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L ÄSANVISNING

Läsanvisning
Den som fort vill ta del av planen uppmanas att läsa sammanfattningen.
I de inledande kapitlen förklaras planens syfte och mål. För att uppfylla målen finns ett
antal strategier som senare konkretiseras genom ställningstaganden för det aktuella temat
eller platsen.
Kapitlet ”Planen” är kommunens plan för området indelat i teman. I början av planen
finns även en sammanfattning med en samlingskarta. För varje tema finns ställningstagan
den.
Kapitlet ”Så här kan platserna i järnvägsområdet se ut” håller på mer detaljerad nivå för att
ge inspiration och närmare vägledning för detaljplanering och genomförandeskede.
Kapitlet ”Planeringsförutsättningar” är mycket läsvärt och innehåller viktigt planerings
underlag, men har fått sin plats längre bak i rapporten för att läsaren först ska fokusera på
planen.
Sist, i kapitlet ”Genomförande” beskrivs hur genomförandet av planen bör gå till.

S A M M A N FAT T N I N G

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en fördjupning av över
siktsplan för järnvägsområdet i centrala Örebro, mellan Svampen och Gustavsvik. Planen
beskriver behovet av utveckling och bevarande i området, framtida markanvändning och
förändringar på kort sikt och på längre sikt. Planen ska vara vägledande för detaljplaner och
andra beslut. Planen visar var vi vill vara om 20 år (år 2035). Många projekt kommer emel
lertid att genomföras i närtid, inom de närmaste 10 åren. För att peka ut riktningen i framti
den, efter 2035, finns ytterligare ett tidsperspektiv 20-50 år som utgår från utvecklingen av
järnvägen och behovet av snabb tågförbindelse mellan Oslo, Örebro och Stockholm och
ökad pendling västerut mot Karlskoga och Karlstad. En sådan ny tågförbindelse kan kräva
fler järnvägsspår genom Örebro. Kommunens strategi är att på sikt flytta godstrafiken till
ett yttre godsspår utanför staden. Det kan ge mer byggbara ytor på grund av mindre skydds
avstånd och buller.
Planens mål är att förbättra resecentrum, och ge förutsättningar för byggande av främst
kontor i stationsnära lägen. Genom komplettering med ny bebyggelse i stråket ska inner
staden på sikt börja vid Svampen respektive Gustavsvik. Grönstrukturen ska utvecklas och
trafikleder ska bli stadsgator. Det ska ges plats för nya stadsmiljöer, parker och torg och
kopplingarna mellan stadens olika delar på ömse sidor av järnvägen ska bli fler och bättre.
Planen visar också hur en utbyggnad av järnvägen kan vara möjlig i framtiden.
De största byggbara ytorna finns i området norr om före detta postterminalen, på nuvarande
kombiterminalsområde och kring Gustavsvik, men det finns även möjlighet till förtätning
vid Södra station och resecentrum. Nya parkeringshus kan placeras närmast spåren.
En byggbar yta för service, hotell och kontor finns i det nordöstra hörnet i resecentrum.
Ett cykelgarage kan vara en del av denna byggnad. En större ombyggnad av resecentrum
kan ske i ett senare skede ihop med en utbyggnad av järnvägen. Då kan även Nobeltunneln
exploateras som entré, cykelparkering, angöring och för taxi.
Området runt stationen kan utvecklas som offentligt rum med gröna vistelseytor. Taxi och
bilangöring kan ske på Östra Bangatan, vid postterminalen och på västra sidan av stationen.
Bussterminalen kan få mer kapacitet genom effektivare användning av befintliga ytor och
genom att utnyttja Östra Bangatan och postterminalen för bussangöring. Östra Bangatan
får gång- och cykelbanor, alléträd och fler anslutande gator.
Södra station blir en tågstation omgiven av ny bebyggelse medan största delen av Eu
genparken bevaras. En ny planskild passage över spåren byggs. En byggbar yta för kontor
finns söder om Eugénparken. Eugénparken och Väståpark utvecklas som aktiva parker.
I framtiden kan Hagatunneln användas som entré till stationen.
Vasatorget kan kompletteras med exempelvis mindre cafépaviljong och även tillföras andra
aktiviteter.
För att förverkliga planen och komma vidare i stadsutvecklingen föreslås fortsatt arbete med
järnvägsområdet i sex delprojekt: Söder om södra station (delar av Aspholmen och Gustavs
vik), Södra station, Vasatorget, Resecentrum inklusive postterminalen, Norr om resecentrum
(Svampenterminalen och del av Holmen) samt Östra Bangatan. Av dessa projekt ska Södra
station starta först och därmed ha högst prioritet. Projektet Pulsåder i den hållbara staden,
som varit arbetsnamnet för arbetet med järnvägsområdet, blir fortsatt forum för samordning
av delprojekten.
Ca 370 000 kvm i byggrätter skulle frigöras om exploateringen genomförs i full skala vilket
motsvarar i grova drag 1000 lägenheter och 11 500 kontorsarbetsplatser.
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att handla om påverkan på riksintresset
för järnvägen, påverkan på riksintresset för kulturmiljö, risker med farligt gods, förorenad
mark och översvämning, buller och andra lokala störningar, miljökvalitetsnormer för luft,
strandskydd.
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VISION

Vision
Visionen är Järnvägen som en pulsåder genom en levande stad. Örebros västra och östra
delar binds samman och stadskärnan utökas med nya mötesplatser. Östra Bangatan är en
attraktiv stadsgata med liv och rörelse samt ett stort serviceutbud. Entréerna till Örebro
innerstad från norr och söder är inbjudande för örebroare och besökare på väg och järnväg.
Tåg och buss är det naturliga valet för resor till och från Örebro. Många är pendlare i den
större Örebroregionen. Ett nytt resecentrum fungerar som en attraktiv och tillgänglig
bytespunkt och mötesplats. Södra station är en effektiv station för tågpendling. Det är
enkelt, tryggt och säkert att ta sig till stationerna till fots och med cykel. För cyklister finns
gott om cykelparkering både utomhus och i garage.
I framtiden ingår Örebro i en snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Rese
centrum är ett nav som bidrar till den regionala tillväxten.

INLEDNING

Inledning
Bakgrund
Området längs järnvägen i centrala Örebro är ett utredningsområde i Örebro kommuns
översiktsplan. Syftet har varit att kunna tillgodose framtida behov av kapacitetsökningar för
järnvägen och kollektivtrafiken vid resecentrum, möjliggöra lokal och regional spårbunden
trafik och att utveckla Södra station som station eller för andra ändamål. Samtidigt har
kommunen upplevt en efterfrågan på marken i området för att bygga kontor och bostäder.
Sedan 2002 finns ett markreservat för ett yttre järnvägsspår för gods, som ett utryck för
kommunens önskan om färre störningar och risker från tågtrafiken, speciellt från godset.
2010 markerades även järnvägsområdet i centrala Örebro som utredningsområde i över
siktsplanen och viljan att gräva ned eller höja upp järnvägen som ett sätt att minska järn
vägens störningar och barriäreffekt uttrycktes tydligare.
Örebro har två tågstationer på kort avstånd från varandra, vilket är en stor tillgång, men
kommunen behöver göra ett ställningstagande om hur stationerna ska utvecklas framöver.
Resecentrum byggdes om så sent som 1998 men vissa delar fullföljdes aldrig, bland annat
trespårslösningen över Svartån, säkerhetsåtgärder på Södra station och resecentrumfunk
tioner norr om resecentrum på den så kallade Postterminaltomten. 15 år efter ombyggnaden
upplevs resecentrum som trångt och alla bussar kan inte trafikera där. Mål om kraftigt ökat
resande med tåg och buss i Örebro och i Örebroregionen gör att resecentrum och andra
delar i infrastrukturen behöver ställas om rejält.
2011 formades ett brett projekt för att utveckla staden inom järnvägsområdet. Projektet
fick arbetsnamnet ”Pulsåder i den hållbara staden”. Utvecklingen ska bland annat ske genom
att flytta ut innerstadens entréer till Gustavsvik och Svampen, att knyta resecentrum närmare
till Norrcity och övriga stadskärnan samt att binda ihop staden bättre på ömse sidor av
järnvägen. Dessa ambitioner har därefter, tillsammans med mål om ökat kollektivtrafik
resande och mindre barriäreffekter, formulerats som mål för fördjupning av översiktsplanen.
2012 utreddes frågan om järnvägens höjdläge. Den ekonomiska analysen pekade på kost
nader på minst ca 4 miljarder för att lägga den befintliga järnvägen i en tunnel och relativt
måttliga intäkter från exploateringen i området. Att höja upp järnvägen på bro bedömdes
kosta ca 2,5 miljarder. Beslutet i kommunfullmäktige 2012 blev att inrikta planeringen mot
att utveckla järnvägen i ytläge och att satsa på en utbyggnad av resecentrum och andra
åtgärder som utvecklar staden och minskar järnvägens barriäreffekt1.

Syfte
Kommunen har en vision om att utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens stör
ningar och barriäreffekt och att höja kvaliteten och effektivisera ytorna på resecentrum.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att åstadkomma en utveckling av staden,
och förändra resecentrum och andra mötesplatser i området kring järnvägen, i riktning
mot visionen. Ett annat syfte är att tillgodose kapaciteten i infrastrukturen för att klara ett
ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen.
Målet med planarbetet är att få en plan som beskriver behovet av utveckling och bevarande
i området, hur markanvändningen ska vara och vilka förändringar som ska göras på kort
sikt och på längre sikt. Fördjupningen av översiktsplanen ska vara vägledande för komman
de beslut och planer.

1.

Kommunfullmäktige 2012-06-20, § 184 (KS 1171/2001).
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INLEDNING

Planen visar var vi vill vara om 20 år (år 2035). Många projekt kommer emellertid att genom
föras i närtid, inom de närmaste 10 åren. För att peka ut riktningen i framtiden, efter 2035,
finns ytterligare ett tidsperspektiv 20-50 år som utgår från utvecklingen av järnvägen och
behovet av snabb tågförbindelse Oslo-Örebro-Stockholm och ökad pendling i stråket
Örebro-Karlskoga-Karlstad.

Uppdraget och projektet
Kommunen arbetar med att planera och genomföra ett nytt resecentrum och övriga för
ändringar kring järnvägen. Som ett led i detta har kommunstyrelsen gett Stadsbyggnad i
uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen som ska visa helheten och vara väg
ledande för kommande detaljplaner och andra beslut.
Planområdet är ovanligt litet för att behandlas i en fördjupning, men utredningsområdet
domineras av järnvägen och järnvägsstationen som är riksintressen. Kommunen har därför
valt utredningsformen fördjupning av översiktsplanen, just eftersom det är i översiktspla
nen som kommunen enligt lag ska redovisa hur hänsyn tas till riksintressen.
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp vars deltagare har varierat över tid. Projektlednings
grupp är för närvarande Anna Kero (projektledare), Peder Hallkvist (stadsarkitekt) och
Anita Iversen (planstrateg översiktlig planering). Övriga deltagare är Jarmo Riihinen, Johan
Ekstrand, Teresia Hörnestig Lund, Erik Käll, Janet André, Erik Skagerlund, Monica
Hagberg, Johan Trensén och Peter Larsson (Structor).
Denna plan ingår i projektet ”Pulsåder i den hållbara staden” med en ledningsgrupp
bestående av Staffan Isling, kommundirektör, Clas-Göran Classon, programdirektör sam
hällsbyggnad, Åsa Bellander, Stadsbyggnad, Birgitta Gustafsson, Örebroporten, Christian
Mineur, Trafikverket och Fredrik Eliasson, Landstinget.
Politiska styrgruppen för planen består för nuvarande av Björn Sundin (S), Hannah Ljung (C),
Behcet Barsom (KD), Fredrik Persson (MP), Murad Artin (V), Yngve Alkman (FP) och
Daniel Granqvist (M).

Vad är en fördjupning av översiktsplan?
Varje kommun ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen behandlar
den framtida utvecklingen av kommunen och ger en beredskap för den långsiktiga fysiska
utvecklingen av kommunen och staden.
En fördjupning av översiktsplanen innebär att man gör en plan för en del av kommunen,
i detta fall stråket utmed järnvägen från Svampen till Gustavsvik. Fördjupningen är ett
förtydligande för området och är oftast mer detaljerad än den kommunomfattande över
siktsplanen. Fördjupning av översiktsplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska vara väg
ledande för politiska beslut i plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande.
För att säkerställa översiktsplanens intentioner kan markanvändning och byggande regleras
i områdesbestämmelser eller detaljplaner.
Fördjupningen av översiktsplanen för järnvägsområdet innebär en förändring av den gällande
översiktsplanen för detta geografiska område. Om översiktsplanen och fördjupningen skulle
vara motsägelsefulla, så gäller fördjupningen av översiktsplanen i första hand.

Planområdets avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen omfattar området längs järnvägen och Östra Bangatan
mellan Gustavsvik och Svampen. Dessutom ingår delar av Aspholmen, trafikapparaten runt
Södra infarten, området vid nuvarande godsterminalen vid Svampen och Holmens verk
samhetsområde fram till Lillån.
Planområdet är knappt fyra kilometer långt. Det är ca en kilometer mellan Södra station
och resecentrum. Området beskrivs utförligare i kapitlet Planeringsförutsättningar.

INLEDNING

Området hänger ihop och påverkas av sin omgivning, det vill säga har ett influensområde
som är större än planområdet. Därför kommer företeelser utanför områdesgränsen att
beskrivas. Till exempel ingår inte vattentornet Svampen men förändringar vid Svampenterminalen måste göras med hänsyn till Svampen. Ett annat exempel är Oscariafabriken som
kulturhistoriskt har varit en del av Örebros identitet men som idag ligger undanskymd
vid Södra infartsleden.

Angränsande projekt och utredningar
Trafikverket gör en åtgärdsvalsstudie för Örebro Central (Resecentrum) och Örebro Södra.
Syftet är att peka ut behov på järnvägen fram till 2050, för att klara att utveckla trafiken
innan det blir en utbyggnad av till exempel Nobelbanan.
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M Å L O C H S T R AT E G I E R

Mål och strategier
Planen visar var vi vill vara om 20 år (år 2035). Många projekt kommer emellertid att genom
föras tidigare, inom de närmaste 10 åren. För att peka ut riktningen i framtiden, efter 2035,
finns ytterligare ett tidsperspektiv 20-50 år som utgår från utvecklingen av järnvägen och
behovet av snabb tågförbindelse Oslo-Örebro-Stockholm och ökad pendling i stråket
Örebro-Karlskoga-Karlstad.
Planens mål är att:
• Resecentrum ska vara attraktivt och effektivt.
•

Resecentrum ska aktivt medverka till att nå regionens mål om att 40 procent av
pendlingen ska ske med kollektivtrafiken 2030.

•

Resecentrum ska aktivt medverka till att 60 procent av resorna görs med gång-,
cykel- och kollektivtrafik år 2020.

•

Resecentrum ska aktivt medverka till att var tredje resa är en cykelresa år 2020.

•

Resecentrum ska aktivt medverka till 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.

•

Stadskärnan ska bli större.

•

Området mellan Svampen och Gustavsvik ska vara innerstadsmiljö.

•

Örebros entréer ska uppfattas som tilltalande och välkomnande.

•

Bidra till öka byggandet och åstadkomma attraktiva ytor för kontor, bostäder, service,
handel och mötesplatser.

•

Det nyantagna trafikprogrammets utgångspunkter och principer ska uppfyllas.

I tabellen nedan sammanfattas strategierna för att uppnå målen, och där ges även exempel
på vilka förändringar som är tänkbara och på vilka platser. Tabellen kan användas
som introduktion till de följande kapitlen och hur platserna i järnvägsområdet kan se ut i
framtiden.
STRATEGI

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRINGAR

EXEMPEL PÅ PLATSER

Bevara möjligheten
att utöka spår
kapaciteten på
järnvägen.

Reservera mark för nya spår
eller bebygg marken närmast spåren på ett sådant
sätt att det lätt kan ställas
om för annan användning.

Järnvägen genom centrala
Örebro.

Befästa resecentrum
och Södra station,
öka kapaciteten
och förbättra
utformningen.

Effektivare bussytor, större
cykelparkering, nya vistelse
ytor, säkra gångpassager.

Resecentrum. Södra station.

Kollektivtrafiken ska
komma fram snabbare till resecentrum
i stråket längs Östra
Bangatan.

Bussprioritering i trafiksig
nalerna och busskörfält.
Körbanehållplatser.

Södra infarten och Östra
Bangatan.

Öka antalet stationsnära arbetsplatser.

Prioritera kunskapsintensiva
arbetsplatser inom 1000 m
från stationerna.

Kombiterminalen vid Svampen,
Holmen, norr om postterminalen, området längs Östra
Bangatan och Södra infarten,
Aspholmen.

M Å L O C H S T R AT E G I E R

STRATEGI

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRINGAR

EXEMPEL PÅ PLATSER

Öka innerstadskaraktären med ny bebyggelse.

Förtäta med ny bebyggelse,
addering av funktioner, omvandling, bebygga
lucktomter.

Bebygga kombiterminalsom
rådet. Adderingar och omvandling av Aspholmen och Holmen.
Förtätning mellan Oscaria
fabriken och Gustavsvik, bland
annat vid Tappstället och Södra
station. Addera bebyggelse
längs Södra infarten och norra
infarten. Bebygga lucktomter
vid Fredsgatan och framför
Möbellagret.

Utveckla stadsmiljöer.

Ta tillvara och utveckla
offentliga rum, t.ex. parker,
torg och andra platser.

Vasatorget, Väståparken,
Södra station och Eugénparken, resecentrum och vid postterminalen och vid kvarteret
Mejeriet.

Gör om trafikleder
till stadsgator.

Bygga om till minskade
bredder och lägga till träd,
återkommande grönska
och ny belysning. Öppna
stängda tvärgator. Skapa
entréer mot gatan och
angöringsplatser. Skapa
gång- och cykelmöjligheter.
Lägre hastighetsnivå. Fler
passagemöjligheter.

Östra Bangatan och på lägre
sikt även Södra infarten.

Skapa nya eller
bättre förbindelser
över/under och
längs med järn
vägen.

Nya gång- och cykelstråk.

Resecentrums förbindelser mot
stadskärnan och väster samt i
nordsydlig riktning.
Nytt cykelstråk på västra sidan
av järnvägen. Ny bro över
Svartån vid Väståparken. Breddad Hagatunnel. Gångpassage längs Lillån.
Från Hovstavägen till Virkesvägen. Mellan och Aspholmen, Örnsro och Gustavsvik.
Förbindelser vid Södra station
eller Södra allén. Utmed Östra
Bangatan.

Utveckla grön
strukturen.

Tillföra mer gestaltad grönska. Mikroparker, lekytor,
konst.
Parker görs mer tillgängliga.

Merparten av Eugenparken
bevaras och utvecklas. Väståparken utvecklas och kopplas
samman med Vasastanvia
en ny bro över Svartån. Östra
Bangatan som allé. Svartåstråket. Lillåstråket.
Vid Södra infarten. Kombiterminalsområdet. Andra ytor längs
järnvägen.

Skapa tydliga entréer till innerstaden i
söder och i norr.

Gestaltningen av bebyggelse och gator ska visa att
man kommer in i innerstaden vid Svampen respektive
Aspholmen och Gustavsvik,
istället för som idag vid Södra station och resecentrum.

Kombiterminalsområdet. Östra
Bangatan norrifrån.

Bevara viktiga
siktlinjer.

Bevara siktlinjer över järn
vägen för orienterbarhet
och känsla av att staden
fortsätter på andra sidan.

Kilsgatan-Olaigatan, Järntorgsgatan-Ringgatan, Vasabron
Vasatorget, Svartåstranden,
OP-kyrkan, Svampen. Från järnvägen mot Oscariafabriken.

Södra infarten söderifrån.
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Planen
De strategier som listades i avsnitt 3 beskrivs mer utförligt i detta kapitel. Först beskrivs två
överordnade ställningstaganden som övriga ställningstaganden blir en konsekvens av. De
handlar om järnvägens och Östra Bangatans höjdläge. Därefter följer en sammanfattning av
planen som dessutom illustreras med en samlingskarta.
Mer detaljer för de olika platserna, illustrationer och bilder, finns nästa kapitel ”Så här kan
platserna i järnvägsområdet se ut i framtiden”. Planeringsförutsättningar och beskrivning av
planområdet finns i kapitlet efter det.
Planen visar var vi vill vara om 20 år (år 2035). Många projekt kommer emellertid att genom
föras de närmaste åren. För att peka ut riktningen i framtiden, efter 2035, finns ytterligare
ett tidsperspektiv 20-50 år som utgår från utvecklingen av järnvägen och behovet av snabb
tågförbindelse Oslo-Örebro-Stockholm och ökad pendling i stråket Örebro-KarlskogaKarlstad.

Järnvägen ska vara kvar i ytläge
(överordnat ställningstagande)
Ställningstagandet gäller för den befintliga järnvägen.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att inte gräva ned den befintliga järnvägen och
konstaterade att den fortsatta planeringen bygger på att järnvägen ska utvecklas i ytläge2.
Beslutet innebar också att Örebro kommun vill aktualisera utredning om lösningar för god
stransporter genom eller förbi staden.
Motivet till att inte gräva ned den befintliga järnvägen är:
•

Stationen hamnar på grund av Svartån och Lillån ca 20 m under mark vilket skapar
otrygga miljöer för resenärer och de som arbetar på stationen.

•

Stadsbilden för genomresande förändras till det sämre (man ser inte Örebro).

•

Flexibiliteten hos järnvägen försvinner i ett läge när vi inte om och hur järnvägen
genom Örebro behöver byggas ut i framtiden.

•

En järnvägstunnel från Södra infarten till Svampen skulle kosta ca 3-4 miljarder kr,
ta många år att bygga och medföra omfattande störningar för tågtrafiken.

Utredningen som kommunfullmäktiges beslut baserades på visar att det finns goda möjlig
heter att utveckla järnvägen i ytläge, bygga ut resecentrum och vidta andra åtgärder som
utvecklar staden och minskar järnvägens barriäreffekt.
Utredningen finns att läsa i sin helhet som underlagsmaterial till planen.

2.

Kommunfullmäktige 2012-06-20, § 184 (KS 1171/2001)
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Östra Bangatan ska vara kvar i ytläge
(överordnat ställningstagande)
Syftet med att gräva ned Östra Bangatan i en tunnel skulle vara att minska barriäreffekten
och göra det möjligt för resecentrum att växa rejält och växa ihop med stadskärnan. Men
svårigheterna är fler än möjligheterna:
•

Otrygga platser skapas vid tunnelmynningarna.

•

Svårigheter med tunnelmynningarnas gestaltning och hur de skulle infogas i stads
bilden (i riksintresset för kulturmiljö).

•

Försämrad tillgänglighet och flöde till stadskärnan vilket riskerar att drabba handeln
negativt.

•

Bussarna ska angöra resecentrum och behöver stora ytor för sin manövrering.

•

Om gatan läggs i tunnel så behövs ändå ett system av lokalgator ovanpå för att behålla
tillgängligheten till stadskärnan.

•

Med en tunnel skulle biltrafikens kapacitet utökas på Östra Bangatan vilket troligen
skulle leda till ökad genomfartstrafik i centrum (trafikökning). Med en tunnel skulle
genomfartstrafiken få fritt fram. Ett av kommunens trafikmål är att öka andelen resor
med gång, cykel och kollektivtrafik och minska andelen bilresor.

•

En tunnel mellan Södra station och resecentrum bedöms kosta ca 2,2 miljarder kr och
ta 3-6 år att bygga.

Planen innebär istället att omvandla Östra Bangatan till en grönare och mer attraktiv stads
gata men med bibehållen kapacitet. Gatans barriäreffekter kan minskas med en bättre
gestaltning och dess attraktivitet kan ökas med träd och grönska, smalare mått, ökad priori
tering av gående och cyklande samt med fler korsningar.

Sammanfattning av planen
Planförslaget innebär mer omfattande ny bebyggelse i områdets ändar, i södra delen vid
Gustavsvik, Aspholmen och längs Södra infarten respektive i norra delen vid Svampenter
minalen, Holmen och längs Östra Bangatan. På Aspholmen bör första steget vara addering
av nya funktioner snarare än omvandling. På Holmen och vid Svampenterminalen behövs
mer omfattande förändringar redan i första steget.
En rad åtgärder planeras som ökar kapaciteten och säkerheten på järnvägen fram till 2050,
enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. För att inte försvåra en utbyggnad av järnvägen
efter 2050 bör området bebyggas med hänsyn till de två tidsperspektiven närtid respektive
framtid. I de centrala delarna av området, vid Södra station och resecentrum, kan bebyggelsen
kompletteras redan i närtid samtidigt som parker och andra stadsmiljöer utvecklas. Mer
omfattande ny bebyggelse över och under järnvägen bör emellertid invänta en framtida
utbyggnad av järnvägen.
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En utbyggnad av järnvägen ska vara möjlig
Järnvägen kan behöva byggas ut i framtiden för att tillgodose nya tågförbindelser och tåg
system, till exempel snabbtåg på sträckan Oslo-Stockholm och ett större tågutbud mellan
Örebro, Karlskoga och Karlstad. Den framtida Nobelbanan kan vara en del av infrastruk
turen för denna tågförbindelse. Järnvägen kan komma att trafikeras med både snabbtåg,
regionaltåg och pendeltåg. I denna plan är utgångspunkten att alla tåg ska passera centrala
Örebro och stanna vid Resecentrum, inte vid en framtida satellitstation utanför stadskärnan.
Därför måste vi planera så att vi inte omöjliggör en utbyggnad av fler spår.
Parallellt med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har Trafikverket tagit fram
en Åtgärdsvalsstudie som redogör för ett antal alternativa lösningar för att förbättra tra
fiksituationen på järnvägen genom Örebro. Där föreslås åtgärder som ger en effektivare
dubbelspårsfunktion, med rakare tågväg vilket innebär att godstrafiken får ett färre antal
växlingsrörelser med minskat slitage och lägre bullernivåer som följd. Åtgärder som föreslås
ska även bidra till att på sikt bygga bort de säkerhetsbrister som finns vid Örebro södra
samtidigt som de möjliggör för en anslutning till en eventuell tågdepå. Mer info med mer
ingående spårritningar finns att läsa i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie.
Åtgärdsvalsstudien för Örebro C och Örebro S föreslår en inriktning för fortsatt arbete där
alternativet inte innebär fler spår över Svartån. Örebro kommun ser ett fortsatt framtida
behov av ytterligare spår över Svartån liksom genom hela Örebro för att på sikt kunna öka
kapaciteten och möjliggöra för ett framtida snabbtåg. Detta är också något som uppmärk
sammas i åtgärdsvalsstudien där mark avsätts för ett möjligt tredje spår över Svartån i fram
tiden.
Mark närmast spåren reserveras för att möjliggöra fler spår i framtiden, företrädesvis på
den västra sidan om nuvarande spårområde. Att hålla öppet för fler spår begränsar i
dagsläget möjligheterna att bebygga området längs järnvägen och påverkar utformningen
av Resecentrum, Södra station, tunnlar och broar.
Kommunens strategi är att på sikt flytta godstågstrafiken till ett yttre godsspår utanför
staden som ett sätt minska bullerstörningarna och förbättra förutsättningarna att
utveckla järnvägsområdet med bebyggelse närmare spåren. Järnvägstrafiken genom centrala
Örebro genererar ett skyddsavstånd på 25-30 meter till nya byggnader. Bostäder och andra
byggnader där människor vistas längre tid har längre skyddsavstånd. Det är möjligt att man
genom att flytta ut godstrafiken från stadskärnan kan minska skyddsavstånden men detta
bör utredas närmare. Bullernivåerna skulle också minska om godstrafiken skulle flyttas utan
för stadskärnan. Möjligheten att bygga nya spår genom centrala Örebro skulle kunna vara
enklare utan godstågen som har egna, genomgående spår på vissa sträckor, men detta
behöver också utredas närmare.
En möjlighet är att placera de tillkommande spåren på pelare genom stadskärnan, vid sidan
av eller rakt ovanför nuvarande spår. Det skulle kunna kräva mindre utrymme jämfört med
placering på marken, samtidigt behövs en stationslösning anpassad till upphöjda spår. Spår
upphöjda på pelare skulle få stora konsekvenser för stadsbilden och medföra utmaningar
att hantera buller, även om bullerskydd kan byggas in i själva spårkonstruktionen.
Att förlägga spårområdet i tunnel skulle få många konsekvenser, inte minst plattformslägen
vid resecentrum som skulle hamna ca 20 meter under mark. Plattformar så långt under mark
bedöms inte ge en attraktiv stationslösning för Örebro. Kommunfullmäktiges beslut från
juni 2012 (se tidigare fotnot) avfärdar nedgrävning av den befintliga järnvägen vilket talar
för att inte heller den nya järnvägen ska grävas ned.
Slutsatsen är att det än så länge råder allt för stor osäkerhet kring godstrafikens framtid
och vad en snabbtågsförbindelse genom Örebro innebär och vilka behov som en sådan ger
upphov till för att planera närmare för denna framtida utbyggnad av järnvägen. Det vi kan
göra i dagsläget är att reservera utrymme som kan behövas för ytterligare spår för att inte
omöjliggöra utvecklingen.
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Ställningstagande för att möjliggöra en framtida utbyggnad av järnvägen:
[[ Det utpekade området anger en ungefärlig zon som ska reserveras för att möjliggöra
en framtida utbyggnad av järnvägen med fler spår. Inom området vill inte
kommunen uppmana privata fastighetsägare att uppföra ny bebyggelse med lång
varaktighet som innebär stora investeringar. Kommunen kommer inte heller att ta
initiativ till att planera och uppföra bebyggelse med lång varaktighet. Däremot kan ny
bebyggelse av mindre varaktig karaktär uppföras, till exempel parkeringshus och
paviljonger. Utbyggnader och justeringar av befintlig bebyggelse kan också tillåtas.

Resecentrum ska byggas ut
Kommunen vill att resandet med kollektivtrafik ökar. Trenden är att resandet med tåg ökar
kraftigt i regionen och målet är att även bussresandet ska öka. Utvecklingen på lång sikt går
mot snabbtåg och regionaltåg. För att möta denna utveckling behöver Resecentrum bli mer
rymligt och attraktivt. Det kan behövas ytterligare en byggnad för att inrymma de service
funktioner som kommer att behövas med ett kraftigt ökat resande. Resenärernas väntan på
resecentrum behöver göras så meningsfull som möjligt, till exempel att arbeta ostörd, uträtta
ärenden, vila och äta.
Resecentrum ska även i fortsättningsvis vara kvar på sin nuvarande plats, vara centralstation
och huvudplats för byte mellan tåg och buss, men kan breda ut sig i flera riktningar. Den
ska klara ett framtida kraftigt ökat resande. Enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska platt
formarna kunna förlängas och en ny plattform komma till på västra sidan.
I framtiden (20 till 50 år), då Örebro kan vara en del i en snabb tågförbindelse mellan Stock
holm och Oslo, skulle en utbyggd järnväg behöva fler plattformar och spår. Det skulle
påverka utformning av passager under mark eller ovanför spåren. Det skulle också öka
antalet resenärer och kräva större väntutrymmen. Dessa tillkommande behov skulle kunna
integreras med ny byggrätt över busstorget och en överbyggnad över spårområdet, men
detta behöver studeras närmare. Möjligheten att utnyttja bussterminalen för byggnation ska
reserveras för resecentrums framtida expansionsbehov.
I närtid är det möjligt att bebygga resecentrums nordöstra hörn. Mer omfattande ny bebyg
gelse kan komma till i de närliggande kvarteren (kvarteret Fåfängan, kvarteret Lagerhuset
och postterminalen) och innehålla service i bottenvåningarna. På resecentrum och Östra
Bangatan kan ytorna omfördelas så att ytorna för cykelparkering, busshållplatser och vistelse
blir fler och större.
Dessa förändringar skulle förutsätta att det befintliga teknikhuset rivs. Stationsbyggnaden
ska bevaras men tillbyggnaden kan rivas. Kanslihuset bör bevaras.
Bussterminalen behöver få ökad kapacitet. Detta ska ske genom ett effektivare användande
av ytorna i befintligt läge genom flexibla hållplatslägen, samt genom att det nuvarande läget
kompletteras med busshållplatser utmed Östra Bangatan och vid postterminalen.
Cykelparkeringarna behöver utökas och samlas. En möjlighet är cykelparkering i botten
våningen på en byggnad eller cykelgarage under mark.
Resecentrum behöver bli lättare att hitta och att ta sig från olika håll. Järnvägsgatans kopp
ling med Östra Bangatan och stråket västerut är viktigt och kan lösas via en ny plankorsning
eller genom en uträtad tunnel som ger en visuell kontakt mellan resecentrum och Järnvägs
gatans stråk. Vilket alternativ som väljs avgörs i samband med detaljplanering av en ny
byggnad i resecentrums nordöstra hörn.
För att markera resecentrum och skapa en mer attraktiv mötesplats behövs ett resetorg,
en park eller annan bilfri miljö vid stationen.
Bilangöring kan få nya platser längs Östra Bangatan eller vid postterminalen som ett sätt
att öka vistelseytorna vid stationen.
Läs mer om hur resecentrum kan utvecklas i avsnittet ”Så här kan platserna i järnvägs
området se ut i framtiden”.
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Södra station ska utvecklas
Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp. Säkerheten för resande ska
förbättras, samtidigt som stationen görs attraktiv och effektiv. Södra station ska bindas ihop
med övriga staden på ett säkert sätt. De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station
tas tillvara och fler stationsnära arbetsplatser skapas. Det finns stor potential att omvandla
platsen och skapa en stadsmiljö där man vill vistas.
Den nuvarande stationsbyggnaden kan rivas för att ge plats för ny bebyggelse. Området
söder om Eugénparken kan då bebyggas med kontor och resandeservice i bottenvåningen.
Vid stationen ska resenärerna kunna uträtta ärenden i vardagen. För att maximera parken
bör ytorna för taxi och bilangöring minimeras. I framtiden kan Hagatunneln utvecklas som
entré till Södra station.
Läs mer om hur Södra station kan utvecklas i avsnittet ”Så här kan platserna i järnvägs
området se ut i framtiden”.

Innerstadskaraktären ska öka genom ny bebyggelse
En utgångspunkt är att området mellan Gustavsvik och Svampen ska vara en del av inner
staden. Ny bebyggelse i planområdet ska ske med en utformning som liknar innerstaden.
[[ Staden ska byggas vidare vid Gustavsvik, Södra infarten, postterminalen och vid
Svampenterminalen. Det mesta av bebyggelsetillskottet som planen medför uppförs
i dessa områden.
[[ I de centrala delarna av staden vid Södra station, Vasagatan och resecentrum ska
bebyggelsen endast kompletteras eftersom den befintliga bebyggelsen redan har stora
kvaliteter. Den nya bebyggelsen bidrar till att förbinda staden på ömse sidor.
[[ Trafik- och markanläggningarna t.ex. Östra Bangatan är i behov av utveckling.
[[ Kopplingen mellan stadsdelar ska stärkas genom nya passager över, under och utmed
järnvägen och även Svartån. Se blå pilar i kartan nedan.
[[ Aspholmen och Holmen behöver förtätas med nya byggnader för att fortsätta utvecklas
mot en mer innerstadslik miljö.
På bebyggelsekartan redovisas var bostäder kan vara möjligt. Inom ramen för ett svensknorskt projekt som Örebro är medfinansiär av levererar ett konsultföretag 2015 en utred
ning som presenterar stråklösningar för ny snabb järnvägsförbindelse Stockholm-Oslo.
Utredningen har en förhållandevis hög detaljeringsgrad och kommer att ligga till grund
för vidare studier av utpekade potentiella exploateringsytor i förhållande till den nya järn
vägens markanspråk. I detaljplanearbetet måste buller och boendemiljö utredas närmare.
De bebyggelseytor på kartan som inte är streckade avser endast verksamheter.
Nuvarande kombiterminalsområde bebyggs när terminalverksamheten flyttas. Området kring
Gustavsvik planeras för närvarande bli förtätat med bostäder, kontor och kanske hotell.
Järnvägstrafiken genererar skyddsavstånd till ny bebyggelse. Avstånden beror på vad som
byggs och hur det utformas. Delar av den zon som är svår att använda för bostäder och
kontor skulle kunna nyttjas för parkeringsanläggningar och anläggningar som exempelvis
återvinningscentraler, samt för olika typer av aktiviteter och sport. För att samtidigt ge
zonen en tilltalande karaktär varvas anläggningarna med grönska.
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Illustrationen visar potentialen att förtäta stråket längs järnvägen med ny bebyggelse. Några av byggnaderna
planeras för just nu. Andra illustrerar en idé om hur området på sikt kan omvandlas.

Antalet stationsnära arbetsplatser ska öka
Det finns en hel del byggbar yta i närheten av Örebros järnvägsstationer. För att underlätta
tågpendling som i ett led i regionförstoringen3 är det önskvärt att en stor del av nya
byggnader inom promenadavstånd (ca 1000 m) från stationerna används för kontor och
andra kunskapsintensiva arbetsplatser, speciellt i bullerutsatta lägen där det är svårt att
bygga bostäder.

Stadsmiljöer ska utvecklas
De offentliga miljöerna vid resecentrum, Södra station och Vasatorget ska utvecklas. Vid
exploateringa av postterminalen och kvarteret Mejeriet kan nya offentliga miljöer skapas.
Stadsmiljöer kan delas in i rum för vistelse och rörelse. Torg och parker är exempel på
vistelserum medan gator, gångbanor och cykelvägar är exempel på rörelserum. Det främsta
rörelserummet i området är Östra Bangatan. Det finns behov av att utveckla platser för
vistelse där man kan slå sig ned, vila blicken, få information eller träffas. Det kan också
finnas något estetiskt tilltalande på platsen. Det behöver inte handla om torg eller stora
parker utan kan vara mikroparker eller andra små aktiva ytor. Vasatorget, Södra station och
resecentrum är viktiga vistelserum

Bilderna visar exempel på mikroparker att inspireras av.

3.

Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att arbetsmarknadsregioner växer samman, och regioners studie
underlag förstoras. Detta sker bland annat genom att kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling
från landsbygd och mindre orter till arbete eller studier i större orter - eller omvänt (Källa: Wikipedia).
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Nya eller bättre förbindelser ska skapas
Järnvägens barriäreffekt kan minskas på olika sätt. Dels kan ny bebyggelse längs järnvägen
öka upplevelsen av att staden hänger ihop. Dels kan nya förbindelser i form av broar och
tunnlar öka den faktiska tillgängligheten mellan öster och väster. Nya förbindelser (tunnlar
och broar) bör helst utformas som del i ny bebyggelse.
Nya kopplingar kan skapas mellan Aspholmen och Gustavsvik och mellan Hovstavägen
och Virkesvägen. Spårpassagen vid Södra station ersätts med en gångbro. Hagatunneln
uppgraderas med dubbelriktade gång- och cykelbanor i båda riktningarna. En bättre
utformning av tunneln vid Vasatorget skulle förkorta det upplevda avståndet mellan
Vasabron och Vasatorget.
En ny bro från Väståpark mot Västra Bangatan skulle utgöra en värdefull förbindelse som
skulle förstärka Väståpark, möjligheterna till rekreation i stråket längs med Svartån och förbättra
tillgängligheten längs västra sidan av järnvägen, mellan Örnsro, Södra station och Vasastan.
Med en åbro längs med Svartån skapas ett nytt stråk mellan Väståparken och det blivande
kulturkvarteret.
Vid resecentrum behöver dess förbindelser mot stadskärnan och mot väster förbättras. Det
behövs också nya GC-stråk i nordsydlig riktning längs Östra Bangatan.
En ny tunnel för gående och cyklister under järnvägen och Östra Bangatan vid ån Lillån,
som följer åns riktning skulle bli en stor tillgång.

Östra Bangatan och Södra infarten ska bli
stadsgator där kollektivtrafiken är prioriterad
Östra Bangatan och Södra infarten påminner i nuläget om trafikleder. Östra Bangatan har
höga trafikflöden och gatan är utformad för en hastighetsstandard på 70 km/tim. Det är
svårt att avlasta Östra Bangatan i och med att alternativa gator i centrala Örebro också är
hårt belastade av trafik. Därför räknar vi med att trafikmängden på Östra Bangatan kommer
att vara ungefär densamma under planperioden.
Östra Bangatan kan utformas för lägre hastigheter som en attraktivare stadsgata med
allékaraktär och gång- och cykelmöjligheter. Läs mer i kapitlet Så här kan platserna i järn
vägsområdet se ut, nedan. Ytterligare ett sätt att anpassa Östra Bangatan till innerstaden är
att öppna vissa gator som idag är stängda.
För att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare till resecentrum i stråket längs Östra
Bangatan och Södra infarten behövs bussprioritering i trafiksignalerna, busskörfält på vissa
sträckor och körbanehållplatser där det är möjligt. Detta är i nuläget framför allt viktigt för
regionbusstrafiken.
Även Södra infarten är överdimensionerad och utformad för höga hastigheter. Södra infarten
bör byggas om i samband med exploatering eller större underhållsåtgärder och då ges ett inner
stadslikt och gestaltat uttryck. Den bör även få gatuanslutningar till Aspholmen och Örnsro.
Eftersom Östra Bangatan är så trafikerad så ska dagvattnet tas omhand och renas lokalt,
enligt kommunens dagvattenstrategi.
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Inspirationsbild från Lindhagensgatan i Stockholm som har 20 000 till 25 000 fordon per dygn, det vill säga lika stor
trafik som Östra Bangatan. Trots det har Lindhagensgatan en grön och innerstadslik karaktär. 

	
  

Bilderna visar exempel på lokala dagvattenlösningar att inspireras av.

Grönstrukturen ska utvecklas
Stora delar av planområdet har en torftig stadsmiljö med stor andel hårdgjorda ytor. Östra
Bangatan ska göras till en grönare gata med trädallé. Grönstrukturen i planområdet bör
utvecklas även på andra sätt. Det gröna stråket utmed Svartån ges bättre kontinuitet genom
en ny gång- och cykelförbindelse mellan Väståparken och Västra Bangatan via ny bro över
Svartån. Väståparken utvecklas som aktiv park och görs mer tillgänglig mot Svartåstråket
västerut genom ett nytt övergångsställe söder om Hagabron. Merparten av Eugenparken
bevaras som järnvägspark och grön lunga, och tillförs eventuellt aktiviteter. Lillåstråket ges
en bättre passage under järnvägen. och det gröna stråket längs ån leds in mot staden utmed
järnvägen. En annan åtgärd är att åstadkomma en mer gestaltad grönska på de mellanytor
som finns kring broarna till Södra infarten. Vi ska utnyttja befintliga och nya grönytor och
stadsträd för att fördröja och rena dagvattnet. De parkeringar som anläggs ska ha ett stort
inslag av grönska och vara en del av grönstrukturen.
Se kartan på nästa sida och läs mer om hur parkerna kan utvecklas i avsnittet ”Så här kan
platserna i järnvägsområdet se ut i framtiden”.
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Stadens entréer ska vara vid Gustavsvik och Svampen
När staden växer behöver det område som idag uppfattas som innerstad också expandera.
Östra Bangatan, Södra infarten och Gustavsviksvägen och är viktiga trafikleder som leder
till innerstaden norrifrån och söderifrån. Dessa utgör entréer till centrala Örebro och ska
göras mer tilltalande. Gestaltningen ska visa att man kommer in i innerstaden redan vid
Svampen respektive Aspholmen och Gustavsvik, istället för som idag vid resecentrum och
Södra station. Själva gatan kan gestaltas på ett mer tilltalande sätt, exempelvis genom att
plantera träd längs gatan, minska refugyta och körfältsbredd, göra plats för gång och cykel,
och en anpassad ljussättning. Byggnation längs gatan ska ges en innerstadslik karaktär som
skiljer sig från ytterstadens bebyggelse. Längs gatan placeras bebyggelse i kvartersliknande
enheter med tydliga fasader mot gatan som skapar ett stadsmässigt gaturum. Bebyggelsen
kan avbrytas regelbundet av platsbildningar och småparker så att inslaget av grönt är fram
trädande.
Planering pågår för såväl Gustavsvik som för Aspholmen. Vid Gustavsvik planeras nya
bostäder, fritidsanläggningar och arbetsplatser. Aspholmen planeras för att rymma både
mer verksamheter och på sikt även inslag av bostäder. Genom en mer estetiskt tilltalande
grönska vid Södra infartens broar blir infarten till centrala Örebro vackrare. På sikt bör hela
trafiklösningen inklusive brokonstruktionen vid Södra infarten göras om, som en del i
omdaningen av området.
När kombiterminalen vid Svampen flyttas kan området bebyggas, liksom delar av Holmen
kan omvandlas. Kombiterminalsområdet kan bebyggas med väl gestaltade kontor och
bostäder och på så vis bidra till en inbjudande entré till innerstaden.

Viktiga siktlinjer ska bevaras
Siktlinjer har betydelse för orienterbarheten och upplevelsen av staden. Det är en kvalitet
att kunna se över järnvägen hur staden fortsätter på andra sidan. Det skapar kontakt och
det blir lättare att hitta. Några viktiga siktlinjer som har markerats på kartan på nästa sida är
mellan Kilsgatan och Olaigatan, Ringgatan och Järntorgsgatan samt mellan Vasaplatsen och
Vasatorget. I siktlinjen längs dessa bör man om möjligt undvika att placera träd, busskurer,
plank eller byggnader som gör att siktlinjen bryts. Byggnation är inte utesluten men sikt
linjerna ska beaktas. Se vidare i tabellen nedan för vägledning.
Längs det historiska stråket genom Örebro på åsens rygg, Drottninggatan-Storgatan med
förlängningar i söder och norr, finns ett antal höga byggnader av hög arkitektonisk kvalitet
som sedan länge är etablerade som landmärken och höga orienteringspunkter. Dessa är
Södra vattentornet, Krämaren, Nikolaikyrkan, Olaus Petrikyrkan och Svampen. Vyerna
såväl från dem som mot dem bör inte störas av tillkommande anläggningar eller byggnader
inom en väl tilltagen omkrets.
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De markerade siktlinjerna kommenteras i tabellen nedan:
SIKTLINJE

VAR

KOMMENTAR

1

Vasaplatsen-Vasatorget

Här korsade en gång Vasagatan Östra
Bangatan och järnvägen i plan. Förändringar på platsen bör bidra till att
knyta ihop staden på ömse sidor om
järnvägen.

2

Järntorgsgatan-Ringgatan

Siktlinjen bevaras så att det går att se
gatan på andra sidan järnvägen.

3

Olaigatan-Kilsgatan

Siktlinjen bevaras så att det går att se
gatan på andra sidan järnvägen.

4

Fredsgatan-kvarteret Ölstånkan

Positivt om man från Fredsgatan kan se
bebyggelsen och få kontakt med andra
sidan av järnvägen.

5

Järnvägsgatan-stationshuset

Positivt om ursprunglig siktlinje från
Järnvägsgatan mot stationen kan
återskapas.

6

Östra Nobelgatan-Västra Nobelgatan

Kan vara av betydelse för orienter
barheten.

7

Rudbecksgatan-Hertig Karls Allé

Kan vara av betydelse för orienter
barheten.

8

Änggatan-Södra station

Vid ombyggnad av Södra station kan
det vara bra att ha sikt mot Änggatan.

9

Ånstagatan-Södra station

Om godsmagasinet vid Södra station
rivs är det bra att tänka på vad som
syns i fonden av Ånstagatan.

10

Idrottsvägen-över järnvägen

Idrottsvägen slutar i en grön vägg.
Vore det bra att skymta något på
andra sidan av järnvägen?

11

Hotellet i Gustavsvik-Aspholmen

Kommer det nya hotellet att vara synligt
från Aspholmssidan?
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Så här kan platserna i järnvägsområdet se ut
I kapitlet ”Planen” beskrevs principerna för framtida utveckling av järnvägsområdet. I detta
kapitel åskådliggörs hur de beskrivna principerna kan se ut och gestalta sig på en mer
detaljerad nivå uppdelat på de olika platserna i järnvägsområdet. Med olika bilder förklarar
vi hur bebyggelsen kan se ut. Planen visar var vi vill vara om 20 år (år 2035). Många pro
jekt kommer emellertid att genomföras tidigare, inom de närmaste 10 åren. För att peka ut
riktningen i framtiden, efter 2035, finns ytterligare ett tidsperspektiv 20-50 år.

Området söder om Södra station
(delar av Gustavsvik, norra Aspholmen och Örnsro)
Aspholmen är ett större verksamhetsområde beläget ca 1 km från Södra station. Naturliga
gränser till området är järnvägen i öster, motorvägen i väster och Södra infarten i norr.
Området rymmer både handel, kontor och verksamheter som i vissa fall genererar stör
ningar och tunga transporter. Det finns kända föroreningar i marken. Området omfattar
ca 100 hektar och bidrar med sin storlek till att isolera omkringliggande stadsdelar från var
andra. Byggnaderna i Aspholmen har en annan skala och uttryck jämfört med omgivande
stadsdelar. Stadsmiljön kan uppfattas som torftig, otrygg och stökig och sakna den karaktär
som kännetecknar innerstaden.
Befintliga verksamheter ska i möjligaste mån kunna drivas vidare, eftersom företagen är
viktiga för Örebro. Vi ser möjligheten till en stegvis förändring varje gång en fastighetsägare
genomför nyinvesteringar och förändringar av en fastighet. Vissa verksamheter är dock av
en sådan karaktär (ytkrävande, buller, lukt, transporter) att det vore en fördel för stadsdelen
och för företagets långsiktiga expansionsmöjligheter om de på sikt kan flyttas till ett nytt
läge i kommunen.
Kännetecknande för Aspholmen är att där finns många olika aktiva verksamheter. Dagtid
finns ett liv i området. I en omdaning av dessa områden finns därför möjlighet att skapa
en levande stadsmiljö, men på andra villkor än i stadskärnan. Det finns med andra ord
potential att lyfta fram och utveckla särdrag hos den befintliga bebyggelsens struktur, skala,
arkitektur och innehåll.
Ny bebyggelse på Aspholmen kan hanteras utifrån ett friare förhållningssätt med avseende
på skala, form och arkitektoniskt uttryck än i andra delar av staden. Samtidigt är det viktigt
att stor hänsyn tas till de kulturhistoriska värden som kan finnas hos den äldre industribe
byggelsen och skapa övergångar till de närliggande stadsdelarna med lämplig bebyggelse.
De väldigt stora kvarteren bör där det är möjligt delas upp i mindre kvarter.
Mängden asfalt ytor behöver minimeras för att tillföra träd och grönska. Gestaltningen av
gatorna kan förändras genom att tillföra trädalléer, torgbildningar, trottoarer och passande
belysning. Det är också viktigt att rensa bort stängsel och att minimera uppställningsytor
och placera dem in mot gården. Även någon allmän park behöver anläggas. Gamla industri
spår som inte längre används kan bli ett av områdets mer karakteristiska drag och utvecklas
till ett långt sammanhängande parkrum.
Målet för Aspholmen är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet
och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden och ger
ett naturligt rörelsemönster till angränsade stadsdelar. Markanvändningen kan därför handla
om en blandning av olika slags verksamheter så som kontor, icke störande industriverksamhet
och småverkstäder, hantverkare, utbildning, offentlig förvaltning, motionsanläggningar,
föreningslokaler osv.
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Inspirationsbild som visar hur Aspholmen kan utvecklas mot en stadsdel med mer innerstadsmässig karaktär än
idag, med fler och högre byggnader som rymmer nya arbetsplatser, mindre kvarter och mer grönska. (White)

51

Inspirationsbild som visar hur Aspholmen på sikt kan vara en levande stadsmiljö med inslag av bostäder.
(White och Rundqvist)
STADSBYGGNADSKONCEPT A SPHOLMEN 2014-06-26 &RUNDQUIST

Inspirationsbild som visar en framtida Södra infarten. (White)
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14

GC-väg läggs vid sidan av en ny trafikplats

Södra station

GGNADSKONCEPT A SPHOLMEN 2014-06-26 &RUNDQUIST

Aspholmsvägen

GC-tunnel anläggs under spår och gata och kopplas ihop med GC-nät

GC tUNNeL ANLÄGGs UNdeR sPÅR oCH GAtA.
PÅ VÄstRA sIdAN koPPLAs GC VÄGeN IHoP med GC NÄt.

GC VÄG LÄGGs PÅ sIdAN om NY tRAFIkPLAts

Södra station utvecklas till en pendlarstation och tågstopp. Säkerheten för resande förbättras,
samtidigt som stationen blir attraktiv och effektiv. Södra station ska bindas ihop med övriga
staden på ett säkert sätt. De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station ska tas
tillvara och fler stationsnära arbetsplatser skapas. Det finns stor potential att omvandla
platsen och skapa en stadsmiljö där man vill vistas.
Järnväg

Gustavsviksvägen

STADSBYGGNADSKONCEPT A SPHOLMEN 2014-06-26 &RUNDQUIST

[[ Planskild passage byggs över eller under spåren.
[[ Största delen av Eugénparken bevaras och utvecklas som park. Parkens södra del kan
bebyggas förutsatt att så mycket som möjligt av parken och befintliga träd bevaras
(se bild på nästa sida). Byggnaden ska ha service för resandet i bottenvåningen. När
mast spåren läggs ett parkeringshus.
[[ Området på västra sidan om stationen kan bebyggas. Närmast spåren ett parkerings
hus, kanske där godsmagasinet ligger idag.
[[ Busskörfälts skapas på Östra Bangatan i norrgående riktning mot centrum, vilket
minskar fördröjningarna för busstrafiken på grund av köbildning vid trafiksignalerna.
[[ Hagatunneln byggs om med breda dubbelriktade gång- och cykelbanor och stråk som
pekar mot Södra station och Änggatan.
[[ På längre sikt och i samband med en järnvägsutbyggnad (framtid 20-50 år) kan fler
ytor bebyggas och även omfatta Hagatunneln med entréfunktion, cykelhus och
resandeservice.
[[ Väståparken bebyggs inte utan utvecklas som park för olika aktiviteter. Här kan det
vara motiverat med en bullerskärm mot spåren, för att skapa en tystare miljö.
[[ Ny gång- och cykel bro över Svartån kan byggas jämte befintlig järnvägsbro.
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Kartan visar ytor för gång och cykel, buss, service för resande, taxi och bil samt vistelse på Södra station. Den visar också var de byggbara ytorna finns.
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Nedan visas en illustrationsbild för hur Södra station skulle kunna bebyggas. Det förordade
förslaget bevarar Eugénparkens norra del och bebygger området längs järnvägen. Nya kon
torshus byggs på östra och västra sidan om järnvägen. Närmast spåren finns parkeringshus
med gröna tak. I detta förslag fortsätter Eugénparken längs Östra Bangatan så att parkens
yta är större än i tidigare förkastade förslag. Passagen över spåren kan vara snedställd för att
knyta ihop stråket mellan Änggatan med Ånstagatan i Örnsro. Illustrationen visar föränd
ringar som kan göras på kort sikt, men inte framtida höghastighetsbana eller eventuell
framtida möjlighet att förlägga byggnad med entré till spåren i tunnelplanet (Hagatunneln).

Illustration av det förordade förslaget i kartan på föregående sida.

Arkitektförslag som inspiration
Flera olika illustrationer för Södra station har tagits fram under arbetet med planen. Dessa
bilder står för olika förhållningssätt som varit inspiration för det förordade förslaget ovan.

Illustrationen ovan innebär en större exploatering med kontorshus där hela södra delen av parken tas i anspråk.
Angöring till stationen och kontorshusen sker på norra sidan (och tar utrymme från parken). I övrigt har det samma
innehåll som det förordade förslaget ovan med skillnaden att gångpassagen är rak. Förslaget bedöms inte som
lämpligt utifrån bevarandevärdet av park och grönytor men finns med som illustration från arkitektförslagen.

Detta förslag innehåller ett nytt kontorshus på östra sidan av spåren. Närmast spåren syns ett parkeringshus med
grönt tak. Som en förlängning av byggnaden syns en gångförbindelse över spåren. (White)
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Bilden visar ett alternativ för den nya Östra Bangatan vid Södra station med ett nytt kontorshus till höger. Bilden
är tagen söderut. (White)

Rundquists förslag på kontorshus. Bilden illustrerar en ny kontorsbyggnad söder om Södra station, på Östra
Bangatans västra sida. Bilden är tagen norrut. (Rundquist)
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Bilden illustrerar en ny kontorsbyggnad norr om Södra station, vid Hagatunneln. Entré till stationen blir från Hagatunneln. Förslaget är möjligt att genomföra på längre sikt i samband med en utbyggnad av järnvägen. (Rundquist)

Bilden illustrerar hur Eugénparken kan utvecklas med aktiviteter. (Rundquist)

Bilden illustrerar en ny bro över Svartån mellan Väståpark och Västra Bangatan. Bilden är tagen söderut.
(Berg CF Möller)
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Bilden visar ett exempel med en bro som är nedsänkt i ån (en ”åbro”). Att kunna passera järnvägen längs
ån skulle vara värdefullt för att knyta ihop området runt Södra station med stadskärnan och det blivande
Kulturkvarteret. Bilden är en genomskärning från två håll. Den lilla bilden till vänster är tvärs ån, och den
större till höger längs med ån.

Vasatorget
Vasatorget svarar i dag inte mot den potential som platsen har. Platsen utgör ett nav för flera
gator som strålar in mot centrala Örebro från väster, men detta mönster har ingen mot
svarighet på den östra sidan där platsen i stället gränsar mot järnvägen och Östra Bangatan.
Vasatorget upplevs som en dåligt nyttjad och lite ödslig plats. Dessutom har den historiskt
viktiga axeln från Vasatorget via Vasagatan till Stortorget blivit otydlig i och med den plan
skilda förbindelsen under järnväg och gata. Vasatorget bör utvecklas för att möjliggöra nya
aktiviteter.
Järnvägsområdet i höjd med Vasatorget behöver få en offentlig miljö som ökar attraktiviteten
för att vara i och att röra sig genom området. På Östra Bangatan saknas utrymme att cykla
eller gå längs gatan. Det finns ytor vid korsningen Vasagatan-Östra Bangatan där man kan
komplettera med någon byggnad.
Vasatorget är en plats med potential att vara en mötesplats med fler aktiviteter. I dag är det
bara en plats människor passerar på väg till eller från centrum. Platsen behöver tillföras nya
funktioner, exempelvis caféverksamhet. En bullerskärm kan skärma av och skydda mot
buller från järnvägen. Ett nytt cykelstråk från Örnsro via Väståparken och norrut kan passera
längs spåren och öka flödet av människor.
[[ Vasatorget kan kompletteras med en mindre byggnad, t.ex. en paviljong.
[[ En bullerskärm mot järnvägen skärmar av platsen.
[[ Torget ska ha fler aktiviteter.
[[ Ett nytt cykelstråk längs spåren från förbi Vasatorget från Väståpark till resecentrum
ökar tillgängligheten
[[ En ny byggnad vid Vasakyrkan, i hörnet mellan Vasagatan och Östra Bangatan, skulle
markera Vasatorget som plats och ge framsidefasader mot Östra Bangatan.

Kartilden visar hur Vasatorget och området runt om kan kompletteras med paviljonger och ny bebyggelse.
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Ovan syns ett exempel på hur Vasatorget kan kompletteras med paviljonger som aktiverar platsen och tillför
området nya funktioner, exempelvis caféverksamhet. En bullerskärm skärmar av platsen och skyddar mot buller.
Cykelstråken från Väståparken och norrut passerar längs spåren.

Resecentrum
Resecentrum är Örebros viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik och behålls på sin nuvarande
plats. Det finns goda möjligheter att utveckla resecentrumområdet med nya byggnader,
ny utformning och förbättrade entrépunkter. För att resecentrum ska kunna möta ett ökat
resande och bli en väl fungerande knutpunkt behöver det dock utvidgas.
I närtid kan utvidgningen ske på följande sätt:
[[ En byggrätt kan skapas i nordöstra hörnet av resecentrum, antingen ihop med befint
liga byggnader eller som en separat ny byggnad. En ny byggnad förutsätter att det
befintliga teknikhuset rivs. Bottenvåningen på byggaden ska vara tillägnat service för
resenärer.
[[ Stationsbyggnaden bevaras, men tillbyggnaden föreslås att rivas för att ge plats för
resecentrumfunktion, t.ex. taxi. Kanslihuset (Studiefrämjandet) bör bevaras.
[[ Cykelparkering med cykelservice kan byggas, i bottenvåningen på en ny byggnad eller
cykelgarage under mark som tillförs ljus uppifrån. (motsvarande nuvarande tunnelnivå),
[[ Cykelstråken runt resecentrum förstärks via nya GC-banor längs Östra Bangatan.
[[ Gång- och cykelstråket från Järnvägsgatan till Nobeltunneln förbättras, antingen med
passage i plan över Östra Bangatan eller med en förbättrad, rakare tunnel under Östra
Bangatan.
[[ Den befintliga s.k. trucktunnel under spåren norr om Nobeltunneln öppnas och
utvecklas till en passage för gående.
[[ Nuvarande bussterminal blir kvar, helt eller delvis, men kan byggas över med ett tak.
En effektivare användning av bussterminalen genom aktiv styrning och flexibla håll
platslägen bör utredas.
[[ Ytterligare hållplatser för stadsbussar kan ordnas längs Östra Bangatan mellan Magasin
gatan och Fredsgatan, och vid postterminalen för fjärrbussar och vissa regionbussar.
[[ Ytor för vistelse och torg kan skapas framför och norr om stationsbyggnaden, och
ersätta befintlig privatbils- och taxiangöring.
[[ Taxi kan placeras på marken för nuvarande tillbyggnad av stationshuset och längs
Östra Bangatan. Tillbyggnaden kan rivas.
[[ Lämna- och hämtaplats för privatbilar ordnas vid postterminalen, på västra sidan om
järnvägen och längs Östra Bangatan. Behovet av angöring är tidvis stort vid veckoslut
och större resehelger.
[[ Långtidsparkering ordnas på västra sidan av järnvägen, norr om Nobeltunneln, på
Jernhusens fastighet, eventuellt som ett parkeringshus.
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Kartan visar ytor för buss, gång och cykel, service för resande, taxi och bil samt vistelse på resecentrum.
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På längre sikt 20 till 50 år kan busstorget, andra delar av resecentrum och ev. spåren byggas
över med en ny stationsbyggnad, där perrongerna kan nås via byggnaden. I samma tidsper
spektiv kan Nobeltunneln byggas om till en entré med cykelparkering, angöring och kanske
taxi. Främsta anledningen till att sådana omfattande förändringar inte föreslås göras i närtid
är att det än så länge råder allt för stor osäkerhet kring framtida utbyggnad av järnvägen,
hur en snabbspårsutbyggnad kan göras och vilka behov som en sådan ger upphov till.
Sju förhållningssätt för utveckling av resecentrum
Nedan illustreras sju olika förhållningssätt för hur resecentrum kan utvecklas mer i detalj
i det kortare tidsperspektivet. Vilken lösning som väljs avgörs i kommande projekt för
resecentrum. Utbyggnader som kan komma i ett senare tidsperspektiv, till exempel att
bygga över busstorget och spåren samt att exploatera Nobeltunneln, finns inte med i ned
anstående illustrationer. Den huvudsakliga skillnaden mellan de sju illustrationerna är hur
Järnvägsgatans gång- och cykelstråk korsar Östra Bangatan. Korsningen kan göras i plan
eller planskilt vilket påverkar läget och volymen för en ny byggnad.
Till vänster syns illustrationerna i riktning norrut. På samma rad till höger syns illustra
tionen i riktning söderut.

Exempel 1. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan planskilt. Mindre tillbyggnad på f.d. kanslibyggnaden
och på stationshuset.

Exempel 2. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan planskilt. Tillbyggnad på f.d. kanslibyggnaden och på
stationshuset.

Exempel 3. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan planskilt. Ny byggnad vid f.d. kanslibyggnaden och
på stationshuset.
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Exempel 4. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan i plan. Tillbyggnad på f.d. kanslibyggnaden och på
stationshuset.

Exempel 5. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan i plan. Ny större byggnad vid f.d. kanslibyggnaden
och på stationshuset.

Exempel 6. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan i plan. Ny större byggnad.

Exempel 7. Gång- och cykelstråket korsar Östra Bangatan i plan. (Ett förslag som dock inte är aktuellt i närtid då
det innehåller en ny stationsbyggnad invid spåren)
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Järnvägsgatans korsning med Östra Bangatan
Järnvägsgatan slutar idag i en tunnel för gång- och cykeltrafiken under Östra Bangatan.
Järnvägsgatan var tidigare, innan Östra Bangatan byggdes om till trafikled, den naturliga
förbindelsen och siktlinjen mot centralstationen och parken framför.
[[ Läget och volymen för en ny byggnad på resecentrum har mycket stor betydelse för
valet av alternativ för Järnvägsgatans korsning med Östra Bangatan. Därför tar denna
fördjupning av översiktsplanen inte ställning utan frågan får avgöras i den fortsatta
detaljplaneringen av resecentrum.
ALTERNATIV 1 FÖR KOPPLINGEN JÄRNVÄGSGATAN-RESCENTRUM:
PLANSKILD PASSAGE

Förbindelsen för gående och cyklister mellan de östra och västra stadsdelarna och till
resecentrum är mycket viktig. En planskildhet ger en mycket god tillgänglighet. Dagens
tunnel är dock både osäker och otrygg eftersom den är så smal och svänger tvärt med stora
nivåskillnader. En möjlighet är att behålla den planskilda korsningen men att förbättra den
och även försöka förbättra den visuella kontakten över Östra Bangatan.
En förbättrad variant av dagens förbindelse kan skapas med rakare och bredare tunnel utan
tvära svängar. Tryggheten förbättras genom fri sikt genom tunneln. Dock behövs en trappa
upp till mot stationsbyggnaden, spåren och bussterminalen för att ta ut höjdskillnaden.
I arkitekternas förslag har höjdskillnaden avvecklats genom entréer till stationen i ett nedre
plan. Fordonstrafiken påverkas inte med detta alternativ.
ALTERNATIV 2 FÖR KOPPLINGEN JÄRNVÄGSGATAN-RESECENTRUM:
PASSAGE I PLAN MED TRAFIKSIGNAL

En annan möjlighet är att bygga igen tunneln och skapa en väl gestaltad plankorsning mellan
Östra Bangatan och Järnvägsgatan. Då kan Järnvägsgatan öppnas på nytt även för biltrafik.
Sambandet mellan resecentrum och Norrcity förstärks då den ursprungliga strukturen och
siktlinjen återupprättas. Det skulle också öka möjligheterna att använda ytorna på resecen
trum och gående skulle slippa förflytta sig mellan olika plan.
Ett brett trafiksignalreglerat övergångställe och cykelöverfart kan ordnas. En trafiksignal
medför dock alltid väntetid för gående och cyklister, vilket hämmar deras tillgänglighet
avsevärt. Utredning med trafiksimulering (Vissim) visar att gående och cyklister kan få lång
gröntid, utan att köbildningen hos buss- och biltrafiken växer sig in i närliggande korsningar.
Detta kan göras genom att synkronisera trafiksignalerna. Eftersom avståndet till den trafik
signalreglerade korsningen med Västra Nobelgatan är så kort, med risk för rödljuskörningar
och allvarliga missförstånd, så måste detta studeras noggrannare. Eventuellt behövs hastig
hetsdämpning eller andra förtydligande åtgärder för övergångsstället. Fordonstrafiken på
verkas något med detta alternativ.
ALTERNATIV 3 FÖR KOPPLINGEN JÄRNVÄGSGATAN-RESCENTRUM:
PASSAGE I PLAN UTAN TRAFIKSIGNAL

Alternativet har avfärdats eftersom väjningsplikten mot gående och cyklister riskerar att
orsaka köer som snabbt skulle växa sig ut i den stora korsningen även om fyra körfält på
Östra Bangatan behålls. Det medför låsningar och stopp som följd, vilket gör att även buss
trafiken får mycket försämrad framkomlighet till och från resecentrum.
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Arkitektförslag som inspiration
Nedanstående förslag från olika arkitekter är inte aktuella i sin helhet längre men har
använts som inspiration för att ta fram kommunens plan för resecentrum som
presenterades ovan.

Bilden visar resecentrum uppifrån mot nordväst med en uträtad gång- och cykeltunnel under Östra Bangatan.
(White)

Detta alternativ har varit förebild för ett av förhållningssätten ovan. Ett resecentrum inte
grerat i det offentliga rummet. Istället för en ny byggnad med resenärsservice som riskerar
att ta kundunderlag från de omgivande kvarteren, föreslås i detta arkitektförslag service
funktionerna för resenärerna utspridda i de ombyggnader som omger resecentrum. Hela
området används som förbindelse mellan station och stadskärna med flera entréer till
stationsområdets resefunktioner.

Bilden visar ett cykelparkeringhus i ett nedre entréplan till resecentrum med gång- och cykeltrafiken kvar i en
förbättrad tunnel under Östra Bangatan. (White)
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Bilden visar en förbättrad tunnel under Östra Bangatan för gång- och cykeltrafik. (White)

Nedanstående och följande bilder har varit förebild för ett annat förhållningssätt som inne
bär omfattande utbyggnad med bland annat en hög byggnad som markerar platsen. Rese
funktioner och service samlas runt ett sluttande resetorg. Nobeltunneln används som entré
till stationsbyggad och till cykelparkering och för angöring och taxi. Aktiviteter relaterade
till resande koncentreras till en plats.

Bilden visar resecentrum som ett resetorg med ett nytt högt hus för hotell och kontor till höger och en ny rese
centrumbyggnad bredvid stationshuset I detta förlsag skulle den gamla stationsbyggnaden bli ombyggd till
restaurang. Järnvägsgatan korsar Östra Bangatan i plan. (Berg CF Möller)
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Bilden visar det sluttande resetorget sett från Nobeltunneln (från väster) med det nya kontors- och hotellbyggnaden till vänster i bild. (Berg CF Möller)

Bilden visar entré till stationen från Nobeltunneln med bland annat cykelparkering och cykelservice. I Nobel
tunneln skulle man även lösa angöring för privatbilar och taxi. (Berg CF Möller)

Nedanstående bild visar ett tredje arkitektförslag. Det intressanta med förslaget är det
samlande glastaket, vilket skulle kunna användas någonstans på resecentrum för att samla
inomhus- och utomhusdelar till en byggnad.

Illustrationer från Runqvist Arkitekter.
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Östra Bangatan
Östra Bangatan ska behålla sin funktion som huvudgata och kunna hysa en betydande trafik
mängd, men trafikytorna runt om är överdimensionerade. En del av ytan ska användas för
att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Gatan ska utvecklas som en grönare och mer attraktiv
stadsgata som bland annat minskar barriäreffekter. Det innebär bland annat att den ska ha
gång- och cykelmöjligheter, grönska, flera korsningar och så små mått som möjligt. Ett nytt
cykelstråk längs Östra Bangatan kan bidra till att avlasta Drottninggatan som cykelstråk
i nordsydlig riktning genom stadskärnan. Kollektivtrafikens framkomlighet längs Östra
Bangatan är mycket viktig.
Ställningstaganden:
[[ Östra Bangatan ska ha smalare körfält och mindre refugyta. Körfälten kan minskas
i bredd och gatan anpassas till innerstadens struktur och utformning.
[[ Gång- och cykelbanor byggs, till att börja med på östra sidan.
[[ Förbi resecentrum bör även den västra sidan ha en gång- och cykelbana.
[[ Gatan ska ha flera passager eller övergångsställen, till exempel vid Fredsgatan och
Ribbingsgatan, korsningarna med Rudbecksgatan och Västra/Östra Nobelgatan.
[[ Vissa gator som idag är stängda kan öppnas, t.ex. Järntorgsgatan och Järnvägsgatan.
[[ Gatan ska kantas med träd som bildar en allé.
[[ Två av gatans fyra körfält ska öronmärkas för kollektivtrafik, i först hand norr om
Nobeltunneln och söder om Rudbecksgatan. Resterande sträckor behöver ingående
detaljutredning så att inskränkningar i kapaciteten inte får negativ inverkan på bussar
nas framkomlighet
[[ Busshållplatser ska vara av typen körbanehållplatser för att förbättra bussarnas fram
komlighet.
[[ Ljusen på fasader, belysning av gatan och skyltar bör utformas med hänsyn till att Östra
Bangatans ljus ska upplevas som ett kontinuerligt ljusrum.
[[ När gatan byggs om som bör det kombineras med dagvattenrening, till exempel att
använda mittremsan eller sidoområdet som lokalt biofilter eller ledning till lokal infil
tration. Vid höga flöden kan Svartån vara slutdestination för vattnet, och där renas via
biofilter.
En särskild utredning om Östra Bangatan som stadsgata förbi resecentrum finns att läsa
som underlag till denna plan.

Illustrationen visar Östra Bangatan med hållplatser längs västra sidan, trädplanteringar, gångbanor och cykelbanor.
Tänkbar sektion för Östra Bangatan förbi resecentrum. I grönremsan till väster i bild finns plats för busshållplatser
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och parkering. På ömse sidor av gatan ryms en gång- och cykelbana.
Bilden visar hur indelningen i körfält kan se ut i korsningen mellan Östra Bangatan och Fredsgatan. Genom att ta
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bort ett körfält för vänstersvängande norrifrån och en mittrefug (som inte syns i bild) kan gatan smalnas av och
ge plats för gång- och cykelbanor och träd enligt sektionen ovan, utan att kapaciteten i korsningen försämras.
På bilden ovan finns, förutom trädrader längs sidorna, även träd i mitten. Förslaget är inte aktuellt men visas som

inspiration. (Rundquist)
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Området mellan resecentrum och Svampen
(från postterminalen och norrut)
Området norr om Norrcity, längs Östra Bangatans östra sida upp mot Svampen, är glest
bebyggt och består av en blandning av industribyggnader, flerbostadshus, mindre byggnader
med olika funktioner, parkeringar och dåligt utnyttjade öppna ytor. Området har stor pot
ential att utvecklas till en tätare och mer attraktiv del av staden. En förtätning av området
är strategiskt viktigt för närliggande kvarter och för Norrcity som skulle få fördelar av att
fler bostäder och arbetsplatser etablerades eftersom det ger bättre underlag för handel och
service. Området skulle kunna rymma ett tillskott av 200-400 bostäder och 1500-2000
arbetsplatser. CV-spåret som skär genom området skulle i ett framtida sammanhang kunna
omvandlas till en långsmal park.
På den västra sidan av Östra Bangatan är måttet mellan gatan och järnvägen mycket be
gränsat. En exploatering med en rad kontorshus skulle eventuellt vara möjligt förutsatt
att delar av stickspåren kan tas bort och beroende på var en framtida höghastighetsbana kan gå. Bebyggelse här skulle även fungera som en bullerbarriär. En exploatering
inom detta område skulle kunna ge ett tillskott av ca 300500 arbetsplatser.
Möjligheten att flytta Östra Bangatan i sidled för att frigöra mer byggbar yta har diskuterats.
Bedömningen är dock att det medför en så stor kostnad och komplicerade fastighetsrätts
liga åtgärder att projektet skulle riskera att fördröja byggnation längs Östra Bangatan.
Lilla Å-promenaden är ett populärt rekreationsstråk som behöver förstärkas, bli tryggare
och enklare att hitta och följa. Passagen under järnvägen och Östra Bangatan bör rätas ut
och få en naturligare sträckning längs Lillån.

Området kring Svampen och Holmen
Svampenterminalen och östra delen av Holmen är belägna 1000 meter från Resecentrum.
Områdena har stor betydelse för hur staden uppfattas när man kommer resande med tåg
och bil norrifrån. Idag ger dessa områden ett oattraktivt intryck av staden. I synnerhet
Svampenterminalen innebär i dagsläget också ett ineffektivt nyttjande av centralt belägen
mark. Det korta avståndet till Resecentrum och synligheten från järnvägen och Östra Ban
gatan gör platsen intressant för företag som vill synas och är beroende av personalens
möjligheter att pendla. Det centrala läget gör även platsen intressant för boende.
Terminalområdet omfattar ca 6 hektar mark som avgränsas av järnvägen i väster och Östra
Bangatan i öster. När kombiterminalen flyttas kan området exploateras för i huvudsak
kontor och i vissa delar även bostäder. Framtida utbyggnad av och störningar från
järnvägen begränsar och styr områdets användning. Närmast järnvägen är lämplig
användning kontor, service eller andra icke störande verksamheter, parkering och ytor för
grönska och aktiviteter. I de minst bullerutsatta lägena kan bostäder byggas om de
utformas med tyst sida. Området skulle kunna rymma ca 300 bostäder och ett 1000tal
arbetsplatser.
Östra delen av Holmen som begränsas av Lillån i väster och järnvägen i öster omfattar
ca 10 hektar mark. Området påverkas av tung industri på den västra sidan av ån. Längs ån
finns en attraktivt grönt stråk. Det centrala läget i staden och närheten till villastadsdelarna
Hagaby och Holmen gör området intressant för boende i framtiden, samtidigt som vissa
ickestörande verksamheter skulle kunna finnas kvar. De tunga industriella verksamheterna
begränsar idag möjligheterna att bygga bostäder. Risk för översvämningar i anslutning till
ån påverkar också utbredningen av ny bebyggelse. Beroende på i vilken omfattning indu
strierna kommer att finnas kvar uppskattas området kunna rymma ca 300-500 bostäder i
framtiden, och 300-400 nya arbetsplatser.
Industrispår i Holmen bedöms inte behövas varför reservat för dessa kan tas bort. Det
behöver däremot undersökas närmare om industrispåren ska återanvändas som gator,
GC-banor, grönstråk, eller annan infrastruktur.
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Idag uppfattas både Holmen och terminalområdet som isolerade delar av staden. När
Svampenterminalen flyttas öppnas för möjligheten att skapa en ny länk mellan stadsdelarna
öster och väster om järnvägen, med början vid Hovstavägens korsning med Östra Bangatan,
vidare via Virkesvägen och därefter passera Lillån för att sedan fortsätta via en förlängning
av Smidesgatan och mynna ut vid Hedgatan. Den nya gatan skulle på så vis binda ihop
innerstaden med de västra stadsdelarna och göra Holmen och terminalområdet till mer
integrerade delar av staden.
Platsen öster om Östra Bangatan som ligger i direkt anslutning till Svampen rymmer idag
en drivmedelsstation. Om dagens verksamhet skulle upphöra eller flytta i framtiden är
platsen i första hand lämplig för någon form av offentlig verksamhet, t.ex. ett badhus eller
liknande.

BEF. BYGGNADER

NYA BYGGNADER

PASSAGE UNDER SPÅR - VATTEN OCH PARK
PARK- OCH VATTENSTRÅK

HUVUDSTRÅK
PASSAGE UNDER SPÅR - STAD OCH TRAFIK

Inspirationsbild som visar hur Holmen kan förtätas och Svampenterminalen bebyggas. (Berg CF Möller)

Inspirationsbild som visar Östra Bangatan och järnvägen där de passerar över Lillån, med en utvidgad gångbar
passage längs Lillån och ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Vy mot norr från Norra Lillåstrad. (Berg CF Möller)
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Planeringsförutsättningar
Detta kapitel beskriver planområdet idag och viktiga planeringsförutsättningar som ligger
till grund för planen som har presenterats ovan.

Områdets struktur och bebyggelse
Planområdet utgörs av området kring järnvägen i centrala Örebro. Området är starkt präglat
av transportinfrastruktur – förutom järnvägen finns där även resecentrum och Södra station,
en kombiterminal och Östra Bangatan som är en hårt trafikerad huvudgata som löper längs
järnvägen. Men järnvägsområdet innehåller även en del verksamheter och bostäder och ligger
i nära anslutning till Örebros stadskärna som även rymmer ett stort utbud av cityhandel
och samhällsservice.

Stadsbyggnadsanalys, stadsdelsanalys, bristanalys
Örebro delas av järnvägen vilket har lett till att det uppstått två rumsliga kärnor uppbrutna
av järnvägens barriäreffekt. Det visar en analys av gång- och cykelnätets rumsliga tillgänglighet
(se kartbilden nedan). Den ena kärnan ligger mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan och
den andra i anslutning till Hertig Karls allé. Järnvägens barriärverkan är särskilt påtaglig för
gående och cyklister. I det studerade stråket finns åtta förbindelser under eller över spåret
på 3,5 kilometer. Det innebär att det genomsnittliga avståndet mellan två passager är en halv
kilometer. Det är främst i den södra delen av järnvägsområdet som det är långt mellan passager.
De flesta av förbindelserna är tunnlar och bara en går på bro (gång- och cykelbanan längs
med Södra infarten). Korsningen vid Södra station är en plankorsning.

Rumsintegrationsanalys för gångtrafiknätet i Örebro. Röd färg står för hög integration och blå färg för låg integration.
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Olika värdefulla stadsmiljöer ligger på varsin sida av järnvägen. Detta gäller bland annat
Järntorget och Stortorget på den östra sidan samt Vasatorget och Ekersplan på den västra.
De flesta viktiga publika funktioner ligger på den östra sidan, till exempel huvuddelen av
cityhandeln, sjukhuset, polisstationen och stadsbiblioteket.
Även Östra Bangatan med över 20 000 fordon per dygn utgör en kraftig barriär. Detta är särskilt
påtagligt i relationen mellan Resecentrum och Norrcity som hör till de viktigaste gångstråken i
staden. Stråket är också viktigt för Norrcity och den utveckling som planeras där.
Att Östra Bangatan och järnvägen med sina skyddsavstånd till bebyggelse löper i bredd
genom centrala Örebro ger ett upplöst och storskaligt intryck av gaturummet. Avstånden
mellan gatur ummets ”väggar” är stort. Detta bidrar starkt till att stadsmiljön inte upplevs
som en del av stadskärnan – något som illustreras med fotot nedan. Stråket utmed Östra
Bangatan är präglat av den omfattande trafiken. Stadslivet och näringslivet kring gatan
skulle kunna utvecklas om miljön vore en annan.
Järnvägsområdet utgörs av värdefull mark i och med dess centrala läge i staden och närhet till
en mängd viktiga funktioner. Kombiterminalen ligger bara en knapp kilometer norr om Rese
centrum och det centrala läget motiverar en mer effektiv användning av marken. Den utgör
också en oattraktiv entré till staden norrifrån, och den alstrar buller. Även bangården och spår
området norr om Örebro central innebär ett ineffektivt nyttjande av centralt belägen mark.

Östra Bangatan utgör en kraftig barriär som är svår att passera och följa till fots eller med cykel.

Bangården och spårområdet norr om resecentrum ligger förhållandevis centralt men nyttjas inte tillräckligt
effektivt.
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Analyser av resecentrum: behovsanalys,
samband med staden
Resecentrum är för trångt och har svårt att ta hand om ett framtida ökat resande. Detta
gäller speciellt bussterminalen som har få hållplatslägen. Fjärrbussarna har inte kunnat
inrymmas på Resecentrum vilket ger omständliga byten till och från dessa.
Resecentrum saknar väl utformade entréplatser, mötesplatser och vistelseytor.
Stråken från Resecentrum till stadskärnan och till olika turistiska besöksmål är otydliga.
Det finns ingen tydlig entré mot stadskärnan. Fredsgatan har ”bakgatekänsla” och det finns
ingen gestaltning som annonserar stråket mellan Resecentrum och stadskärnan. Olaigatan
kopplar till den södra delen av resecentrumområdet och det finns ingen skyltning som
leder trafikanten dit. Kopplingen från Resecentrum till Järnvägsgatan är också otydlig och
de gående får ingen visuell hjälp av markbeläggningar eller skyltar att hitta stråket.

Områdets framväxt och utveckling
Järnvägen drogs till Örebro mellan 1855 och 1862. 1856 invigdes Köping-Hults järnväg
mellan Skebäcks hamn och strax norr om nuvarande Rättscentrum. Av den återstår i dag
spåret mot CV. 1862 invigdes banan Hallsberg-Örebro som en bibana till Västra stambanan
i Hallsberg.
Örebro central invigdes år 1862 och var då en del i den bibana från Hallsberg som knöt
samman Västra stambanan med Örebro. Västra stambanan och bibanan var de första järn
vägarna i det statliga stomnätet. Södra station tillkom i samband med att Svartåbanan invig
des 1897.
Stadsbebyggelsen var vid tiden för järnvägens tillkomst begränsad till kvarteren kring
Drottninggatan-Storgatan från Södra kyrkogården i söder till området på norr där Olaus
Petrikyrkan skulle komma att byggas. Det var en långsmal stad med järnväg utanför stadens
gränser och bebyggelse på åker- och betesmarker. Väster om järnvägen växte oreglerad
småhusbebyggelse fram, först närmast järnvägen och senare tätare, tills stadsplanen utvid
gades västerut 1888. Stjärnplatsen Vasatorget bildades då vid den järnvägsövergång för
överfarten från centrala Örebro till vägarna mot Gräve och Eker.
Järnvägen har alltså inte alltid varit en barriär för den egentliga staden, utan låg till en början
vid sidan av den och tågresenären närmade sig Örebro central över åkergärden. När stads
bebyggelsen växte ner mot bangården och på västra sidan började järnvägen bli en barriär.
Men den hade också en dragningskraft på verksamheter med behov av transporter: runt
järnvägen växte industrier och verkstäder upp framför allt kring det förra sekelskiftet, först
i liten skala, men så småningom syntes här större fabriker som gav Örebro ett ansikte utåt.
Den största och i planområdet tydligaste är skofabriken Oscaria.

Vasatorget i sitt ursprungliga utförande. Bilden visar platsen innan de byggnader som ursprungligen kantade
platsen revs ca 1960, och plankorsningens förhållande till torget.
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Närmast till höger tidigt 1900-tal. Lilla bilden t v. visar Vasagatans korsning med Östra bangatan och järnvägen,
tidigt 1960-tal.

Järnvägsmiljön med sina två stationsbyggnader, med lokstallar, godsmagasin och ett stort
antal mindre byggnader utgjorde länge ett viktigt stadsbyggnadselement. Centralstationen
och stationsplanen var fond i en ny axel längs Järnvägsgatan. Stationerna var påtagliga mål
punkter i stadens gatunät. Med byggandet av den centrumled som beslutades i början av
1960-talet och var genomförd cirka 15 år senare förändrades tillgängligheten till järnvägen.
Ringleden genomfördes som en kraftig breddning av befintliga gator (Södra Grev Rosen
gatan-Alnängsgatan-Trädgårdsgatan-Rudbecksgatan-Östra bangatan) bland annat genom
rivning av hela eller delar av kvarter.
Centrumleden kompletterades med nyanläggning av de södra och norra infarterna. Biltrafikens
framkomlighet prioriterades. Barriäreffekten mellan östra och västra Örebro förstärktes
därmed rejält, framför allt visuellt och för gående. En viss förbättring skedde med de plan
skilda korsningar som byggdes för biltrafiken, först med Nobeltunneln 1938, och tjugo år
senare Hagatunneln. Men att bebyggelsen hade glesnat mot den samlade ytan för biltrafik
led och järnväg gav upphov till en något ödslig stadsdel i jämförelse med den gamla täta
staden.
I norra planområdet ersattes vid senare delen av 1960-talet banavdelningens verksamhet
och byggnader av bland annat ett lokstall och ett vattentorn, samt med godsterminalen vid
Mannatorpsvägen. Industriområdet Holmen hade då vuxit fram och drog nytta av terminalen.
1997 byggdes ett nytt resecentrum på platsen för det stora godsmagasinet som rivits i sam
band med breddningen av Östra Bangatan. I samband med det byggdes de centrala plan
korsningarna om till tunnlar för gång- och cykeltrafik.
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Stationsmiljöerna kring det förra sekelskiftet. Övre bilderna Södra station med Eugénparken; förgående sida
Centralstationen med stationsplan och Järnvägsgatan bakom fotografen.

Östra Bangatan vid Olaigatans början; godsmagasinet t v. ca 1930.

Riksintressen
Järnvägen är klassad som riksintresse för transporter. Centrala Örebro är klassat som riks
intresse ur kulturhistorisk synvinkel.
Järnvägen genom Örebro är en del av både Västra Stambanan, Mälarbanan och Godsstråk
Bergslagen, vilka alla är stråk som är av riksintresse och av internationell betydelse. Befintliga
rangerbangården/växlingsbangården är också av riksintresse.
Ett av planens syften är att säkerställa järnvägens funktion och möjlighet till utökning av
dess kapacitet och verka för ökat resande på järnväg. Intentionen i planen är att vårda riks
intresset järnvägen. Ny bebyggelse ska göras med hänsyn till skyddsavstånd för järnvägen
och plats för nya spår ska beaktas. Planen möjliggör fortsatt utveckling av järnvägen genom
att byggnader med längre ekonomisk livslängd inte får uppföras i en zon närmast järnvägen.
Detaljplanering av den planerade bebyggelsen är en förutsättning. I ett detaljplaneskede
hanteras en rad viktiga frågor såsom hur riksintresse för järnväg ska skyddas. Riksintresset
skyddas bland annat genom att inte planera för nya bostäder där gränsvärdena för buller
överskrids. En kartering av bullernivåer finns i miljökonsekvensbeskrivningen. Vissa bygg
nader kan kräva skyddsåtgärder. Vid en detaljplanering regleras även järnvägsanläggningens
utrymmesbehov och influensområde för att säkerställa möjligheten till fortsatt drift, under
håll och framtida utvecklingsmöjligheter. I detaljplanearbetet studeras även riskerna med
vibrationer och farligt gods för att fastställa säkerhetsavstånd och säkerhetsåtgärder.
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Centrala Örebro öster om järnvägen från Rudbecksgatan i söder till Nobeltunneln i norr
är klassat som riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel eftersom den speglar utvecklingen
från medeltida fäste vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder till dagens av 1600-talet,
1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.
Ett syfte med planen är att utveckla staden längs järnvägsområdet vilket bland annat inne
bär att Östra Bangatan omvandlas från trafikled till en stadsgata. Genom detta så utökas
innerstadskaraktären, vilket vi anser gynna riksintresset för kulturmiljö. Befintlig kvarters
struktur i centrala Örebro ska behållas och siktlinjer ska hållas öppna.

Planens förhållande till den kommunomfattande
översiktsplanen och andra gällande planer
Örebro kommun antog 2010 en kommunövergripande översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”.
Den kommunövergripande översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Örebro
och är en beredskap för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen och staden. Du
kan läsa den på www.orebro.se/oversiktsplan eller låna den på biblioteket.
En fördjupning av översiktsplanen är en ändring av den kommunövergripande översiktsplanen
genom ett förtydligande för området. Både den kommunövergripande översiktsplanen
och den fördjupade gäller för området. Men om de skulle vara motsägelsefulla så gäller
fördjupningen av översiktsplanen framför den kommunövergripande. Vår bedömning
är dock att de båda planerna inte är motsägelsefulla, utan att fördjupningen tolkar den
kommunomfattande översiktsplanens intentioner och översätter dem till en mer detaljerad
nivå för detta område.
Området innehåller ett stort antal juridiskt bindande detaljplaner. Dessa visas översiktlig på
kartan nedan. Som framgår av kartan är hela området planlagt. Planerna är av varierande
storlek och från olika tidsepoker.
Denna fördjupning av översiktsplanen stämmer också väl överens med kommunens trafik
program.
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Markägoförhållanden
Det finns ett stort antal fastigheter med olika ägare inom det berörda området. Fastigheterna
visas översiktlig på kartan nedan. De största fastighetsägarna är Trafikverket och Örebro
kommun.
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Kulturmiljöhistoriskt värdefull bebyggelse
1. SÖDRA VATTENTORNET

Södra vattentornet med sina två flyglar, pumphuset och maskinistbostaden, är stadens första
vattentorn och har mycket högt kulturhistoriskt värde. Det uppfördes 1886-88 vid Källerud
för att säkra den växande stadens färskvattentillgång genom att distribuera vatten från
Prästkällan. Tornet ingick i det första vattenledningsnätet som Örebro stad samtidigt lät
bygga. Byggnadernas nationalromantiska byggnadsstil och placeringen i park ger en till
talande stadsmiljö.

Södra vattentornet med sina två flygelbyggnader, pumphuset och maskinistbostaden samt omgivande park är
ett viktigt vittnesbörd om stadens tidiga kommunaltekniska historia, och har en mycket omsorgsfullt gestaltad
arkitektur.

2. OSCARIAFABRIKEN (VIRGINSKA SKOLAN)
OCH DROTTNINGPARKEN-SÖDRA KYRKOGÅRDEN

Skofabriken Oscaria uppfördes 1913-14 av skofabrikören Ernst Åqvist. En av Örebros
flitigaste jugendarkitekter, Vilhelm Renhult, ritade byggnaden. Det var en blomstrande
industri och 1937 fördubblades fabrikens längd. Oscaria blev en av landets mest kända
skoföretag som även hade ett stort antal skoaffärer runtom i Sverige.
I dag är Virginska skolan inrymd i byggnaden. Skofabrikens ståtliga fasad är med sin
ovanliga längd ett kännetecken för södra Örebro och byggnaden utgör ett kulturreservat
(Q) i gällande detaljplan.

Oscariafabrikens fasad mot Östra Bangatan och järnvägen har en mäktig längd och har en mycket väl bevarad
gestalt med lång obruten rytm pelarefönster. Fönstrens storlek var karakteristisk för de många skofabrikerna.
Gatufasaderna är ovanligt väl bevarad även ur riksperspektiv.
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Till vänster Södra Station, till höger godsmagasinet.

3. SÖDRA STATION MED GODSMAGASIN OCH JÄRNVÄGSPARK/EUGÈNPARKEN

Södra station anlades 1897 där den nya Svartåbanan knöts till Hallsbergsbanan. Stationen
ersatte en tidigare hållplats nära korsningen med Rudbecksgatan. Stationsbyggnaden byggdes
på sedvanligt sätt i trä enligt SJ:s standardritningar med två våningar, träpanel och snickar
glädje. Vid mitten av 1900-talet moderniserades huset och övervåningen revs. Fönster
formerna avslöjar dock fortfarande ursprunget.
Eugènparken anlades i samband med byggandet av Södra station och invigdes 1897 i närvaro
av hertigen av Närke, prins Eugèn, som också fick ge namn åt parken. Parken har i stort
sett ursprunglig utformning vad avser träd och gångvägar, men har blivit naggad i kanten
av trafikleden, framför allt söder om stationshuset.
4. VASATORGET MED KRINGBEBYGGELSE

Området väster om järnvägen planlades första gången 1887. Då gjordes den tidigare an
knytningen mellan järnvägsövergången och utfartsvägarna mot Gräve/Karlslund och Eker
till en stjärnplats. Det var ett stadsplaneelement som var på modet i samtidens europeiska
städer, efter mönster från till exempel Paris. Under sent 1800-tal uppfördes byggnader runt
den halvcirkelformade platsen, och ett av husen finns kvar. Genom Vasagatans något brutna
axel knöts platsen samman med Stortorget.
Torget förändrades då järnvägsövergången stängdes och ersattes med en gång- och cykel
tunnel i samband med dragningen av Västra Centrumleden på 1970-talet. För att få en
acceptabel lutning på gång- och cykelvägen gjordes även torget sluttande.
Torgets starka planform och kringbebyggelsen har miljövärde, torget med anslutande gator
och det kvarvarande 1880-talshuset i kvarteret Liljan har högt kulturhistoriskt värde.

Vasatorget.
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5. KVARTEREN ÖSTER OM JÄRNVÄGEN VID SVARTÅNS STRÄNDER

Å-rummet mellan Badhusbron och Storbron är synligt från järnvägen och ingår därför i
influensområdet för fördjupningen av översiktsplanen. Det är samtidigt en betydelsefull del
av det för Örebro centrala stadsrummet runt ån och slottet. Så gott som samtliga av de
byggnader som bildar årummets väggar har mycket högt kulturhistoriskt värde i kraft av sin
historia och gestaltning. Omgivande park- och övrig grön miljö ger byggnaderna en inramning
av stort värde.
Vasaplatsen var redan på 1885 års karta namnet på en något diffus plats mellan Vasagatan
och Nikolaigatan. I och med uppförandet av flera stora institutionsbyggnader och Vasabron
under 1900-talets första decennier fick Vasaplatsen en hög arkitektonisk status. En kaj med
venetianska trappor och balustrad anlades vid Konserthuset och platsen fick formen av en
nedsänkt park. Platsbildningen krymptes dock och dess utformning förvanskades i samband
med utbyggnaden av Konserthuset på 1980-talet.

Byggnader vid Svartåns stränder.

6. FABRIKSBYGGNADER MOT VÄSTRA BANGATAN I KV NEJLIKAN OCH VÅRLÖKEN
(KONTOR OCH SKOLA)

Ett antal fabriksbyggnader från 1910-20-talen vänder sig mot järnvägen. En är AB AAA:s
skofabrik i kvarteret Vårlöken (hörnan Ringgatan/V Bangatan) och en annan är den kon
torsbyggnad som ungefär tio år senare uppfördes för samma företag söder om fabriken.
I kvarteret Nejlikan finns ett tryckeri uppförd för AB Littorins accidenstryckeri år 1920.
Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde och bildar tillsammans med kvarteret Ölstånkan
en betydelsefull kulturmiljö. De berättar om en expansiv era i Örebros historia, med nya
och växande industrier, då tomterna vid järnvägens transportmöjligheter var attraktiva.
Det samhällshistoriska värdet är därför mycket högt, liksom miljö- och arkitekturvärdet.
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Fabriksbyggnader vid Västra Bangatan.

7. KVARTERET ÖLSTÅNKAN, FÖRE DETTA FABRIKSBYGGNADER

Kvarteret Ölstånkan är det bäst bevarade av de kvarter som omkring år 1900 tillkom vid
Östra Bangatan som en följd av järnvägen och stadens kraftiga tillväxt. De industrier som
fanns i kvarteren norrut är sedan några decennier ersatta av bostads- och kontorsbyggnader.
De tre byggnaderna mot Östra Bangatan är kraftfulla representanter för sin respektive bygg
nadsstil och bidrar till att ge det här partiet av gatan sin särskilda storstadsmässiga prägel.
Hörnfastigheterna byggdes för konfektionsindustri och -lager, fastigheten i mitten som
magasins- och lagerbyggnad. Hörnbyggnaden mot Olaigatan ritades av arkitekten Aron
Johansson som även ritade Riksbankshuset i Örebro och Gamla riksdagshuset i Stockholm.
Det ger byggnaden ett arkitekturhistoriskt värde. Miljön som helhet har ett högt kultur
historiskt värde, se det ovan skrivna om kvarteren väster om järnvägen.

Fabriksbyggnaderna i kv Ölstånkan ger Östra Bangatan och järnvägen en mäktig, storstadsmässig fasad.

61

62

P L A N E R I N G S F Ö R U T S ÄT T N I N GA R

Stationshuset t v. och kanslibyggnaden t h.

8. CENTRALSTATIONEN

Örebro centralstation har varit byggnadsminne sedan 1986, till en början statligt byggnads
minne tillsammans med kansli- och personalbyggnaden. Förändringar av resecentrum skedde
1997-98, med omdaning av spårområdet och flyttning av busstationen hit från platsen för
nuvarande Rättscentrum, samt kontakten med Östra Bangatan.
9. KEXFABRIKEN

Örebro Kexfabrik hör till de äldsta och mest välkända industrierna i Örebro. Den grundades
1896 och växte snabbt. Den ursprungliga, röda tegelbyggnaden köptes in av grundarna,
och byggdes redan 1903. Större förändringar gjordes 1931 och på 1950-talet. 1967 togs
ägandet över av Göteborgs Kexfabrik som nio år senare lade ner Örebrofabriken och
flyttade över en del återstående verksamhet till Göteborg.
Byggnaden har ständigt anpassats till verksamhetens utökning och krav och byggts om och
på under tiden som kexfabrik. Från 1950-talet är det mest påtagliga att vindarna har för
höjts och inretts.
Miljövärdet och det industrihistoriska värdet ger sammantaget den stora tegelbyggnaden
ett kulturhistoriskt värde.

Kexfabriken är påbyggd många gånger, alltid i rött tegel. Dess plats i Örebros historia ger dess kulturhistoriska värde.
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10. SVAMPEN

Svampen har kommit att bli en av Örebro stads viktigaste landmärken och står som en
symbol för staden Örebro men också för sin tids starka framtidstro. Svampen represente
rar den dynamiska perioden efter andra världskriget, då Örebro fick något av en nationell
tätposition inom arkitektur och samhällsbyggande.
Svampen är såväl konstruktivt som estetiskt ett kvalificerat exempel på sin tids experimen
terande inom form och konstruktion. Den uppfördes med en för sin tid unik betonggjut
ningsteknik och dess kraftfulla och samtidigt spänstigt livfulla former speglar det nära
sambandet mellan form och konstruktion. Formens uttryck förstärks på ett effektfullt sätt
av fasadytans två gråskalor och vertikala reliefer. Svampen har väckt internationell uppmärk
samhet och räknas i dag till de främsta exemplen på svensk modernistisk arkitektur. Det
var det första vattentornet i sitt slag men kom att få många efterföljare både i Sverige och
utomlands.

Grönstruktur
Järnvägsområdet genomkorsas av Svartån som är ett grönt stråk av högsta värde och mycket
betydelsefull för stadsbilden. Därutöver förekommer det sparsamt med grönska inom plan
området. Några mindre parker är dock belägna inom området.
Grönstrukturen i planområdet är upphackad av infrastruktur och bebyggelse och det saknas
större offentligt parkrum i denna del av Örebro.
Det saknas även små grönområden i Norrcity. Det finns inga ”fickparker” och inga gårds
miljöer är öppna för allmänheten.
I ”Örebro grönstruktur” pekas stråket kring Svartån som ett ytterst viktigt grönt stråk
genom landskapet. Detta rekreationsstråk bryts vid järnvägens bro över Svartån. Där finns
det ingen möjlighet att komma förbi vare sig järnvägsbron eller Badhusbron.
Lilla Å-promenaden är ett uppskattat kulturstråk med offentlig konst. För att följa ån måste
man använda en smal tunnel under järnvägen, vid Tunnelgatan, som är en svårorienterad
och otrygg miljö.
Eugénparken, Väståparken och del av Hagaparken påverkas kraftigt av buller från järnvägen.
Väståparken har höga kulturella och ekologiska värden enligt ”Örebro grönstruktur” men
är tillgänglig endast från söder.
Gustavsvik är ett stort grönområde som bara delvis är öppet för allmänheten.
Dagvatten från hårdgjorda ytor i centrala Örebro påverkar Svartån och Lillån. Detta gäller
speciellt dagvatten från hårt trafikerade vägar som Östra Bangatan, Nobelgatan, Rudbecks
gatan och Hertig Karls allé.

Trafik och kommunikationer
Planområdet innehåller flera viktiga transportanläggningar. Resecentrum är den viktigaste
noden i kommunens kollektivtrafiksystem och även Södra station nyttjas av många tågrese
närer. Inom planområdet finns också flera livligt trafikerade huvudgator och viktiga stråk
för gång- och cykeltrafiken.
Det saknas cykelförbindelser utmed Östra Bangatan och utmed Östra Nobelgatan. Dessa
brister medför att genhet och orienterbarhet för cyklister är låg eller medelgod i flera stråk
parallellt med järnvägen.
Södra station har plankorsning för gående och cyklister vilket innebär en stor säkerhetsrisk
Dessutom är miljön på stationen sliten. Plattformarna på stationen är smala. Plattformarna
är också för korta för att klara en eventuell ökning av kollektivtrafiken med längre tåg.
Nedan visas uppmätta trafikflöden för gång, cykel och biltrafik.
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Gångtrafik. Uppmätta värden vid olika tillfällen 1999-2004 och 2012, kl 07-18. Mätningar saknas som synes på många gator.
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Cykeltrafik. Uppmätta värden vid olika tillfällen 1999-2004 och 2012, kl 07-18. Mätningar saknas som synes på flera gator.
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Se kartan med trafikflöden i bättre upplösning på orebro.se under Gator, trafik & buss.
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Storgatan Sofiag-Ribbingsg
Änggatan s.o. Kungsg
Engelbrektsgatan
Rudbecksgatan Hagatunneln
Änggatan s.o. Kungsg

Rudbecksgatan Manillag-Mog.
Skolgatan Bergg-Sofiag
Kungsgatan S.Allén-Ängg
Rudbecksgatan Manillag-Mog.
V. Nobelgatan Nobeltunneln
Kungsgatan S.Allén-Ängg

Rudbecksgatan Hagatunneln

V. Nobelgatan Nobeltunneln

Grenadjärgatan n.o. S.Grev.R

Diagrammet visar trafikmätning av det så kallade ”Citysnittet” som motsvarar de större gatorna som leder in till
centrala Örebro (Örebro city) åren 2000 till 2013.

Trafiken i centrala Örebro har minskat med ca 30 000 fordon per dygn sedan 2009. På
Östra Bangatan har trafiken minskat med ca 3000 fordon per dygn under samma period.
Minskningen kan i huvudsak förklaras med att trafiken har flyttat till nya gator runt staden
som öppnades 2009 och 2010. Dessa nya gator och broar är Gustavsviksbron, Södra vägen,
Skebäcksbron och CV-gatan. Trafikminskningen i centrala staden, och i detta fall Östra
Bangatan, ger möjlighet till en förbättrad användning av infrastrukturen.
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Konsekvenser och påverkan på riksintressen
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen ges vägledning för hantering av miljöfrå
gor i kommande detaljplaner för området. Nedan listas de typer av miljöpåverkan som be
skrivs kortfattat i detta kapitel. Till planen hör också en separat miljökonsekvensbeskrivning.
•

Påverkan på riksintresset för järnvägen

•

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö

•

Kulturmiljö

•

Risker avseende farligt gods, förorenad mark och översvämning

•

Buller och andra lokala störningar

•

Miljökvalitetsnormer för luft

•

Strandskydd

•

Naturskydd

•

Socialt liv

•

Trygghet

•

Tillgänglighet

Riksintresse för järnvägen
Järnvägen genom Örebro utgör ett riksintresse för kommunikationer. Innehållet i planen
orsakar enligt kommunens bedömning inte någon konflikt med riksintresset. Planen möjlig
gör fortsatt utveckling av järnvägen genom att byggnader med längre ekonomisk livslängd
inte får uppföras i en zon närmast järnvägen. För ny bebyggelse tillämpas skyddsavstånd
som är anpassade för risker med farligt gods och med hänsyn till bullerstörningar från tåg
trafiken.

Riksintresse för kulturmiljö
Örebros innerstad är av riksintresse för kulturmiljö. Stora förändringar i planområdet skulle
kunna skada kulturmiljön. Planen har därför tagit hänsyn till den befintliga kvartersstrukturen
och viktiga siktlinjer.

Kulturmiljö i övrigt
Inga kända enskilda fornlämningar blir påverkade, men eftersom planområdet gränsar till
den historiska staden kan man misstänka att det finns medeltida kulturlager och att arkeolo
giska undersökningar kan behövas inför byggnation exempelvis invid Möbellagret.
I några av arkitektförslagen påverkas vissa kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vid Södra
station kan stationsbyggnaden och godsmagasinet komma att tas bort. Vid resecentrum
kan tillbyggnaden på stationsbyggnaden komma att tas bort medan den ursprungliga stations
byggnaden och kanslibyggnaden (Studiefrämjandet) ska vara kvar.

Risker med farligt gods
Transporter av farligt gods förekommer frekvent på järnvägen genom Örebro. Enligt Risk
utredning för postterminalområdet kommer ungefär en tredjedel av godstågen år 2020 att
transportera farligt gods. Särskilt transporter av brandfarlig gas och av giftig gas innebär
risker, och sådana transporter kommer att ske dagligen.
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Med de verksamheter som planeras nära järnvägen kommer antalet personer som exponeras
för risker att öka, men planen är anpassad till rekommenderade skyddsavstånd för olika
typer av markanvändning ur policydokument från länsstyrelsen. Inom 25-30 meter från järn
vägen planeras inga nya byggnader. Skyddsavstånden kan vara upp till 70 meter för nya bo
städer. Vilka faktiska skyddsavstånd som kommer att gälla längs stråket får bestämmas inom
respektive detaljplan utifrån projektspecifika förutsättningar. Exempelvis har riskutredning
gjorts för postterminalstomten och Gustavsvik. Riskreducerande åtgärder kan vidtas i form
av skyddsavstånd, anpassad markanvändning, skyddande barriärer, byggnadstekniska åtgär
der (bärande betongkonstruktioner och brandtåliga material) och entréer vända bort från
järnvägen.

Risker med förorenad mark
Inom området finns ett stort antal markområden som antingen har konstaterats vara för
orenade eller misstänks vara förorenade. Detta behöver utredas i samband med de detalj
planer som tas fram. En preliminär studie har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen.
Enligt kommunens register över förorenade områden finns cirka 20 – 25 klassade objekt
inom området vilket innebär att dessa i varierande grad kan innebära risk för människors
hälsa och miljön. Dessa återfinns i huvudsak inom Holmen och Aspholmens verksamhets
områden. Ytterligare cirka 40 st områden misstänks vara förorenade med hänsyn till dess
historiska eller nuvarande användning.

Risker med avseende på översvämningar
I delar av planområdet finns risk för översvämning vid långvariga regn som ger höga flöden
i Svartån och Lillån. Planen är anpassat för att klara ett s.k. 200-årsflöde.
Markpartier i anslutning till Svartån och Lillån är relativt känsliga för översvämning. Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny kartering av översväm
ningsrisker för 50, 100 respektive 200 årsnivån, se bild nedan.

MSB har också räknat ut ett högsta beräknat flöde för staden som motsvarar ett flöde som
inträffar 1 gång på 10 000 år. Hur detta skall tillämpas är inte klarlagt och beräkningarna
som ligger till grund för bedömningen är ännu inte kvalitetssäkrade. Vid kommande detalj
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planering exempelvis i Holmen behöver översvämningsriskerna och planeringsförutsätt
ningarna i förhållande till dessa risker vara klarlagt.

Buller och andra lokala störningar
Järnvägen ger en omfattande bullerpåverkan till omgivningen. Tågtrafiken med persontåg bedöms
öka i framtiden, men det är främst godstågtrafikens utveckling som kan ge genomslag på
bulleralstringen. Hur godstågstrafiken kommer att utvecklas är oklart. Om godstågen får
färre växlingar kan hastigheterna för tågen öka vilket skulle kunna ge något förhöjda buller
nivåer jämfört med i dag.
Bullernivåerna varierar kraftigt inom planorådet. De högsta nivåerna av trafikbuller upp
kommer längs med järnvägen och utmed större gator såsom Östra Bangatan och Södra
infartsleden.
Olika typer av bebyggelse har olika krav på ljudmiljö. De hårdaste kraven gäller för bostäder,
undervisningslokaler och vårdlokaler.
Vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur gäller idag följande riktvärden:
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus

•

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

•

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

•

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
För arbetslokaler finns det inga riktvärden som beslutats av statsmakterna men enligt ett
förslag från Naturvårdsverket 1991 bör ljudnivån utanför fasad inte överskrida 65 dBA
räknat som dygnsmedelvärde. Inomhus bör ljudnivån inte överskrida 40 dBA räknat som
dygnsmedelvärde. Det föreslagna riktvärdet för ljudnivå utanför fasad har ofta inte tilläm
pats – det är vanligt att kommuner i sin planering använt kontorsbyggnader som buller
skydd för bakomliggande bostäder.
Det är främst de nya bostadsytor som ingår i planen som behöver planeras med hänsyn till
eventuella bullerstörningar. I planen ingår inte några nya bostäder som utsätts för över 65
dBA räknat som dygnsmedelvärde. Detta säkerställs genom att bostäderna som redovisas
utmed Östra Bangatan läggs mer än 15 meter från vägmitt. Bostäderna söder om Söder
malmsplan behöver läggas minst 10 meter från vägmitt.
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 gäller att om nya bostäder får buller över riktvärden,
till exempel över 55 dBA räknat som dygnsmedelvärde, på en sida ska bostäderna ha en
skyddad sida för minst hälften av bostadsrummen. Dessutom bör bullernivåer över 65 dBA
räknat som dygnsmedelvärde undvikas på den mest exponerade sidan. Det krävs synnerliga
skäl för att bygga bostäder i lägen med över 65 dBA räknat som dygnsmedelvärde.
Vid bostadsutbyggnader bör varje bostad få en uteplats där 55 dBA som dygnsmedelvärde
och 70 dBA räknat som maximalnivå inte överskrids.
Påverkan från störande industriverksamhet bedöms i första hand uppstå i samband med
exploatering av delar av Holmens respektive Aspholmens industriområden. Påverkan i
form av ljus, buller, transporter och lukt kan uppstå från befintlig industriverksamhet då
eventuellt nya bostäder, kontor med mera etableras nära industriområdet.
På sikt skall industriområdena ställas om till att bli mer blandade vilket innebär att industri
området i större grad består av en mindre störande form av verksamhet som kontor och
handel. Under omställningstiden, som kan vara lång, riskeras bostäder och kontor att expo
neras för negativ påverkan.
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Möjligheterna för att bebygga området med mer känsliga markanvändningstyper som till
exempel bostäder bör utredas vidare i detaljplanerna och där bör också lämpliga skydds
avstånd utredas.

Luftföroreningar och miljökvalitetsnormer för luft
Luftföroreningshalterna varierar betydligt inom planområdet. De högsta halterna finns på
de mest trafikerade gatorna, och särskilt på de platser där gaturummen inte möjliggör god
spridning av förorenad luft. Luftföroreningshalterna bedöms dock i nuläget inte medföra
överskridanden av miljökvalitetsnormer på någon plats inom planområdet.
Den plats som bedöms ligga närmast till att överskrida någon miljökvalitetsnorm är
korsningen Östra Nobelgatan – Östra Bangatan. Det är en plats som redan i dagsläget är
bland de mest belastade av luftföroreningar inom planområdet. Planen innebär att nya höga
byggnader kan tillkomma vid resecentrum. I beräkningarna har förutsatts att ett 60 meter
högt hus kan byggas sydväst om korsningen. Högre hus förutsätts tillkomma även på de tre
andra sidorna kring korsningen. Utbyggnaderna innebär sammantaget att gaturummet blir
betydligt mer slutet jämfört med dagens situation, vilket försvårar utvädring av luftföroreningar.
Stadsbyggnadskontoret har gjort beräkningar av luftföroreningshalter för korsningen Östra
Nobelgatan – Östra Bangatan som bygger på att trafiken ökar med ungefär 10 procent jäm
fört med nuläget och att fordonsparken inte förbättras jämfört med dagens situation. Det
sistnämnda antagandet innebär rimligen en överskattning av trafikens framtida utsläpp och
därmed även av luftföroreningshalterna. Beräkningarna visar dock att utbyggnaderna kring
korsningen Östra Nobelgatan – Östra Bangatan ändå inte ger överskridanden av miljö
kvalitetsnormer. Halterna av PM10 och kvävedioxider beräknas hamna på omkring 50-75
procent av värdena för miljökvalitetsnormer.

Strandskydd
Strandskydd råder inom 100 meter från Svartån och dammarna vid Gustavsvik och berör
en relativt liten del av planområdet. Kompletterande byggnation planeras inom strandskyd
dade områden vid Vasatorget. Tillkommande byggnader utgörs i stor utsträckning av kom
plettering till befintliga byggnader på redan ianspråkstagen mark.
Befintliga passager vid Svartån, såsom gång- och cykelstråk bibehålls och utvecklas.
Förutsättningar för dispens från strandskyddsreglerna bedöms därför finnas. Konsekvenser
för strandskyddet bedöms bli begränsat överlag.

Grönstruktur och naturmiljö
Planen berör många grönområden och parker inom planen. Med hänsyn till grönstruktur,
översvämningsrisker med mera kommer flertalet parker att undantas byggelse vilket
innebär att påverkan ej bedömts betydande. Planen innehåller också flera åtgärder som stärker
grönstrukturen inom planområdet.
Markytan inom planen är i stora delar hårdgjord och trafikerad vilket medför relativt mycket
förorenat dagvatten. Det bedöms finnas goda förutsättningar att i grönområden placera
anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten i den utsträckning som krävs.
När det gäller särskilt skyddsvärda arter har gråskimlig fladdermus observerats inom plan
området. Påverkan på den fridlysta arten bedöms inte som betydande. Se miljökonsekvens
beskrivningen.
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Socialt liv, vardagsliv och mötesplatser
Utvecklade mötesplatser ingår i denna plan. Exempel på sådana är Resecentrum med ett
resetorg och Vasatorget som kan utformas för att rymma fler aktiviteter. Eventuellt
kan sportaktiviteter lokaliseras på ytan nära järnvägen som är svår att använda för andra
ändamål.
En bro över Svartån vid Väståparken ökar möjligheterna för boende i Vasastan att använda
parken. Detta är positivt för de boendes rekreationsmöjligheter.
Genom bättre väntmöjligheter och möjligheter att arbeta under resan, bättre cykelparkeringar,
smidigare byten, tillgång till service och möjlighet att uträtta småärenden ger förslaget
positiva konsekvenser för vardagslivet. Flera och tryggare förbindelser mellan Örebros
västra och östra del har också en positiv inverkan på vardagslivet.

Trygghet
Om Resecentrum utformas som ett resetorg förbättras den visuella kontakten mellan plats
erna så att de upplevs som tryggare. Det kan åstadkommas bland annat genom tillräcklig
bredd, raka siktlinjer och ljusa utrymmen. Ett exempel på en tunnel som åtgärdas är den
befintliga tunneln vid Lillån, väster om Tunnelgatan på Norr.

Tillgänglighet, närhet och barriärer
De förbättringar för kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik som ingår i planen förbättrar
tillgängligheten till arbetsplatser och service. Dessutom ökas invånarnas möjligheter att
välja hållbara färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel.
De nya förbindelserna över/under järnvägen minskar barriärverkan av järnvägen.
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Genomförande
Fortsatt arbete med stadsutvecklingsprojekt
Fördjupningen av översiktsplanen berör många fastighetsägare, aktörer och intressenter
och dess delar har olika tidsperspektiv.
När fördjupningen av översiktsplanen är färdig vidtar ett genomförandeskede som kan
delas upp i avgränsade projekt för de olika platserna i området. En del i genomförandet kan
vara detaljplanering medan det i andra fall kan handla om åtgärder på gator, parker och
grönområden som kan genomföras utan ny detaljplan. För att förverkliga förändringarna i
fördjupningen föreslås fortsatt arbete i projektform för olika platser och områden. Vi har valt
att identifiera sex stadsutvecklingsprojekt:
•

Söder om södra station (norra Aspholmen, Södra infarten inklusive trafikplatsen, del
av Örnsro och del av Gustavsvik )

•

Södra station (båda sidorna om spåret)

•

Vasatorget

•

Resecentrum inklusive postterminalen

•

Norr om resecentrum (norr om Norrcity, Svampenterminalen och del av Holmen)

•

Östra Bangatan

Målet med stadsutvecklingsutvecklingsprojekten är få igång olika aktiviteter inom området
som leder till fysiska förändringar. Vissa förändringar kommer kommunen att stå för med
an andra har externa intressenter som huvudaktör.
Stadsutvecklingsprojekten omfattar geografiska områden med olika karaktär och behov av
utveckling. Särdrag och områdesspecifika förutsättningar listas i tabellen nedan. Projekten
är avsedda att samordna olika delar och aktiviteter, som i sin tur kan utgöra delprojekt.
Resultatet av stadsutvecklingsprojekten kan vara till exempel detaljplaner, utvecklingsplaner,
planprogram, handlingsplaner, samarbetsavtal och överenskommelser, investeringsprojekt,
driftsatsningar och nybyggnationer av bebyggelse och infrastruktur.
Arbetet inom varje delprojekt bör inledas med en utredning om vilka åtgärder och föränd
ringar som ska göra på kort sikt respektive på längre sikt.
Av de sex stadsutvecklingsprojekten bör Södra station prioriteras allra högst.
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Här följer några exempel för att illustrera vilka olika typer av åtgärder och förändringar
som kan ingå i genomförandet. Vissa åtgärder bör göras på kort sikt (nu till 20 år) medan
andra är aktuella först på längre sikt (20-50 år). Uppdelning i etapper kommer att göras och
diskussioner med intressenter kommer att föras.
Söder om södra station: Gustavsvik-Aspholmen
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Samordning med ny tågdepå.
Ny GC-förbindelse över eller under järnvägen.
Tappstället parkeringshus.
Grönstråk Gustavsvik.
Ny bebyggelse Gustavsvik och Aspholmen.
Grönzon längs infarten.
Grönska, konst och belysning i trafikplatsen.
Ny trafiklösning Södra infarten.
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
•
•
•
•
•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas. Detta är
särskilt viktigt inom Aspholmens industriområden.
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras, detta är
särskilt viktigt att beakta vid kommande detaljplanering vid Gustavsvik.
Lämpligt skyddsavstånd till befintliga industrier skall utredas vid etablering av
känsligare markanvändning som tex kontor och bostäder.

Södra station
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Lokalutnyttjande av befintlig stationsbyggnad.
Ny bebyggelse (kontor) med resandeservice i bottenvåningarna.
Nya parkeringshus.
Ny mittplattform, planskild passage och andra järnvägsåtgärder..
Hagatunneln renoveras och byggs om med bredare GC-banor.
Väståparken utveckling. Ev en bullerskärm längs järnvägen.
Eugénparken utveckling.
Bro över Svartån vid Väståparken.
Vattenbro längs Svartån (”åbro”).
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas.
•
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
•
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
•
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
•
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras, detta är
särskilt viktigt att beakta vid kommande detaljplanering vid Södra station.
•
Påverkan på strandskydd skall minimeras och förutsättningar för dispens skall utredas.
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Vasatorget
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Utveckling av park/offentligt rum.
Paviljonger.
Bullerskärm.
Ny bebyggelse på östra sidan av Östra Bangatan, i höjd med Vasagatan.
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
•
•
•
•
•
•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas.
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras.
Riksintresse för kulturmiljön skall beaktas vid byggnation.
Påverkan på strandskydd skall minimeras och förutsättningar för dispens skall utredas.

Resecentrum
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Lokalutnyttjande av befintlig stationsbyggnad.
Cykelparkeringshus, cykelgarage.
Korsning Östra Bangatan-Järnvägsgatan. Ombyggd tunnel eller ny plankorsning.
Gångstråk mot Norrcity/Järntorget.
Byggnation på postterminaltomten.
Bussterminal och hållplatser Östra Bangatan.
Ny bebyggelse på resecentrum (kontor, hotell).
Gångtunnel norr om Nobeltunneln.
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
•
•
•
•
•
•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas.
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras.
Riksintresse för kulturmiljön skall beaktas vid byggnation.
Eventuella nya byggnader vid korsningen Östra Bangatan och Nobelgatan skall
utformas och placeras på sådant sätt att miljökvalitetsnormen för luft ej riskerar att
överskridas.

GENOMFÖRANDE

Norr om resecentrum: Svampenterminalen och Holmen
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Svampenterminalområdet utvecklingsplan/planprogram,
följt av detaljplan och byggnation.
Holmen utvecklingsplan, följt av planändringar och byggnation.
Öster om Östra Bangatan, planändringar och byggnation.
Ny gata Virkesvägen?
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
•
•
•
•
•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas.
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras.
Lämpligt skyddsavstånd till befintliga industrier skall utredas vid etablering av
känsligare markanvändning som tex kontor och bostäder.

Östra Bangatan
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR
Trädplanteringar.
Busshållplatser.
Gång- och cykelbanor.
Dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande.
Belysning.
Gatuanslutningar och korsningar.
Riktlinjer från MKB (skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått).
•
•
•
•
•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas.
Rekommenderat skyddsavstånd för farligt gods skall följas alternativt utredas och
anpassas efter lokala förhållanden.
Omfattning samt typ av skydds- och kompensationsåtgärder med avseende på
buller skall utredas vid detaljplanering.
Risken för översvämning skall beaktas och utredas för att bestämma utformning
och lokalisering av nya byggnader.
Boplatser för den fridlysta arten gråskimlig fladdermus skall bevaras.
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Exploateringsmöjligheter
Baserat på kartan ”Bebyggelse och parkering” på s. 21, har översiktliga beräkningar gjorts
av hur mycket byggrätter som frigörs i planen.
Med en exploateringsgrad på ca 50-400 % (bruttoarea i förhållande till markarea) så
bedömer vi att ca 370 000 kvm nya byggrätter skulle kan skapas. Av dessa byggrätter är
ca 83 000 kvm under pågående detaljplaneläggning i områdena runt Gustavsvik och Post
terminalen. De eventuellt tillkommande ytorna inom omvandlingen av Aspholmenområdet
är inte inkluderade i sammanställningen men kan vara betydande.
Som en jämförelse kan man säga att 370 000 kvm motsvarar i grova drag 1000 bostäder (räknat
på 85 kvm per lägenhet) och 11 500 kontorsarbetsplatser (räknat på 25 kvm per person).
EXPLOATERINGSGRAD
Kombi
terminalen
Holmen

MARK AREA

80%

60 000

BYGGBAR
YTA

KOMMENTAR

48 000 Delvis exploaterat

80%

100 000

80 000 Delvis exploaterat

Norr om
Postterminalen

250%

40 000

100 000 Delvis exploaterat

Postterminalen

300%

10 000

Resecentrum

400%

5 00

2 000

Vasagatan-
Östra Bang

300%

2 000

6 000

Södra station

35 000 Antagen detaljplan

250%

4 000

Örnsro/
Aspholmen

80%

50 000

40 000 Inom planområdet.
Delvis exploaterat.

Gustavsvik

120%

40 000

48 000 Pågående detaljplan

Summa

306 500

10 500

369 500

I det fortsatta arbetet med exploateringsmöjligheter bör följande delar ingå:
•

Detaljstudera vissa utvalda delområden, exempelvis resecentrum, Södra station, etc.

•

Fördela exploateringsmöjligheterna per ägarkategori: privat, kommunal, etc.

•

Beakta kommande MKB och de eventuella restriktioner som följer från den.

•

Utöka analysen till att innehålla byggrätter, intäkter och kostnader
(ingångsvärden och förberedande arbeten).

Genomförandeanalys
Det är angeläget att den kommersiella potentialen som det ökande resandet utgör tas till
vara på ett sätt som bidrar till stadens utveckling. Sambandet mellan utbyggd infrastruktur
och inverkan på det kommersiella utbudet bör studeras. Vid sidan av centrala näringslivs
funktioner är de regionalt och nationellt betydelsefulla verksamheterna vid Örebro universi
tetssjukhus och Örebro Universitet viktiga partner i det fortsatta arbetet med att säkerställa
ett tillvaratagande av Resecentrums möjligheter. Hur kan anläggningen bidra till att expone
ra och stödja regionens näringsliv, forskning och samhällsservice?
Erfarenheter från liknande projekt i Europa påvisar möjligheten att stärka stadens identitet
och eller regionala särdrag. Den ökade rörlighet som möjliggörs har även en kulturell
dimension i det att människors förutsättningar för att mötas och utvecklas förstärks. Ökat
resande stimulerar underlag för befintliga evenemang i Örebro men kan också generera nya
utbud. Genomförandefasen bör inbegripa närmare studier av hur samspelet med t.ex.
Kulturkvarteret kan främja kreativa upplevelser.

GENOMFÖRANDE

En omgestaltning av utredningsområdet och de offentliga miljöerna förutsätter ett om
fattade arbete med planering och projektering. Många detaljplaner berörs och mängder av
bygglovsprövningar skulle krävas. Därtill kommer frågor om tillstånd kopplat till miljö
balkens bestämmelser och insatser från lantmäteriet. Den administrativa insatsen kan sam
mantaget bedömas bli omfattande och beroende på genomförandetakten kan behovet av
handläggarresurser eller externt stöd behöva ses över.
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie öppnar för ett statligt engagemang i utvecklingen av plan
området. Det tydliga gränssnittet mot kommunalt ansvarsområde gör dock medfinansiering
till det troligaste alternativet. Kommunens del i finansieringen är ännu oklar. Ett underlag
inför budgetarbetet behöver dock tas fram så snart ambitionsnivå och genomförandetakt
har fastslagits. För att kunna reglera genomförandetakten och ambitionsnivån för anlägg
ningen bör kommunen ta tillvara de möjligheterna till värdestegring av fastigheter som
genomförandet innebär. Det är av särskilt stor vikt vid en framtida snabb tågförbindelse
mellan Oslo- Stockholm som kan förmodas ha stor inverkan på framförallt bostads- och
arbetsmarknaden. Det bör närmare studeras hur sambandet mellan snabb tågförbindelse
och fastighetsvärden ser ut.
Kommunens ansvar för drift och underhåll inom delar av ett ombyggt utredningsområde
kan förutspås bli varaktigt. Samtidigt kan anläggningen med tiden spela en allt större roll
för kommunens trafikförsörjning, näringsliv och befolkningsutveckling. Stadsbyggnad
bedömer att kommunen bäst säkerställer anläggningens kvalitet genom en aktiv fastighets
utveckling och vissa fall även ett långsiktigt ägande. Detta syftar till säkerställande av den
vitala samhällsfunktionen med hög kvalitet för resenärer och besökare liksom till begräns
ning av framtida kostnader för skattebetalarna.

Behov av andra analyser
Här ges några exempel på vilka övriga analyser som behövs i det fortsatta arbetet med planen.
•

Kommersiella konsekvenser. Hur påverkas underlaget för handel med de olika ut
byggnadsmöjligheterna som visas i planen? Hur påverkas Norrcity? Hur påverkas
Södercity?

•

Möjligheter till pendling lokalt och regionalt.

•

Bidrag till regional tillväxt: hur påverkas pendling till länets och regionens tätorter.

•

Bidrag till nationell tillväxt: om Örebro i framtiden blir en nationell resenod via
snabbtåg Stockholm-Oslo (Nobelbanan) – vilken betydelse har det för de olika
alternativen?
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