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PLANBESKRIVNING
Den här detaljplanen genomförs med standardplanförfarande.
Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad
betydelse, saknar 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 1:1 000 med planbestämmelser
• denna planbeskrivning med illustrationer
• samrådsredogörelse (efter samråd)
• granskningsutlåtande (efter granskning)
• fastighetsförteckning
• konsekvens- och behovsbedömning *

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

-trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram.html
PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter och kontor inom
fastigheterna Mosås 1:218, 1:224 och 1:52.
Norr om aktuellt område bedrivs diverse verksamheter med lager och
småskalig tillverkning. Detaljplanen möjliggör för en utökning av det befintliga
verksamhetsområdet.
LÄGE

Planområdet ligger i stadsdelen Marieberg öster om motorvägen E20 och
väster om Mariebergs bostadsområde, ca 6 km från Örebro centrum. I söder
angränsar området mot ett nuvarande strövområde där planarbete pågår för en
utvidgning av Mariebergs handelsområde. I norr angränsar befintlig
verksamhetsmark med diverse lager och verksamheter med småskalig
tillverkning. Planområdet är ca 2,5 ha stort.
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Karta över planområdets läge
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Planområdet angränsar till E20 som är riksintresse för kommunikationer.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.
Översiktliga planer

I Örebros översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av kommunfullmäktige
2010-03-24 är området utpekat som potentiellt utbyggnadsområde för i
huvudsak verksamheter. Området är även utpekat som lämplig
verksamhetsmark i kommunens kommande översiktsplan. Planförslaget
bedöms därmed överensstämma med intentionerna i kommunens översiktliga
planering.
Miljömål

Örebro kommuns 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,
som även är det övergripande målet för Örebro kommun, anger
följande: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och utformningen
av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.”
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Byggnadsfritt avstånd

För motorvägen E20 gäller utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter.
Detaljplaner

Största delen av området är inte planlagt sedan tidigare. En gällande detaljplan
berör området. Söder om planområdet pågår planarbete för ”Norra Mariebergs
handelsområde”.
Norra delen av planområdet angränsar mot och ersätter en mindre yta med
prickmark på detaljplan 1880K-P91/11. Den gällande detaljplanen medger
användningsändamål inom industri och lager, samt omfattas av en
detaljplaneändring (1880-P902) som medger en byggnadshöjd på 12 meter.

Aktuellt planområde i rött som ersätter en del av gällande detaljplan 1880K-P91/11 (blått)

Till vänster, utsnitt ur detaljplan 1880K-P91/11; till höger, utsnitt ur detaljplaneändring 1880P902
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Markägoförhållanden

Planområdet omfattar fastigheterna Mosås 1:224, Mosås 1:52 och en del av
Palmbohult 4:2 som ägs av AB Lokalhusman i Örebro, och Mosås 1:218 som
ägs av Örebro Gräv & Schakt AB, samt en del av Mosås 1:111 som ägs av
Örebro kommun.
Natur

Mark och vegetation
Planområdet består till stor del av gräsbevuxna ytor. I norra delen av området
finns ställvisa träd, och i södra delen tätare vegetation med lövträd och buskar.
I anslutning till trafikplatsen finns en trädbevuxen yta som ej är planlagd sedan
tidigare.
Geotekniska förhållanden
Marken består enligt SGUs Jordartskarta (2008) av sand och isälvssediment av
sand-block.
Förorenad mark
Söder om planområdet finns en återfylld f.d. grus-och sandtäkt där
provtagning utförts i samband med planläggning av Mariebergs handelsområde.
Föroreningsgraden i området är generellt låg men vid enstaka punkter har
markföroreningar överskridande s.k. mindre känslig markanvändning (MKM)
påträffats. Föroreningarnas utbredning omfattas av de massor som använts för
uppfyllnad av den f.d. täkten. Planområdet är inte berörd av den tidigare
täktverksamheten och bedöms därmed inte vara utsatt för liknande
föroreningar.
Radon
Området är delvis berört av förhöjd risk för markradon.

Brun yta markerar område med känd radonrisk. Planområdet är schematiskt utritat.
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Höga vattenstånd/risk för skred
Området ligger utom risk för översvämning, ras och skred.
Skyddade djurarter
Söder om det aktuella planområdet (ca 300 m) finns förekomster av Större
vattensalamander som är upptagen i EU:s art-och habitatdirektiv och är fridlyst
genom artskyddsförordningen. I samband med planläggning av Mariebergs
handelsområde har salamanderförekomsterna inventerats och
kompensationsåtgärder planerats för exploatering i anslutning till
salamandrarnas livsmiljöer.
Det område där salamanderpopulationen i huvudsak påträffats kännetecknas
av död lövved, lövförna, stenblock, gamla håligheter och gropar tillsammans
med en liten damm/våtmark. Dessa förutsättningar återfinns inte inom det
aktuella planområdet och bedöms därmed inte utgöra en livsmiljö för Större
vattensalamander.
Fornlämningar
Fornlämningar har påträffats söder om planområdet i samband med
planläggning av Mariebergs handelsområde. Dialog har förts med
Länsstyrelsen om eventuellt behov av arkeologisk förundersökning för det
aktuella området. Länsstyrelsen har bedömt att området inte omfattar
tillräckligt stor yta som är av arkeologiskt intresse för att motivera en
undersökning.
Vattenområden

Området tillhör Täljeåns avrinningsområde.
Bebyggelse

Inom planområdet finns i dagsläget tre bostadshus och ett antal
komplementbyggnader. Bebyggelsen är fördelad på fastigheterna Mosås 1:218
och 1:52. Fastigheten Mosås 1:224 är obebyggd.
Cirka 300 meter österut ligger Mariebergs bostadsområde.
Arbetsplatser
Inga verksamheter finns inom planområdet. Angränsande norrut finns
verksamheter inom industri och lager, och därtill hörande kontor. Söderut
ligger Mariebergs handelsområde.
Friytor

Naturmiljö
Inga dokumenterade naturvärden finns i området.
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Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Området nås från Mosåsvägen, antingen via Sandtagsvägen, eller via
Grusgropsvägen genom verksamhetsområdet norr om planområdet.
Gång- och cykelväg ansluter vid Mobackavägen strax öster om planområdet
mot Mariebergs bostadsområde. Direkt söder om planområdet leder även en
cykelväg i västlig riktning under motorvägen mot Palmbohult.

Vägar inom och angränsande till planområdet. Planområdet är schematiskt utritat.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken trafikerar området både genom stadsbuss och landsortsbuss.
Närmsta busshållplats finns utmed Mosåsvägen cirka 200 meter från
planområdet.
Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med
miljöpåverkan fråndiffusa utsläppskällor som t.ex. trafik och jordbruk.
Planförslaget bedöms inte bidra till risk för att miljökvalitetsnormer för
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utomhusluft överskrids.
Störningar

Transporter med farligt gods
Väster om planområdet ligger väg E20 som är primär transportled för farligt
gods.
Buller
Området utsätts för vägtrafikbuller från motorvägen. Detaljplanen möjliggör
dock inte för bostadsbebyggelse.

Planområdet i förhållande till buller från E20. Planområdet är schematiskt utritat.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar finns inte framdragna till planområdet. Närmsta
anslutningspunkt, där det befintliga verksamhetsområdet är anslutet, ligger vid
Mosåsvägen norr om planområdet.
El
Området är anslutet till elnätet. Elledningen ligger i Sandtagsvägen och ansluter
till de befintliga bostadshusen.
Värme
Planområdet är i dagsläget inte anslutet till fjärrvärmenätet. Det befintliga
verksamhetsområdet norr om är däremot anslutet så möjlighet finns att
förlänga anslutningen till de aktuella fastigheterna.
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

Mark och vegetation
Vid utbyggnad av området så sparas med fördel delar av den befintliga
vegetationen för att skapa en trevlig miljö. Planen regleras med bestämmelse
om att fastigheterna inom planområdet ska utgöras av minst 20 % grönyta.
Ytan mot trafikplatsen som tidigare inte varit planlagd får
användningsbestämmelse NATUR, vilket är i likhet med övriga angränsande
grönytor till trafikplatsen i angränsande detaljplan.
Geotekniska förhållanden
Marken bedöms ha goda förutsättningar för planerad bebyggelse.
Inför byggnation behöver markförutsättningarna utredas närmre för val av
lämplig grundläggning.
Radon
Området är delvis berört av förhöjd risk för markradon. Radonrisken ska
därmed beaktas vid uppförande av nya byggnader och vid behov ska
byggnadskonstruktionen anpassas därefter.
Bebyggelse

Planförslaget innebär att byggrätt för verksamheter (Z) och kontor (K)
tillskapas på fastigheterna Mosås 1:128, 1:124 och 1:52. Användningsområdet
verksamheter innebär att marken bedöms lämplig för ytkrävande verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan som service, lager, lättare
verkstadsaktivitet, tillverkning med tillhörande försäljning samt handel med
skrymmande varor.
Bebyggelsens tillåtna byggnadshöjd är i likhet med byggrätterna i angränsande
detaljplan satt till 12 meter. Utnyttjandegraden regleras i plankartan genom
bestämmelse om att största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsytan
maximalt får uppgå till 40% (e40). Tillkommande byggnader ska placeras minst
4 meter från fastighetsgräns.
För att skapa en sammanhängande byggrätt med den gällande detaljplanen som
angränsar området i norr så ersätter den tillkommande byggrätten en remsa
prickmark som finns i gällande plan.
Verksamhetsmarken begränsas med prickmark, som inte får bebyggas, dels
mot motorvägen så att föreskrivet bebyggelsefritt avstånd uppnås, samt med
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10 meter mot cykelbanan som angränsar området i söder och med 10 mot
naturmarken i öster.
Befintliga träd och delar av vegetationen bör i så stor utsträckning som möjligt
sparas, och där det är möjligt integreras i gestaltningen av den tillkommande
bebyggelsen.
Byggnadernas gestaltning
Läget vid motorvägen E20 innebär att den tillkommande bebyggelsen får
skyltläge med god exponering vid en av huvudentréerna till staden. Med
anledning av läget är det därför önskvärt att bebyggelsen utformas med en
gestaltningsmässig ambitionsnivå som bidrar till att infarten upplevs som
positiv och välkomnande. Det är även viktigt att ytorna i anslutning till
verksamheterna anläggs på ett tilltalande sätt. Det är exempelvis inte önskvärt
att upplag eller dylikt blir det som trafikanter möter på väg in mot Örebro.
Plankartan har därför bestämmelser som reglerar att upplag inte får
förekomma på prickmarken mot E20.
Byggnadsfritt avstånd
Planområdet angränsar till E20 som ingår i det nationella stamvägnätet av och
är av riksintresse. Motorvägen omfattas även av ett utökat byggnadsfritt
avstånd på 50 meter. För att inte detaljplanen ska påverka eller motverka
vägens intressen regleras plankartan med prickmark så att bebyggelsen inte kan
förläggas närmre än 50 meter från vägen.
Skyltar
Alla skyltar verkar i ett sammanhang där många faktorer samverkar. För att
inte skyltar ska bli alltför dominerande, verka störande eller utgöra hinder för
framkomligheten i staden har Örebro kommun tagit fram riktlinjer för
skyltning som beskriver kommunens ställningstagande vid placering och
utformning av skyltar. Plankartan har en bestämmelse om att bildväxlande
skyltar inte är tillåtna inom planområdet.
Tillgänglighet
Ny bebyggelse ska följa aktuella krav på tillgänglighet.
Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Sandtagsvägen är i kommunal ägo men bedöms i dagsläget inte ha något
allmänt intresse och planläggs därför som kvartersmark. Infarten till
fastigheterna Mosås 1:228 och 1:52 hålls fri från bebyggelse genom att regleras
med prickmark. Vid behov upprättas en gemensamhetsanläggning av de
berörda fastigheterna för hantering och drift av vägen. Plankartan regleras med
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bestämmelse (g1) om att marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning.
Sandtagsvägens anslutning till trafikplatsen kommer i samband med utbyggnad
av norra delen av Mariebergs handelsområde att förskjutas ett antal meter åt
nordväst. Omläggningen görs för att gatan in i handelsområdet ska få en
gynnsam sträckning, och bedöms även mot nuvarande utformning innebära en
tydligare och bättre anslutning till Sandtagsvägen från trafikplatsen. Åtgärderna
innebär sammantaget en standardhöjning för trafikanslutningen till
planområdet.
Där planområdet i söder och väster angränsar mot motorvägen och cykelvägen
regleras plankartan med utfartsförbud.
Parkering, varumottagning
Parkering och varumottagning förläggs inom kvartersmark. Vid
bygglovsprövning dimensioneras parkering enligt Örebro kommuns
parkeringsnorm.
Störningar

Reklamskyltar
En bestämmelse om förbud mot bildväxlande reklamskyltar är införd på
plankartan.
Farligt gods
Vid bedömning av riskfrågor relaterade till vägar och järnvägar med
transporter av farligt gods har Örebro kommun använt sig av Länsstyrelsen i
Stockholms läns Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det
transporteras farligt gods. Vid framtagande av detaljplaner anses att riskerna ska
beaktas inom 150 meter från vägar och järnvägar där det transporteras farligt
gods.
Vid bedömning av riskbilden används rekommenderade skyddsavstånd från
planerad markanvändning till transportled med farligt gods: zon A, B och C.
Zon A tillåter bland annat drivmedelstationer, djurhållning och ytparkering.
Zon B tillåter verksamheter, industri och kontor etc. Zon C tillåter mer känslig
markanvändning som bostäder, skola och vård. Om den planerade
markanvändningen är bortanför det rekommenderade skyddsavståndet anses i
regel användningen som lämplig och vidare riskutredning bedöms inte vara
nödvändig. Risksituationen anses därmed som beaktad.
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Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten.

Aktuell detaljplan innefattar markanvändning inom användningsområdena
Verksamheter och kontor. Dessa användningsområden ryms
inom skyddsavstånd Zon B för väg, där minsta avstånd från vägkant är 40
meter. På plankartan införs ett byggnadsfritt område med prickmark mellan
motorvägen och den planerade bebyggelsen. Avståndet mellan motorvägen
och den planerade bebyggelsen är då ca 50 meter. Därmed bedöms föreslagen
markanvändning som lämplig ur risksynpunkt avseende transporter av farligt
gods.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsledningssystemet.
Dagvatten
Dagvatten från parkeringsplatser, uppställningsytor, körytor och därmed
liknande ytor ska renas innan det får anslutas till den förbindelsepunkt som är
anvisad. Dagvatten från tak och annat dagvatten som inte är förorenat, ska tas
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omhand skilt från övrigt dagvatten. Dagvattenåtgärder ska utföras på sådant
sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än vad som motsvarar maxflödet
från den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett tvåårsregn. Dagvatten från tak och annat naturligt
dagvatten ska avledas till grönytor för fördröjning inom den egna fastigheten
innan anslutning får ske till det allmänna dagvattensystemet.
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
Nytillkommande bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet eller som
alternativ kan andra miljövänliga uppvärmningsalternativ med förnyelsebar
energi användas.
El
Nytillkommande bebyggelse kan anslutas till det befintliga elnätet.
Kvartersmarken tillåter markanvändningen transformatorstation (E1) för
möjligheten att vid behov utöka det lokala elnätet.
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
genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer eventuella
fastighetsrättsliga genomförandefrågor efter ansökan. Eventuella åtgärder på
allmän plats ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen.
Fastighetsägaren svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och
därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella
åtgärder och tillstånd m.m.
Tidplan
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under 2018.
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

Fastigheter och rättigheter
Berörda fastigheter är Mosås 1:224, Mosås 1:52 och en del av Palmbohult 4:2
som ägs av AB Lokalhusman i Örebro, och Mosås 1:218 som ägs av Örebro
Gräv & Schakt AB, samt en del av Mosås 1:111 som ägs av Örebro kommun.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Eventuella fastighetsrättsliga åtgärder inom kvartersmark initieras av
fastighetsägaren.
Vid behov upprättas en gemensamhetsanläggning för hantering och drift av
Sandtagsvägen.
Exploateringsavtal/ Genomförandeavtal

Exploateringsavtal tecknas med fastighetsägarna av Mosås 1:224 mfl och
Mosås 1:218 som reglerar kostnader för iordningställande av gatuanslutning för
att möjliggöra in- och utfart i riktning åt sydost mot allmän platsmark i
anslutning till detaljplaneområdet. Kostnaderna som förväntas är en andel av
att bygga om, anpassa och färdigställa Marieberg bostadsområdes trafik som
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ligger vid Mosåsvägen. Kostnader delas med detaljplaneområde som är under
prövning, direkt söder om det här aktuella. Den här detaljplanen bidrar med ca
20% av beräknade kostnader som är i storleksordningen 3 000 000 kr. Avtalen
ska vara undertecknade innan antagande av detaljplanen. Fastigheterna inom
planområdet delar i sin tur planens andel proportionerligt efter
fastighetsyta/byggrätt.
Tekniska frågor

Tekniska anläggningar
Inom kvartersmarken finns det ledningar. Vid eventuellt behov av att flytt av
dessa med anledning av exploateringen svarar fastighetsägaren för beställning
av detta samt för alla påföljande kostnader.
Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar erforderliga anläggningar inom kvartersmark. Exploatören
iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anläggningsavgift för
VA. Exploatören iordningsställer så att spillvattnet kan anslutas till kommunens
förbindelsepunkt.
Exploatörerna inom planområdet bidrar till allmän plats utbyggnad av gator till ett
beräknat belopp av 600 000 kronor enligt exploateringsavtal.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planavtal
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren för Mosås 1:224 och Mosås
1:52 och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov, vilket regleras
med administrativ bestämmelse a1 på plankartan.
För fastigheten Mosås 1:218 tas planavgift ut i samband med bygglov, vilket
regleras med administrativ bestämmelse a2 på plankartan.
MILJÖKONSEKVENSER

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §.
Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för
Byggnadsnämnden 2018-05-08.
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KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse ersätts av verksamheter, och
därtill möjlighet att inrätta kontorsverksamhet. Utvecklingen av området
innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet som angränsar i
norr. Merparten av befintlig vegetation kommer att hårdgöras, men planen
säkerställer att delar av fastighetytorna ska utgöras av grönytor. Planen innebär
att ca 6300 kvm verksamhetsmark tillskapas.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har utarbetats av planarkitekten David Jansson på Stadsbyggnad i
Örebro kommun. Medverkat har även exploateringsingenjörerna Patrik
Simonsson och Anders Nyberg samt ett flertal andra kompetenser inom
Stadsbyggnad Örebro.

Frida Hammarlind
Enhetschef Detaljplan

David Jansson
Planarkitekt
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BILAGOR
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