ffl

~tadsbyggnad
.OREBRO

2017-05-03

Planprogram för

Brunnsparken
Örebro kommun

Samrådstid: 7 mars – 30 september 2016
Sam. 896/2014

Handläggare:
Ulf Nykvist
ulf.nykvist@orebro.se
Anders Pernefalk
anders.pernefalk@orebro.se

Stadsbyggnad, Örebro kommun
Box 33 400
Stadsbyggnadshus 1
701 35 Örebro
Åbylundsgatan 8A

019-21 10 00 växel
019-21 15 63 fax

stadsbyggnad@orebro.se
www.orebro.se

1
2

SAMMANFATTNING ...........................................................................................................4
INLEDNING ..........................................................................................................................4

2.1 Handlingar ..................................................................................................... 4
2.2 Mål och syfte ................................................................................................. 4
2.3 Viktiga frågor i samrådet ............................................................................... 4
2.4 Bakgrund ........................................................................................................... 5
2.5 Uppdrag.............................................................................................................. 7
2.6 Läge och planprogramsområde .......................................................................... 7
3

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE .....................................................................................8

3.1
3.2
4

Översiktsplanen ............................................................................................. 8
Detaljplaner ................................................................................................. 11

FÖRUTSÄTTNINGAR ......................................................................................................... 12

4.1 Markägoförhållanden .................................................................................. 13
4.2 Historik och kulturmiljö .............................................................................. 13
4.3 Bebyggelse .................................................................................................. 16
4.4 Fritid, service och socialt liv ....................................................................... 19
4.5 Grönstruktur ................................................................................................ 19
4.6 Gator och trafik ................................................................................................ 22
4.7 Teknisk försörjning .......................................................................................... 22
5
6

OMRÅDESANALYS .......................................................................................................... 22
FÖRÄNDRINGAR............................................................................................................. 23

6.1 Helhetsbild ....................................................................................................... 23
6.2 Bebyggelse .................................................................................................. 24
6.3 Grönstruktur ..................................................................................................... 24
6.4 Stadsdelspark ................................................................................................... 25
6.5 Kultur och nöje................................................................................................ 28
6.6 Teknisk försörjning .......................................................................................... 28
6.7 Gator och Trafik............................................................................................... 28
7

KONSEKVENSER............................................................................................................... 30

7.1 Miljökonsekvenser ...................................................................................... 30
7.2 Sociala konsekvenser ...................................................................................... 31
7.3 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ............................................... 31
7.4 Sammanfattande konsekvenser och ställningstagande till betydande
miljöpåverkan......................................................................................................... 31
8
9
10

RIKTLINJER ........................................................................................................................ 32
FORTSATT PLANARBETE OCH TIDPLAN ......................................................................... 34
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN....................................................................................... 34

2

VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
Ett planprogram behövs när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när
detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan. Ett program utreder mål och
övergripande förutsättningar för en idé inom ett planområde, men är inte juridiskt
bindande.
Kommunen samråder om programmet med allmänhet och olika intressenter för att
bredda beslutsunderlaget innan beslut fattas. De berörda ges möjlighet till insyn och
påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden är låsta. Inkomna
synpunkter sammanfattas och utvärderas i ett samrådsyttrande.
Efter beslut om godkännande av planprogrammet följer framtagandet av
detaljplan/er.
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Plan
förslag

Granskning

1 SAMMANFATTNING
Brunnsparkens långa historia från en brunnsanläggning från 1700-talet till 1930
talets folkpark innebär att det är en plats som engagerar Örebroarna.
Området har stort kulturhistoriskt värde både när det gäller byggnaderna och den
gröna parken med värdefulla träd.
Planprogrammet är viktigt för att bestämma hur området ska användas framöver.
Programmet presenterade två utvecklingsriktningar under samrådet.
Förslag 1 med inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för
grönytor. Örebro växer stadigt och de lite större parkerna blir än viktigare ur många
aspekter.
Förslag 2 med inriktning mot att området kompletteras med bostäder enligt skisser
från ägaren ÖrebroPorten. Den allmänna parken minskas och blir mer av
stråkkaraktär genom området.
I båda förslagen fanns den centrala delen där verksamheterna ska kunna utvecklas.
Programmet ställer viktiga frågor om Parkteatern, utomhuskonserter, organisation,
trafik, tillgänglighet etc.
Ett brett samråd genomfördes för att fånga in så många synpunkter och förslag som
möjligt.
Efter samrådet har svaren analyserats och vi föreslår nu att förslag 1 stadsdelspark
blir planprogrammets utgångspunkt och kommer att liga till grund för kommande
detaljplanearbete.

2 INLEDNING



2.1 Handlingar
Planprogram
Kulturmiljöinventering

2.2 Mål och syfte
Syftet med planprogrammet är att på en övergripande nivå utreda i vilken riktning
som Brunnsparken kan utvecklas i framtiden. Planprogrammet ska fungera som
underlag för ett detaljplanearbete. Frågor som kommer att behandlas rör främst
förutsättningar för verksamheter, viss del av bostäder/eller inte, infrastruktur och
parkens potentiella värde för allmänheten. Samrådet syftar till att få synpunkter på de
alternativa förslagen. Förslag 1 stadsdelspark föreslås bli utgångspunkt för
planprogrammet inför ett godkännande av programnämnd samhällsbyggnad.

2.3 Viktiga frågor i samrådet
Som vi ser det finns det ”knäckfrågor” som vi särskilt ville lyfta fram i samrådet då
dessa får stor betydelse för Brunnsparkens framtida planering. Dessa sammanfattas
här och finns också längre fram i programmet.
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Skall Brunnsparkens kulturhistoriska och gröna värden behållas intakta och
kunna utvecklas som en stadsdelspark för allmänheten.



Skall Brunnsparken utvecklas med inslag av bostäder som kompletterar
verksamheterna idag? De gröna värdena skyddas i viss omfattning men
området blir mer privat och parkens grönytor riskerar att bli mindre och
fragmenteras.



Parkteatern står snart utan verksamhet. Hur ska vi se på teaterbyggnaden?
Vilken annan typ av verksamhet kan vara lämplig istället? Kan byggnaden få
ersättas med en ny byggnad?



Utomhuskonserterna har minskat i omfattning. Ska Brunnsparken vara en
plats för den här typen av större/mindre konserter eller finns bättre alternativ i
Örebro?



Hur Brunnsparken organiseras och finansieras ser vi som ett viktigt vägval.
Vem som ansvarar för vad. Det kan bli olika ägare till byggnaderna. Är det
viktigt att tomtmarken och verksamheten här är publika och öppna för
allmänheten.



Skall park och körvägar bli allmän plats och skötas av kommunen?



En viktig fråga är hur vi ska se på trafiken inom och till området. Bilfria
zoner, samlade parkeringar, tydligare entréer, bättre gång- och cykelstråk
med trygga och säkra kopplingar till kollektivtrafiken. Står detta delvis i
motsatsförhållande till hur trafiken fungerar idag?

2.4 Bakgrund
Området har en lång historia från en traditionell brunnsanläggning från 1700-talet till
1930-talets folkpark. Brunnsparken är en plats som engagerar Örebros invånare,
många har en personlig och stark koppling till området. Under de senaste två
decennierna har parkens utbud minskat något från att innehållit ett tivoli, en mindre
djurpark till att idag främst bestå av Regnbågens dansbana som lockar många
människor och restaurangen Svalan. Peter Flacks populära revyföreställningar har
lämnat parkteatern på senare tid.
Örebroporten som äger och förvaltar Brunnsparken har tillsammans med Sweco
Arkitekter tagit fram ett förslag på att utveckla Brunnsparken. Deras vision är att
återskapa det rika folkliv som området en gång präglades av. Det är utifrån det
underlaget som kommunen har bestämt att ett planprogram ska arbetas fram.
Med stor respekt för området ska planprogrammet behandla två olika
utvecklingsscenarier:
- Det första scenariot inriktar sig på att Brunnsparken utvecklas till en stadsdelspark
fylld med aktiviteter och evenemang. Målet är att området ska attrahera både
närboende och övriga boende i staden. Dagens inhägnad runt området kan tas bort
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eller delvis ersättas med ett mer attraktivt staket. Brunnsparken blir mer tillgänglig
och får fler tydliga entréer (Förslag 1).
- Det andra scenariot innebär att Brunnsparken utvecklas mer mot att inkluderas av
bostäder. Områdets centrala delar bibehålls med sina nuvarande funktioner. Ny
bebyggelse placeras främst i Brunnsparkens nordvästra hörn och östra del (Förslag
2).

Förslag 1 Stadsdelspark

Förslag 2 Alternativ med bostäder i
Brunnsparken
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2.5 Uppdrag
Programnämnd samhällsbyggnad har givit stadsbyggnad i uppdrag att upprätta ett
planprogram för brunnsparksområdet. Beslut togs 2014-12-11 på
programberedningen.

2.6 Läge och planprogramsområde

Brunnsparken
Planprogramsområde

Brunnsparken är beläget i nordvästra delen av Adolfsberg. Verksamhetsområdena
Aspholmen och Nasta angränsar i norr och bostadsområdena Södra Lindhult och
Marieberg i söder. Intill parkens norra del finns ett lokalt centrum med
dagligvaruhandel (Parkhallen), restaurang m.m.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplanen
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Ställningstagande/förändring
Riksintresse. kulturmiljövård

~

Riksintresse. naturvård

[ :J

Bullerzon för skyttebanor

Stadens randzon

C:=J

Värdefull kulturmiljö. värdering 1974

Utbyggnadsomräde för i huvudsak bostäder

Kulturstråk som bevaras

Bostäder. övrigt ställningstagande

Viktiga gator/stråk för kollektivtrafik

Utbyggnadsområde blandat

-

i-]
c::::J
0

Utvecklingsområde fritid och rekreation

0

Viktiga knutpunkter för kollektivtrafik

Utbyggnadsområde för handel

Planerad genomfart

Utbyggnadsområde verksamheter

Planerad huvudgata

Verksamheter, övrigt ställningstagande

Planerad lokal huvudlänk

Universitetsanknuten verksamhet

Planerad lokalgata

Drivmedelsstation

Alternativa framtida järnvägssträckningar

Vattendrag som utvecklas

~

O

Planerad uppställningsplats för farligt gods

~ _-_· _-_·."J

Utredningsområde natur· och kulturreservat

CJ

Grönstruktur, värde kärna

C:=J

Utredningsområde för järnvägsåndamål

Befintligt grtsnt stråk

ttlI±tJ

Avfallsanläggning

Mark reserverad för pendeltågstation

Planerat grönt stråk

~

överbygga motorvägen

Planerade kolontträdgårdar

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag

w~

N aturreservat

c::J

Kulturm iljö, bevarandeprogram

CJ

N atura 2000

~

Kulturmiljö, kva litetsprogram

!:.:: :.::,

Skyddsområde, vatte ntäkt
Järnväg

Tätortsbebyggelse, i huvudsak industri

i:::::=J

Med eltida kulturlager

Planlagt , ej utbyggt

Tätortsbebyggelse, i huvudsak bostäder
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Förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun/ Samråd

/

Grö'lllt samband

Natur och rekireatJion

Grönområde
Verksamhetsområde

•

•• Huvudcykelsfråk
.• Regionalt cykelstråk

Stadsbygd, arbetsplatser

Viktig passage

Stadsbygd, blandstad
Stadsbygd, bostäder
Stadsbygd, fritJid- och idrott
Grönstråk
/

Natur

Kollektiwafilk viktigt stråk
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Strategier och övergripande ställningstaganden, utdrag














Utgå ifrån områdens naturgivna förutsättningar och karaktärsdrag vid planering och
utveckling av grönstruktur och nya bostadsområden.
I allt plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till grönområden och landskap
med höga sociala och ekologiska värden likväl som kulturmiljövärden.
Kulturmiljövärden i landskapet, parker, trädgårdar och gröna stråk ska bibehållas och
lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. De ska även i framtiden
representera kontinuiteten i Örebro med dess långa utvecklingshistoria och på så sätt
bidra till en mångfald av gröna kulturmiljöer.
Kommunens tätorter ska präglas av en välutvecklad grönstruktur där lättillgängliga
grön- och naturområden och promenadstigar värnas och utvecklas för att tillgodose
behovet av motion och rekreation, lek, naturupplevelser, mötesplatser och
fritidsaktiviteter.
Riktvärden för människors tillgång till parker, naturområden och lekmiljöer ska
beaktas i den fysiska planeringen. Riktvärden kommer att finnas i Örebro
Grönstrategi som håller på att tas fram.
Innerstadens parker ska bevaras i sin helhet. I staden och de mindre tätorterna ska
parker bevaras och utvecklas. Nya parker ska tillskapas i takt med att staden och de
mindre tätorterna växer.
Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av
platser för lek och av trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög
kvalitet på gårdsmiljöer eftersträvas liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i
parker och naturområden.
De gröna stråken ska möjliggöra rekreation och stimulera att människor går och cyklar
mellan olika bostadsområden och målpunkter. De gröna stråken ska även fungera som
spridningsvägar för djur och växter.
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Detaljplaner

P774

P99/10
A409

P461
P820
A509
A364
A215
A316
A347

BERG

A316

(}

Planprogramsområde

Gällande planer A 364 laga kraft 1968, P 774 laga kraft 2012. Syftet med den första
planen var att tillskapa handelscentrumet norr om Brunnsparken och att fastställa
Brunnsparken under ändamålet folkpark. Andra planens syfte var att komplettera
med bostäder öster om Parkhallen. En del av Brunnsparkens nordvästra del planlades
för skola och besöksändamål.
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Markägoförhållanden
Örebro kommun köpte Brunnsparken 1996. Föreningen folkets park blev därmed
hyresgäst. Numera äger och förvaltar det kommunala bolaget Örebroporten området.
Flera hyresgäster finns inom området.

Historik och kulturmiljö

Teaterplan med teatern och sina tillbyggda

entréportar samt nöjeshallarna synliga,
fotografi från1960-talet

Brunnsparkens historia
Brunnsparken i Adolfsberg har en trehundraårig historia och har genomlevt ett antal
skeden med skiftande verksamhet knuten till rekreation och nöje, och ständigt i
utveckling:


Den första brunnstiden från 1716 - en inhägnad källa och liten träbyggnad.



Källan får kring 1760 namnet Adolfsbergs brunn efter landshövdingen Adolf
Mörner som gett sitt stöd till utbyggnaden. Ett större brunnshus uppförs.



Brunnsbolagets tid från 1800 då ett större område tas i anspråk för en ordnad
brunns- och badverksamhet. Park anläggs för promenader och nöjesaktiviteter.
Adolfsberg blir ett sommarnöje för örebrosocieteten och sommarvillor växer upp
även runt brunnsområdet. Restaurang och hotell byggdes runt 1900, då själva
brunnsverksamheten var på fallrepet. Järnvägen som invigdes 1862 satte en
definitiv gräns åt öster för brunnsområdet.



Folkparkstiden från början av 1930-talet. Badverksamheten pågick till 1940. Nya
byggnader kom till för att passa en modern folkpark, bland annat teatern och en
dansbana, entréer och inhägnader. En hel del av de gamla brunnsbyggnaderna
revs successivt. Under 1960-talet tillkom de stora byggnaderna som gjorde det
möjligt att använda parken året om, Regnbågen intill den nya huvudentrén och
dansrestaurangen Svalan.

1996 köptes Brunnsparken av Örebro kommun. Numera ägs och förvaltas området av
det kommunägda fastighetsbolaget Örebroporten.
Området
Hela det nuvarande parkområdet består av ett antal delområden med utgångspunkt i
användning, gestaltning och skötsel. Dessa delområden har också motsvarigheter i
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Adolfsbergs brunns-område, vilket man kan se på kartan över Ladugårdsskogen från
år 1913.
Det egentliga folkparksområdet. Lokaler för offentligt bruk, dansrestaurang,
restaurang Svalan, Parkteatern, Brunnen och mindre kompletterande byggnader. I den
nordvästra delen kring entrén, byggnaderna Regnbågen, Svalan och Brunnen finns
parkanläggningar med gångar, skulpturer, dammar, pergolor m.m. Det mesta befinner
sig i starkt behov av upprustning. Det är uppenbart att området ”ligger i träda” i väntan
på beslut om framtiden. Det gör området mindre attraktivt som park än det skulle
behöva vara. Till detta område hör också ekonomigården med förrådsbyggnader i
kanten av området, öster om Regnbågen.
I den östra delen av parken finns de bevarade bostadshusen Villa Anneberg (ca 1900
1910), Odinslund (1850-talet) och Sommarbo (1877). Det är bara Sommarbo som har
en egentlig tomt med andra mindre byggnader, avgränsad med häckar och staket.
Därmed är det bara den som står i en särskilt värdefull miljö. De två övriga har länge
varit närmare integrerade i parkområdet och har sitt största värde som enskilda
objekt/byggnader.
Den sent tillkomna konstgjorda kullen (från 1971) har en mellanställning. Eftersom
där finns en liten utescen som nyttjar sluttningen som publikplats, kan den sägas höra
till folkparksområdet. Det har dock i likhet med det gamla bostadshusens omgivning
en sidoordnad placering inom området och placeras därför i en egen kategori.
Kulturhistorisk miljö
Brunnsparken har utan tvekan ett stort kulturhistoriskt värde för Örebro. Det gäller
framför allt folkparksområdet (område 1 och 2), och kullen med de gamla ekarna
(område 3). De är de tydligaste och mest centrala delarna i området.
Folkparksrörelsen är en av de stora folkrörelserna som bidragit till att bygga upp det
moderna samhället genom att folkparkerna har spelat en mycket stor roll i 1900
talssvenskens liv. De har varit viktiga mötesplatser och rum för en stor del av
nöjeslivet under seklet. Brunnsparken i Örebro har hört till de större och mer populära
i landet och är dessutom ovanligt seglivad eftersom det fortfarande hålls dans,
teaterföreställningar och liknande i Regnbågen, Svalan och teatern.
De samhälls- och socialhistoriska aspekterna på det kulturhistoriska värdet är med
andra ord kanske den viktigaste motiveringen. En extra dimension kommer till i och
med att folkparken utnyttjade den gamla brunnsanläggningen från 1700-talet.
Tillkommen på privat initiativ och med verksamheten driven av ett bolag övertas den
i tidens anda på 1900-talet av en av folkrörelserna. Alla skeden från det sena 1700
talet finns representerade i byggnader och parkanläggningar än idag och tillsammans
skapar det en värdefull offentlig miljö med lång tradition.
Området är idag ett promenadstråk för boende och en utvidgning av Brunnsskolans
tillgängliga utemiljö. Området uppvisar en brist på kontinuerligt underhåll av de
kvaliteter som finns, men spåren av den tidigare välordnade parken finns kvar.
Stor potential finns att återupprätta miljön från 1900-talet och på så sätt ge stadsdelen
en egen stadspark ("stadsdelspark") som komplement till privata villa- och
radhusträdgårdarna samt skolan och till de mycket enkla grönytor som finns i övrigt
14

på västra sidan om järnvägen. Områdets historia och dess utformning med
karaktärsfulla byggnader placerade i park, omgivna av träd av hög ålder ger
sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde.

Mycket högt kulturhistoriskt värde
Högt kulturhistoriskt värde

•

0

Örebro kommuns kulturmiljöinventering
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Kulturhistoriskt värde/miljövärde

2
4

3

6
1

5

1. Det egentliga folkparksområdet
2. Ekonomigården
3. De gamla bostadshusen/villorna
(Anneberg, Odinslund och Sommarbo)
4. Naturmarken med värdefullt ekbestånd
5. Strövområdet i områdets utkant
6. Den konstgjorda kullen

Bebyggelse
I parkområdet av idag återfinns byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och som
representerar olika perioder i parkens historia:
 Brunnssalongen från 1801 är den äldsta byggnaden och den enda som finns kvar
från den allra första tiden. Lokalen rymmer 150 personer.
 Odinslund (1850-tal) är en villa från den senare brunnstiden.
 Sommarbo (1877) I trädgården vid denna villa finns dessutom gårdsbyggnader
som är välbyggda och hör ihop med bostadshuset.
 Anneberg (ca 1910) var föreståndarbostad under brunnstiden
 Teatern med scenhus och det till en början öppna publikutrymmet under
limträburet tak representerar den tidiga folkparksperioden. Om- och tillbyggnader
under 1980- och 90-talet anpassade byggnaden till åretruntbruk. Den rymmer nu
c:a 650 åskådare om alla sitter eller c:a 1000 om en del har ståplats.
 Regnbågen med entrén och dess taktäckta gång mot Regnbågen är ett av den
senare, expansiva 1960-talserans viktiga tillskott. Lokalen rymmer 1500
personer.
 Svalan (1970) restaurang med plats för 600 personer

16

Sommarbo

Odinslund

Brunnssalongen
Andra byggnader i parken är:

Globen



Globen, som ersatte en nedbrunnen äldre dansbana. Den dock har förvanskats i
samband med att man isolerade väggarna.



Pizzerian vid entrén till parken har en bostad i övervåningen. Det finns ett
servitutsavtal om tillfart via parken.

17 Pizzerian

Anneberg

Teatern

Regnbågen

Svalan

Bebyggelse utanför parken
Direkt norr om Brunnsparken finns det bostäder i form av radhus och enstaka
flerfamiljshus som härrör från 90- och 00-talet. Nära Parkhallen finns det nyuppförd
bostadsbebyggelse i en högre skala som ägs av ÖBO. Parkhallen är en central
livsmedelsbyggnad som inrymmer funktioner som kiosk och saluhall. Nordväst och
väster om parken finns en förskola och Brunnsskolans område. Längre västerut
ligger bostadsområdet Brunnsgärdet som huvudsakligen består av radhus i 1-2
våningar. Öster om parken och järnvägsspåren tar Adolfsbergs villaområde vid. Ett
smalt band av villatomter finns direkt söder om parken.
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Fritid, service och socialt liv
Brunnsparken inhyser idag många aktiviteter som besöks frekvent, även om det
totala utbudet i parken har minskat något under de senaste två årtiondena.
Danspalatset Regnbågen lockar dansbandsentusiaster från hela Mellansverige med
regelbundna konserter. Restaurang Svalan är ett mycket populärt lunchställe som
även arrangerar större tillställningar och konferenser. I Parkteatern hölls Hjalmars
välbesökta revyföreställningar och teatern nyttjas även för andra sammanhang.
Hjalmars revy har relativt nyligen lämnat Parkteatern vilket skapar frågetecken om
teaterns framtid. Utomhusscenen som är i anslutning till teatern används vid större
konserter/evenemang men har utnyttjas mindre på senare år.
Det årliga midsommarfirandet och mindre tillfälliga evenemang lockar människor till
parken, men förutom det är själva parkmiljön dåligt utnyttjad av besökande som
uppehåller sig eller promenerar i parken. Delar av parken är eftersatt när det gäller
skötsel vilket kan generera ett negativ intryck för besökande. Det finns få inslag i
parken som lockar människor till att vistas där under dagtid, bortsett från de
verksamheter som finns. Stängslet runt parken är också ett frågetecken som stänger
ute och skapar barriär.

Grönstruktur
Brunnsparken består av varierad vegetation och en tydlig struktur bevarad sedan
folkparkstiden. Dock har skötseln av parkens grönska sviktat på senare år. Parken
omfattas av ett stort antal bevaransvärda träd med stort bestånd av ek, tall, lönn och
lind. Tekniska förvaltningen genomförde en omfattande trädinventering 2004. Kartan
nedan är resultatet från den inventeringen.
Naturmarken i nordost utgörs till största delen av en naturlig kulle med mycket
värdefull natur, främst ett ekbestånd av hög ålder och god kvalitet. I väster mot
Anneberg finns ett antal mycket gamla tallar. Träden bedöms ha mycket högt
skyddsvärde. De fanns redan på brunnstiden och kullen bör då ha fungerat som gräns
mellan brunnsområdet och Hagalunds marker. Den konstgjorda kullen från 1970-talets
början har troligen lagts över en del av ekbacken, eftersom ekbeståndet fortsätter söder
om den.
Naturmarken i söder och öster med sina promenadstigar fungerar som strövområde
idag och gjorde det även under brunnstiden, men sträckte sig då även över den öppna
planen framför teatern. För både nytta och nöje skulle man göra dagliga promenader
när man vistades på brunnen. Söder om kägelbanan som låg på dagens teaterplan fanns
den ”vilda naturen” med slingrande gångstigar bland träd. Området består idag av en
blandning av träd av olika ålder och kvalitet. Dagens stigar söder om teatern har
sträckningar som tillkommit vid teaterns utbyggnad. Längs järnvägen och fram till
Sommarbo går en promenadstig från teatern mot Brunnsgärdesområdet som sen rundar
den konstgjorda kullen i öster genom skog av blandad karaktär.
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VEGETATION
En bevarandevärdering av trädbeståndet i Brunns-parken har utförts av tekniska
förvaltningen. Den anger att en stor del av träden är skyddsvärda eller mycket
skyddsvärda

Östra delen av parken mot kullen och lilla utomhusscenen.

Fontänen vid norra entrén till parkområdet.

Lusthuset vid Brunnsalongen
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4.6 Gator och trafik
Brunnsparken går att nå med både cykel och bil. Norrifrån i anslutning till parkens
entré går ett viktigt huvudcykelstråk från centrala Örebro och vidare ut mot
Marieberg. Det går att köra in med bil på området, parkeringsytor finns i anslutning
till restaurang Svalan. Bussar kan även komma in i parkområdet vid
danstillställningar i Regnbågen. En större bilparkering finns utanför parken vid ICA
Parkhallen. På senare tid har den ursprungliga parkeringsytan krympt något på grund
av nytillkommen bostadsbebyggelse. I dagsläget finns det enbart 40
parkeringsplatser som är avsedda för besökande till parken.
Väster om parken finns det ett lokalt gång och cykelstråk som sedan förbinds med
Glommanstråket söderut. Det finns få förbindelser över järnvägen till Adolfsbergs
villaområde i anslutning till parken. De som finns för bil, gång och cykel är under
Hagalundstunneln samt på bron längs Glommanleden. Det går att komma till parken
söderifrån från Glomman genom Brunnsgärdesgatan/Stationsvägen, dock finns det
inga bilparkeringar i anslutning till parken. Kollektivtrafikens stadsbussar passerar på
Adolfsbergsvägen/Mosåsvägen med hållplatser i anslutning till Brunnsparken.

4.7 Teknisk försörjning
VA-ledningar finns utanför Brunnsparken, längs den västra delen och anslutna till
byggnaden Regnbågen. En spillvattenledning korsar den nordvästra delen av
parkområdet. Fjärrvärmeledningar går in i parken från väster och ansluter till
Restaurang Svalan och Parkteatern. Elledningar finns runt parkens norra och västra
gräns med två transformatorstationer inne på parkområdet. Alla större byggnader är
anslutna till det befintliga elnätet.

5

OMRÅDESANALYS

Örebro växer snabbt och prognoserna pekar mot ytterligare 20 000 invånare runt
2024. Södra delen av Örebro växer enligt kommunens översiktsplan runt Adolfsberg,
Lindhultsområdet och Marieberg mm. Samtidigt kommer Södra Ladugårdsängens
bostadsområde att växa fram inom den närmaste tiden. På längre sikt kan även
Aspholmens industriområde omvandlas till att inkludera bostäder och mer kontor.
Brunnsparken är en del i grönstrukturen längs Glomman och kan ses som en grön
länk mellan Sanatorieskogen och Sommaroskogen. Livsmedelsbutiken precis utanför
Brunnsparken täcker in behov för närområdet Adolfsberg och Nasta. Stora
möjligheter finns för fritidsaktiviteter i närområdets nämnda skogar med
motionsspår. Inom 1 km ligger också golfbanan och Gustavsviks badanläggning. En
större lekplats finns inte idag i närområdet. Järnvägen är en tydlig barriär i området
som delar av Brunnsparken och Adolfsberg.
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6 FÖRÄNDRINGAR
6.1 Helhetsbild
Brunnsparken har stor potential att med sin historia åter bli en given samlingspunkt
för Adolfsberg med omnejd och även kunna attrahera hela Örebro beroende på vilka
satsningar som görs. De verksamheter som finns här bildar en bra grund att bygga
vidare på. Problem att ta ställning till är Parkteatern och utomhusscenen med
konserter. Även trafikfrågan kräver ställningstaganden liksom organisationsfrågan.
Vem ansvarar för vad i området? En del frågor hör inte direkt hemma i ett
planprogram som ska behandla markanvändningen i stort men frågorna går inte att
bortse ifrån för att kunna utveckla områdets framtida utveckling. En viktig fråga att
ta ställning till är hur skötseln av parkens grönska ska organiseras i framtiden. Stora
delen av parken är eftersatt när det gäller dess grönytor. Att lösa den problematiken
kan bli en avgörande pusselbit i att locka fler människor till parken.
Parallellt med planarbetet startas en utredning för att klargöra dessa frågor.
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Samrådet
Många bra synpunkter och förslag kom fram under samrådet. Dessa skall arbetas
vidare med både i kommande detaljplan och i parallella utredningar. I sedvanlig
ordning måste nya åtgärder prövas i bla kommunens investeringsprocess.
Parken:
Temalekplats, plaskdamm, 4H-gård, boulebana, beachvolley, basket, parkour,
utegym, odlingslotter, skolträdgård, minilantgård, brunnstema, naturskola,
julmarknad, äventyrspark, konstspår, utomhusbio, minitivoli, barnens dag, mm.
Byggnaderna:
Bed & breakfast, bio, fritidsgård, kulturhus, estetlinjen, bibliotek, aula till skolan,
cafe´, konferens, föreningslokaler, ungdomsgård, Nya teatern flyttar hit, vigsel,
bageri, sporthall, hantverk, ateljéer, kvarterspub, dans, fest, utomhuskonserter, mm.
Trafik;
Bättre entreer med anslutning till kollektivtrafik, bilfritt, bättre parkering, ta bort
staket, bullerskydd, skyddsavstånd järnväg, bättre skyltning, bättre gång- och cykel,
mm.

6.2 Bebyggelse
Bebyggelsen har på senare år krupit närmare Brunnsparken med radhusområdet vid
Parklyckevägen och Brunnslyckevägen respektive flerfamiljshusen vid Adolf
Mörners plan. Ny bebyggelse i anslutning till parkområdet kan bidra till att fler
besöker den frekvent, dock är det inte en avgörande faktor för att få parkmiljön att
leva upp. Samtidigt är det viktigt att ta ställning till hur omfattande eventuell ny
bostadsbebyggelse kan få bli i förhållande till parkmiljön. Planprogrammet tar
ställning till att Brunnsparkens nuvarande område inte skall exploateras med
bostäder. Bostäder kan dock prövas i utkanten vid Brunnsgärdesgatan samt vid
entrén till Brunnsparken. Ett äldreboende med litet parkerings- gårdsbehov pröva
här.

6.3 Grönstruktur
Brunnsparken är en kulturhistoriskt viktig grön miljö som också är en del i ett grönt
öst-västligt stråk. Området fungerar också som en spridningslänk för biologisk
mångfald längs förkastningsbranten. Järnvägen är idag en barriär som föreslås på sikt
ges en planskild korsning vid Brunnsparken. Frågeställningarna gällande
grönstrukturen omfattar hur den i framtiden ska förvaltas, till vilken grad den ska
bevaras samt utvecklas eller begränsas? Ställningstagandet är att de grönytorna
bevaras och planläggs som allmän parkmark som kommunen sköter. På vilket sätt
kan Brunnsparken koppla vidare mot andra intilliggande grönområden? Mot
Hagalund i öster studeras framtida möjligheter till planskild korsning med järnvägen.
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6.4 Stadsdelspark
En alternativ markanvändning föreslås där Brunnsparken bevaras och utvecklas som
stadsdelspark. Kärnan av Regnbågen, Svalan, Parkteatern och övriga byggnader blir
kvartersmark medan övrig mark blir allmän parkmark (se markanvändningskarta).
En större lekplats med en unik utformning är ett första steg för att fylla behov från
omgivningen. Det går förstås att göra mycket mer som plaskdamm för barn, odling
och djur beroende på ambitionsnivå.
Med kommunen som huvudman för parkmarken kan ett helhetsgrepp tas vad gäller
skötseln och utformningen av parkens grönytor. Det innebär att parken kan bestå av
flera grönytor med olika teman. Exempelvis en botanisk trädgård, promenadstråk
med skogskaraktär, odlingslotter samt en öppen grönyta för solande, aktiviteter,
evenemang, skridskoåkning och vattenlek. Alternativet med stadsdelspark innebär att
ny bostadsbebyggelse inte lokaliseras i parkmiljön. En möjlig plats att bygga på är
sydväst om parken på en delvis outnyttjad grönyta som ägs av kommunen. Vid
entrén där restaurangen ligger kan också prövas ett bostadshus förslagsvis för
äldreboende. I parkområdets södra del kan upplag och bod för parkskötsel uppföras.

Plaskdamm
Väståparken

Lekplats
Stadsparken

För att förstärka Brunnsparken som spridningslänk för biologisk mångfald skulle en
ekodukt över järnvägen vara en lösning, men förmodligen svårgenomförbart. En
framtida gång och cykelvägstunnel under järnvägen kan också fungera i kombination
som en spridningslänk för arter.
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Kommunens definition av en stadsdelspark
Stadsdelsparken är en stor och mångfunktionell park som fungerar som stadsdelens
viktigaste gröna målpunkt. Stadsdelsparker vänder sig till människor i alla åldrar och
olika intressen. Parken bör ha en egen identitet, och vara så stor att flera olika
aktiviteter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Det kan finnas grönska,
blomsterplanteringar och rofyllda sittplatser men stadsdelsparken ska också ha en
extra lekpark, med plats för dagisutflykter och även kunna fylla en del av
innevånarnas motionsbehov med plats för promenadvägar.
I Örebro finns den typen av stora parker på ett flertal platser. Störst är Stadsparken
och Varbergaparken, ca 10 hektar vardera. Annars är de största stadsdelsparkerna ca
5 hektar stora., exempelvis Sveaparken 5,4 hektar, Hagen 6,3 hektar, Baronbackarna
5,0 hektar, Vallåkraparken 4,6 hektar.
I stadsdelsparkförslaget kan Brunnsparken bli ca.5,5 hektar stor vilket
överensstämmer med storleken på stadens stadsdelsparker i övrigt.

Exempel på temalekplats, Slottsparken Malmö
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Utvecklingsinriktning, stadsdelspark

I det här förslaget utesluts bostadsbebyggelse i parken. Ny bebyggelse kan tillkomma
på kommunens mark, sydväst om parken samt vid entrén till Brunnsparken. De
befintliga gångvägar som finns inom parkområdet förstärks samt att nya kopplingar
utreds för att öka möjligheten till att röra sig i och genom parken. Parken hålls så
bilfri som möjligt och besöksparkering ordnas vid parkens entréer.
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Volymstudier av stadsvillorna, sedda från parken
Väster om Brunnsparken

Referens: SWECO

6.5 Kultur och nöje
Brunnsparken har historiskt haft ett rikt utbud av kultur och nöjesupplevelser.
Regnbågens dansbandsevents är det enda nöjesutbudet när Peter Flacks shower
flyttat ut ur Parkteatern. Det är viktigt att en ny verksamhet här är öppen för
allmänheten och inte privatiserar byggnaden. Det gäller i hög grad för hela området.
Det behövs tillskott av utbud som kan locka en varierande och bredare publik till
parkområde om inriktningen av kultur och nöje skall bibehållas. Den stora
utomhusscenen bakom Parkteatern har under många år använts i samband med större
konserter och tillfälliga festivaler. Under senare tid har den använts mer sällan.
Brunnsparken är en av flera möjliga platser i Örebro som lämpar sig för större
evenemang som till exempel en tillfällig musikfestival eller enskilt artistuppträdande.
Framför scenen finns det en stor hårdgjord yta som tål stora folkmängder. Runt om
finns det relativt öppna grönytor som också lämpar sig för liknande tillställningar. De
befintliga villor som finns inom parkområdet behöver göras mer tillgängliga för
allmänheten. Som exempel skulle villa Odinslund kunna innehålla en
caféverksamhet och delvis ett museum om parkens historia. Villa Anneberg och
Sommarbo skulle kunna bli en bas för föreningslivet i området.

6.6 Teknisk försörjning
I detta läge utgår vi från att nuvarande ledningssystem utnyttjas. Området är
fjärrvärmeförsörjt. Ledningssystem och dagvattenhantering ses över i detaljplanen.

6.7 Gator och Trafik
Området nås med bil från Adolfsbergsvägen men entrén är något anonym och
behöver förstärkas. Vägvisning och parkeringsmöjligheter behöver ett helhetsgrepp.
Samlade parkeringar i norr men även i söder behövs för att öka tillströmningen till
området. Tillfarten på kvartersmark föreslås bli lokalgata (allmän plats) när allmän
parkmark planläggs i Brunnsparken. Huvudcykelstråken kan anslutas till parken i
nord-sydlig riktning. Gång- och cykelanslutningarna föreslås bli allmän plats som
biltillfarten. En alternativ gång- och cykel förbindelse behöver utredas längs
järnvägen med anslutning mot Brunnsvägen och Hagalundstunneln i norr. Detta
skulle på ett naturligt sätt ge ett stråk genom Brunnsparken som också skapar liv och
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rörelse. En sådan lösning kräver att det finns aktiviteter längs gång och cykelstråket
för att öka tryggheten. Fler cykelparkeringar behöver planeras in i anslutning till
parkens entréer.
En framtida koppling mellan Brunnsparken och Hagalund - Sommarroskogen vidare
mot Ladugårdsängen för gång och cykel kan studeras i en framtida detaljplan. Bro
eller tunnelalternativ kan vara aktuellt. Hagalund ingår i ett kulturstråk som minner
om det gamla jordbruks och gårdssamhället. En koppling till Brunnsparken skulle
förstärka kulturstråkets värde. Kollektivtrafikens stadsbussar passerar på
Adolfsbergsvägen/Mosåsvägen med hållplatser i anslutning till Brunnsparken.
Viktigt blir att se över och stärka kopplingarna från kollektivtrafikens hållplatser,
bilparkeringar, cykelvägar och cykelparkeringar in till Brunnsparksområdet. Gena
och trygga sådana platser ger bra förutsättningar för ett ökat flöde till och genom
parken samt ett mer hållbart resande.
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7

KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser

Fler bostäder kan bidra till ett ökat användande av parkmiljön. Det visar
Örebrobostäders nya bostadsetablering vid Parkhallen. Det kan innebära att fler
vistas i parken under större delen av dygnet vilket skapar ett större underlag för
befintliga och eventuella nya etableringar. En försiktig komplettering av bostäder i
utkanten av parken föreslås.
Örebro kommer att växa i omfattning söderut under den närmsta framtiden. Större
förtätning kräver ett ökat behov av grönområden och parker. Brunnsparken kommer
att bli allt mer viktig som en central stadsdelspark och grön värdekärna för Örebros
södra befintliga och framtida bostadsområden. För hård exploatering av bostäder kan
medföra att den kvalitén försvinner för framtida generationer. Brunnsparkens direkta
koppling till andra grönområden som Sanatorieskogen och Sommaroskogen skapar
en naturlig spridningslänk för olika arter att spridas mellan olika naturområden. Sett
till ekologisk mångfald är det viktigt att värna om den funktionen.
Järnvägen är en stor barriär i området och störningskälla. Järnvägen med godsstråket
genom Bergslagen som är av riksintresse enligt 3 kap. 8§ MB skall skyddas mot
åtgärder som kan försvåra åtkomsten och nyttjandet av anläggningen.
Skyddsavståndet till bebyggelse hanteras i detaljplan. Viktigt att nämna är att
järnvägen trafikeras av farligt gods vilket innebär att Länsstyrelsens riktlinjer om
bostadsbebyggelse tillämpas.

Buller från
tågtrafik och
riskavstånd
från järnväg
med farligt
gods

I

I
I

I
I
I

I
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Bullerskyddet mot Brunnsparken är inte tillräckligt. Bullervallen idag ger dålig
skärmverkan och vall fattas delvis. Kartan behöver uppdateras då skärmning av
buller tillkommit nyligen. Förhållandena är något bättre än bilden utvisar. Detta
utreds närmare i detaljplaneskedet.

7.2 Sociala konsekvenser
Brunnsparken har under lång tid varit ett område för socialt liv. Området är en
mötesplats för föreningsliv, kultur, konserter, teater, dans, mat mm. Inte minst är
området en grön lunga för rekreation och lek. Stadsdelsparken förstärker den tidigare
utvecklingen vilket innebär att området kommer att kunna befolkas mer än idag och
bli en social mötesplats för stadsdelen och även övriga Örebro.
En försiktig komplettering av bostäder i utkanten av området prövas. Viktigt blir att
utomhusevenemang fortsatt kan genomföras utan att boende störs på ett oacceptabelt
sätt.
Nya stråk till och från parkområdet behöver utvecklas för gång och cykel. Det är
viktigt att dessa stråk blir säkra och trygga passager för besökande och
förbipasserande. Att jobba med belysning och aktiviteter blir ett viktigt sätt för att
stärka tryggheten genom parkområdet, speciellt under vintertid.

7.3 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Hur området organiseras är en viktig fråga för framtiden. Örebroportens uppdrag
som ägare är inte långsiktigt, en plan för vem som ska ansvara för vad i området
behöver tas fram. En detaljplan behöver ta i beaktande att olika aktörer kan bli ägare
av byggnaderna. Viktigt blir att säkerställa funktioner och utformning/gestaltning.
Det blir viktigt att undvika potentiella konflikter i fråga om mötet mellan
kvartersmark och allmänna ytor. För att de gröna parkmiljöerna ska garanteras för
framtiden och få en bra skötsel föreslås de bli allmän platsmark PARK eller NATUR
i detaljplanen. Det som markerats som kvartersmark för evenemang/kultur behöver
också studeras mer ingående för hur allmänhetens tillträde ska garanteras.
Olika alternativ kan finnas. Viktigt blir vid eventuell försäljning att fastigheter starkt
begränsas runt byggnaderna. Den gemensamma marken kan bli en
gemensamhetsanläggning eller fortsatt ägas av kommunen. I vilken form bör
studeras vidare. En större del allmän plats kan inte heller uteslutas. En parallell
utredning om dessa frågor har startats. Markförsäljningar som kan tillkomma efter att
en ny detaljplan tagits fram kan innebära att invensteringsmedel tillförs för åtgärder i
planen.

7.4 Sammanfattande konsekvenser och ställningstagande till
betydande miljöpåverkan
Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra
resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett
tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska
göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats
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• nuvarande miljöbelastning på platsen
• effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö
och landskapsbild om planen genomförs
• effekter på hushållning med naturresurser
• effekter på människors hälsa och säkerhet
• effekter på ljusförhållanden och lokalklimat
Området är redan ianspråktaget sedan lång tid med verksamhet och som park för
allmänheten. Den alternativa utvecklingen av området bygger på rådande
förhållanden med eventuellt en varsam nybebyggelse. Konsekvensen bedöms kunna
beskrivas och hanteras inom ramen för en detaljplan.
Kommande detaljplan bedöms i nuläget ej medföra en betydande miljöpåverkan i
den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning.

8 RIKTLINJER



Nuvarande verksamhet kan bibehållas och utvecklas. Verksamheten är inom
områdena evenemang som teater, konserter, dans, konferens, restaurang,
samlingslokaler etc.
Kvartersmarken för evenemang/kultur säkras för allmänhetens tillträde och
med en bra gestaltning i detaljplanen. Organisatoriskt kan området komma att
ha olika ägare.



Verksamhet som kan tillkomma är publika där lokaler och mark inte blir
stängda för allmänheten. Viktigt är området inte privatiseras.



Bostäder prövas utanför parken i sydost vid Brunnsgärdesgatan samt vid
huvudentrén. Hänsyn skall tas till platsernas förutsättningar. Volymer och
utformning studeras vidare i detaljplaneskedet.



Brunnsparkens historia och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse skall
återspeglas i kommande detaljplanering.



Brunnsparken öppnas mot omgivningen och tillgängligheten förbättras.



Befintliga cykel och gångvägar förstärks och nya stråk tillskapas till och från
parkområdet.



Huvudentrén och vägvisning tydliggörs.



Trafik med bil och buss inom området styrs mer tydligt för att skapa mer
trafikfria zoner.
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Parkeringsplatser samlas och tydliggörs.



Järnvägens barriär och störningar skall minimeras.



Träden i området är viktiga för området och trädinventeringen ligger till
grund för planeringen. Marklov för fällning av värdefulla träd införs i
detaljplanen.



Det gröna sambandet mellan Sommaroskogen och Sanatorieskogen skall
stärkas.



Stadsdelspark innebär att markanvändningen delas upp mellan allmän plats,
park och gata och kvartersmark för verksamheten. Se markanvändningskarta.
Parkmarken utvecklas som en stadsdelspark för stadsdelen med t.ex. lekplats
men kan också få anläggningar som attraherar hela Örebro.

Kvartersmark.
(andelen kvartersmark
kontra allmän
plats utreds vidare)

D

Kvartersmark
/bostäder

33

-

Parkmark

Gata

----

Gång o
cykelväg

9

FORTSATT PLANARBETE OCH TIDPLAN

Planprogrammet har tagits fram under 2015 och samråd med berörda och
intresserade har skett under 2016. Ett färdigt planprogram bedöms kunna läggas fram
för beslut i programnämnden samhällsbyggnad under 2017.
Programmet ligger till grund för detaljplanearbete som normalt tar ca.1 år. Processen
för en detaljplan är reglerat i plan och bygglagen.
Genomförandet av planprogrammet och detaljplanen beräknas då kunna inledas
under 2018-19.

10 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planprogrammet har tagits fram av Ulf Nykvist, Anders Pernefalk och Terttu Nilsson
Stadsbyggnad. Medverkat har också Eva Fransson och Erica Ek i kulturhistoriska
frågor. Visst samråd har också skett med representanter för förvaltningarna inom
programområdet Samhällsbyggnad samt viss dialog med representanter för
verksamheterna inom Brunnsparken.
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