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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett
större kvarter eller några fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande
dokument som syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta
ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera
om marken ska användas till bostäder, industri eller parkmark men också var
gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av
fastigheten som får bebyggas.
Processen för att ta fram en detaljplan skiljer sig åt beroende på vilket
förfarande som används: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat
förfarande. Det vanligaste är standardförfarandet där planen går ut på samråd
och granskning innan den antas av byggnadsnämnden. Vid ett begränsat
förfarande genomförs ingen granskning. Vid ett utökat förfarande tillkommer
fler krav på bl.a. hur planarbetet ska kommuniceras till allmänheten och hur
lång granskningstiden ska vara.
Tiden för att ta fram en detaljplan varierar från fall till fall men brukar ta
ungefär ett år. Under planprocessen tas förslag till planhandlingar fram och
ibland även olika utredningar. Vid samråd och granskning får medborgare och
övriga intressenter såsom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter,
fastighetsägare, organisationer m.fl. möjlighet att studera planhandlingarna och
lämna synpunkter. Synpunkterna tas sedan med som underlag i det fortsatta
planarbetet.
Detaljplanprocessen - Standardförfarande
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)

Översiktsplanen
anger riktlinjerna för detaljplanen

0

PLAN PROCESSEN

ÖP

Planhandlingar och
underlag såsom
naturinventeringar,
bullerutredningar,
ku lturinv entering
upprättas

(
Synpunkter samlas in från
berörda sakägare,
myndigheter och
o rganisationer

Detaljplanen får rättsverkan
och börjar gälla

e
Förberedande arbeten
såsom utbyggnad av gator
och VA samt
fastighetsbildning
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:84
(Bettorp)
Den här detaljplanen genomförs med standardplanförfarande.
Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad
betydelse, inte är av betydande intresse för allmänheten och om den
överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och Lantmäteriet behöver
höras.
HANDLINGAR

Planhandlingen omfattar:
• plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser
• denna planbeskrivning med illustrationer
• samrådsredogörelse (efter samråd)
• granskningsutlåtande (efter granskning)
• fastighetsförteckning*
• undersökning om betydande miljöpåverkan
• utredningar:
o arkeologisk utredning
o dagvattenutredning (daterad 2017-11-17)
o kompletterande dagvattenutredning (daterad 2020-08-14)
o översiktlig miljöteknisk markundersökning Giffeln 4 och
Wienerbrödet 2 (Structor)
o PM – Översiktlig kontroll av blyhalter Giffeln 1 & 2 (Structor)
*Fastighetsförteckning lämnas ut av kommunen vid begäran.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att möjliggöra utvecklingen av ett bostadsområde på
naturmark som i dagsläget är planlagt för industri- och verksamhetsändamål
samt möjliggöra för besöksanläggning, centrumanvändning, handel och kontor.
Planförslaget möjliggör cirka 500 bostäder, grundskola, förskola,
besöksanläggning, vård, handel och kontor. Det omgivande skogslandskapet är
karaktärsgivande för området och planförslaget har i möjligaste mån anpassats
efter befintlig terräng och naturvärden. Inom planområdet säkerställs ett flertal
naturområden och grönstråk till förmån för växt- och djurlivet, rekreation, lek
och dagvattenhantering.
LÄGE

Planområdet är beläget i den södra delen av Bettorp, ca 5 km norr om Örebro
stadskärna. Området angränsar till Kränglans naturreservat, Södra Bettorps
bostadsområde och verksamhetsområde längs Skottvägen.

Kränglans naturreservat

PLANOMRÅDE

PLANOMRÅDE

Verksamhetsområde

Flygfoto över planområdet och dess närområde (2019).

Örebro Centralstation

Slottet

Översiktskarta Örebro tätort.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Planområdet berörs inte av något riksintresse.
Översiktliga planer

Översiktsplan
I den kommunala översiktsplanen från 2018 återges kommunens övergripande
tankar och planering för utvecklingen av mark- och vattenanvändningen de
närmaste 25 åren. Översiktsplanen innefattar generella ställningstaganden kring
utvecklingen i hela kommunen såväl som målsättningar för olika tematiska
områden, geografiska delområden och områdestyper.
Planområdet är utpekat som utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder i
översiktsplanen. Området föreslås möjliggöra bostadsbebyggelse med blandade
upplåtelseformer och bostadstyper för att skapa fler bostadsalternativ i
Bettorp. Anpassning behöver ske till det befintliga verksamhetsområdet i söder
samt till natur- och kulturvärden på platsen. Dagvattenhanteringen i hela
Munkatorpsområdet bör utredas i ett större sammanhang för att förebygga
översvämning i närområdet samt för att undvika påverkan på Natura 2000området och vattenkvalitén i Hjälmaren-Hemfjärden.

-----------------,
PLANOMRÅDE

\
\I
\
\
\

Utsnitt från översiktsplanens föreslagna markanvändning år 2040, planområdet är schematiskt markerat.
Gula fält = bostadsutveckling, blåa fält = verksamhetsutveckling, orangea fält = blandning av bostäder och
verksamheter samt gröna ytor = grönområden. Heldragna linjer illustrerar befintliga huvudstråk för biltrafik
(brunt) resp. cykeltrafik (orange). De streckade linjerna visar planerade huvudstråk för bil- resp. cykeltrafik.
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Utvecklingsförslag Munkatorps trafikplats
Utvecklingsförslaget för området vid Munkatorps trafikplats togs fram av
tjänstemän på Örebro kommun år 2018. Syftet med utvecklingsförslaget är att
visa en vision och en viljeinriktning för området, men inte i den omfattning
som ett planprogram innebär. I utvecklingsförslaget redovisas nuvarande
planförutsättningar och en avgränsad markanvändningskarta för områdets
framtida utveckling. Planområdet ingår i utvecklingsförslaget där det
konstateras att det finns goda förutsättningar för ett naturnära och attraktivt
bostadsområde. Vid exploatering behöver hänsyn tas till verksamhetsområdet i
söder samt natur- och kulturvärden på platsen.
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Kräng/an
PLANOMRÅDE

Myrö
Teckenförklaring
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Riksintresse, kulturmiljövård
Kulturvärde
Fornminnen
Kulturhistorisk vägsträckning
Befintliga verksamhetsområden

Utbyggnadsområden för verksamheter
Utbyggnadsområden för blandad bebyggelse
Utbyggnadsområden för bostäder
Utvecklingsstråk
Stadsutveckling efter 2040
Utredningsområde

Föreslagen markanvändning och kulturvärden inom och i anslutning till utredningsområdet i
utvecklingsförslaget för Munkatorps trafikplats. Planområdet är schematiskt markerat.

Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun
Strategin för arkitektur och byggande beskriver utvecklingen i staden Örebro
och i kommunens tätorter, byar och bebyggelse i det fria landskapet.
Tillsammans med kommunens grönstrategi och trafikprogram utgör den en
konkretisering av översiktsplanen. Strategin beskriver mer konkreta
resonemang och ställningstaganden kring frågor som skala, strukturer och
bebyggelsetyper samt hur dessa ska utvecklas i det framtida Örebro.
I strategin är det aktuella planområdet utpekat som ett utvecklingsområde som
karaktäriseras som stadsdel i skog. Stadsdel i skog är en stadsdelstyp som utgår
från och är anpassad till de naturvärden och den topografi som platsen ger; en
unik karaktär som idag saknas i Örebro. En bärande idé är att bebyggelsen är
integrerad i terrängen och naturligt anpassad i landskapet. Som boende i
stadsdelen är känslan att du kan kliva rakt ut i naturen från bostaden eller att
du från ditt fönster har utsikt mot den.
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Trafikprogram

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

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

Grönstrategi

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

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

Grönstrategin innehåller riktvärden för tillgång till parker, naturområden och
lekmiljöer som ska användas i den fysiska planeringen. Riktvärdena anger både
kvantitativa och kvalitativa mått, där ett exempel är att invånare bör nå en
kvarterspark inom 200–300 meter från bostaden.
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Miljömål

Kommunens miljömål finns presenterade i Miljöprogram för Örebro kommun,
antagen 2010 (och uppdaterad 2015-03-09), där huvuddragen i kommunens
miljömålsarbete beskrivs. Miljöprogrammet har fem fokusområden varav ett är
God bebyggd miljö. Den nationella målsättningen är även det övergripande målet
för Örebro kommun och anger följande: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och
utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.”
Detaljplaner

För området gäller Detaljplan för ny infart till Bettorps industriområde från Munkatorps
trafikplats (Olaus Petri 3:84), 1880-P726, som vann laga kraft 18 juli 2011. Inom
det område som nu är aktuellt för ny planläggning tillåter gällande detaljplan
industri, handel med skrymmande varor (ej livsmedel/dagligvaror), kontor,
transformator, risupplag och bilservice (ej billackering) samt naturområde.
Största byggnadsarea är 33% av fastighetsarean.

Gällande detaljplan 1880-P726 där det område som nu är aktuellt för ny planläggning är markerat med
rödstreckad linje. Gula ytor medger bostadsbebyggelse, bruna ytor kontor och blåa ytor verksamheter/handel
mm. De gröna ytorna representerar naturområden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Markägoförhållanden

Kommunen äger all mark inom planområdet som är ca 32 hektar (320 000 m2)
stort.
Mark

Geotekniska förhållanden
Jordarterna inom planområdet varierar mellan lera, morän och berg. Morän
och berg förekommer framförallt längs höjdryggarna i landskapet. Lera
dominerar längs de diken som löper i nordsydlig riktning genom området.

Jordartskarta. Planområdet
är markerat i svart.
Morän = blått
Lera = gult
Berg = rosa
Organisk jordart = orange

Förorenad mark
Den sydvästra delen av planområdet (fastigheten Giffeln 4) har tidigare
använts som skjutbana (se bild nedan). En översiktlig miljöteknisk
markundersökning har genomförts för fastigheterna Giffeln 4 och
Wienerbrödet 4 av Structor på uppdrag av kommunen för att utreda
markföroreningssituationen.

Utdrag från rapporten: Flygfoto över aktuellt undersökningsområde (Örebro kommun). Fastigheten Giffeln 4
och Wienerbrödet 2 är markerad i gult.
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Resultatet av denna översiktliga miljötekniska markundersökning inom
fastigheten Giffeln 4 visar ställvis höga halter av bly, koppar, zink och PAH.
Halterna bedöms vara förknippade med betydande hälso- och miljörisker i
enlighet med Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.
Fyllnadsmassor förekommer ställvis inom Giffeln 4. Ställvis förekommer tegel
och rödfyr i fyllningen. Rödfyr förekommer ställvis som separata ytliga lager.
Påträffade förorenade fyllnadsmassor är inte avgränsade i detalj varför det inte
kan uteslutas att förorenad fyllning och rödfyr även kan finnas inom övriga
markområden inom fastigheten, som kan komma att beröras vid eventuell
exploatering.
Föroreningen inom provtagna enhetsrutor är i huvudsak avgränsad i djupled,
förutom i B4 men baserat på erfarenheter från liknande föroreningssituation
inom grannfastigheter Giffeln 1 och 3 bör den huvudsakliga föroreningen
sträcka sig maximalt 0,5 m djupt.

Utsnitt från den översiktliga miljötekniska markundersökningen – provtagningsplan.

Inom parkeringsytan (SM5-8) har förorening i huvudsak avgränsats i djupled
till cirka-djup 0,7 m, med undantag för halter av bly och koppar i SM7 1,5–2 m
som överskrider MKM. Föroreningen är ej avgränsad i SM7.
I skjutvallen (SM1-4) har höga halter PAH:er uppmätts i prov (SM1 0,2–0,4
samt 0,4-1m). Halterna överskrider såväl MKM som FA gränser. Övriga prov i
vallen underskrider dock MKM. Föroreningar förekommer inom såväl ytliga

12 (58)

ÖREBRO KOMMUN

2020-09-29

Bn 321/2019

som djupa marklager men är inte i detalj avgränsade i plan och djup.
För Wienerbrödet 2 har ett prov analyserats då det i fältmätningarna visade på
förhöjda halter kvicksilver men i labbanalysen visade det sig ha låga värden.
Det visade även på förhöjda värden av barium i fältmätningarna vilket dock
inte säger så mycket då barium ofta är högt i fältmätningarna, men inte i
labbanalyserna.
För en mer utförlig redovisning av rapportens resultat hänvisa till bilagan. En
översiktlig miljöteknisk utredning håller på att tas fram för övriga delar av
planområdet. En första indikation från utredningen visar att det inte finns
några större markföroreningar i övriga planområdet. Utredningen kommer att
vara klar till granskningen.
Radon
Planområdet ligger inte inom utpekat område för radonrisk.
Risk för skred
Inom planområdet finns det tre aktsamhetsområden för skredrisk enligt SGU:s
översiktliga kartering, se karta nedan. Enligt Länsstyrelsens översiktliga
kartering finns det ytterligare ras- och skredriskområden, men eftersom det
främst är lerjordar i de aktuella områdena bedöms skredrisken vara det
väsentliga. SGU:s inventering används därför som primärt underlagsmaterial.

Skredriskområden enligt SGUs översiktliga kartering redovisas i gult. Planområdet är
schematiskt markerat.
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Natur

Mark och vegetation
Idag består planområdet av blandskog med företrädande tall och gran i
områdets centrala delar. Vissa av tallarna är av hög ålder. I områdets östra del
är marken mer sank med ett stort bestånd av björkar. Inom planområdet finns
även ett flertal stora stenblock samt två befintliga diken.
En inventering har gjorts av naturvårdsenheten på Örebro kommun för att
visa på värdefulla naturmiljöer i planområdet. De områden som bedömts ha
högst naturvärden är ett tallbestånd i koppling till det västra diket (1) samt en
äldre skogsmiljö centralt i området som har stora lekkvalitéer (2). Här finns
även ett stort flyttblock. Karaktärsgivande i övrigt är den höjdrygg samt de två
diken som sträcker sig genom området.
Det finns inga rödlistade arter inom planområdet enligt Artportalen, med
undantag för några almar i alkärret längs det västra diket som avses bevaras
och som ingår i planlagd naturmark. I den norra delen av planområdet finns en
alsumpskog som är klassad som en biotop.

Foto taget från planområdet som i dagsläget utgörs av skogsmark. På fotot syns det stora flyttblock som finns
centralt i området.
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4

2
1
3

Resultat från naturinventeringen. De gröna ytorna (1 och 2) påvisar höga naturvärden och den bruna ytan (3)
en höjdrygg. Den blåa ytan (4) illustrerar en biotop i form av alsumpskog. I bakgrunden syns en
orienteringskarta där bl a höjdkurvor, sankmark och diken illustreras.

Lek och rekreation
Det befintliga naturområdet kan nyttjas för både lek och rekreation. I den östra
delen av planområdet finns ett elljusspår som leder till Kränglans naturreservat
i norr. I närheten finns även en viadukt under E18 som kopplar an till
Venaspåret och i förlängningen Rynningeviken. Närmsta lekplats finns i
Bettorps bostadsområde, ca 500 meter norr om planområdet.
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Vatten

Avrinningsområde
Planområdet tillhör Hjälmarens näravrinningsområde.
Dagvatten
Kommunala dagvattenledningar finns framdragna till området med möjliga
anslutningspunkter längs Kornellvägen och Skottvägen. Ledningarna längs
Skottvägen är dimensionerade för 2-årsregn och har begränsad kapacitet.
Det finns två stora diken inom planområdet som löper i nordsydlig riktning
och som avrinner mot söder. Infiltrationen är liten längs dikena eftersom
marken till största del utgörs av lera, med undantag för den södra delen av det
västra diket där det är sandig morän. Det västra diken avvattnar den västra
delen av planområdet samt befintlig bebyggelse norr om planområdet. Det
östra diket avvattnar den östra delen av planområdet samt del av naturområdet
norr om detta. Det östra diket ligger lägre i topografin än det västra diket.
Dikena går genom trummor under Skottvägen som fungerar som en barriär för
avrinning ytledes. Det östra diket leds om i en U-form längs Skottvägen, där
diket passerar under vägen via fem parallella trummor. Strax norr om
motorvägen går det västra och östra dikena ihop och leds ned i en trumma
under vägen. Diket mynnar slutligen i Natura 2000-området OsetRynningeviken som även utgör del av ett naturreservat.

Karta som visar dikenas utbredning.

Karta som illustrerar dikenas resp. avrinningsområde.

16 (58)

ÖREBRO KOMMUN

2020-09-29

Bn 321/2019

Översvämningsrisk
Planområdet riskerar inte att översvämmas av ett 100-, 200- eller 1000-årsflöde
enligt kommunens översiktliga översvämningskartering. Däremot finns ett
flertal lågpunkter längs dikena i planområdet som riskerar att översvämmas vid
ett skyfall, dvs. ett 100-årsregn. Eftersom Skottvägen fungerar som en barriär
för avrinning ytledes utgör planområdet ett så kallat instängt område. Vid
extrem nederbörd, när ledningssystemen går fulla, riskerar lågpunkterna inom
planområdet att svämma över. Detta innebär att höjdsättning av bebyggelse är
viktig för att säkerställa att byggnadskonstruktioner inte riskerar att ta skada vid
skyfall och höga vattenstånd.
Nedströms planområdet, söder om motorvägen, finns en känd
översvämningsproblematik. Detta innebär att fördröjningskapaciteten inom
planområdet blir viktig för avrinningsområdet i stort.

Karta som visar områden som
riskerar att översvämmas vid skyfall
(100-årsregn) enligt
modellberäkning från DHI (2016).
Planområdet är markerat i vitt.
Vattendjupet varierar mellan 0,1 –
0,5 meter. De mörkblåa ytorna
illustrerar de största vattendjupen.

Markavvattningsföretag
Dagvattendikena mynnar i Natura 2000-området Oset-Rynningeviken där det
finns två markavvattningsföretag: Hjälmaren och Kvismarens sjösänkning samt
Venans dikningsföretag.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Hjälmaren-Hemfjärden har i dagsläget otillfredsställande ekologisk status och
god kemisk status uppnås inte. Kända miljöproblem är övergödning, påverkan
från miljögifter och förändrade habitat på grund av fysisk påverkan.
Artsammansättningen hos växtplankton var avgörande för bedömningen av
den ekologiska statusen men även status för näringsämnen har bedömts som
otillfredsställande. God ekologisk status ska uppnås till 2027 och för den
kemiska statusen har, utöver de mindre stränga kraven för bromerade
difenyleter och kvicksilver, även tidsfristsundantag för benso(a)pyrene och
TBT givits till 2021.
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Bebyggelse

Bostäder
Planområdet är i dagsläget obebyggt men ligger i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse i bostadsområdena Bettorp och Södra Bettorp. I Bettorp
består bebyggelsen framförallt av småhus där det närmsta villakvarteret i
nordväst byggdes i början av 2000-talet. Södra Bettorp är ett nytt
bostadsområde som börjat växa fram längs Kornellvägen de senaste åren.
Bebyggelsen är blandad men består framförallt av flerbostadshus om fyra
våningar. I norr trappar höjdskalan ned till två våningar för att möta upp den
angränsande villabebyggelsen.

Flygfoto över villabebyggelsen nordväst om planområdet.

Flygfoto över den bebyggelse som växer fram längs Kornellvägen i form av
flerbostadshus, radhus och en förskola.
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Verksamheter
I söder gränsar planområdet till ett befintligt verksamhetsområde som håller på
att expanderar österut längs Skottvägen med nyetableringar. Längre österut på
Skottvägen, i anslutning till trafikplats Munkatorp, finns ett framtida
utvecklingsområde för verksamhetsetableringar. I dagsläget pågår förberedande
markarbete.

PLANOMRÅDE

Framtida
verksamhetsområde

Befintligt
verksamhetsområde
med pågående
expansion österut

Flygfoto över närområdet med illustrationer som visar befintligt resp. planerat verksamhetsområde.

Arbetsplatser
Det finns många arbetsplatser i närområdet såsom Bettorps och Holmens
verksamhetsområden samt Boglundsängens handels- och företagscentrum. Det
finns goda kommunikationsmöjligheter med stadsbuss och gång- och
cykelvägar till Örebros centrum där många arbetsplatser är centrerade.
Offentlig och kommersiell service
I direkt anslutning till planområdet finns en förskola med 10 avdelningar. I
närområdet finns även grund- och gymnasieskola. Närmsta vårdcentral ligger
ca 2,5 km norrut i Lillån.
Viss kommersiell service finns utmed riksväg 50 såsom bygghandel, mindre
varuhus och restaurang. Ungefär 2,5 km väster om planområdet ligger
Boglundsängens handelscentrum med ett stort utbud av kommersiell service.
Närmsta livsmedelsbutik finns vid Svampen, ca 2 km söder om planområdet.
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Tillgänglighet
Planområdet kan upplevas som otillgängligt för fotgängare och cyklister som
kommer från söder och väster, eftersom E18/E20 och riksväg 50 utgör starka
fysiska barriärer i området. Det finns gång- och cykeltunnlar men det kan
krävas viss orienteringsförmåga för att förstå hur de kopplar samman till
planområdet. Gång- och cykeltunnlarna kan även upplevas som otrygga under
kvälls- och nattetid när det är mörkt och få människor är i rörelse. Detsamma
gäller de verksamhetsområden som man behöver passera för att ta sig till
planområdet. Längs vissa sträckor är belysningen bristfällig eller saknas helt.
För att förbättra tillgängligheten är det således viktigt att arbeta med både
fysiska kopplingar, orienterbarhet och trygghetsstärkande åtgärder.
För fotgängare och cyklister som kommer från befintliga bostadsområden i
norr och väster är tillgängligheten god. Planområdet kopplar an till befintlig
gatustruktur och gång- och cykelnät. Området är belyst och det finns
människor i rörelse under en stor del av dygnet.

Bilder på två av de gång- och cykelpassager som finns under E18. Till vänster visas gång- och cykeltunneln i höjd med
Grenvägen och till höger gång- och cykelvägen parallellt med riksväg 50.
Kulturmiljö

Fornlämningar
En arkeologisk undersökning har gjorts för Kränglanområdet (se bilaga). Inom
planområdet identifierades ett objekt av intresse, men det bedömdes inte vara
en förhistorisk lämning och några vidare undersökningar har därför inte gjorts.
Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet angörs från norr via Kornellvägen eller från söder via Skottvägen.
Kornellvägen kopplar an till bostadsområdet Bettorp i norr och Bettorps
verksamhetsområde i söder. Gatan har en trottoar på västra sidan gatan och en
bred gång- och cykelbana på östra sidan gatan. Mellan körbanan och gång- och
cykelbanan finns det träd planterade. Kornellvägen är att klassa som en lokal
huvudgata som främst används av boende och verksamheter i närområdet.
Gatan har en skyltad hastighet på 50km/h och enligt den senast genomförda
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trafikmätningen (2019) var trafikflödet på gatan 630 fordon/dygn (ÅVDT) och
andel tung trafik låg på 3%.
Skottvägen förbinder Bettorps verksamhetsområde med Munkatorps
trafikplats vid E18/E20 i öst och Riksväg 50 och trafikplatsen Norrplan vid
E18/20 i väst. Söder om körbanan finns en gång- och cykelbana med en
björkallé planterad i diket mellan dessa. Gång- och cykelbanan är dock inte
fullt utbyggd i öster, utan avslutas vid Kulavägen. Planer finns dock på en
fortsatt utbyggnad österut. Skottvägen är bred och rak med diken på ömse
sidor av körbanan vilket inbjuder till höga hastigheter på fordonstrafiken.
Hastigheten är begränsad till 50km/h och enligt den senast genomförda
trafikmätningen (2019) uppgick trafikflödet till 1280 fordon/dygn (ÅVDT) och
andelen tung trafik var 7%. Skottvägen klassas som en huvudgata i staden.
Planområdet ligger i nära anslutning till europavägarna E18/E20, riksväg 50
samt Östra Bangatan som utgör viktiga matargator för transport inom staden
och vidare ut i kommunen och regionen. Anslutning till dessa trafikleder och
gator kan göras vid ett flertal punkter vilket gör att trafiken kan sprida sig till
flera korsningspunkter och därmed inte belasta enbart en anslutningspunkt.

Bilder på Kornellvägen (till vänster) och Skottvägen (till höger)

I korsningen Kornellvägen och Skottvägen finns en hastighetssäkrad passage
där gående och cyklister kan passera över Skottvägen på ett säkert sätt. I övrigt
saknas säkra passager både längs med och över både Skottvägen och
Kornellvägen, vilket är att klassa som en brist och något som behöver ses över
för att fler ska känna sig trygga och säkra att gå och cykla till och från
planområdet.
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Bilder på två osäkra passager för gående och cyklister. Vänstra bilden visar korsningen Skottvägen/Karosserigatan och den
högra bilden visar korsningen Karosserigatan/Skjutbanevägen

Det primära stråket för gående och cyklister mellan planområdet och de
centrala delarna av Örebro är Skottvägens gång- och cykelbana och vidare ut
på huvudcykelstråket längs Bettorpsgatan och Östra Bangatan.
Huvudcykelstråket har hög kvalitet på framkomlighet och på vintern sopsaltas
stråket, vilket gör det användbart året om. De brister som finns på stråket idag
är att det saknas ordentlig belysning på huvudcykelstråket samt att det saknas
en säker passage mellan Skottvägens gång- och cykelbana och
huvudcykelstråket.

Den vänstra bilden visar den osäkra korsningen som gående och cyklister idag måste använda för att ta sig ut på
huvudcykelstråket och den högra bilden visar huvudcykelstråket in mot centrala Örebro, där belysning idag är bristfällig.

För fotgängare och cyklister som behöver passera E18/E20 eller riksväg 50
finns ett flertal gång- och cykelpassager av olika karaktär i närområdet, se karta
nedan. Med undantag för passagen under E18/E20 som löper parallellt med
riksvägen utgörs passagerna av mindre tunnlar. I gång- och cykeltunneln vid
Genvägen finns ingen separat gång- och cykelbana utan här får de oskyddade
trafikanterna samsas med bil- och busstrafik, vilket upplevs som otryggt av
många. Karosserigatans gång- och cykelbana som leder till tunneln vid
Genvägen saknar delvis belysning vilket gör det otryggt att röra sig på sträckan
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när mörkret infinner sig. Mellan Genvägen och Bettorpsgatan finns enbart en
gångbana, men som dock inte är fullt utbyggd. Detta medför att gående tvingas
gå i gatan tillsammans med motorfordon på samma sätt som att cykeln är
hänvisad till blandtrafik.

--

motorväg/riksväg
kollektivtro ik

gång- och cykelvög
över-/undergång

•

busshåtlplats

,,
I

I

i

•

I

•

•

Kartbild över befintligt gatunät, gång- och cykelnät samt kollektivtrafiknätet i planområdets närhet.

Områdets entréer
Entrévägarna till planområdet är inte tydliga idag, och det är svårt att förstå att
de leder till ett nytt bostadsområde på grund av det befintliga
verksamhetsområdet. För att få fler att vilja cykla och gå till området är det
viktigt att upplevelsen längs med framförallt Skottvägen förändras och blir mer
stadsmässig. Detta är även viktigt för att området ska få en bra entré och att
känslan av att bo vid ett verksamhetsområde inte blir lika påtagligt.
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Kollektivtrafik
I närheten av planområdet finns både stadsbuss och regionbuss som trafikerar
med ett flertal linjer. De närmsta busshållplatserna för stadsbusstrafik ligger
längs Skottvägen och Buxbomsvägen, ca 500 meter från planområdet (se
kartbild på föregående sida). Regionbusstrafiken trafikerar riksväg 50 vars
hållplatser ligger ca 1 km från planområdet. Region Örebro län planerar att dra
om en stadsbusslinje via Kornellvägen med ett nytt stop vid busshållplatsen i
höjd med den befintliga förskolan vid korsningen Markörvägen/Kornellvägen.
I samband med detta kommer även ett hållplatsläge i norrgående riktning att
iordningställas på platsen. Med den nya linjedragningen kommer planområdet
ligga ca 300 meter från busshållplats vilket gör buss till ett mer attraktivt
alternativ.
Söder om planområdet ligger den biogasanläggning och bussdepå där stadsoch regionbussarna utgår från. Detta bidrar tillsammans med
verksamhetsområdet söder om planområdet till att det är en relativt stor andel
tung trafik på Skottvägen och Karosserigatan, vilket kan upplevas som otryggt
för oskyddade trafikanter som tvingas dela körbana med dessa.
Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk.
Trafiken bedöms dock vara så pass låg i området att det inte finns någon risk
att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Störningar och risker

Buller
Kommunens översiktliga bullerkartläggning (2017) visar att planområdet i
dagsläget är relativt skyddat från buller. Närheten till E18 och riksväg 50
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Grön 50 – 54 dBA
Gul 55 – 59 dBA
Orange 60 – 64 dBA
Röd 65 – 69 dBA
Lila 70 – 74 dBA

Kartutsnitt från kommunens översiktliga bullerutredning (ekvivalent dygnsmedelnivå).
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medför dock ett mer eller mindre konstant bakgrundsbuller. Den mest
bullerutsatta delen av planområdet ligger i söder, mot Skottvägen och E18.
Eftersom bostadsområdet längs Kornellvägen och verksamhetsområdet söder
om Skottvägen fortfarande är under utbyggnad är det troligt att bullernivåerna i
området har ökat och kommer fortsätta att öka jämfört med de bullernivåer
som redovisas i bullerkarteringen från 2017. Ökningen bedöms dock inte vara i
den storleksordning att några nationella gränsvärden riskerar att överskridas (se
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216)
Verksamheter
I Bettorps verksamhetsområde finns det två tillståndspliktiga verksamheter
som bedöms påverka det aktuella planområdet.
Inom fastigheten Rodret 7, ca 30 meter söder om planområdet, finns en
kompressorstation som möjliggör tankning av biogasbussar och mobila gasflak.
Här lagras fordonsgas och flytande naturgas. I MSB:s publikation ”Tankstationer
för metangasdrivna fordon – vägledning vid tillståndsprövning” anges minsta avstånd
mellan gaslager och byggnad/verksamhet utanför anläggningen. För en
anläggning av den storlek som finns i Bettorp anges ett minsta skyddsavstånd
på 3 meter till byggnader i allmänhet, antändbart material eller brandfarlig
verksamhet. För material med stor brandbelastning resp. svårutrymda lokaler
(exempelvis sjukhus och skolor) anges ett minsta skyddsavstånd på 25
respektive 100 meter.
Inom fastigheten Kajutan 2, ca 200 meter söder om planområdet, tillverkas
bindemedel för asfaltsbeläggning. Den största störningen för omgivningen
bedöms vara de tunga transporter som verksamheten alstrar. Antalet
transportrörelser beräknas vara ca 10 per dag vid lågproduktion och ca 60 per
dag vid högproduktion. Trafiken sker mestadels under dagtid men vid tillfälliga
produktionstoppar kan transporter även ske vid andra tider på dygnet.
Vintertid förkommer normalt sett ingen produktion eller transport.
Farligt gods
Riksväg 50 och E18/E20 är primära vägar för farligt gods. Planområdet ligger
ca 500 meter från dessa transportleder och befinner sig således utanför det
rekommenderade riskhanteringsavståndet på 150 meter.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns längs Kornellvägen och
Skottvägen.
Värme
Fjärrvärme finns framdraget i närområdet.
El
Elnät finns framdraget längs Kornellvägen och stora delar av Skottvägen.
Elektronisk kommunikation
Stadsnätet finns framdraget längs Kornellvägen och Skottvägen.
Avfall
De närmsta återvinningsstationerna ligger ca 2,5 km från planområdet, i
Boglundsängen resp. i Lillån.
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslaget möjliggör utvecklingen av ett nytt bostadsområde med ca 500
bostäder, skola, vård och förskola. Längs Skottvägen möjliggörs även handel,
besöksnäring och centrumverksamheter. Det omgivande skogslandskapet är
karaktärsgivande för området och planförslaget har i möjligaste mån anpassats
efter befintlig terräng och naturvärden.
Bostadsområdet angörs via tre tillkommande gator och två gång- och
cykelvägar som sprider ut trafiken och möjliggör god framkomlighet. I
området möjliggörs en varierad bebyggelse sett till boendeform, höjdskala och
täthet. Flerbostadshus möjliggörs i huvudsak i entrélägen och längs
huvudgator. Skalan trappar ned med rad- och kedjehus, villor och parhus ut
mot det omgivande skogslandskapet.
Ett flertal grönstråk och kopplingar genom bebyggelsen möjliggör rörelse och
visuell kontakt med det omgivande skogslandskapet. I den västra delen av
området bevaras ett större grönstråk för dagvattenhantering och rekreation.
Centralt i området skapas en naturnära kvarterspark med utgångspunkt i den
lekfulla skogsmiljön som finns på platsen. Ett stort flyttblock fungerar som
målpunkt och landmärke. Som boende och besökare ska skogen alltid kännas
närvarande oavsett var man rör sig i området.

Illustration över den tilltänkta
bebyggelsen med den huvudsakliga
markanvändningen redovisad. Utsnitt
från en 3D-modell över området.
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Mark

Geotekniska förhållanden
De geotekniska förutsättningarna varierar inom planområdet, vilket innebär att
olika grundläggningskonstruktioner kan bli aktuella. I samband med
byggnation ansvarar exploatören/byggaktören för att vid behov ta fram en
geoteknisk utredning som visar på lämplig grundläggningsmetod beroende på
byggnadstyp och placering av denna.
Förorenad mark
Föroreningar i mark på Giffeln 4 utgörs av metaller (arsenik (associerat till
rödfyr), bly, koppar, nickel) och PAH-M och PAH-H, vilka är tekniskt möjliga
att åtgärda och riskreducera. Utredningen kommer fram till att avhjälpande
åtgärder bedöms fullt ut tekniskt möjliga att utföra i samband med övriga
markarbeten. Föroreningsförekomsten i fyllnadsmassorna bedöms således inte
utgöra ett hinder för genomförande eller godkännande av planändringen.
Vidare bedöms uppmätta metall- och PAH halter ej medföra hinder av
betydelse för planerad planändring. Stadsbyggnad delar rapportens slutsats.
Förorenad mark inom fastigheten Giffeln 4 ska hanteras för att uppfylla
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM),
vilket inrymmer de föreslagna markanvändningarna handel (H),
besöksanläggning (R), kontor (K) och centrumverksamhet, ej svårutrymda
lokaler (C1). För att säkerställa att föroreningen åtgärdas införs en administrativ
bestämmelse om att startbesked inte får ges för ändrad markanvändning förrän
markens lämplighet för byggande har säkerställts genom att marken har
sanerats till en för ändamålet lämplig nivå (a1).
En kostnadsuppskattning för saneringsarbetet har tagits fram och ingår i
planens genomförandekalkyl. Beräkningen utgår från vad saneringsarbetena på
de intilliggande fastigheterna Giffeln 1, 2 och 3 har kostat. Det är dock troligt
att saneringskostnaderna för fastigheterna Giffeln 4 blir lägre, eftersom det inte
medges bostadsändamål här vilket minskar saneringsbehovet. Stadsbyggnad
gör således bedömningen att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att
avhjälpa markföroreningarna.
Risk för skred
Inom planområdet finns tre utpekade aktsamhetsområden för skredrisk. Det
norra aktsamhetsområdet ligger på gränsen mellan naturmark och befintlig
bostadsbebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverka skredrisken eftersom
ingen ny bebyggelse medges eller större markarbeten planeras i närområdet.
Det sydöstra aktsamhetsområdet ligger inom föreslagen naturmark. Det
sydvästra aktsamhetsområdet ligger inom föreslagen kvartersmark för handel,
besöksanläggning, centrum, vård, kontor och verksamheter. Den höjdrygg som
utgör skredrisken avses att jämnas med marken för att bereda plats för
föreslagen markanvändning, vilket innebär att skredrisken även försvinner.
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Natur

Mark och vegetation
Planförslaget innebär att skog och vegetation delvis kommer att försvinna och
att marken blir mer hårdgjord. Ambitionen är att bevara så mycket som möjligt
av den befintliga terrängen och vegetationen. Gatudragningar och placering av
bostadsområden har utgått från topografin och naturvärden i området för att
försöka bevara naturliga sammanhang och karaktärer.
I samband med planens genomförande kommer kommunen i sin roll som
fastighetsägare bevaka att planerade byggnader och anläggningar i möjligaste
mån anpassas till befintlig terräng och vegetation. Schaktning, sprängning och
bearbetning av marken ska undvikas så långt som möjligt.
Större partier med natur har bevarats inom planområdet och planlagts som
NATUR eller PARK. I möjligaste mån har grönområdena länkats samman i
syfte att skapa gröna korridorer. På så vis kan förutsättningar ges för det lokala
växt- och djurlivet att även fortsättningsvis trivas på platsen, samtidigt som
många boendekvalitéer säkerställs. Naturområden kan även fungera som en
skyddszon mellan bostäder och andra typer av verksamheter. Jämfört med den
nu gällande detaljplanen tillskapas nya naturområden öster respektive söder om
det befintliga bostadsområdet längs Kornellvägen.
De diken som löper genom planområdet föreslås att breddas och dämmas upp
på ett antal ställen i syfte att skapa mindre våtmarksområden. Detta kommer
att stärka den biologiska mångfalden i området samt skapa bostadsnära
rekreation. Alsumpskogen skyddas i planen genom att den planläggs som natur
och undantas exploatering.
Lek och rekreation
Närheten till högkvalitativa naturområden samt parkområden både inom
planområdet och i dess direkta närhet ger goda förutsättningar för lek och
rekreation. Ett flertal släpp säkerställs genom bebyggelsen för att minska
avstånden till den omgivande naturen. Här föreslås stigar som kopplar samman
till befintliga stråk såsom Lillåspåret. På så vis möjliggörs ett flertal olika
rundslingor i närområdet. Vidare föreslås att anlägga grillplatser på utvalda
platser för att skapa samlingspunkter och upplevelser i naturen.
Längs naturstråket i väst, mellan befintlig och föreslagen bebyggelse, föreslås
stigar, spänger och viss urgallring av den bitvis täta och snåriga skogen för att
tillgängliggöra området.
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Inspirationsbilder för natur/parkmiljöns uttryck
och former. Närhet till naturreservat, skog och
tillkommande våtmarksområden.

Centralt i planområdet föreslås en kvarterspark med lekmiljöer för både
boende och besökare. Ett karaktärsgivande flyttblock finns belägen i den
centrala delen av parken och tanken är att leken integreras i skogsmiljön där
det redan finns många kvalitéer i form av höjdryggar, stenar och granar att
bygga vidare på. I närområdet möjliggörs en grundskola och förskola som kan
nyttja parkområdet som ett utflyktsmål. I anslutning till skoltomten i väst
planläggs också för park där tanken är att fokus kan ligga på vattenlek med
koppling till det befintliga diket.
Vidare planläggs det för park i planområdets västra del i anslutning till
naturområdet. Det möjliggör mer anordnade ytor vilket skapar en bra övergång
från bebyggelse till natur.
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Vatten

Dagvatten
Två dagvattenutredningar har tagits fram (se bilagor) för att utreda vilken
påverkan planens genomförande kommer att få ur ett dagvattenperspektiv
samt föreslå fördröjnings- och reningsåtgärder för en hållbar
dagvattenhantering. Planområdet avses inkluderas i kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten. Den första dagvattenutredningen (2017)
konstaterar att det inte föreligger särskilda skäl eller krav på rening av
dagvatten till följd av att dikena mynnar i ett Natura 2000-område. Föreslagna
reningsåtgärder har därför utgått från de miljökvalitetsnormer som finns för
recipienten Hjälmaren-Hemfjärden. Det finns två lösningar för hur dagvatten
kan omhändertas inom planområdet vilka presenteras nedan.
Alternativ 1
I det första alternativet föreslås allt dagvatten från planområdet avledas ytligt
samt via ledningssystem till det öppna diket i den västra delen av planområdet.
Viss fördröjning och rening sker i dikena, men dagvattnet kommer i huvudsak
att omhändertas i en samlad fördröjnings- och reningslösning i form av en
våtdamm. En våtdamm innebär att dammen har en permanent vattenyta som
helt eller delvis byts mot dagvatten vid avrinningstillfällen samt en temporär
fördröjningsvolym ovan den permanenta vattenytan som nyttjas vid större
regn. I dagvattenutredningen har det permanenta vattendjupet i våtdammen
antagits vara ca 1 meter och djupet på fördröjningsvolymen ca 0,5 meter.
Beroende på hur dammen utformas kan djupet variera. Utifrån ett
säkerhetsperspektiv är det viktigt att släntlutningarna inte är för branta och att
djupet på dammarnas grundzon anpassas så att det lätt går att ta sig upp om
någon faller i.
Det finns flera tänkbara placeringar av en eller två dammar längs det västra
diket, vilket redovisas i dagvattenutredningen. Den lösning som förordas i den
kompletterande dagvattenutredningen är en våtdamm som placeras i söder
längs Skottvägen i det tilltänkta naturstråket. Med en genomtänkt gestaltning
kan dammen få både en funktionell, estetisk och rekreativ funktion. För att
dammen ska kunna omhänderta ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 krävs en
fördröjningsvolym på ca 1200 m3 vilket motsvarar en dammyta på ca 2400 m2.
I denna beräkning har tillkommande dagvatten från villaområdet och
skogsmarken norr om planområdet tagits med.
Utöver dagvattendammen kommer det även att anläggas en våtmark inom
naturmarken norr om dagvattendammen. Denna damm kommer bidra med att
dagvattnet fördröjs ytterligare vilket kommer ha en positiv inverkan på
dagvattenhanteringen. Utrymmesmässigt kan denna våtmark bli ca 2000 kvm.
Även i det östra diket föreslås en våtmark i en naturlig lågpunkt i södra delen
av planområdet. Denna våtmark kan utrymmesmässigt bli ca 3500 kvm.
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Karta som illustrerar hur dagvatten inom olika delar av planområdet föreslås avledas till det västra
diket med en dagvattendamm intill Skottvägen.

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär att den största delen av dagvattnet kommer omhändertas
på liknande sätt som i alternativ 1 med undantag för planområdet nordöstra del
som kommer att avledas genom ett svackdike till det östra diket. Detta
alternativ kan vara att föredra ifall det visar sig att det är svårt att få till ett bra
ledningssystem enligt alternativ 1. Bebyggelsen i planområdets nordöstra del
föreslås vara av småhuskaraktär (villor, radhus och parhus) varför
föroreningsnivåerna från denna bebyggelse kan anses vara väldigt låga. Vägen i
detta område kommer dessutom endast att nyttjas av de boende. Svackdiket
säkerställer en rening innan dagvattnet släpps ut i det östra diket.
Utöver detta svackdike kommer även den tillkommande våtmarken längs det
östra diket innebära att dagvattnet från det nordöstra området fördröjs
ytterligare.
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Exempel på en skapad våtmark i södra Bettorp.

Principskiss för dagvattenhanteringen samt de tilltänkta våtmarkerna inom naturmarken.
Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 är det föreslagna svackdiket.
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Dagvattenhanteringen säkerställs på plankartan genom bestämmelserna
svackdike och dagvattendamm. Dammens exakta placering och utbredning
låses inte fast i plankartan. Syftet med detta är att ge flexibilitet inför
genomförandet.
Inom kvartersmark för handel, besöksanläggning, centrum, vård och kontor
(H, R, C, D, K) ska dagvatten renas och fördröjas till hushållsnivå innan
anslutning får ske till det kommunala dagvattennätet och det befintliga
ledningsnätet i Skottvägen, vilket bevakas i bygglovet. I den första
dagvattenutredningen finns förslag på lösningar i form av växtbäddar där
ungefärliga ytbehov även illustreras.

Exempel på regnbäddar/växtbäddar i gatumiljö. Foto: Sweco

Översvämningsrisk
Den dagvattenutredning som tagits fram (se bilaga) har utrett
översvämningsrisken inom planområdet. Tekniska förvaltningen har även tagit
fram en översiktlig utredning av höjdsättning för att motverka
översvämningsrisk på byggnader vid ett 100-årsregn.
Två våtmarker kommer att anläggas inom naturmarken i det östra respektive
västra diket vilket kommer minska översvämningsrisken och möjliggöra för ett
hanterande av skyfall. Problematiken finns framförallt i den sydöstra delen av
planområdet. För att säkerställa att byggnaderna inte översvämmas införs en
planbestämmelse som reglerar att färdigt golv på bostadshusen ska vara tre
decimeter över gatunivå (b1) vilket gäller för alla bostadskvarter inom
planområdet. Detta säkerställer att vattnet inte kommer rinna in från gatan till
byggnaderna. Vidare finns det även många släpp som är planlagt som
park/natur mellan kvartersmarken vilket innebär att vattnet kan avledas.
Den östra dammen, där problematiken är som störst, utformas så att vatten vid
extremregn kan dämma upp i naturmarken öster ut. För att dammen ska kunna
omhänderta ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 krävs en fördröjningsvolym
på ca 2300 m3 vilket motsvarar en dammyta på ca 4500 m2. I denna beräkning
har tillkommande dagvatten från skogsmarken norr om planområdet tagits
med.
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De anlagda våtmarkerna kommer dessutom att bidra till att
översvämningsproblematiken som finns nedströms kommer att förbättras då
dammarna kan hantera stora skyfall och fördröja vattnet inom planområdet.
Miljökvalitetsnormer för vatten
En bedömning av planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN)
för vatten har gjorts i den första dagvattenutredningen (se bilaga). Utredningen
visar att föreslagna dagvattenåtgärder är tillräckliga för att säkerställa att
planförslaget inte försämrar eller förhindrar möjligheten att uppnå MKN för
Hjälmaren-Hemfjärden. Beräkningar visar att halterna av bly och nickel till och
med kan minskas jämfört med dagens markanvändning. Stadsbyggnad delar
denna bedömning.
Bebyggelse

Stadsbild, gestaltning och byggnadskultur
Bebyggelsen ska karaktäriseras av sitt naturnära läge med skogen runt knuten.
Ambitionen är att befintlig terräng och vegetation ska bevaras så långt som
möjligt, vilket innebär att bebyggelse och anordningar såsom interngator,
parkeringar och gårdsmiljöer behöver anpassas utifrån givna förutsättningar.
Förutom att tänka till gällande placering och volym är det även viktigt med
medvetna material- och färgval för att anpassa bebyggelsen till den naturnära
miljön. Det kan handla om att både integrera och kontrastera för att förstärka
eller bygga vidare på olika kvalitéer i omgivningen.

En stadsdel i skog kännetecknas av bebyggelse som är väl integrerad i terrängen och landskapet.

I Örebro kommuns framtagna strategi för arkitektur och byggande (se avsnittet
Översiktliga planer under Tidigare ställningstaganden) finns mer information om
utvecklingsområden som karaktäriseras som stadsdel i skog. Detta är en unik
karaktär som saknas i Örebro idag vilket gör det desto viktigare att ta vara på
de möjligheter som ges i och med utvecklingen av skogsområdet i Bettorp.
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Urval av byggaktörer och slutlig gestaltning på den tillkommande bebyggelsen
kommer att styras via markanvisning och efterföljande förstudier. Läs mer om
denna process på Örebro kommuns hemsida.
Bostäder
Bebyggelsestrukturen utgörs i huvudsak av olika former av flerbostadshus och
rad- och kedjehus. I vissa lägen är det även tänkbart med friliggande en- och
tvåbostadshus i form av villor och parhus. Höjdskalan varierar i huvudsak
mellan två till fyra våningar vilket motsvarar en byggnadshöjd (
) på cirka 7
till 18 meter. Flerbostadshus möjliggörs framförallt längs huvudgator och i
centrala lägen. I anslutning till områdets entré i väst tillåts höjdskalan trappa upp
till fem våningar vilket motsvarar en byggnadshöjd på cirka 18 meter. Mot
skogen i nordöst trappar höjdskalan ner och bebyggelsen övergår i rad- och
kedjehus och småhus (se bild nedan).

Illustration som visar den tilltänkta bebyggelsens höjd – utsnitt från en 3D-modell över området

Kvartersstrukturen är öppen med fritt liggande huskroppar. Grönstrukturen
bygger på att befintlig natur utnyttjas så långt som möjligt. Huskroppar
placeras med varsamhet mellan befintliga träd, större stenblock och andra
tongivande element i naturen. Mindre och privata uteplatser och trädgårdar
undviks i kvarter med flerbostadshus och rad- och kedjehus i syfte att ge plats
för gemensamma gårdsmiljöer där naturen kan komma till sin rätt. I den norra
och östra delen av planområdet är det sankmark i dagsläget, vilket innebär att
visst markarbete kan bli nödvändigt för att möjliggöra byggnation. I dessa
lägen kan det därför bli svårare att bevara befintlig vegetation. Eventuella
småhus med tillhörande privata trädgårdar placeras med fördel här.
Ambitionen är dock att även dessa grönmiljöer ska bygga vidare på
skogskaraktären i området och lyfta in element som gran, tall och stenblock i
trädgården snarare än att anordna öppna gräsmattor med fruktträd som
anspelar på en annan typ av boendemiljö.
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Källa: Tengbom, Brunnshög

Källa: Brunnberg & Forshed, Gulsparen
Källa: OWC Arkitekter, Skagershuset

Källa: Hultman & Vogt, Lampaffären

Källa: Hultman & Vogt, Skogsdalen

Inspirationsbilder för bebyggelsens utformning och uttryck. Byggnaderna ska i möjligaste mån anpassas efter befintlig
terräng och topografi och hämta inspiration från skogslandskapet i form av material och färgsättning.

Exploateringsgraden, det vill säga hur stor andel av fastigheten som får
bebyggas, regleras med olika bestämmelser beroende på typ av bebyggelse. För
rad- och kedjehus samt småhus används bestämmelsen e4 (20-25%) som
reglerar största byggnadsarea per fastighetsarea i procent inom
användningsområdet. För flerbostadshus används bestämmelsen e1 (80%) som
reglerar största bruttoarea i procent i relation till fastighetsarea inom
användningsområdet där inglasningar av balkonger, parkeringsdäck och dylikt
inte räknas in i byggrätten. I det mittersta kvarteret regleras dock de
ovanstående bestämmelserna utifrån egenskapsområdet (e2 samt e5).
Anledningen till att flerbostadshusen regleras med bruttoarea, som kan
beskrivas som maximal byggnadsvolym, är att möjliggöra en större flexibilitet
och variation sett till våningsantal. Ambitionen är att flerbostadshusen inte ska
vara jämnhöga, utan variera och anpassas efter terrängen och omgivningen.
För att förstärka denna upplevelse kan det i vissa lägen vara lämpligt att arbeta
med suterrängvåning, indrag av det översta våningsplanet eller utformningar
som gör att den översta våningen upplevs som del av taklandskapet. Inslag av
rad- och kedjehus är också möjligt.
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Komplementbyggnader får vara högst 3,5 meter (f1). Bestämmelserna p1, p2
och p3 reglerar hur huvudbyggnader och komplementbyggnader får placeras
och sammanbyggas. Vissa områden får inte bebyggas (prickmark).
Offentlig service
Planförslaget möjliggör för en skola (S) med fullstor idrottshall i den
nordvästra delen av planområdet, i anslutning till den befintliga förskolan vilket
underlättar logistisk och samordning. Den tilltänkta gårdsmiljön utgörs av
skogsmark med goda förutsättningar för lek och rekreation. Den direkta
närheten till skogsområdet och det planerade grönstråket förlänger de möjliga
lekytorna för barnen. I närheten ligger även den planerade kvartersparken.

Exempel på hur en skola kan gestaltas för att integreras i naturen (Sweco, Bärstadsskolan, Hammarö).

Skolbyggnaden föreslås placeras i den norra delen och idrottshallen i den södra
delen av skoltomten. Parkering och angöring föreslås lösas i anslutning till
idrottshallen. På så vis undviks att biltrafik dras in till skolbyggnaden i norr,
vilket möjliggör för en mer trafiksäker och trivsam miljö för skolbarnen.
Eftersom skolans och idrottshallens verksamheter vanligtvis sker på olika tider
under dygnet kan parkeringsytorna samnyttjas. En gång- och cykelväg kommer
att anordnas längs huvudgatan i bostadsområdet. För barn och föräldrar som
kommer norrifrån kommer en alternativ gång- och cykelkoppling ordnas från
Kornellvägen genom det planerade grönstråket. Se mer under Gator och trafik.
En förskola (S) möjliggörs i sydöstra delen av planområdet, i anslutning till den
östra entrén i området och omgivande skog. Den tilltänkta förskolegården
utgörs i dagsläget av skogsmark. Direkt öster om planområdet sträcker sig ett
dike, över vilket det föreslås ordnas spänger för att tillgängliggöra det
bakomliggande skogsområdet för mindre utflykter. I närheten finns även den
föreslagna kvartersparken. En gång- och cykelväg föreslås från Skottvägen. I
framtiden kan det bli aktuellt med ett hållplatsläge för buss här.
I likhet med bostadsbebyggelsen ska skol- och förskolebyggnaderna placeras,
utformas och gestaltas med hänsyn till befintlig terräng och vegetation.
Andelen hårdgjord yta för angöring och parkering minimeras till förmån för
gröna och trivsamma gårdsmiljöer. Exploateringsgraden, dvs. hur stor andel av
fastighetsytan som får bebyggas, är 25 % (e3). Byggnader får vara högst 10
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meter och komplementbyggnader högst 3,5 meter (f1). Områden försedda med
prickmark får inte bebyggas.
Kommersiell service
Längs Skottvägen möjliggörs för handel (H), besöksanläggning (R), kontor
(K), centrum (C), vård (D) och centrumanvändning – ej svårtutrymda lokaler
(C1). Dessa typer av verksamheter har en mer publik karaktär än de befintliga
verksamhetslokalerna söder om Skottvägen. Förhoppningen är att de kan
skapa rörelse och aktivitet i området och fungera som en övergång till
bostadsområdet. För dessa kvarter används bestämmelsen e4 (30%) som
reglerar största byggnadsarea per fastighetsarea i procent inom
användningsområdet. Högsta byggnadshöjd är 10 meter.
Placering, utformning och gestaltning av byggnaderna är viktig för att skapa en
trevlig och inbjudande miljö som passar in i ett bostadsområde. Levande
bottenvåningar med uppglasade fasader och entréer som vänder sig mot gatan
förordas. Andelen hårdgjord yta ska minimeras och nödvändiga angörings- och
parkeringsytor ska så långt som möjligt placeras undanskymt, förslagsvis
bakom byggnaden sett från gatan.
Vegetationen har till stor del tagits ned i de aktuella områdena, men den
vegetation som finns kvar ska om möjligt bevaras i strategiska lägen. En
befintlig träddunge samt hällar i anslutning till entréläget vid
Skottvägen/Kornellvägen anses särskilt viktig att bevara för områdets karaktär.
Dessa ytor planläggs därför som NATUR.
Tillgänglighet
För att öka tillgängligheten till bostadsområdet kommer åtgärder göras för att
skapa säkrare övergångar.

39 (58)

ÖREBRO KOMMUN

2020-09-29

Bn 321/2019

Gator och trafik

Övergripande gatustruktur och utformningsprinciper
Trafikstrukturen bygger på trafikprogrammets princip om att bygga
sammanhängande gatunät utan återvändsgator för att på så vis kunna sprida
trafiken över fler gator. Därtill bygger trafikstrukturen på principen ”att skapa
gena och gynnsamma kopplingar för gående och cyklister” då de är de
trafikslag som är prioriterade vid utformning av områdets gaturum.
Huvudstråken genom och till/från området markeras i kartbilden nedan.
Den bärande idén för områdets gestaltning är att skapa en ny stadsdel där den
omkringliggande naturen ska flätas in i den nya bebyggelsen och gaturummen
på ett naturligt sätt. Gatorna i området knixar sig därför fram för att skapa
brutna siktlinjer med bebyggelse och naturmiljöer i fondmotivet,
vilket bidrar till en trivsam mer småskalig upplevelse samtidigt som
hastigheterna hålls nere. Där gatorna angränsar till natur eller parkmark
kommer gång- och cykelbanorna ledas in en bit i naturen för att på det sättet
låta en vegetationsremsa komma mellan gång- och cykelbana och körbana,
vilket skapar en mer naturlig och spännande känsla i gaturummet. Samma
princip används vid passagepunkter där körbanan smalnas av för att ge plats åt
grönska och en passage över ett körfält istället för två.
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Karta där områdets gatustruktur är illustrerad. De gröna linjerna är separerade gång- och cykelvägar, de
grönstreckade linjerna är rekreativa gång- och cykelstråk (grus/stenmjöl som underlag) och de gröna cirklarna
representerar träd. De orangefärgade pilarna illustrerar huvudstråken genom området på en schematisk nivå.
De svarta sträcken i kartan illustrerar platser där principsektionerna nedan ska tillämpas för att få in
grönska på ett naturligt sätt i området.
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Natur/park

Principsektioner över gaturum med avsmalnat körfält och naturmark mellan körbana och gång eller gång- och
cykelbana för att därigenom få in naturkänslan i gaturummet.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
En viktig utgångspunkt vid planeringen av gatustrukturen har varit att skapa
fler och genare gång- och cykelkopplingar; både inom planområdet och i
koppling till anslutande gång- och cykelnät. Grundskolan, idrottsanläggningen
och förskolan ses tillsammans med den centrala parken som viktiga
målpunkter för området, varför kopplingarna dit är av stor vikt, både inom
området och för de som kommer komma dit utifrån området. Detsamma gäller
kopplingarna till den tomt i sydvästra delen av planområdet där en
handelsetablering skulle kunna bli aktuell i en framtid.
Separerade gång- och cykelvägar anläggs längs de gaturum där trafikflödena
kommer att vara som störst. Därtill kompletteras gång- och cykelnätet med
trottoarer längs med samtliga gator. På lågtrafikerade gator kommer cykling ske
i blandtrafik. Alla gång- och cykelbanor görs kontinuerliga/genomgående så att
gående och cyklister prioriteras framför biltrafiken via utformningen samt
förses med belysning.
De nya gång- och cykelvägarna i området kopplas samman med befintlig gång
och cykelinfrastruktur längs med Skottvägen och Kornellvägen och nya säkra
passager anläggs för att man ska kunna ta sig till och från området på ett säkert
sätt som gående och cyklist.
I naturen kommer rekreativa stigar att anläggas. Dessa stråk får
en mer organisk och slingrande karaktär med grus eller stenmjöl som underlag.
Stråket som ansluter till skolan och idrottshallen från/till nordväst förses även
med belysning då det utgör en viktig koppling för skolelever och besökare till
idrottshallen.
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Teckenförklaring
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Befintl ig gång- och cykelb ana
Befintl ig gångbana
Ny gång- och cykelbana
Ny gångba na
Ny passage {hastighet ssäkrad)
Ny passage
Rekreativ stig

Kartbild över placering av ny gång- och cykelinfrastruktur i planområdet och i direkt anslutning till området.

Biltrafik
Området kommer med sin föreslagna bebyggelse att generera nya trafikflöden
till och från området, trafiken kommer sprida sig över hela dygnet men med en
morgon peak och en eftermiddags peak då boende ska till arbeten/skolor och
hem igen.
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg förväntas området generera ca 1 800 nya
fordonsrörelser per dygn (ÅVDT). Utav dessa är 500 bilresor uppskattade för
enbart skolan behov och 250 bilresor kan antas alstras av idrottshallens
eftermiddags- och kvällsaktiviteter.
Trafikflödena fördelar sig på gatunätet inne i området där de två nord/sydliga
gatorna kommer ta de största trafikmängderna, följt av den enkelriktade
utfarten från området i anslutning till skolan och idrottshallen. Trafiken
fördelar sig därefter ut på omkringliggande gatunät. Skottvägen kommer enligt
planförslagets gatustruktur ta den största trafikökningen från planområdet med
ett tillskott på ca 1300 fordon per dygn och Kornellvägen förväntas få ett ökat
trafikflöde med ca 500 fordon/dygn. Trafiken från planområdet kommer
därefter att fördela sig på nätet och belasta omkringliggande gator, däribland
trafikplatserna Munkatorp och Norrplan, samt
Genvägen/Glanshammarsvägen och Bäckvägen/Väg 50. Utfartsförbud läggs i
koppling till handelstomterna i planområdets sydvästra del för att säkerställa
lämpliga infarter till dessa tomter.
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Kollektivtrafik
I och med den förändring av linjenätsdragning för stadsbuss som Region
Örebro län planerar för kommer en ny hållplats med stopp för stadsbuss att
förläggas i korsningen Kornellvägen/Markörvägen och den nya utfarten från
planområdet. Detta medför att både skolan och idrottsanläggningen kommer
ha goda kopplingar till kollektivtrafik med enbart 200-300 meter gångavstånd
till busshållplats. Området i stort kommer ligga inom 200-400 meter från
busshållplats, vilket är att klassa som ett väl försörjt området.
Sektioner
Området består av ett flertal gatusektioner som har anpassats efter hur det är
tänkt att flödena i området ska fördelas. Alla gator i planområdet ska utformas
för en hastighet på max 30km/h med motiveringen att området är ett
bostadsområde med stor andel barn i trafiken. Gatusektionerna visar hur
gaturummets bredd ska fördelas på raksträcka. På kvartersgatorna införs två
administrativa bestämmelser för säkerställa att allmänna ledningar kan läggas
ner i gatan (u1) samt att möjliggöra för en gemensamhetsanläggning avseende
gata (g1).
+

+

+

+

+

-

Teckenförklaring
+

Sektion 1- B:12,Sm L:900m
Sektion 2 - B:10,Sm L:200m
Sektion 3 - B:l0m L:300m

r

Karta över områdets gator med hänvisning till vilken sektion som planeras för respektive gatusnitt.
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Sektion 1

Sektion 2

Gatusektionen tillämpas på de gator i
området som kommer behöva
hantera de större trafikflödena och
där den angränsande bebyggelsen till
största del består av flerbostadshus
eller verksamheter. Längs dessa gator
kommer gående och cyklister att
separeras från motorfordonstrafiken
genom att det anläggs en gång- och
cykelbana på ena sidan gatan och en
gångbana på motsatt sida. Gång- och
cykelbanans läge i sektionen framgår
ur kartbilden där gatustrukturen är
illustrerad. Undantag kommer göras
på de platser där grönskan ska ges
plats i gaturummet där körbanan
kommer smalnas av till ett körfält
och gång- och cykelbana och
gångbana kommer att vika in i
naturen, se sektion och kartbild ovan
för utformningsprincip och aktuella
platser. Ytan för gångbana och
belysningsstoplar ska samplaneras
för att uppnå en effektivt
användning av marken.

Gatusektionen tillämpas på en
gatusektion där trafikflödena i
området förväntas bli små, cykling
kommer ske i blandtrafik och där
bebyggelsen till största del består av
mindre flerbostadshus. Gatan består
av en körbana där längsgående
allmän parkering tillåts på ena sidan
av gatan samt med trottoarer på
ömse sidor av gatan. Trottoarer på
båda sidan av gatan är viktig för att
möta upp den planerade bebyggelsen
längs gatan. Möjligheten för två
fordon att kunna mötas på sträckan
ska tillgodoses på platser där
in/utfarter till kvartersgator
och/eller in/utfarter till
kvartersmark förläggs. Ytan för
gångbana och belysningsstoplar ska
samplaneras för att uppnå en
effektivt användning av marken.

-

-

Sektion 2

~f-'-'-------'-'l_

Sektion 1

Gäng
2,25m

Gång

Körbana

2,25m

5,8m

Körbana 5,8m
inkl. parkering

Belys- Gang
!J.!ng_ 1,7m

(2,3m)

0,75m

Belys- Gång- &
cykel
Jling
0,75m 3,7m
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Sektion 3

Sektion 4

Gatusektionen tillämpas på två
gatusnitt där trafikflödena förväntas
vara små och cykel kan ske i
blandtrafik. Den ena gatan kommer
ha småskalig bebyggelse på ömse
sida av gatan medan den andra gatan
kommer ha flerbostadsbebyggelse på
ena sidan gatan och en park på norra
sidan av gatan. Gatan består av en
körbana där längsgående allmän
parkering tillåts på ena sidan av gatan
vilken ansluts till en avstigningsyta i
form av en smal trottoar. På den sida
av gatan som inte parkering tillåts
anläggs en bredare trottoar i fullgod
standard. Möjligheten för två fordon
att kunna mötas på sträckan ska
tillgodoses på platser där in/utfarter
till kvartersgator och/eller
in/utfarter till kvartersmark förläggs.
Ytan för gångbana och
belysningsstoplar ska samplaneras
för att uppnå en effektivt
användning av marken.

Gatusektionen är anpassad för att
enbart hantera fordonsrörelser ut
från området, varför enbart en
körbana finns med. Anledningen till
enkelriktningen av gatan är att
minimera fordonsrörelser till skolan
för att därigenom gynna barns
möjlighet att gå och cykla på egen
hand till skolan. Gatan kommer vara
öppen för trafik ut från området.
Gatan kommer förses med en gångoch cykelbana på norra delen av
gatan samt förses med mycket
grönska. För att möta befintlig
bostadsbebyggelse längs gatan
föreslås en bredare grönremsa som
skydd mellan bostäder och den nya
gatan.

-

Sektion 3

J

-

Sektion 4

Grö nt Gå ng &
1, Sm cykel

4m

i

Belys ning
& grönt
3m

Kö rbana
3,Sm

Grönt

6m

I_ _

8Jrujgn- Körbana 5,8m
lngs zon inkl. parkering
{2,3m)
1,25m

BelysGå ng
2,25m Jl!!!8.
0, 7m
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Sektion 5

Sektion 6 kvartersgata

Sektionen visar en utbyggnad av
trottoar som föreslås tillämpas på två
platser inom planområdet, dels i den
sydvästra delen där en
handelsetablering kan bli aktuell samt
längs med en kvartersgata där det
allmänna intresset av en gångbana
ska möjliggöras för att koppla
samman det rekreativa stråket.

Det förekommer ett antal
kvartersgator i området som kommer
ligga på kvartersmark. Gatorna
föreslås utformas som
parkeringsgator dit majoriteten av
parkeringen på byggrätterna
hanteras. Gatorna föreslås utformas
med en körbana på 3,5 meter men
som breddas till 6 meter för att
möjliggöra parkering och möten.
Parkeringen föreslås utformas som
vinkelrät parkering på ena sidan av
körbanan och en belyst gångbana på
andra sidan gatan. Mer om principen
för parkering på kvartersgatorna
framgår av avsnittet om ”parkering och
angöring” nedan.

Vid den sydvästra delen av
planområdet kommer sektionen att
innebära att Skottvägen smalnas av
till 6,5 meter för att ge plats åt en
gångbana norr om denna.
Gångbanan byggs med
kantstensvisning mot körbanan och
förses med belysning.
-

Sektion 5

L

Belysnl!:!g
0,5m

Gång
2,5m

-

Sektion Kvartersgata

Parkering
Sm

Kö rbana
6-3,Sm

Belysning
&gång
2,Sm

Parkering och angöring
Parkering för byggrätterna (boende, verksamheter och skola) ska ordnas på
kvartersmark. Parkeringstalen beräknas utifrån Örebro kommuns flexibla
parkeringstal. Vissa gatusektioner, möjliggör för allmän parkering i området.
Dessa parkeringsplatser är tänkt att fungera som besöksparkering till områdets
parker och naturområde, och ska regleras därefter. Då dessa gatuparkeringar är
allmänna ska de kunna nyttjas av allmänheten.
Parkering till flerbostadshus och radhus/kedjehus ska samordnas i mindre
parkeringsytor/anläggningar, med en gemensam in- och utfart. Två mindre
parkeringsytor är att föredra framför en stor parkeringsyta. Detta då inverkan
på gårdsmiljöerna ofta blir mindre påtaglig.
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De kvarter som angränsar till en kvartersgata ska tillgodose delar av sitt
parkeringsbehov längs med denna. Principen är att parkeringsplatser placeras
med jämna mellanrum där det naturligt passar in i omgivningen, även här är
det viktigt att parkeringsytorna blir småskaliga med inslag av mycket
vegetation. Körytan på kvartersgatan kan variera i bredd från 3,5m till 6m för
att skapa naturliga släpp för gående vid avsmalningarna och samtidigt skapa
naturliga hinder för motorfordon, vilket hjälper till att hålla nere hastigheterna.
I figuren nedan visas principen för hur Kvartersgatorna bör utformas.

Bostadshus
Bostadshus

Körbana

•

•

•

Princip för utformning av kvartersgator med småskaliga ö-ar av parkering insprängda mellan bebyggelse och
grönskande innergårdar

•

Parkeringsytorna ska inte placeras så att den bidrar till backsituation över
allmän gång- och cykelbana eller körande på allmän gång- och cykelbana.
Parkering och in- och utfarter till parkeringsytorna får inte placeras där sikten
är skymd eller i anslutning till korsning.
Trafik och parkering vid skola, förskola och idrottshallen
För att minska trafikflödena förbi skolan och samtidigt medverka till att de
hållbara trafikslagen blir attraktivare val kommer gatan som ansluts till
Kornellvägen göras enkelriktad. Gatan kommer enbart att vara öppen för trafik
ut från planområdet, dvs i riktning mot Kornellvägen. Gång- och
cykelkopplingarna till skolan och idrottshallen finns i tre väderstreck för att
kunna fånga upp skolelever från omkringliggande området på ett gent och
tryggt sätt. Samtliga stråk ska utformas med hänsyn till barn och ungas behov
av trafiksäkerhet.
Parkeringen till skolan och idrottshallen bör placeras längst söderut på
skoltomten för att inte dra in trafik onödigt långt i området. Cykelparkering
bör ske på flertal platser med god anslutning till gång- och cykelbanorna.
Parkeringstalen för skolan och idrottshallen bör beräknas med möjlighet till att
samnyttjas, detta för att kunna behålla så mycket grönska som möjligt i
området. Då idrottshallens parkeringsbehov föreligger på kvällar och helger
och skolans parkeringsbehov föreligger på vardagar finns en stor potential till
samnyttjande och yta som i normala fall skulle göras hårdgjord kan istället bli
grön skolgård.
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Förskolans parkering bör på samma sätt kunna nyttjas av t.ex. besökare till
området vid de tider på dygnet som verksamheten inte är öppen.
Områdets entréer, trygghet och trafiksäkerhet – åtgärder utanför planområdet
För att tydliggöra planområdets entréer, stimulera ett hållbart resande till/från
planområdet och minska känslan av att bo i ett verksamhetsområde har
trygghet, trafiksäkerhet och attraktivitet för oskyddade trafikanter identifierats
som viktiga aspekter att jobba med. Följande platser och stråk föreslås därför
att åtgärdas för att skapa ett mer välkomnande, tryggt och säker entré till
området.
1.
2.
3.
4.

Passageåtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
Trygghetsåtgärder längs Skottvägen
Kompletterande belysning av Karosserigatans gång- och cykelbana
Ny gång- och cykelbana längs Karosserigatan

Teckenförklaring
BETTORPS
VERKSAMHETSOMRÅDE

0
••

Passageåtgärder
Trygghetsåtgä rder
Belysning

-

Gå ng- och cykelbana

3.
_ _4_. _ _
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Störningar och risker

Buller och störningsskydd
Ny bostadsbebyggelse ska utformas och anpassas till platsen så att acceptabla
ljudnivåer uppnås. Inom planområdet bedöms bostadskvarteren direkt norr
om Skottvägen, i anslutning till det västra respektive östra diket, i vissa delar
kunna utsättas för bullervärden över riktvärdena. Det är dock möjligt att
placera byggnader på tomterna så att tyst sida kan uppnås och att uteplatser
kan anordnas. För att säkerställa acceptabla ljudnivåer här används därför
egenskapsbestämmelserna f2 och f3 som är utformade utifrån Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillsammans med ändring i
Förordning (2017:359).
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket
1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Verksamheter
Föreslagen markanvändning för kvarteret norr om fastigheten Rodret 7, där
det finns en biogasanläggning, har anpassats efter rekommenderade
skyddsavstånd. Centrumanvändningen har därför specificerats till att inte
innefatta svårutrymda lokaler (C1). Med detta avses t ex vårdinrättning, hotell
och vandrarhem eller lokaler avsedda för en större publik såsom teater och
biograf.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Ledningar för vatten och avlopp kommer att byggas ut i området och anslutas
till befintliga system.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska
fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med
erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer.
Värme, el och elektronisk kommunikation
Planförslaget kan anslutas till befintliga system avseende värme, el och
elektronisk kommunikation.
Avfall
Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för
sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för
avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och
placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och
placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska
förvaltningen.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Organisation
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar
planbeskrivningen. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga
genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av
allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska
förvaltningen.
Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och
därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella
åtgärder och tillstånd m.m.
Den som köper mark av kommunen ansvarar för utredningar och
undersökningar i samma utsträckning som vad anges i stycket ovan.
Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen
vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastigheter och rättigheter inom planområdet anges i fastighetsförteckningen.
Detaljplanen medför att fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga
åtgärder genomförs genom lantmäteriförrättning. Följande fastigheter och
rättigheter inom planområdet påverkas av fastighetsrättsliga åtgärder:
Fastighet/Rättighet/GA
Fastighet Olaus Petri 3:84

Ägare/Arrendator
Örebro kommun

Fastighet Giffeln 4

Örebro kommun

Åtgärd
Exploateringsfastighet.
Nybildade fastigheter
bildas av mark som ska bli
kvartersmark. Dessa
fastigheter kan i sin tur
styckas av ytterligare i
samband med försäljning.
Fastighetsreglering av
naturmarken på
fastigheten till närliggande
lämplig kommunägd
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fastighet. Resterande del
av fastighet kan komma
styckas av vid försäljning.
Arrende för tillfällig
byggetablering, löper ut
2021-11-30.
Fastighetsreglering av
naturmarken på
fastigheten till närliggande
lämplig kommunägd
fastighet. Resterande del
av fastighet kan komma
styckas av vid försäljning.
Fastighetsregleras till
Olaus Petri 3:84 som
parkmark.

Gemensamhetsanläggningar
Planen möjliggör för bildande av gemensamhetsanläggning för gata på två
kvartersgator i de två mittersta kvarteren. Detta prövas av den kommunala
lantmäterimyndigheten där de framtida fastigheterna som anses ha nytta av
kvartersgatorna bör ingå som delägare. Delägandefastigheterna ansvarar för
utförande och drift av kvartersgatorna.
Tekniska frågor

Tekniska undersökningar
Undersökningar som genomförts:
• Arkeologisk utredning
• Dagvattenutredning
• Kompletterande dagvattenutredning
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Giffeln 4 och
Wienerbrödet 2
Tekniska anläggningar
Följande åtgärder ska utföras på allmän plats:
• Ny park i centrala delen av planområdet med lekpark som anknyter till
skogsmiljön
• LOD-damm i planområdets sydvästra del, förlagd i naturmarken. Se
bild nedan för ungefärlig placering.
• Naturdamm i anslutning till dike i planområdets västra del, förlagd i
naturmarken. Se bild nedan för ungefärlig placering.
Naturdamm
i anslutning till dike i planområdets östra del, förlagd i
•
naturmarken. Se bild nedan för ungefärlig placering.
• Nya stigar. Se gröna streckningar på bild nedan.
o Stig mot elljusspåret
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o Stig runt våtmarken till sydväst med spång över till kullen
Nya grillplatser. Se stjärnorna på bild nedan för ungefärlig placering.
Gatubyggnation enligt sektion 1-5 på bilden nedan
Gatubyggnationen inkluderar även de korsningspunkter som bildas vid
de nya vägsträckningarna.

Teckenförklaring
-

Sektio n
Sektio n
Sektion
Sektion

1- 8:12,Sm L:900m
2 - 8:10,Sm L:200m
3 - 8:l0m L:300m
4 - B:18m L:120m
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Följande åtgärder ska utföras utanför detaljplanegränsen:
• Säkra GC-passager (1a, 1b och 1c). Se bild nedan.

PLANOMRÅDE

\
3.

Teckenförklaring
BETTORPS
VERKSAMHETSOMRÅDE

D

Passageåt gärder

-

Trygghetsåtgärder
Be lysning

•
4.

---

-

Gång- och cykelbana

Markavvattningsföretag
Söder om planområdet finns markavvattningsföretagen Hjälmaren och
Kvismarens sjösänkning samt Venans dikningsföretag. Dikena mynnar ut i ett
Natura 2000-område. Det är därför av vikt att vattnet som leder ned till
området inte påverkar området negativt av exploateringen. Med LOD-dammen
samt de två naturdammarna som kommer anläggas kommer fördröjning och
rening av vatten ske inom planområdet för att förhindra negativ påverkan.
Därmed bedöms inte planen påverka markavvattningsföretagen och ytterligare
åtgärder bedöms inte nödvändiga. Dock skulle eventuellt någon form av
klimatkompensation behöva göras.
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Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser – Exploateringsekonomi
UTGIFTER
Mark
Förberedande arbeten
Planläggning
Sanering
Fastighetsbildning
Gata (inkl. belysning) inom detaljplan
- Stigar samt grillplats
Gata utanför detaljplan
Park
Dagvattendamm 50% av
totalkostnaden
Naturdammar
Administration
Övriga kostnader/oförutsett
Summa utgifter

tkr
41
5 000
1 400
10 000
350
41 000
175
1 700
4 000
2 000
1 600
1 500
7 000
76 000

INTÄKTER
Köpeskillingar
- Försäljning av mark
Summa intäkter

102 500
102 500

NETTO

26 500

Driftkostnader allmän platsmark
Driftkostnader gata, park etc.
Gator och park
Natur
Summa

20 kr/m2/år
5 kr/m2/år
1 490 tkr/år
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planavtal
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Örebro kommun. Ingen
planavgift tas ut vid bygglov.
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta
ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (BMP). Detta görs i en särskild undersökning av
betydande miljöpåverkan som återfinns som bilaga i denna detaljplan. Om
planen konstateras medföra BMP ska en s.k. strategisk miljöbedömning av
planen utföras för att vidare undersöka planens miljöpåverkan, integrera
miljöaspekter i planprocessen och minimera negativ påverkan.
Planen bedöms ej medföra BMP
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i miljöbalken.
Den nu gällande detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter för det
aktuella planområdet. Det nya planförslaget möjliggör för utveckling av ett
bostadsområde med cirka 500 bostäder, grundskola, förskola, besöksnäring,
vård, handel och kontor. I området är skogslandskapet karaktärsgivande och
planförslaget har i möjligaste mån anpassats efter landskapet. Ambitionen är att
tillkommande bebyggelse ska försöka anpassas till topografi och vegetation för
att bevara karaktären av skogsområde för att ta hänsyn till befintlig terräng och
naturvärden. De områden som bedömts ha högst naturvärden är ett mindre
tallbestånd i koppling till ett dike i den västra delen samt en mindre skogsdunge
vid ett stort flyttblock centralt i området. Dessa områden bevaras och planläggs
som allmän plats – natur/park. I översiktsplanen finns två utpekade grönstråk
längs befintliga diken i nordsydlig riktning. Grönstråken bevaras och
vidareutvecklas och planläggs som natur/park.
I och med utbyggnad enligt detaljplanen kommer det att anläggas en
dagvattendamm för rening samt fördröjning av dagvattnet inom området.
Detta gör att vattnet som i dagsläget leds direkt via diken till natura2000området söder om planområdet kan renas innan det kommer till natura2000området och i förlängningen Hjälmaren. En dagvattendamm kommer även
minska översvämningsproblematiken nedströms planområdet.
Utifrån hanteringen av de bedömda aspekterna betyder detta att en strategisk
miljöbedömning inte behöver genomföras.
Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på delegation för
Byggnadsnämnden 2020-09-29.
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KONSEKVENSER

Planförslaget möjliggör för utveckling av ett bostadsområde med cirka 500
bostäder, grundskola, förskola, besöksnäring, vård, handel och kontor. I
området är skogslandskapet karaktärsgivande och planförslaget har i möjligaste
mån anpassats efter landskapet. Ambitionen är att tillkommande bebyggelse
ska försöka anpassas till topografi och vegetation för att bevara karaktären av
skogsområde för att ta hänsyn till befintlig terräng och naturvärden. De
områden som bedömts ha högst naturvärden är ett mindre tallbestånd i
koppling till ett dike i den västra delen samt en mindre skogsdunge vid ett stort
flyttblock centralt i området. Dessa områden bevaras och planläggs som allmän
plats – natur/park. I översiktsplanen finns två utpekade grönstråk längs
befintliga diken i nordsydlig riktning. Grönstråken bevaras och vidareutvecklas
och planläggs som natur/park.
I och med utbyggnad enligt detaljplanen kommer det att anläggas en
dagvattendamm för rening samt fördröjning av dagvattnet inom området.
Detta gör att vattnet som i dagsläget leds direkt via diken till Natura2000området söder om planområdet kan renas innan det kommer till natura2000området och i förlängningen Hjälmaren. En dagvattendamm kommer även
minska översvämningsproblematiken nedströms planområdet.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har tagits fram av planarkitekterna Malin Palmgren, Johanna
Thuresson och Elin Hals i samarbete med exploateringsingenjör Ellinor
Segerlind och Samuel Huntley, trafikplanerare Jenny Källmén, kommunekolog
Erik Göthlin, parkingenjör Anna-Maria Hellner. 3D-visualiserare Emil
Andersson samt övriga kompetenser inom Örebro kommun.

Hanna Bäckgren
Enhetschef Detaljplan

Elin Hals
Planarkitekt

Johanna Thuresson
Planarkitekt
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