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Introduktion
Vad är ett utvecklingsförslag?
Ett utvecklingsförslag kan ses som en konkretisering av befintliga ställningstaganden för ett specifikt
område av kommunen som syftar till att visa på en
tänkbar utveckling av området. Ett utvecklingsförslag tas oftast fram i området där de övergripande
ställningstagandena och målsättningarna är satta,
men där det finns ett behov att att titta närmare på
deras tillämpning i detalj. Ett utvecklingsförslag
omfattar till skillnad från ett planprogram eller en
fördjupad översiktsplan inte av plan- och bygglagen
och dess bestämmelser kring innehåll och förfarande.

Uppdrag
Programberedning Samhällsbyggnad beslutade 201704-27 att ge Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram ett
utvecklingsförslag för aktuellt område.

Process
Utvecklingsförslaget har framarbetats av enheten
för stadsmiljö och översiktlig planering på Stadsbyggnad Örebro kommun i samspråk med övriga
kompetenser på Stadsbyggnad under 2017 och 2018.
Fastighetsägarna Örebroporten Fastigheter AB och
Länsgården fastigheter AB har i egenskap av större
markägare i området fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet ska resultera i ett förslag till en övergripande
struktur för bebyggelse, vägnät och grönstruktur
samt belysa viktiga frågor att beakta i framtida planläggning. Förslaget ska även schematiskt visa på en
tids- och etappindelning för områdets utveckling.

Läge och avgränsning
Utvecklingsförslaget syftar till att behandla stadsbyggnadsfrågor som är relevanta för den framtida
utvecklingen av området. Uppdragets geografiska
avgränsning visas schematiskt i bild nedan och är
begränsat utifrån områden som Stadsbyggnad ser
kommer vara föremål för omvandling i en överskådlig framtid och som därför behöver studeras närmare. Utvecklingsförslagets arbetsområde avgränsas
av Lillån i norr, Storgatan i öster, V. Nobelgatan i
söder och järnvägsområdet i väster. Utvecklingsförslaget berör Resecentrums framtid men gör ingen
mer ingående studie av dess framtida utformning
som istället bör fångas i en framtida fördjupningar.
Utvecklingsförslaget har samma tidshorisont som
den kommunala översiktsplanen och visar därmed på
en tidshorisont om 25 år. Tidsperspektivet varierar
för olika delar av förslaget där vissa delar som redovisas i förslaget är planerade i närtid eller är under
genomförande medan andra delar ligger längre framtidsmässigt (Se rubriken Tidsindelning).

Mål & Syfte
Utvecklingsförslagets syfte är att utreda förutsättningarna för en fortsatt utveckling av området och
föreslå övergripande strukturer att arbeta vidare
ifrån i den fortsatta planeringen. Förslaget ska ge en
samlad bild av områdets framtid och utvecklingsmöjligheter gentemot berörda fastighetsägare och
aktörer och utgöra ett underlag i framtida planläggning.
Utvecklingsförslaget ska kartlägga och identifiera
strukturgivande element, befintliga kvalitéer och
framtida utvecklingsmöjligheter. Förslaget ska utgå
ifrån de ställningstaganden som finns beskriva i
tidigare styrdokument såsom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner samt ansluta till pågående
stadsbyggnadsprojekt i och runt området. För att
underlätta framtida planläggning ska utvecklingsförslaget identifiera viktiga frågor och problem som kan
behöva lösas under utvecklingen av området.

VÄSTER

Resecentrum

NORRCITY

Slottet

Karta över utvecklingsförslagets geografiska avgränsning
(markerat i rött)
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Tidigare ställningstaganden
Relation till övriga styrdokument
Området omfattas av de riktlinjer och målsättningar
som innefattas i den kommunala översiktsplanen
från 2018, strategi för stadsbyggnad och arkitekt från
2018 och den fördjupade översiktsplanen för området mellan Gustavsik och Svampenterminalen (FÖP
Pulsådern) från 2015.
Utvecklingsförslaget är en fördjupning och konkretisering av de befintliga ställningstaganden som listas i
nedanstående dokument. Utvecklingsförslaget är ett
underlag i arbetet med förverkligandet av befintliga
ställningstaganden och ska därför förhålla sig till
befintliga styrdokument.

Översiktsplanen
I den kommunala översiktsplanen från 2018 återges
kommunens övergripande tankar och planering för
utvecklingen de närmaste 25 åren. Översiktsplanen
innefattar övergripande ställningstaganden för hela
kommunen, schematiska ställningstaganden för olika
delar av kommunen och specifika ställningstaganden
för enskilda områden.
Översiktsplanen anger att Örebro ska vara en tät,
sammanhållen och sammanhängande stad som växer
i alla väderstreck. Det område som utvecklingsförslaget omfattar ingår i ett större utvecklingsområde
för norra Örebro där omvandling, komplettering och
nya stadsdelar kan utvecklas för att skapa en större
sammanbindning med innerstaden.
För det området som utvecklingsförslaget omfattar anger översiktsplanen i huvudsak en utveckling
av personintensiva arbetsplatser med anledning av
närheten till goda pendlingsmöjligheter. Översiktsplanen anger även att området ska utvecklas med en
hög täthetsgrad som är karakteristisk för innerstaden. Bromsplan / Längbrotorg som återfinns strax
norr om området beskrivs som en lokal bebyggelsekärna på Norr som är viktig för sin stadsdel. Östra
Bangatan, Storgatan och Östra Nobelgatan pekas ut
som en del av huvudnätet för både bil- och vägtrafik och kollektivtrafik. En framtida passage mellan
Norr och Väster längs Lillån som går förbi Östra
Bangatan och järnvägsområdet finns utpekad som en
viktig framtida passage. Översiktsplanen beskriver
att mark ska reserveras för framtida behov av utökat
spårkapacitet innefattandes. Kommunen vill bland
annat möjliggöra för en ny snabb järnvägsförbindelse
mellan Oslo och Stockholm med stopp i Örebro. En
tänkt sträckning pekas ut i översiktsplanen, mark
i anslutning till sträckningen bör reserveras för att
möjliggöra för förbindelsen.

Strategi för stadsbyggnad och
arkitektur
Örebro kommuns strategi för stadsbyggnad och arkitektur från 2018 är en konkretisering av den kommunala översiktsplanen som fokuserar på den bebyggda
miljön och innefattar ställningstaganden om var och
hur staden och landsbygden ska växa i framtiden.
Strategin beskriver mer konkreta resonemang om
frågor såsom skala, strukturer och olika bebyggelsetyper och hur dessa ska utvecklas i det framtida
Örebro.
Likt översiktsplanen utpekar strategin för stadsbyggnad och arkitektur det område som utvecklingsförslaget omfattar som ett framtida omvandlingsområde. Vid utveckling i omvandlingsområden bör stor
vikt läggas vid att integrera områdena i staden och
skapa en upplevelse av en sammanhängande stadsbygd med en utformning av bebyggelse och allmänna
platser som är mer stadsmässig. Detta kan exempelvis ske genom att stora kvarter delas i mindre, att
gator smalnas av och kompletteras med grönska och
genom nya torg- och platsbildningar. Utvecklingen
ska samtidigt värna om värdefulla befintliga kvalitéer och verksamheter. I omvandlingsområden kan
även en friare tolkning av höjdskalan tillåtas i vissa
fall.

Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen
och Gustavsvik
Området behandlas i en fördjupad översiktsplan
(FÖP) från 2015 som omfattar järnvägsområdet i
centrala Örebro. Den fördjupade översiktsplanen är
en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen, och dess riktlinjer gäller därmed framför
den kommunala översiktsplanen.
Den fördjupade översiktsplanen innefattar en övergripande målsättning om att göra området mellan
Gustavsik och Svampen till en del av innerstaden
genom att bebygga restytor längs med järnvägsområdet och Östra Bangatan. I samband med omvandlingen till innerstad ska offentliga stadsmiljöer och
grönstruktur utvecklas och tillskapas där behov och
möjligheter finns. Östra Bangatan beskrivs som ett
viktigt stråk genom staden som på sikt bör omvandlas till en mer stadsmässig gata med gc-banor, trädalléer och bättre framkomlighet för kollektivtrafik.
FÖP:en pekar ut en utveckling av området tillsammans med Svampenterminalen och Holmen som ett
av sex stadsutvecklingsprojekt längs med järnvägs
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Detaljplaner
Området är detaljplanelagt. Större delen av detaljplanerna inom området är från 70- och 80-talet.
Detaljplanerna medger i huvudsak användning för
kontor, handel och trafikändamål. För området
Postterminalen finns en ny detaljplan från 2014 som
håller på att genomföras och där viktiga tankar och
ställningstaganden kring utvecklingen av närområdet med omkringliggande gator finns återgivna.
Detaljplanen innefattar bland annat en öppning
av Ribbingsgatan ut mot Östra Bangatan, en ny
vägsträckning inom Kv Posterminalen och en ny lösning för angöring till Resecentrum inom kvarteret.
Pågående detaljplanarbeten i området finns för del av
Kv Vilan, Kv Lagerhuset och del av Kv Skarven.

Utdrag från FÖP för järnvägsområdet melllan Svampen och
Gustavsvik med utvecklingsförslagets avgränsning markerat
i rött. FÖP:en föreslår bland annat en utveckling av Östra
Bangatan och ytor i dess närhet samt nya länkar över Östra
Bangatan och järnvägsområdet.

området. Målet med stadsutvecklingsutvecklingsprojekten är få igång olika aktiviteter inom området
som leder till fysiska förändringar, där detta utvecklingsförslag utgör en del. Ytorna på östra sidan Östra
Bangatan inom utvecklingsförslagets arbetsområde
utpekas som ett område där ny bebyggelse kan vara
möjlig, med potential att utveckla området till en
tätare och mer attraktiv del av staden. En förstärkt
framtida koppling vid Lillån över till västra Örebro
och ett eventuellt nyttjande av en befintlig tunnel
under järnvägsområdet vid Postterminalen pekas ut
som potentiella framtida länkar.
Övriga ställningstaganden och idéer som innefattas
i den fördjupade översiktsplanen som berör utvecklingsförslaget är bland annat byggnation på Postterminalenområdet, en utveckling av resecentrum med
ev. ny bebyggelse, målsättningar om att stärka och
gestalta Örebros entréer samt en utveckling av områdena Svampenterminalen och Holmen strax norr om
utvecklingsförslagets arbetsområde

Illustration från detaljplan för Kv Postterminalen från 2014
över en tänkt utveckling av kvarteret och omkringliggande
gator.
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Förutsättningar
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Förutsättningar
Klosterbacken utgör ett centralt beläget område
i Örebros innerstad med en attraktiv placering i
närhet till stadskärnan och resecentrum. Området
präglas starkt av infrastruktur i form av större vägar,
det närliggande järnvägsområdet samt ett korsande
industrispår (CV-spåret). Området har i stora delar
en upplöst struktur som har en verksamhetsområdeskaraktär med stora hårdgjorda ytor och en spridd
bebyggelse. Ett antal pågående stadsbyggnadsprojekt
finns inom området, bland annat en utveckling av
Postterminalenområdet, åtgärder längs med Östra
Bangatan och förtätning i Kv Lagerhuset. På grund
av att områdets framtida utveckling i många fall är
beroende av att större frågor såsom CV-spårets framtid och ett eventuellt snabbspår vid järnvägsområdet
löses präglas delar av området även av stora osäkerheter inför dess framtida utveckling.

Bebyggelse & karaktär
Bebyggelsen i området består till största del av en
upplöst bebyggelsestruktur med friliggande byggnader och stora ytor som upptas av infrastruktur
samt ytor för parkering och angöring. Bebyggelsen
blir succesivt mer sluten och tät närmare Storgatan
och skiftar även från ren kontors- och verksamhetsbebyggelse till en mer blandad bebyggelsetyp med
bostäder och verksamheter i bottenplan i en mer
kvartersliknande struktur.

Området utgör en historisk del av staden. Bebyggelsen har därför växt fram över lång tid vilket medfört
en stor tidsmässig blandning. Bland de mer framträdande tidsmässiga inslagen i området finns byggnader från 1700- och 1800-talet som ursprungligen var
kopplade till vårdverksamhet i Kv Vilan, industribebyggelse från sekelskiftet, bostadsbebyggelse från
40- och 50-talet samt kontorsbebyggelse från 70- och
80-talet.

Infrastruktur
Klosterbacksområdet präglas av ett antal större infrastrukturapparater som både korsar och avgränsar
området i olika väderstreck. Östra Bangatan och
Västra Nobelgatan utgör större trafikleder i centrala
Örebro som fördelar stora mängder motortrafik i
innerstaden. Till väster återfinns järnvägsstråket
som passerar genom centrala Örebro och trafikeras
av person- och godstrafik. Spårområdet genom
centrala Örebro avgränsar området till väster och
separerar det från Örebros västra stadsdelar. Ett
eventuellt framtida snabbspår mellan Stockholm och
Oslo är tänkt att gå i tunnel under norra Örebro och
återgå till markläge i det område där Lillån korsar
Östra Bangatan för att sedan fortsätta genom det
befintliga järnvägsområdet. Området genomkorsas
även av CV-spåret som leder spårtrafik från CV-området till öster med verkstadsfunktioner kopplade till
underhåll av järnvägstrafik. Örebro kommun och
Jernhusen planerar en utveckling av CV-området i
framtiden som kan innebära att spåret på sikt tas ur
bruk.
Storgatan och Järnvägsgatan utgör befintliga huvudcykelstråk i staden. Östra Bangatan, Östra Nobelgatan / S. Grev Rosengatan finns tillsammans med
en sträckning längs med Lillån utpekade i den kommunala översiktsplanen som en del i det framtida
huvudcykelnätet med hög framkomlighet för cyklister. Gång- och cykelbana längs Östra Bangatan upp
till Ribbingsgatan planeras genomföras i närtid.
Området ligger nära en viktig kollektivtrafiknod i
form av resecentrum med goda förbindelser i form
av persontåg, lokal- och regionalbusstrafik, övrig
busstrafik och taxi. Östra Bangatan, Storgatan och
Östra Nobelgatan utgör huvudstråk för kollektivtrafiken i Örebro stad. På Storgatan finns även hållplatslägen för lokal- och regionalbusstrafik.

Utdrag från stadsplan från 1945 som visar gatuoch bebyggelsestrukturen innan Östra Bangatans
omdragning.
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Grön- och blåstruktur
Befintlig grönstruktur i området återfinns i huvudsak längs Lillån och Åkullen samt på parkytor vid
Olaus Petri Kyrkan. En större grönvolym i form av
uppvuxna träd och buskar inryms även inom Kv
Vilan. Klosterbacken ligger i en del av Örebro där
det finns en konstaterad brist på offentlig grönstruktur. Bristen på grönstruktur är särskilt stor i stadskärnan och på Norrcity.
Området innefattar en del av Lillån. Lillån sträcker
sig från Lången genom centrala Örebro och ner
mot Hjälmaren och har enligt VISS dålig ekologisk
status. Lillån är utpekad som ett viktigt grönstråk i
Översiktsplanen där mark längs med ån ska säkras
för allmänhetens rekreation och möjlighet att röra
sig.
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utgör stadens viktigaste knutpunkt för infrastruktur.
Mot Storgatan finns en större blandning av funktioner med bostäder och lokaler i bottenplan.

Markägoförhållanden
Inom området finns ett antal större fastighetsägare.
Örebro kommun äger huvudsakligen mark kopplad
till Östra Bangatan och Resecentrum. Järnvägsområdet samt omkringliggande spårområden samt större
delen av CV-spårets sträckning ägs av Trafikverket.
Örebroporten Fastigheter AB äger större delen av
fastigheterna inom Kv Kexfabriken, fastigheten
Vilan 2 tillhör Länsgården Fastigheter AB. Övriga
fastigheter i området ägs av olika privata fastighetsägare.

Kulturmiljö
Viktiga kulturmiljöer inom området finns framförallt inom Kv Vilan med dess historia av vårdverksamhet och i form av den f.d. Kexfabriken vid Ribbingsgatan. Olaus Petrikyrkan med dess omgivning
utgör en annan högt värderat objekt i närområdet.
Enskilda objekt av kulturhistoriskt värde finns
även inom andra delar av området. Större delen av
området är en del av ett medeltida kulturlager och
är därför markerat som fast fornlämning med undersökningskrav vid ändrad markanvändning. Området
ligger även i direkt anslutning till riksintresset för
kulturmiljö som täcker centrala Örebro.

Risker och störningar

Karta över offentlig grönstruktur i närområdet (mörkgrönt)
samt ytor som ligger inom 100 meter från grönstruktur
(ljusgrönt).

Funktioner
De huvudsakliga funktionerna i området består av
kontor och verksamheter samt ytor för olika trafikändamål. Området innefattar Klosterbackens äldreboende och Olaus Petri vårdcentral som utgör större
vårdverksamheter. Området ligger i nära anslutning
till Resecentrum och Örebro centralstation som

Området omfattas av ett antal riskaspekter och störningar. Närheten till järnvägsområdet som trafikeras
med farlig gods medför att frågor om risk kopplade
till spårtrafik och farligt gods behöver utredas. Detta
gäller särskilt de delar på västra sidan Östra Bangatan där riskfrågorna kan vara avgörande för vilket
utveckling som är möjlig. Spårtrafik på järnvägsleden
och förekomsten av större trafikleder för motortrafik
innebär att stora delar av området är utsatta för höga
bullernivåer. På grund av områdets närhet till Lillån
finns även frågor om översvämningsrisk i vissa delar.
Eftersom utvecklingsförslaget titta på tänkbara
strukturer och användningar översiktligt görs inga
mer ingående utredningar eller ställningstaganden
kring hanteringen av risker och störningar som
behöver hanteras i en fortsatt planläggning. Utvecklingsförslaget försöker dock förhålla sig till förekomsten av risker och störningar som tidigare konstaterats i sin föreslagna markanvändning.
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Utvecklingsförslag
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Utvecklingsförslag
Utvecklingsförslaget bygger på en målbild om att
omvandla Klosterbacksområdet till en del av Örebros innerstad. Genom att utveckla området med
en mer stadsmässig struktur sker en förlängning av
staden norrut och de norra stadsdelarna blir en mer
integrerad del av stadsväven. Klosterbackens framtida omvandling spelar även en viktig roll i att förbättra kopplingarna mellan norra och västra Örebro,
länka de norra stadsdelarna till resecentrum samt
omvandla Östra Bangatan från en trafikled till en
mer stadsmässig gata.

vissa strategiska och omsorgsfullt utvald
platser kan höghus vara möjliga. Påverkan
på stadens siluett liksom siktlinjer från bland
annat Olaus Petri kyrkan behöver utredas.

Bryt barriärerna och skapa ett mer
finmaskigt gatunät

En tätare, effektivare och stadsmässigare bebyggelse

Området domineras idag av en uppbruten gatustruktur med stora barriärsbildande trafikrum där bil- och
järnvägstrafik utgör de dominerande trafikslagen.
Genom att skapa en större finmaskighet i gatunätet
och prioritera åtgärder för gång- och cykeltrafikanter
skapas förutsättningar för större framkomlighet, mer
rörelse och större möjligheter till vistelse i området.
•

Gatunätet bryts upp i en mer finmaskig
struktur med nya kopplingar vid bland annat
Köping-Hultsgatan, Ribbingsgatan och
genom Kv Kexfabriken. Nya länkar skapas
över Östra Bangatan för att bättre integrera
den med stadens gatunät, möjliggöra passage
över gatan, sänka dess rytm och bidra till ett
mer stadsmässigt gaturum.

•

Gång och cykeltrafik prioriteras upp i
området med nya GC-banor längs med
Östra Bangatan och Östra Nobelgatan /
S. Grevrosensgatan. Gång- och cykelstråk
genom Kv Vilan och längs Norrbackevägen
samt på CV-spåret kan även skapas för
att skapa gena länkar bidra till ett mer
sammanhängande nät. Länkar för GC-trafik
över Östra Bangatan och Östra Nobelgatan
stärks.

•

CV-spåret kan i framtiden omvandlas
till ett grönt stråk som kopplar samman
Klosterbackenområdet med CV-området och
USÖ med en gen och säker GC-länk.

•

Lillåstråket förbättras på sikt med en ny och
förbättrad passage under järnvägsområdet
och Östra Bangatan som stärker stråket och
förbinder staden i östvästligt led.

Bebyggelsen i området bör kompletteras med större
täthet och ges en mer stadsmässig karaktär för att
förlänga innerstaden norrut och väva samman Norrcity med Norr och Väster. Ett förtätning av området
bidrar till ett mer effektivt användande av attraktiv
och strategiskt belägen mark i staden.
•

Ineffektivt använda ytor och lucktomter
bebyggs med en tätare, effektivare och
stadsmässig struktur som tar tillvara på
områdets potential. I vissa delar kan befintlig
bebyggelse behöva ersättas för att uppnå en
högre effektivitet. Ytkrävande användning
såsom markparkering undviks.

•

Klosterbacken utgör en del av Örebros
entré norrifrån. Bebyggelse i anslutning till
Östra Bangatan och spårområdet bör ges
en gestaltning som tar hänsyn till områdets
funktion som skyltläge och entré till centrala
Örebro.

•

Ny bebyggelse längs Östra Bangatan bör
i större utsträckning vända sig mot gatan
och bidra till ambitionen att skapa ett mer
stadsmässigt trafikrum.

•

Skalan i området kan tillåtas vara högre längs
Östra Bangatan men måste samtidigt förhålla
sig till befintliga byggnader och miljöer. På
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•

Befintlig tunnel för verksamhet vid
Postterminalenområdet kan ev. nyttjas som
en ny gångtunnel under järnvägsområdet i
framtiden.

•

Södra Grev. Rosengatan utgör ett viktigt
framtida kollektivtrafikstråk, bland annat för
framtida kollektivtrafikförsörjning till USÖ
och CV-området. Detta behöver beaktas vid
planering på närliggande gator och områden.

Komplettera befintliga funktioner
I samband med att området omvandlas bör befintliga
funktioner kompletteras och funktioner som saknas
i området tillskapas. En större blandning av funktioner blir en del i Klosterbackens utveckling mot en
större stadsmässighet och ger förutsättningar för fler
målpunkter och mer rörelse i området.
•

Områdets funktioner bör ta tillvara på
det stationsnära läget. Personalintensiva
arbetsplatser och offentliga funktioner med
krav på hög tillgänglighet kan vara lämpliga
att placera inom området, särskilt i anslutning
till resencentrum.

•

En balans mellan bostäder, handel och
arbetsplatser i innerstaden bör eftersträvas för
att undvika en ensidig användning och skapa
aktivitet i området.

•

Ny sammanhängande grönstruktur bör
tillskapas inom området för att besvara
bristen på grönska i närområdet. Detta kan
förslagsvis ske inom Kv Vilan i samband med
en framtida omvandling av kvarteret.

•

Gaturum kompletteras i samband med att de
omvandlas med grönstruktur för att bidra
till att tillskapa grönstruktur i området och
ge gatorna estetiska och ekologiska värden
utöver deras funktion som infrastruktur.

•

Åkullens funktion som lokal stadskärna och
mötesplats stärks i samband med planering
och utveckling i anslutning till parken.

•

Ny offentlig plats kan eventuellt kunna
tillskapas i korsningen Köping-Hultgatan Klostergatan på de ytor som idag upptas av
gatorna och CV-spåret.

UTVECKLINGSFÖRSLAG KLOSTERBACKEN
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Den föreslagna markanvändningen syftar till att ta
tillvara på områdets centrala och stationsnära läge
genom att skapa en större koncentration av arbetsplatser och service. Markanvändningen syftar även
till att komplettera områdets befintliga funktioner
och användningar i syfte att uppnå en större blandning och skap aförutsättningar för olika typer av
aktivitet på olika delar av dygnet.
På grund av närheten till resecentrum och förekomsten av störningar från trafikrum och järnväg utgör
kontor och handel den primära markanvändningen
inom området. Eftersom dessa funktioner i viss

utsträckning redan finns representerade bör man
dock sträva efter att komplettera med exempelvis
bostäder i lägen där så bedöms vara lämpligt. Vilan,
Kexfabriken och Lagerhuset är exempel på områden
där en komplettering med bostäder kan vara möjlig.
På de delar av området som ligger närmast spårområdet är den framtida markanvändningen mer osäker.
Risker och störningar kopplade till järnvägsområdet
innebär är parkering och möjligtvis kontor den markanvändning som är mest tänkbara på dessa ytor
om de är möjliga att omvandla. Mark behöver dock i
första hand reserveras för framtida behov av utökad
spårkapacitet.
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Östra Bangatan utgör en av de platser i staden där
befintliga ställningstaganden pekar ut att en högre
bebyggelse kan vara möjlig. Den höjdmässiga skalan
i området måste samtidigt förhålla sig till befintliga
byggnader och miljöer, särskilt i de områden där
viktiga kulturmiljövärden finns. Detta innebär att
frågan om skala generellt är mer känslig i områdets
östra delar längs Storgatan. Höjdskalans påverkan på
viktiga siktlinjer, stadens siluett samt på riksintresset
för kulturmiljö för centrala Örebro behöver utredas
från fall till fall i kommande planarbeten.

I korsningen Östra Bangatan - Östra Nobelgatan
finns en höjdskala på ca sju våningar bland omkringliggande bebyggelse och byggrätter som är tänkt att
markera korsningen och som ny bebyggelse behöver
förhålla sig till. Inom kv Postterminalen finns en
byggrätt för en byggnad på 14 våningar som är tänkt
att markera entrén till staden. En lämplig skala längs
med Östra Bangatan skulle kunna vara 5-7 våningar,
där högre byggnader kan tillåtas i vissa fall, exempelvis för att markera strategiska lägen. Den framtida
skalan längs Östra Bangatan bör utformas med hänsyn till områdets funktion som en viktig entré till
staden.
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Delområden
I syfte att ge en fördjupning kring de frågor som
berör olika delar av det område som förslaget omfattar redovisas här en genomgång av vilka specifika
frågor som behöver behandlas vid utveckling av
olika kvarter och delområden. Syftet är att konkretisera de möjligheter och utmaningar för området
som beskrivits översiktligt tidigare och utgöra ett
underlag för framtida detaljplaneläggningar i området. De punkter som behandlas bör betraktas som en
översiktliga och förutsättningarna behöver i de flesta
fallen utredas närmare i ett senare skede, exempelvis
vid detaljplaneläggning.
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En potentiell omdragning av ledningen ligger
sannolikt längre fram i tiden, vilket innebär
att en utveckling av Kv Vilan eventuellt kan
etappindelas där delar av den västra sidans
utveckling kan behöva vänta tills framtida
förutsättningar klarnat.
Om närmare utredning finner att
spillvattenledningen inte går att flytta
bör man sträva efter att nyttja ytorna
ovanför ledningen på ett mer effektivt
sätt och utforma bebyggelse utifrån dem.
Ytan skulle exempelvis kunna nyttjas för
grönstruktur eller för infrastruktur- och
transportlösningar. Att nyttja ytan för
kollektivtrafik i ett läge nära Resecentrum är
en tänkbar användning.

Exempel från Lindhagensgatan, Stockholm på möjlig framtida utformning av Östra Bangatan.
(Foto: Holger Ellgaard)

•

Utveckling av Östra Bangatan – En
utveckling av kvarteret behöver förhålla sig
till den långsiktiga ambitionerna om att göra
Östra Bangatan till ett mer stadsmässigt
gaturum och de konkreta åtgärder i
gaturummet som detta medför. I närtid
planeras bland annat gång- och cykelbana
på östra sidan om gatan i anslutning till Kv
Vilan.

•

Genomförandekostnader - Fördelningen av
kostnaderna för åtgärder på Östra Bangatan
i anslutning till kvarteret behöver utredas i
planarbetet.

•

Grönstruktur – Kv Vilan utgör en av få
platser i området där större ytor kan bli
föremål för omvandling. Möjligheten att
tillgodose områdets behov av offentlig
grönska inom kvarteret behöver därför
utredas.

•

Ny offentlig plats - Ny offentlig plats skulle
eventuellt kunna tillskapas i korsningen
KH-gatan - Klostergatan på de ytor som idag
upptas av gatorna och CV-spåret.

•

CV-spårets framtid – området påverkas
av CV-spårets framtid och dess framtida
markanvändning. Markanvändningen
inom kvarteret bör beakta en ev. framtida
användning av CV-spåret som stråk. Området
där CV-spåret korsar Östra Bangatan
har potential att bli en ny offentlig plats i
framtiden.

•

Fornlämningar – området finns markerad
som fast fornlämning och arkeologiska
undersökningar kan komma att behövas i
samband med planläggning.

•

Markföroreningar – Vilan 4 och 3
finns markerad i MIFO-registret.
Markundersökning och ev. sanering kan
behövas vid en utveckling av fastigheten

•

Stadens entréer - Kv Vilan utgör en del i
hur entrén till staden norrifrån upplevs.
Gestaltning av tillkommande bebyggelse bör
utformas med hänsyn till detta.

UTVECKLINGSFÖRSLAG KLOSTERBACKEN
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•

Framtida snabbspår - Norra delen av Kv
Lagerhuset
Kexfabriken
innefattar ytor som kan behövas
Öst
för en eventuell
snabbspårsdragning. En
ra N
obe
lga
tan ytor behöver därmed
utveckling av dessa
förhålla sig till en snabbspårets dragning och
S. G
en framtida omdragning av Lillån. Frågorna
rev
R
behöver utredas mer konkret innan någotosengatan
beslut kan tas om utveckling av dessa delar..

•

Kulturmiljöfrågor – den södra fastigheten
innefattar byggnader av kulturhistoriska
värden som bland annat finns utpekade i
FÖP Pulsådern. En utveckling behöver ta
hänsyn till detta och pröva vilken påverkan
på befintlig bebyggelse blir.

•

Ny gatukoppling genom kvarteret - Utifrån
• Utveckling av Åkullen - Åkullen utgör en
ambitionen att omvandla Östra Bangatan
viktig offentlig plats och grönyta inom
NORRCITY
till ett mer stadsmässigt gaturum och skapa
området, och dess funktion kommer
större finmaskighet i vägnätet i området
sannolikt att stärkas i samband med att
kan det finnas behov av att upprätta en ny
området utvecklas. En utveckling av Kv
vägkoppling från Östra Bangatan genom
Kexfabriken behöver förhålla sig till Åkullen
kvarteret till Norrbackavägen. En ny
som en viktig offentlig plats i området.
gatukoppling kan även bidra till att lösa
• Fornlämningar – området finns markerad
angöring inom kvarteret. Gatukopplingens
som fast fornlämning och arkeologiska
genomförbarhet och utformning behöver
undersökningar kan komma att behövas i
utredas närmare i en detaljplaneläggning.
samband med planläggning.
WUtveckling
En
Infrastruktur
Bebyggelseav Östra Bangatan –
utveckling Befintlig
av kvarteret
behöver
förhålla
sig
Planerad länk
Befintligt gatunät
bebyggelse
• Markföroreningar
– Kexfabriken 3
0
till den långsiktiga
ambitionerna om attPotentiell
göra länk
Järnvägsspår
Planerad bebyggelse
finns markerad
i MIFO-registret.
Östra Bangatan
till ett mer stadsmässigt
Befintlig/planerad GC-väg
Omvandlingsomr.
järnväg
Potentiell bebyggelse
Markundersökning
och ev.
sanering kan
gaturum och
de
konkreta åtgärder i Potentiell GC-väg
snabbspår
Viktigt offentligt rum
behövas vidEv.enframtida
utveckling
av fastigheten.
gaturummet
som detta medför. På längre
sikt
Planerad vägkoppling
Ev. framtida snabbspår (under mark)
Offentlig grönstruktur
• Stadens entréer - Kv Kexfabriken utgör en
planeras bland annat gång- och cykelbana
Potentiell vägkoppling
Tunnel (befintlig)
Avgränsningsområde
del i hur entrén till staden norrifrån upplevs.
på östra sidan om gatan i anslutning till Kv
Gestaltning av tillkommande bebyggelse bör
Kexfabriken.
utformas med hänsyn till detta.
Genomförandekostnader - Fördelningen av
kostnaderna för åtgärder på Östra Bangatan
i anslutning till kvarteret behöver utredas i
planarbetet.

•

NOR

Åkullen
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Kv Kexfabriken omfattar fastigheterna Kexfabriken
2, 3 och 5. Nuvarande markanvändning är huvudsakligen kontor samt bostäder på Kexfabriken 5.
Fastigheten innefattar Örebro Kexfabriks gamla
lokaler.
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Kv Postterminalen omfattar fastigheterna Olaus
Petri 3:239, 3:244, 3:234 i privat ägo samt spårfastigheten Olaus Petri 3:119 som ägs av Trafikverket.
Vä
Området omfattar i huvudsak användning för konstra
N
tor, trafikändamål och järnvägsändamål. Området ärobelgatan
nyligen planlagt och håller på att genomföras.
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Frågor som behöver utredas:

•

•

Genomförandefrågor – Området är redan
planlagt och de huvudsakliga tankarna för
dess utformning finns formulerade i gällande
detaljplan. Vissa genomförandefrågor rörande
åtgärder på allmän plats och frågor om
utformning av vägdragning kvarstår. Beslut
om investerinsmedel för åtgärder finns sedan
tidigare men kvarstår att tilldelas. Åtgärderna
innefattar bland annat en ny gatukoppling
Bebyggelse
mot Ribbingsgatan.
Befintlig bebyggelse
Stationsområdets framtid - Områdes
Planerad bebyggelse
framtida trafikföring är beroende
av hur
Potentiell bebyggelse
stationsområdet utvecklas. De tankar
som
Viktigt offentligt
rum
finns formulerade i gällande detaljplan
bygger
Offentlig
grönstruktur
på att en del av stationsområdets trafikbehov
löses inom Kv Postterminalen. Avgränsningsområde
En fortsatt
utveckling bör tillsvidare förhålla sig till de
tankar kring stationsområdets framtid som
finns formulerade i detaljplanen för området.
En fördjupad studie av stationsområdet
behövs på sikt för att avgöra hur en
utveckling av resecentrum påverkar Kv
Postterminalen.

•

Framtida förtätningsmöjligheter – Ytterligare
förtätningsmöjligheter i oqmrådet kan vara
möjliga om befintliga verksamheter och ytor
tappar sin funktion i framtiden. Detta gäller
särskilt ytorna norr om befintlig bebyggelse.

•

Stadens entréer - Kv Postterminalen utgör en
del i hur entrén till staden norrifrån upplevs.
Gestaltning av tillkommande bebyggelse
bör utformas med hänsyn till detta. Hänsyn
bör tas till hur ny bebyggelse upplevs från
järnvägen.

NORRCITY

Infrastruktur
Planerad länk

Befintligt gatunät

Potentiell länk

Järnvägsspår

Befintlig/planerad GC-väg

Omvandlingsomr. järnväg

Potentiell GC-väg

Ev. framtida snabbspår

Planerad vägkoppling

Ev. framtida snabbspår (under mark

Potentiell vägkoppling

Tunnel (befintlig)
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ter AB har förstudie på Korsningen 1. Nuvarande
användning inom kvarteret idag är kontor/handel
samt parkering. Ett planarbete pågår för fastigheten
Lagerhuset 4.
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Frågor som behöver utredas:

•

•

•
CV-spårets framtid – området påverkas
av CV-spårets framtid och dess framtida
markanvändning. Markanvändningen
Infrastruktur
Bebyggelse
inom kvarteret
bör beakta en ev. framtida
Befintlig
bebyggelse
användning av CV-spåret som gång- och Planerad länk
•
Potentiell länk
Planerad bebyggelse
cykelstråk.

upptas av gatorna och CV-spåret.
Markföroreningar – Lagerhuset 4
finns markerad i MIFO-registret.
Markundersökning och ev. sanering kan
behövas vid en utveckling av fastigheten.
Befintligt gatunät

Fornlämningar –Järnvägsspår
området finns markerad
som
fast
fornlämning
och arkeologiska
Befintlig/planerad GC-väg
Omvandlingsomr. järnväg
Potentiell bebyggelse
undersökningar kan komma att behövas i
Klostergatans framtid – Klostergatans
Potentiell GC-väg
Ev. framtida snabbspår
Viktigt offentligt rum
samband med planläggning.
status som länk över Östra Nobelgatan är
Planerad vägkoppling
Ev. framtida snabbspår (under mark)
Offentlig grönstruktur
idag oklar. Gatan utgör en gen länk och
Potentiell vägkoppling
Tunnel (befintlig)
Avgränsningsområde
används i nulägen för passage över gatan.
Länkavståndet till korsningen mellan Östra
Bangatan och Östra Nobelgatan. medför
dock att en reglerad koppling över Östra
Nobelgatan är svår att utföra utifrån ett
trafikperspektiv. Utvecklingsförslagets
översiktliga bedömning är att en
trafikreglerad passage vid Klosterbacken inte
är att föredra med hänsyn till trafikaspektena,
men frågan bör utredas närmare.

•

Kulturmiljöfrågor – Kvarteret innefattar ett
antal byggnader med höga kulturmiljövärden
som behöver tas hänsyn till.

•

Parkeringsbehov – Knappa ytor innebär
att parkeringsbehov på fastigheten är en
utmaning att lösa.

•

Tillgänglighet – Kvarteret är omringat av
barriärer vilket skapar en utmaning i att göra
det tillgängligt och möjliggöra smidig rörelse
till och från kvarteret.

•

Ny offentlig plats - Ny offentlig plats skulle
eventuellt kunna tillskapas i korsningen
KH-gatan - Klostergatan på de ytor som idag
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Kexfabriken

Östra Bangatan

Kv Skarven innefattar fastigheterna Skarven 12, 20,
21 i privat ägo. Kvarteret består idag av bostäder med
lokaler i bottenplan
samt kontor. Området är planVÄSTER
lagt, pågående planuppdrag för ytterligare förtätning
med bostäder och handel finns för nordvästra delen
av kvarteret.
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Frågor som behöver utredas:

•

Koppling till Åkullen - Kv Skarven ligger i
anslutning till Åkullen som utgör en viktig
offentlig plats och parkyta i området. En
utveckling med ny bebyggelse i kvarteret bör
NORRCITY
förhålla sig till Åkullen som offentlig plats.
Möjligheten att exempelvis tillskapa lokaler i
bottenplan för handel bör utredas.

•

Kulturmiljöfrågor – ny utveckling behöver
förhålla sig till de kulturmiljövärden som
finns på befintlig bebyggelse inom kvarteret.

•

Strandskydd - frågor om strandskydd behöver
utredas i planläggning.
– området
finns markerad
Infrastruktur
som
fast
fornlämning och arkeologiska
Planerad länk
Befintlig
bebyggelse
undersökningar
kan
komma
att behövas
Potentiell
länk i
Planerad bebyggelse
samband
med
planläggning.
Befintlig/planerad GC-väg
Potentiell bebyggelse
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• Fornlämningar
Bebyggelse

Befintligt gatunät
Järnvägsspår
Omvandlingsomr. järnväg

Viktigt offentligt rum

Potentiell GC-väg

Ev. framtida snabbspår

Offentlig grönstruktur

Planerad vägkoppling

Ev. framtida snabbspår (under mark)

Avgränsningsområde

Potentiell vägkoppling

Tunnel (befintlig)
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Spårområdet norr om Striketerminalen omfattas av
fastigheten Olaus Petri 3:119, som ägs av trafikverket. Området är planlagt för järnvägsändamål och
används för uppställning av tåg. Initala diskussioner
om ett övertagande av området har förts mellan Örebro kommun och Trafikverket.
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Spårens framtid – frågan om möjligheten att
ta bort spåren norr om Striketerminalen har
diskuterats översiktligt med Trafikverket. Om
detta är möjligt kan det finnas en möjlighet
att bebygga dessa ytor och skapa en motpart
till bebyggelse på Östra Bangatans östra sida.
Riskfrågor – vid utveckling nära järnvägen
behöver hänsyn tas till de risker som finns
från den tågtrafik som trafikerar den
närliggande järnvägsleden, detta gäller både
gods- och persontrafik.
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•

Bebyggelse
Översvämningsrisk
- eventuella åtgärder påInfrastruktur
Planerad länk
Befintlig bebyggelse
området behöver beakta
närheten till Lillån
Planerad
bebyggelse
och risken för översvämning vid höga flöden Potentiell länk
Befintlig/planerad GC-väg
bebyggelse
som finns på delar avPotentiell
området.
Frågor om
Potentiell GC-väg
Viktigt
offentligt
rum
strandskydd behöver även utredas vid en ev.
Planerad vägkoppling
Offentlig grönstruktur
planläggning.

Stadens entréer - Området utgör en del i
hur entrén till staden norrifrån upplevs.
Gestaltning av ev. tillkommande bebyggelse
bör utformas med hänsyn till detta. Hänsyn
bör tas till hur bebyggelsen upplevs från
järnvägen.
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Järnväg / Snabbspår. Åtgärder på
järnvägsleden eller en framtida
snabbspårsdragning kan påverka området.
Dessa frågor behöver hanteras innan en
utveckling av ytorna kan bedömas vara
möjlig. Mark behöver reserveras för framtida
behov av utökad spårkapacitet.
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Ev. framtida snabbspår
Ev. framtida snabbspår (under mark)
Tunnel (befintlig)
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Spårreservat

3:119

Delområdet spårreservatet innefattar marken som
omger spårområdet vid Lillån och innefattar i
huvudsak gatufastigheterna Olaus Petri 3:217 och
Olaus Petri 3:119 samt fastigheten Kexfabriken 1.
Nuvarande användning är i huvudsak järnväg, gata,
park och vattenområde. Området är föremål för
framtida dragning av snabbspår Oslo – Stockholm
(FASE 2) enligt den översiktliga utredning som
gjorts och präglas därför av stora osäkerheter vilket
försvårar en utveckling av området i närtid men
också kan skapa möjligheter i framtiden för större
åtgärder.
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• Fornlämningar – området finns markerad
som fast fornlämning och arkeologiska
undersökningar kan komma att behövas i
samband med planläggning.

•

Bebyggelse

rrb

ac

Potential till stärkt länk över järnvägsområdet
och Östra Bangatan – I samband med att en
eventuell ombyggnad av området sker för att
tillgodose snabbspårets behov bör man sträva
efter att även skapa en ny och förbättrad länk

Vilan
Kopplingar till Svampen-terminalen
- Svampenterminalen2 utgör ett framtida
omvandlingsområde4där en större
mängd bostäder och verksamheter
kan
3
komma att placeras. En omvandling av
Lagerhusetbör utreda behovet
spårreservatsområdet
av och möjligheten
att skapa passager till
Öst
ra N
obe
lga
Svampenterminalområdet.
tan
3:217

Området är föremål för en framtida dragning
av snabbspår och stora ytor behöver
reservas för ett eventuellt spårområde. Den
översiktliga utredning över järnvägens
äst
ra N att snabbspåret
dragning som utförts Vvisar
ob
elg
ata
•
bör gå i tunnel under norra Örebro
n
och övergå till ytläge i det område som
utvecklingsförslagets spårreservat omfattar.Nob
eltu
nne
Omfattande åtgärder och en eventuell
ln
omdragning av Lillån kan behöva utföras.
Resecentrum
Tills frågan om snabbspårets framtid och
utförande är utreda bör området inte tas
i anspråk för ändamål som kan hindra ett
iordningställande av marken. Mark behöver
•
även reserveras för framtida behov av utökad
spårkapacitet på befintligt spårområde

Östra Bangatan

•

över järnvägsområdet till Väster. Lillån är
ett viktigt grönstråk på båda sidor
järnvägen,
Skarven
och en eventuell ombyggnad
av
spårområdet
Rib
bin
gsg
ata att länka samma
skulle kunna ge en möjlighet
n
dessa och göra en markant förstärkning av
stråket.
Pos

•

vä
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Frågor som behöver utredas:

Infrastruktur

Stadens entréer
- Området
Befintligt
gatunät utgör en del i
hur entrén tillJärnvägsspår
staden norrifrån upplevs. 0
Gestaltning av
ev. tillkommande
Befintlig/planerad GC-väg
Omvandlingsomr.
järnväg bebyggelse
Potentiell bebyggelse
bör utformasEv.
med
hänsyn
till detta. Hänsyn
Potentiell GC-väg
framtida
snabbspår
Viktigt offentligt rum
Visionsbild från FÖP Pulsådern över en ny länk vid Lillån
bör tas till hur
upplevs
Planerad vägkoppling
Ev.bebyggelsen
framtida snabbspår
(under från
mark)
Offentlig grönstruktur
under järnvägsområdet.
järnvägen.
Potentiell vägkoppling
Tunnel (befintlig)
Avgränsningsområde
Befintlig bebyggelse

Planerad länk

Planerad bebyggelse

Potentiell länk

•

Översvämningsrisk - eventuella åtgärder på
området behöver beakta närheten till Lillån
och risken för översvämning vid höga flöden.
Frågor om strandskydd behöver även utredas
vid en ev. planläggning.
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Resecentrum

Resecentrum omfattar stationsområdet och dess
kompletterande funktioner och ytor. Området bör
behandlas i en separat fördjupning, Utvecklingsförslaget behandlar därför endast området översiktligt
med fokus på de aspekter som berör övrigt innehåll i
förslaget.
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Frågor som behöver utredas:

•

•

Bebyggelse

Flöden till Postterminalen och
Klosterbacksområdet – En fördjupad
studie av Resecentrums utveckling behöver
titta närmare på hur flöden över till
Postterminalsområdet och Klosterbacken
ska ske på ett smidigt sätt. Kopplingen till
Kv Vilan och dess vårdfunktioner är särskilt
viktig. I de tidiga skisser som finns för
resecentrums utveckling är en del av dess
behov lösta inom Kv Postterminalen.
Ny bebyggelse i korsningspunkten – Ev. ny
bebyggelse i korsningen Östra Bangatan –
Östra Nobelgatan bör förhålla sig till den
bebyggelse som är under genomförande
på övriga fastigheter runt korsning. Ett väl
utfört samspel mellan de olika byggnaderna
kan tillsammans skapa ett välgestaltat
stadsrum och bli en tydlig markering av en
av stadens viktigaste knytpunkter i form av
Resecentrum.

Infrastruktur

Befintlig bebyggelse

Planerad länk

Befintligt gatun

Planerad bebyggelse

Potentiell länk

Järnvägsspår

Potentiell bebyggelse

Befintlig/planerad GC-väg

Omvandlingsom

Viktigt offentligt rum

Potentiell GC-väg

Ev. framtida sna

Offentlig grönstruktur

Planerad vägkoppling

Ev. framtida sna

Avgränsningsområde

Potentiell vägkoppling

Tunnel (befintlig
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För att ge en klarare bild av områdes framtida
utveckling i tid har en schematisk tidsindelning
tagits fram. Tidsindelningen ska ses som en uppskattning av när olika områden kan komma att
utvecklas sett till de frågor som sannolikt behöver
lösas snarare än ställningstagande för när utveckling bör ske. 1 indikerar delområden där genomförande redan pågår eller bedöms kunna ske i närtid. I
denna kategori ingår Postterminalen med gällande
detaljplan under genomförande samt Kv Lagerhuset
och Kv Skarven med pågående planläggning som
bedöms kunna slutföras i närtid. 2 indikerar områden där en utveckling bedöms kunna ske inom ett 5
års-perspektiv. Till denna kategori tillhör delar av Kv

Vilan som inte berörs av en potentiell ledningsflytt
samt delar av Kv Kexfabriken. 3 indikerar områden
som präglas av osäkerheter där en utveckling möjligtvis kan ske inom en 5-10 års period. Till denna
kategori tillhör Kv Vilan västra delar, spårområdet
norr om Postterminalen samt Resecenturm. 4 indikerar områden som präglas av stora osäkerheter där en
tidsuppskattning är svår att göra. Till denna kategori
tillhör området runt Lillån kopplat till en framtida
snabbspårsdragning och en eventuell omdragning av
Lillåns sträckning.
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Bilaga 1 - Preliminär bedömning
ledningsflytt Köping-Hultgatan

A

Ev. flytt av ledning KH-gatan.
Underlagsmaterial 180306

Befintlig ledning: ca 350 m (A - B)
Alt CV-spåret : ~ -30 m
Alt Östra Bangatan: ~ -5 m

B

Möjligheten att ta bort Köping-Hultgatan och
bebygga den har utrett översiktligt i samarbete med
tekniska förvaltningen. Den stora utmaningen i att
bebygga gatan består av de ledningar som idag ligger
i gatan, och särskilt den större spillvattenledning där
stora delar av norra och nordöstra Örebro tätorts
spillvatten går.
Den befintliga ledningen har idag en minimal lutning vilket orsakar problem med spillvattnets flöde
i ledningen. Vid en omdragning av ledningen måste
dess lutning vara minst densamma som idag, och
helst större för att förbättra situationen med spillvattnets självfall. Om en kortare sträckdragning än
idag kan hittas kan detta vara möjligt.
Två potentiella omdragningsmöjligheter har identifierats som båda resulterar i en kortare dragingssträcka. En grov kostnadsbedömning av de två alternativen har också tagits fram av Tekniska förvaltningen. För alternativet CV-spåret som innebär att

dra ledningen i CV-spåret uppskattas kostnaden till
ca 8 miljoner kr. För alternativ Östra Bangatan som
innefattar att ledningen läggs på Östra Bangatans
västra sida och korsar vägen längre söderut uppskattas kostnaden till ca 2,5 miljoner kr. De föreslagna
dragningarnas genomförbarhet har inte utretts
närmare. Kostnadsuppskattningarna innefattar inte
ytterligare kostnader som kan tillkomma till följd
av geotekniska förhållanden, återställning av mark,
påträffandet av markföroreningar, kostnader för trafikanordningar eller projekteringskostnader. Dragningen och kostnadsbedömningen ska betraktas som
preliminära och behöver utredas närmare om frågan
att bebygga Köping-Hultgatan blir aktuell.
Medverkande i bedömningen:
Niklas Gustafsson (SBK), Kristin Karlsson (TF),
Göran Duberg (TF)
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