
trafikerade Elof Ljunggrens väg med hastigheter som vida överstiger de stipulerade 50
km/h. Detta skulle leda till en ännu större fara för alla som bor där och alla som dagligen
färdas både via kommunala färdmedel såväl som via cykel eller annan egen transport.
Denna väg ut till Stenbackevägen har redan i dag blivit en stoppkloss vid morgon och
kvällsrusningen. Utbyggnadsplanen som ligger som förslag skulle ge ödesdigra konsekvenser
för alla pendlare.
Bevara naturen
Stora delar av den vackra natur som idag är naturligt insprängd mellan Elof Ljunggrens väg
och Lundagårdsvägen skulle med denna plan skövlas och för alltid bli oersättlig för att
ersättas med ett mindre grönt stråk. Även detta motsäger vi oss. Den byggnation som äger
rum nere Ladugårdsängen är ett tydligt exempel på hur man vårdslöst ej har tagit hänsyn till
detta.
Byggnation
Finns det verkligen underlag för att fylla alla dessa framför allt flerfamiljshus?
Byggnadstakten i Örebro är ju bland de högsta i landet och redan nu har man problem med
att få boende till alla nyproducerade flerfamiljshus. Och vad händer när man tar bort mycket
av de grönytor som gör vårt område attraktivt? Vill verkligen folk bo i dessa områden med
minimalt med grönytor?
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Vallhagevägen 4

Idag pågår utbyggnaden av Ladugårdsängen för fullt. Som boende i Adolfsberg märks redan
ett betydligt högre trafiktryck, trots att det kvarstår många planerade bostäder och lägenheter
att färdigställa, med ytterligare inflyttningar som följd. Trafiksituationen är ur ett logistiskt
perspektiv inte bra utanför Coop Matmarknad avseende 3-vägskorsningen och vägen som går
förbi vidare upp mot Södra vägen samt infart till östra Ladugårdsskogen, Adolfsberg. Långa
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köer bildas snabbt och avsaknaden av en stor rondell märks tydligt utanför Coop-korsningen
till Ladugårdsängen mot Universitet. Det skapas onödiga stopp och bilköer, med onödiga
avgasutsläpp som följd.
Vidare kan anmärkas på att avfarten från Södra vägen, in mot rondellen till
Glomman/Elof Ljunggrens väg är opraktiskt och farlig. Avfarten till/från Södra vägen
ligger idag i en backe som dessutom svänger svagt, vilket försvårar ut- och infarter. Redan
idag bildas köer vid utfarten till Södra vägen, framförallt på morgonen då det dessutom kan
vara ytterst svårt pga det låga solståndet österifrån som bländar bilisten på ett farligt sätt.
Trafiktrycket förväntas dessutom öka med införande av utbyggnationen i området.
Som Förslagskartan visar inför Etapp 1 är tanken att det ska bli en ”ringled” som tar
trafiken från Södra vägen in mot Olof Ljunggrens väg, vidare förbi på vägen i den södra
delen av Ladugårsskogen via planskild järnvägskorsning, ut mot Marieberg. Denna
”ringled” kommer få betydligt mer trafik på grund av utbyggnationen av Ladugårdsängen
samt än mer av den planerade utbyggnationen av Södra Ladugårsskogen Etapp 1-4. Det är
betydligt mer än vad vi som redan bor i ytterområdet idag har kunnat/kan föreställa oss.
Våra nuvarande bostäder och omgivning längs Elof Ljunggrens väg via infarten från Södra
vägen är varken planerad eller byggd för att klara den betydligt tuffare trafiksituation med
ett kraftigt ökat ljudbuller som följd.
Kommer Etapp 1 för Södra Ladugårdskogen att verkställas vore en betydligt bättre lösning,
ur flera perspektiv, och som presenteras i punktform nedan, vara att istället nyttja
Lundagårdsvägen eller en ny parallell väg till denna längre österut, för att sammankopplas
med den inritade vägen söder om området som går vidare mot den planskilda korsningen och
Marieberg, såsom en ”ringled”. Kvar vid infarten på Olof Ljunggrens väg skulle då i
huvudsak endast bli kollektiv- och cykeltrafik.
Om Olof Ljunggrens väg inte nyttjas för ”allmän” trafik enligt ovan synpunkt, utan endast
för kollektivtrafik, får det bland annat följande positiva effekter:
nuvarande infart till östra Adolfsberg, som redan beskrivits bestående av en
farlig på- och avfart i en backe där vägen dessutom är svängd, kommer inte användas för
allmän trafik, utan endast för den glesare kollektivtrafiken,
in- och påfarten från/till Södra vägen idag är dessutom ologisk och trixig
efter den för några år sedan nya vägdragningen för tillmötesgå Atlas Copcos önskemål för att
bättre klara tung trafik till/från fabrik och testanläggning. Klar fördel om den allmänna
trafiken slipper nyttja detta vägavsnitt,
en ny infart via Lundagårdsvägen (eller eventuellt en parallellgata längre
österut) kommer tillsammans med en ny stor rondell, på en plan yta, bidra till en bättre sikt
och säkrare trafikförhållande när trafiktrycket kommer öka ytterligare,
-

det är dessutom möjligt att redan i detaljplaneringsstadiet ställa krav på att
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den nya bebyggelsen och omgivningen längs Lundagårdsvägen (eller parallell väg längre
österut) ska kunna hantera det ökade bullret från den växande trafiken, vilket svårligen
kan hanteras och anpassas på ett effektivt sätt för oss redan bofasta längs Elof Ljunggrens
väg idag,
en ny infart via Lundagårdsvägen (eller parallell väg österut) utesluter inte
heller att kollektivtrafiken fortsatt kan ta sig in och ut via Södra vägen och in på Elof
Ljunggrens väg som idag. Därmed kan kollektivtrafiken fortsätta ”skära” igenom Södra
Ladugårdsskogen på ett praktiskt och tillgänglig sätt för alla boende i området.
För att underlätta för alla parter i ett tidigt skede anser vi att en bättre trafiksituation enligt
ovan färdigställs innan Etapp 1 påbörjas.
Miljö
Vi har ovan belyst några negativa effekter på miljön vad gäller ökad bullernivå på grund av
den planerade bostadsutvecklingen, eftersom det blir betydligt intensivare trafik till följd av
”ringled” och den planskilda korsningen som planeras öppnas sydväst i området mot
Marieberg.
Med bakgrund av det fantastiska grönområde som idag finns i/omkring Södra
Ladugårdsskogen kan det tyckas märkligt att man enligt Planprogrammet Etapp 1 i
huvudsak vill ta bort övervägande delen av denna och ersätta med ”tätare” bebyggelse, med
enda skälet att det ”finns en närhet till centrum”. Beakta att hela Ladugårdsängen kommer
vara bebyggt med tätare bebyggelse innan Etapp 1 i Södra Ladugårdsskogen påbörjas och
som även ligger ”nära” centrum på ett mer naturligt sätt. Att därutöver även förtäta
bebyggelsen i Södra Ladugårskogen i Etapp 1 anses obefogat.
En bostadsutveckling behöver inte motverka att bevara lagom stora delar av grönområdena
istället för att ersätta dem med fördyrade och svårskötta parker, som på sikt riskerar att bli
”konstgjorda” grönytor. Dessutom kommer ett nytt Vattentorn uppföras i östra delen av
Ladugårdsskogen som ersättning för Svampen, vilket också medför betydande minskning av
grönområden i området. Utbyggnad av golfbanan längs Södra vägen vid infart till östra
Ladugårdsskogen tar också mer skogsområden i anspråk.
På sikt förväntas Reträtten och Sommaro ensamma ”klara” behovet av närliggande
strövområden efter att alla Etapper slutförts i området. Det kommer sannolikt generera
ordentliga påfrestningar på nämnda strövområdena på grund av de ytterligare boenden i
Södra Ladugårdsskogen och i Ladugårdsängen.
Byggnader
Då våra nuvarande bostäder längs Elof Ljunggrens väg är lågt byggda emotsätter vi oss att
eventuella höga flerbostadshus uppförs tvärs över vägen. Det skulle skapa en onormal visuell
kontrast samt dessutom förstärka ökat trafikbuller av motor-/vägljud som lättare studsar
tillbaks mot vårt bostadsområde. Vi förutsätter därför att Etapp 1, om det genomförs,
uppförs med en lägre bebyggelse längs Elof Ljunggrens väg som ger en ”mjuk” övergång till
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våra redan befintliga låga bostäder.
Kommentar: Korsningspunkterna intill Coop Ladugårdsängen kommer att
byggas om inom kort. Trevägskorsningen Stenbackevägen/Karlsdalsallén
kommer som nämnt att signalregleras, men ytterligare åtgärder kan behövas
framöver. Framförallt behövs påverkansåtgärder för att främja mer samåkande
och val av andra färdmedel än bil, i kombination med att trafiken under de
kritiska maxtimmarna sprids mer över tid. Observationer på plats visar att det
blir köer, men att det sker under en begränsad tid cirka 30 minuter efter kl.
16.15, då är köerna som längst. Under större delen av dygnet är det inte köer
varför det finns kapacitet att utnyttja bara trafiken sprids något mer över tid.
Avgaser vid stopp och köer är naturligtvis inte bra, men att bygga för att
biltrafiken aldrig ska behöva stanna leder troligtvis till fler utsläpp eftersom det
då blir attraktivare att välja bilen. Lägre hastigheter och jämnare trafiktempo
vore önskvärt, varför hastighetsregleringar kommer att ses över.
Korsningen Södra Vägen/Glomman är relativt storskaligt utformad men där
väjningsplikten för trafik som ska ut på Södra Vägen naturligtvis fördröjer
fordon regelbundet och därför kan köer bildas under maxtimmarna. Södra
Vägens flöde är dock uttalat prioriterat och väjningsplikten kommer därför att
kvarstå. Lutningarna och siktlinjerna i korsningen är däremot inte oacceptabla
enligt riktlinjerna i VGU, vägar och gators utformning, som kommunen tillämpar.
Hastighetsgränsen vid korsningspunkten är 50 km/h och inga ytterligare
åtgärder planeras i dagsläget. Vid ett genomförande av planprogrammet är
trafiksituationen kanske annorlunda, men utifrån de analyser och riktlinjer som
kommunen tillämpat ger inte planprogrammet upphov till ändrad
korsningsutformning.
Det som i yttrandet benämns som en ringled ska inte ses som en ringled. Det
kommer enligt de långsiktiga planerna vara möjligt att ta sig mellan norra
Marieberg och södra Ladugårdsskogen planskilt, men ingen stor trafikled är
tänkt att skapas. Intentionen är att körbaneytorna max blir 7 meter breda och
att hastigheten och gaturummet kommer anpassas för ett lågt trafiktempo.
Elof Ljunggrens väg och Lundagårdsvägen kan mycket väl bli jämbördiga med
ungefär lika mycket fordonstrafik. Busstrafiken planeras fortsätta trafikera Elof
Ljunggrens väg för att upptagningsområdet för busstrafiken ska bli så stort
som möjligt. På sikt kan också en ny linjedragning tillkomma genom en
förlängning av Elof Ljunggrens väg söderut mot Bondsättersvägen.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Boende på Vallhagevägen 8

Befarade Problem
Markant ökad trafik på Elof Ljunggrens väg med störande ljud och ökade föroreningar som
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följd. Vi som redan bor här har inte våra bostäder anpassade för att klara störande ljud
(fönster, isolering). Närliggande skogsområden tas bort vilket påverkar djurlivet negativt.
Framför allt kommer det minska fågellivet som tex. rödhake, stenknäck, gröngöling,
nötskrika, hök, mindre hackspett och stor hackspett, spillkråka, svartvit flugsnappare som
vi frekvent har som gäster. I skogsområdet på andra sidan vägen hörs även ugglor och gök.
Cykelvägen som planeras kommer att minska dagens skogsområde mellan husen och väg och
därmed öka påverkan av trafiken och insyn.
Den mycket uppskattade närheten till naturen tas bort. Att enkelt kliva över vägen och
omedelbart vara i skogen är en viktig anledning till att vi trivs bra och att vi valt att bo i
området. Området används för promenader, löpturer och MTB-cykling. Att minska
skogsområden borde generellt påverka redan boende i området negativt. Flervåningshus som
planeras kommer att innebära ökad insyn på tomten och i husen som gränsar mot planerat
bostadsområde, framför allt alla hus som gränsar mot Elof Ljunggrens väg. Byggande i sig
kommer att innebära stora mängder tung trafik och ökat byggbuller under flera år.
Angående planerad gata mellan Bondsätter och Lindhult som benämns som huvudlänk så
kommer denna att generera snabb och ofta frekvent förekommande trafik utanför vårt
boende eftersom detta kommer te sig som en naturlig länk till de som bor i Marieberg som
kommer använda sig av sträckan. Det genererar mer buller, mer trafik och med stor
sannolikhet högre fart. Vi önskar inte mer trafik utanför vårt hus då denna redan tilltagit
sedan man byggde ut insektsgatorna. Det är en påtaglig skillnad de senaste 10 åren.
Att bygga ett höghus mellan Kalle Post och Elof Ljungrens väg kommer att ta bort fågellivet
som nu finns som en del av stadsbilden/bostadsområdet. Bostadsområdet naturliga ”lungor”
försvinner.
Förslag till åtgärder
Utföra åtgärder som innebär minskad trafik på Elof Ljunggrens väg. Planerad ytterligare
infart från Glomman är bra så att Elof Ljunggrens väg inte blir en huvudled.
En länk mellan Lindhult och Bondsättersvägen bör ledas utanför det nya området så inte
redan boende påverkas ytterligare. Utföra åtgärder för att minska hastigheten på vägen.
Spar skogsområden för att bevara känslan av närheten till skogen. Tänk på att vissa
insekter och fåglar behöver träd på ett visst avstånd för att kunna tillgodogöra sig området
och fortplanta sig och förflytt sig annars kommer de att drivas undan vilket kommer att göra
bostadsområdet ”fattigare”. Placera planerade hus med avstånd till Elof Ljunggrens väg. På
så sätt minska påverkan på befintlig bebyggelse och bevara en del av naturen. Reducera
antalet våningar till två vilket är det vanliga i intilliggande hus och på så sätt minska
påverkan på befintlig bebyggelse och bevara naturen. Utforma de nya byggnaderna så att det
liknar befintligt bebyggelse. Inte stadsbebyggelse med höga hus. Tillskaffa alternativa tillfarter
under byggtiden. Placera planerad cykelbanan på östra sidan av Elof Ljunggrens väg och på
så sätt bevara skogsremsan mellan vägen och befintlig bebyggelse. De hus som redan ligger
efter Elof Ljungrens väg bör få ett avgränsande plank mellan cykelbana och skogsremsa för
att slippa insyn och buller. Undvik ny påfarter vid Kalle Post – Elof Ljungrens väg för att
bevara en skogsremsa och på så sätt behålla djurlivet. Nya påfarter kommer även att höja
farten då dessa blir raka istället för som nu kurviga. Öka grönområdena i den planerade
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utbyggnaden för att bevara naturens mångfald så att dessa kan bevaras och inte trängas
undan.
Kommentar: För svar se ”generellt svar till närboende” s 56.
-

Snarlika yttranden har inkommit från boende på Kvast-Johannas
väg 10, 11 och 12, Tuppa-Klaras väg 4 och 29, Erikhultsvägen 19,
35, 41 och 53

Samtliga har framfört: Planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen passar definitivt inte in
i redan befintlig bostadsmiljö.
Det är en naturhistorisk viktig miljö, kallad ”Adolfsbergs lungor”.
Örebro måste fortsätta att bevara natur- och kulturvärdena för kommande generationer och
verkligen värna om en sådan gammal naturskatt med gamla stengärdsgårdar, träd mm.
Förslaget att ta bort infartsvägen vid Kalle Posts väg och ersätta den med två utfartsvägar för
att möjliggöra att bebygga marken med ett flerbostadshus på ev. 5 våningar är ju helt absurt!
Rimligtvis borde man kunna allokera den marken i de ytterområden som ligger i planen.
Två utfartsvägar bidrar dessutom till en sämre trafiksituation för hela området.
Det passar inte arkitektoniskt in på något sätt bland redan befintlig bebyggelse som består
av enplansvillor, kedjehus och parhus.
Redan idag är trafiksituationen stundtals katastrofal med många flaskhalsar in mot stan,
som gör att det blir långa tidsödande bilköer på grund av underdimensionerade väglösningar.
Att delvis bebygga skogen mellan Elof Ljunggrens väg och Lundagårdsskogen med småhus,
kedjehus passar in bättre i befintlig miljö. Viktigt är dock att behålla delar av skogen och
inte ersätta den med grönytor.
Vägnätet måste redan i detta skede planeras nogsamt och inte som på skissen
skriva ”Identifierade förbättringsmöjligheter”.
Många äldre som vill bo kvar i området vill även fortsättningsvis bo kvar i området,
planeras det då för något ålderdomshem i marknivå?
Den bebyggelse som enligt planprogrammet planeras kring Bondsätter finns det försörjning för
exempelvis en vårdcentral? Och även här blir det följdproblem när det inte planeras med alla
bilburna som ska till och från området.
Hur många bilar finns det idag registrerade per hushåll i Adolfsberg?
Har det gjorts en kalkyl på hur många bilar som kommer tillföras området om det sker
enligt planprogrammet?
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Finns det parkeringsmöjligheter planerade för alla dessa bilar?
Vi som har valt att bo i Adolfsberg/Ladugårdsskogen har gjort det av olika anledningar.
Men framför allt är det för vi vill ha närhet till naturen.
En riktig analys måste först göras över hur trafiksituationen ska lösas och vänta med att ta
detta projekt vidare tills ni vet hur det fungerar när alla har flyttat in på Ladugårdsängen.
Vissa har framfört: Skogen används flitigt av boende för strövområden, motion av olika slag
och skogen ger även möjlighet för de med hästgårdar att klara sin vardag. Vad gäller
hästgårdar, som borde vara något Örebro ska ta tillvara på, verkar man ju helt ha struntat
i om man ser på planen.
Det lilla skogsområde som sammanlänkar Brickebacken, Adolfsberg och Marieberg bör få
vara orörd annars blir dessa bostadsområden helt utan någon skog. Det unika med Örebro
är att skogar ändå finns nära centrum och den måste finnas tillgänglig för alla!
Under rådande omständigheter enligt planprogrammet ser vi inget annat val än att
Nollalternativet är det alternativ som bör tas till beslut!
Har alltid varit ett argument från Örebro Kommun att man inte får fälla några träd för att
skogen är så viktig för kvalitén på luften som Örebroarna andas.
Redan idag är trafiksituationen stundtals katastrofal med många flaskhalsar in mot
centrum, som gör att det blir långa tidsödande bilköer på grund av underdimensionerade
väglösningar. Detta medför ännu sämre luft pga tomgångkörning i bilkön.
En riktig riskanalys måste först göras över hur trafiksituationen ska lösas och hur detta
kommer att påverka utsläppen i luften genom en ökande biltrafik. Uppmaningen är att
vänta med att ta detta projekt vidare tills ni vet hur det kommer att fungera på
Ladugårdsängen. Det är redan kaos i trafiken. Detta redan innan människor har flyttat
in.
Kommentar: De ”identifierade förbättringsmöjligheterna” som det hänvisas
till finns utanför programområdet och ingår parallellt i den övergripande
trafikplaneringen. Allt för att säkerställa att trafiken flyter på i närområdet.
Seniorbostäder ryms inom användningen för bostäder. Stadsbyggnad tar med
sig synpunkten och delar uppfattningen om att det är vore bra med
seniorbostäder i området. Seniorbostäder kan alltså mycket väl bli ett inslag i
Södra Ladugårdsskogen. Likaså kan vårdcentral komma att bli aktuellt inom de
områden som pekats ut för ”service och verksamheter”.
I den politiskt antagna översiktsplanen finns förslag om att utveckla området
mellan Adolfsberg och Brickebacken varpå delar av skogen som åsyftas kan
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komma att bebyggas. Samtidigt kommer bevarandevärden som natur att
beaktas i planeringen.
I kommande detaljplanering utreds frågorna som efterfrågas så som att
säkerställa de bilburnas möjlighet till parkering och den generella
trafiksituationen inom området samt att luftkvaliteten bedöms hålla de värden
som finns att förhålla sig till i planering.
Inom programområdet finns inga hästgårdar, däremot finns det i närheten.
Avsikten är att möjligheterna att rida i närområdet inte ska omöjliggöras på
grund av utbyggnaden i Södra Ladugårdsskogen.
Kommunen har ingen exakt statistik över antalet bilar i Adolfsberg. Däremot
visar resvaneundersökningen från 2017 att det är många som använder bil i
Adolfsberg. Kommunen har dock som mål att uppmuntra till mer hållbara
resvanor och därför utgår planeringen från att underlätta för gång, cykel och
kollektivtrafik i första hand.
För ytterligare svar se ”generellt svar till närboende” s 56.

Generellt svar till närboende
Platsen Södra Ladugårdsskogen

Örebro är idag en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. I takt med
befolkningstillväxten behöver nya bostäder planeras och byggas. En utbyggnad
inom den geografiska avgränsningen för planprogrammet har varit aktuell
under många år. Redan på 1970-talet fanns området i kommunens översiktliga
planering genom planer på att bebygga Södra Ladugårdsskogen med bostäder.
I gällande översiktsplan för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige
2010, pekas området ut som utbyggnadsområde för bostäder och
verksamheter. Likaså i förslag till ny översiktsplan som var på samråd 1
februari – 30 april 2017 och ställdes ut mellan 13 november 2017 till 19 januari
2018. Planprogrammet överensstämmer alltså med översiktsplanens
intentioner som är det grundläggande verktyg som ligger till grund för
kommunens fysiska planering.
Örebro kommun planerar nya områden i olika delar av tätorten med
ambitionen att bygga en tätt växande stad i alla väderstreck. På så sätt skapar vi
en stad som håller ihop och har naturliga kopplingar mellan stadsdelarna. På
olika områden runt om tätorten pågår planarbete för att uppnå denna vision
varav Södra Ladugårdsskogen är en av dem. Södra Ladugårdsskogen utgör ett
av kommunens viktiga utvecklingsområden fram till år 2040 som behövs för
att centralt i staden skapa plats för bostäder, skolor och service för många
människor i framtiden.
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Trots att vi kan se tendenser till att bostadsmarknaden börjar bli mättad för
stunden så återstår fortfarande flera år med fortsatt ökad byggtakt inom
Örebro tätort. Även om byggtakten skulle dämpas eller stanna av i framtiden
så behövs det fler bostäder när nästa ”byggboom” kommer. Vid en sådan
situation kommer kommunen ha en bra planberedskap och bostadsbyggandet
kan på så vis komma igång snabbare då det redan finns planlagd mark.
Blandad bebyggelse

Planering handlar om att ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen.
Det är ett starkt allmänt intresse att bygga bostäder. Ett ställningstagande i
översiktsplanen, som är politiskt antagen, är också att sammansättningen i varje
stadsdel ska återspegla genomsnittet för kommunen som helhet. Stadsbyggnad
gör bedömningen att en utbyggnad enligt planprogrammet inte ger en
betydande försämring för omkringliggande fastigheter. Istället är bedömningen
att livskvaliteten kan öka då nya funktioner så som service på nära håll kommer
tillkommer i och med att underlaget för det ökar.
Förtätning av staden, vilket är en del av planprogrammets syften, är inte ett mål
i sig utan en del i en planeringsinriktning som styr mot en mer hållbar
stadsutveckling. Översiktsplanens intentioner är att över tid åstadkomma en
tätare och grönare stad vilket planprogrammet är en del i att förverkliga. Det
kan innebära kompletteringar av högre eller lägre huskroppar beroende på den
specifika platsens förutsättningar vilket studeras i detaljplaneskedet.
Ställningstaganden för bostäder och stadens bebyggelseutveckling i gällande
översiktsplan är att:
•

•

•

Kompletteringsbebyggelse ska göras så att man uppnår en bättre
blandning av olika byggnadstyper och bostadsstorlekar. Detta gäller
särskilt i och vid stadsdelar och tätorter med ensidigt bostadsbestånd,
som t.ex. Adolfsberg, Hjärsta, Ekeby-Almby, Lillån, Oxhagen,
Varberga och Vivalla.
De större utbyggnadsområdena ska i sin inre struktur kännetecknas av
en mångfald av byggnadstyper och bostadsstorlekar, och de ska i sin
övergripande struktur utformas så att de kompletterar intilliggande
bostadsbebyggelse.
Sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör
motsvara sammansättningen i hela kommunen (socioekonomisk,
åldersmässigt och etniskt). Detta kan åstadkommas på lång sikt genom
att man verkar för en blandning av byggnadstyper och
upplåtelseformer samt att tillskapa arbetsplatser.
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Då Adolfsberg som är närmst belägna stadsdel är präglad av villor och
radhus så behöver det föreslagna området kompletteras med andra typer av
bostäder, i enlighet med kommuns intentioner för bostadsbyggande.
För att möta den ökade befolkningsmängden måste planläggningen av ny
bostadsmark också bli mer yteffektiv. Att enbart bygga lågskaligt skapar en
utglesad och utspridd stad med fler biltransporter som sannolik följd.
Dessutom blir områden homogena med enbart villa och radhusbebyggelse. För
att binda samman staden på ett bättre sätt, minska bilresandet och samtidigt få
in tillräckligt med bostäder i olika upplåtelseformer behöver nya
bostadsområden planeras med en större variation.
En mer varierad bostads- och bebyggelsestruktur kan ske på olika sätt,
exempelvis genom tillkomst av småhus med hyresrätt eller flerfamiljshus med
bostads- eller hyresrätt. Denna typ av stadsdelar har två syften, dels att skapa
möjlighet för kvarboende för de som vill eller behöver sälja sin villa men
fortsätta bo kvar i stadsdelen, dels skapa förutsättning för en mer blandad
befolkningssammansättning som bland annat tillgängliggör staden som helhet
även för den del av befolkningen som inte kan eller vill köpa sitt eget boende.
Anpassning till befintlig bebyggelse

I många samrådssvar diskuteras bebyggelsetäthet, bebyggelsetyp och våningsantal.
Antalet våningar regleras inte i planprogrammet och våningsantalet kan
komma att variera inom området. Ett flerbostadshus kan exempelvis utföras i
två våningar eller högre och behöver inte innebära att höga hus uppförs i
området. I detaljplaneringen studeras tillkommande volymer i förhållande till
befintlig för att skapa en hållbar struktur.

Bebyggelsetätheten i området baseras på ställningstaganden som gjorts i
kommunens översiktsplan som visar den politiska viljeriktningen för området.
Det har inneburit att det i vissa delar av planprogramsområdet föreslås
flerbostadshus medan det i andra delar föreslås par-, rad- och kedjehus.
I detaljplaneringen görs avvägningar för att ny bebyggelse ska passa in vid
sidan av befintlig bebyggelse genom att det ställs krav på gestaltning.
Arkitektoniska värden kommer att studeras också i syfte att harmonisera
med befintlig bebyggelse så att byggnader från de olika tidsepokerna
fungerar i samklang. Intentionen är att det nya området utvecklas med
omtanke och hänsyn till befintlig bebyggelse och kompletterar denna del av
staden med värden som idag saknas.
Örebros arkitektur ska skapa en harmonisk och väl fungerande helhet av
byggnader, utemiljöer och mellanrum i hela staden, uppvisa en hänsyn till och
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förståelse för människors olika ekonomiska förutsättningar och livsmönster
samt kännetecknas av höga hållbarhets- och kvalitetskrav. Detta kommer att
studeras vidare och eftersträvas i detaljplanearbetet.
Området mellan Kalle Posts väg och Elof Ljunggrens väg

Många fastighetsägare och boende i området motsätter sig förslaget på
byggnation av bostäder mellan Elof Ljunggrens väg och Kalle Posts väg. Några
motiv som uppges är oro kring insyn och ökade bullernivåer.
Förslaget har nu ändrats och synpunkterna har tillgodosetts genom att ytan
ersatts med naturmark, likt idag. Det bidrar till att det blir ett
sammanhängande grönstråk i nordsydlig riktning mellan det befintliga
bostadsområdet och det nya.
Naturnära boende

Många fastighetsägare och boende i närområdet oroas av förslaget som
helhet. Synpunkterna handlar till stor del om en oro över att värdefulla
områden för rekreation ska försvinna.
I den fysiska planeringen arbetar kommunen med att väga enskilda och
allmänna intressen för att skapa en hållbar utveckling. Hänsyn tas till tillgång
till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra starka allmänna intressen.
Tillgången till parker och naturområden är något som gör nya bostäder
attraktiva, vilket måste beaktas vid planeringen av nya stadsdelar. Stadsbyggnad
instämmer därför i vikten av att området fortsatt ska innehålla stora delar
grönska och har förespråkat stora områden med detta värde. Skogen kommer
även i fortsättningen att vara så kallad allmän plats och tillgänglig för de
omkringboende och övriga kommuninvånare. Områdets funktion som
strövområde kommer att bevaras genom planerade gröna stråk där de områden
med högst värden bevaras.
Både det befintliga Adolfsberg/Södra Ladugårdsskogen och det nya området
kommer att ha betydliga inslag av natur och park. De områden som planeras
som natur eller park, samt det gröna stråk som pekas ut och löper i nordsydlig
riktning bevaras och utvecklas. Med de områden som planeras som park är
intentionen att nya värden tillskapas området snarare än att de ska ersätta
befintliga värden. Det kan exempelvis innebära att inte bara ekologiska värden
främjas utan också att sociala värden tillskapas genom att nya mötesplatser
uppstår i form av lek- och rekreationsytor. De planerade parkområdena fyller
på så sätt ett mångfunktionellt syfte. Det finns dessutom många sätt att
utforma ett parkområde på och karaktären kan vara av mer eller mindre
naturmarkskaraktär där så är lämpligt och befintliga förutsättningar finns.
Området har också planerats utifrån kommunens förslag till ny översiktsplan
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2018 och ställningstagandet att utgå ifrån områdens naturgivna förutsättningar
och karaktärsdrag vid planering och utveckling av grönstruktur och nya
bostadsområden. Att gröna kopplingar behålls enligt förslag till ny
översiktsplan har också säkerställts i planprogrammet. Inom planområdet har
de ytor som bedömts ha högst sammanlagt värde för både natur- och
rekreation sparats som större ytor med naturmark. Ambitionen har varit att
skapa ett färre antal större ytor för att områdena ska kunna ha kvar sin
skogskaraktär och bli bra rekreationsområden för de boende i området även
fortsättningsvis. Att de större naturområde som sparas även kopplar an mot
andra grönområden har också säkerställts. Detta både för att biologiska värden
ska ha spridningsmöjligheter och för att människor ska kunna röra sig från
bostadsområdena genom gröna miljöer för att ta sig ut i naturen. Gröna
kopplingar finns söderut mot Bondsätterskogarna, österut mot Sörbyskogen
och norrut mot Sommarro och Reträtten.
Inför godkännande har planprogrammet kompletterats med ytterligare
information om områdets naturvärden och kommunens vision med
rekreationsområdet i anslutning till Lyra.
Området rymmer naturmiljövärden med träd och skogspartier i en något
varierad topografi. Dessa naturvärden ska utgöra en viktig utgångspunkt när
området ska rymma bebyggelse genom att exempelvis byggnader kan placeras i
nära anslutning till befintliga träd. Det kan ge området en egen karaktär som ett
naturnära boende, endast några få kilometer från stadskärnan. Bebyggelsen kan
variera i höjd beroende på anpassning till befintliga markförhållanden och
naturens karaktär.
Skog ska alltså sparas inom området och grönstråk och parker tillskapar nya
gröna värden. Ambitionen är också att där så är möjligt bevaras naturmark och
träd även på kvartersmark.
Inom planområdet har kulturhistoriska lämningar av olika karaktär påträffats. I
och med att området bebyggs kommer omgivningen som lämningarna befinner
sig i att ändras och förutsättningarna för de djur och växter som eventuellt
bor/drar nytta av dem kommer sannolikt inte uppehålla sig på den aktuella
platsen när området bebyggs.
Hänsyn till både natur- och kulturvärden kommer att tas i det kommande
detaljplanearbetet då de slutgiltiga avvägningarna görs mellan olika intressen.
Trafiksituation

Ett flertal personer uttrycker ett missnöje med den trängsel som uppstår vid
rusningstid och lyfter fram ett behov av nya trafiklösningar för att förebygga de
bilköer som uppstår. Många uttrycker också en oro för höga hastigheter och
har haft konkreta synpunkter om detaljlösningar och gett förslag på hur
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specifika platser bör utformas och regleras. Synpunkter av mycket detaljerad
karaktär behandlas inte inom ramen för planprogrammet som endast visar på
kommunens strategiska viljeriktning. I kommande detaljplanearbete och inför
anläggande så studeras trafiklösningarna i detalj.
Stadsbyggnad har räknat med ökade flöden i många av de större korsningarna i
närheten av planområdet och inte sett några teoretiska problem. Att sprida
trafiken är dock en viktig aspekt vilket gör att kopplingen under/över
järnvägen i väst måste lösas.
Genomfartstrafik
Oro har framförts om att hela sydöstra Örebro kommer köra igenom
planprogramområdet och den planerade nya bebyggelsen även väster om
järnvägen. Tidsmässigt är alternativet förmodligen en genväg som få kommer
att föredra. Riksväg 51 och Europavägarna kommer med största sannolikhet
även i framtiden vara de snabbaste och därmed mest attraktiva alternativen för
de som behöver åka förbi planprogramsområdet. Möjligheten att med alla
färdmedel ta sig igenom planprogramsområdet kommer förhoppningsvis
finnas, men inga trafikleder kommer anläggas i samband med genomförandet
av detta planprogram.
Gatorna i området är tänkta att utformas för låga hastigheter, där bussen ska
kunna ha god framkomlighet. Inga gator är planerade för större vägbredder än
7 meter, vilket är bredden för bussgator. I många fall tillkommer gångbana
och/eller gång- och cykelbana inom det område som är utmarkerat som gata,
varför gatorna på plankartan kan se bredare ut.
Gators omgivande rum är av stor vikt för hastighetsefterlevnad, varför den
planerade bebyggelsens lokalisering kommer anpassas efter detta. Sedan måste
barn kunna vara ute i områden med fordonstrafik, men naturligtvis genom att
fordonstrafikens hastigheter är låga och om passagepunkter över gator är
hastighetssäkrade. Frågorna följs upp och hanteras i kommande detaljplanering
och projektering inför anläggande.
Elof Ljunggrens väg
Någon huvudled planeras inte inom planområdet. Inte heller planeras några
storskaliga gaturum i området utan både vägbredder och gatornas omgivning
ska avspegla hastighetsgränserna som med största sannolikhet kommer bli
mellan 30-50 km/h. Så som Elof Ljunggrens väg utformats idag så omöjliggörs
inte höga hastigheter då vägen är bred, relativt rak och saknar intilliggande
bebyggelse (som kan göra att gaturummet uppfattas mindre och därmed har en
hastighetsdämpande effekt). I samband med ett genomförande av det som
planprogrammet föreslår så skulle en omvandling av gatan ske.
Hastighetsefterlevnaden skulle sannolikt bli bättre då gator med hus precis
intill inte brukar inbjuda till lika höga hastigheter som gator utformade som
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nuvarande Elof Ljunggrens väg, som kan uppfattas som en landsväg. Vägen är
överdimensionerad utifrån att det teoretiskt skulle kunna gå betydligt mer trafik
och fler tunga fordon på vägen. Överdimensionerade vägar leder ofta till höga
hastigheter. Elof Ljunggrens väg skulle till exempel kunna smalnas av och ändå
klara dagens trafikmängder. Smalare gator brukar innebära lägre hastigheter.
Infrastruktur i programområdets närhet
Läget i staden och kommunen gör att planområdet och närliggande områden
kommer alstra en del biltrafik, då alla dagliga målpunkter inte kommer finnas
inom gång- och cykelavstånd för alla boende. Planprogramsområdet kommer
alltså att generera mer trafik och belasta befintlig infrastruktur i närheten vilket
blir en konsekvens när staden byggs ut och utvecklas. Det som belastar
infrastrukturen minst är om så många invånare som möjligt promenerar, cyklar
och åker kollektivt, varför området i första hand har utformats utifrån dessa
trafikslags behov. Den fordonstrafik som ändå alstras bör spridas på flera gator
för att enstaka gator och korsningar inte ska bli överbelastade och drabbas av
kapacitetsproblem. Detta är en anledning till att en planskild korsning under
järnvägen planeras – för att få en koppling mot Gränsrösevägen. Den
kopplingen innebär att planprogramsområdet huvudsakligen trafikförsörjs från
fyra gator/håll: Gränsrösevägens förlängning med tunnel under järnvägen,
Glomman västerut, Södra vägen samt Bondsättersvägen. Den planskilda
korsningen är viktig för den lokala trafiklösningen ur ett
trafikalstringsperspektiv.
De befintliga korsningarna och gatorna kommer att belastas mer trots att
alternativen blir fler. Därför har kapaciteten i korsningarna ut mot Mosåsvägen
samt korsningen Glomman/Södra vägen studerats. Vid kraftigt ökade flöden
kommer framförallt korsningen Glomman/Södra vägen belastas mer än idag.
Kapacitet kommer fortsatt finnas, men fler fordon kommer att bli fördröjda än
idag.
Södra vägen är tänkt att vara en prioriterad genomfartsgata som kopplar ihop
Örebros sydöstra och sydvästra delar. Alltså kan framkomligheten på
tillfartsvägarna komma att bli begränsad. Detta är en anledning till varför
kommunen i pågående planarbeten i närheten alltid försöker skapa alternativa
vägar för alla trafikslag. Då blir systemet mindre sårbart och trafikmängderna
sprids ut istället för att belasta en gata eller en korsning.
Karlsdalsrondellen är idag mycket belastad under vissa tidpunkter.
Kapacitetsbristerna är idag dock som tydligast under relativt liten del av dygnet.
I framtiden kan ytterligare framkomlighetsåtgärder kring Karlsdalsrondellen bli
nödvändiga, vilket kommer kunna klargöras och åtgärdas i takt med att
planerna för detta planprogram konkretiseras.

62 (113)

ÖREBRO KOMMUN

2018-02-09

Sam 115/2016

Nya infarter vid Kalle Posts väg
Många har haft synpunkter på de två föreslagna infarterna vid Kalle Posts väg.
Förslaget har nu bearbetats om och innebär att den föreslagna
bostadsbebyggelsen mellan de föreslagna infarterna utgår. Därmed fyller inte
de föreslagna infarterna samma funktion och har därmed också utgått vilket
innebär att dagens trafiklösning kvarstår.
Bullernivåer
Maxnivåer för buller bör inte höjas till följd av planprogramsförslaget då mer
bebyggelse och mer trafik tillsammans med trafikåtgärder ska syfta till lägre
hastigheter. Inför varje detaljplan som ska tas fram efter planprogrammet
kommer bullernivåerna att behöva studeras. Om det i detaljplanearbetet visar
att riktvärdena för bullernivåer inte kommer att klaras måste åtgärder vidtas,
genom exempelvis skärmar eller fönsteråtgärder för att uppnå riktvärdena.

Hanna Bäckgren
Tf enhetschef, planarkitekt

Johanna Östman
Planarkitekt
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