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Bakgrund
Vi lever i en tid då många av våra etablerade system är i förändring. Digitaliseringen
driver många processer i samhället framåt i snabb takt och nya livsmönster ger avtryck i
bland annat den kommunala fysiska planeringen. Den rådande pandemin under 2020
förde med sig åtgärden att en stor andel av befolkningen arbetar på distans, hemifrån.
Distansarbete kan väcka strategiska frågor som: Hur förändras våra behov av offentliga
rum, mötesplatser och service i närmiljön om en stor del av befolkningen arbetar
hemifrån? Eller hur förändras vardagsresandet och rörelsemönstren i vår kommun när vi
inte reser till och från en arbetsplats dagligen? Kan det få långsiktiga konsekvenser på
våra bosättningsmönster?
Kommunen måste förstå och möta nya förutsättningar, förväntningar och förändrade
livsmönster som både driver på och drivs av digitaliseringen, något som får direkt
påverkan på samhällsbyggandet. En omvärldsanalys som Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) tagit fram betonar exempelvis hur tillgång till robust elförsörjning har
blivit en faktor som påverkar företagsetableringar och bostadsbyggande. Ett annat
exempel är den växande e-handeln som tillsammans med minskad posthantering ställer
nya krav på transporter i bostadsnära miljöer och en förändrad infrastruktur för
pakethantering. Det här är frågor som inte alltid utgör kommunens ansvar, men som
behöver hanteras då de ger avtryck både i den kommunala fysiska planeringen och i
andra frågor som rör nyttjandet av det offentliga rummet. Elförsörjning och
datakommunikation lyfts som två centrala frågor som måste synliggöras och hanteras i
den översiktliga planeringen på ett mer strategiskt sätt än vad som ofta är fallet dag.
Nya livsmönster utmanar rådande fysiska strukturer och tidigare förhållningssätt till
markanvändning. Översiktsplanen är den långsiktiga strategin för mark- och
vattenanvändningen i Örebro och innehåller viktiga hållbarhetsstrategier för vår
kommun. Översiktsplanens strategier löper över en tjugoårsperiod - samtidigt måste
beslut som fattas idag ta hänsyn till processer som präglar samhället för stunden.
Den fysiska planeringen kan beskrivas från att ha fokuserat på fördelningen av mark och
vatten för olika ändamål, till att omfatta konsekvenserna av respektive markanvändning i
allt större utsträckning. Dagens planering innefattar en hård konkurrens av marken och
ska samtidigt skapa förutsättningar för de bakomliggande effekterna så som social
integration och mötesplatser, i kombination med ekosystemtjänster och flexibla
transportsätt. Att balansera de tre hållbarhetsdimensionerna är och kommer att vara
värdegrund i alla beslut som rör översiktlig planering för att bidra till att skapa stabila
system och ett hållbart samhälle.
Föreliggande sammanställning, som är en uppföljning och utvärdering av Örebro
kommuns översiktsplan, ger en bild av hur väl kommunens planering och överväganden
svarar upp mot de strategier och ställningstaganden som översiktsplanen tecknar för att
långsiktigt uppnå en hållbar rumslig samhällsstruktur.
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Syfte
Översiktsplanen utgör tillsammans med Programmet för hållbar utveckling Örebro
kommuns övergripande styrning. Översiktsplanen behöver därför ingå i en kontinuerlig
process där dess strategier successivt stäms av mot utvecklingen i kommunen. Genom
att kontinuerligt följa upp och utvärdera översiktsplanens effekter kan slutsatser dras
kring om planen behöver ändras för att vara ett bra beslutsunderlag. I Örebro kommun
görs en årlig uppföljning som fokuserar på att systematiskt kartlägga översiktsplanens
funktion som vägledande dokument. Vart fjärde år görs dessutom den lagstadgade
uppföljningen i samband med att översiktsplanen i början av varje mandatperiod
utvärderas i en planeringsstrategi.
Den här uppföljningen syftar till att över tid utläsa rumsliga förändringar och geografiska
mönster. Den utgår ifrån utvecklingsstrategin och strävar efter att visa hur väl utfallet
förhåller sig till dem.
Genom att analysera utvecklingen i kommunen geografiskt och kvantitativt i
kombination med kvalitativa analyser är syftet att metodiskt utläsa mönster och förstå
konsekvenserna av dem, för att slutligen kunna föreslå riktning i framtida planering.
Till denna uppföljning har två kompletterande uppföljningar gjorts under 2020. Den ena
har gjorts för att identifiera om de följduppdrag som finns i översiktsplanen fullföljs.
Denna stäms av med Programnämnd samhällsbyggnad och ligger till grund för
prioriteringar framöver. Den andra var en enkät som skickats till förvaltningar, politik
och kommunala bolag i syfte att kartlägga översiktsplanens användbarhet och nya
förutsättningar sedan planen antogs. Sammanställningen av enkäten återfinns i separata
dokument.

Metod
Utgångspunkten för den här uppföljningen är ett antal indikatorer som genom olika
analysmetoder har stark koppling till översiktsplanens utvecklingsstrategi.
Analysmetoderna är både kvantitativa och kvalitativa för att fånga upp komplexiteten i
att analysera den fysiska utvecklingen. Vidare utgångspunkt i valet av indikatorer har varit
att fånga en bredd av infallsvinklar som är viktiga ur ett översiktsplaneperspektiv. Det
har inte varit möjligt att följa upp varenda aspekt av översiktsplanen i denna rapport,
bland annat beroende på att det inte finns tillräckliga system för att följa upp vissa delar,
exempelvis grönstrukturerna. Det finns därför behov av att komplettera uppföljningen
med vissa indikatorer kommande år. Utfallet av indikatorerna visualiseras geografiskt i
kartor i kombination med beskrivande texter och diagram.
Geografiskt avgränsas analyserna till att studera Örebro stad samt de tätorter som i
översiktsplanen pekas ut som kommunala kärnor. Översiktsplanen pekar också ut ett
antal utvecklingsområden såväl inom Örebro stad, som på kommunens landsbygd. Dessa
är specifikt utpekade och särskilt intressanta att analysera utvecklingen inom. Därför
läggs särskild vikt vid dem i uppföljningen. Analyserna avgränsas även till att studera
förhållandena inom 3 respektive 5 km från Storbron, alltså inom de centrala delarna av
Örebro stad som ett generellt mått på koncentration. 3- och 5-kilometersradierna är
direkt kopplade till en hållbar stadsform då det övergripande går att fånga och utvärdera
närhets- och täthetsaspekter utifrån dem.
Resultatet av indikatorerna presenteras var för sig i kombination med en analys.
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Resultat inklusive analys
Tabellen nedan sammanfattar de indikatorer som analyserats i den här uppföljningen.
Kopplingen till utvecklingsstrategin som nämns i tabellen är endast exempel på hur
respektive indikator relaterar till översiktsplanen, betydligt fler kopplingar finns.
Indikator

Mått

Koppling till översiktsplan

Befolkningstäthet

Boende inom 1 hektar

Arbetsplatstäthet

Arbetande inom 1 hektar

Närhet till livsmedelsbutik

Boende inom 400 från en
livsmedelsbutik

Närhet till kollektivtrafik

Boende inom 400 från en
busshållplats

Bostadsstruktur

Andelsfördelning av
befolkning mellan olika
upplåtelseformer inom 1
hektar.
Tillkommande bebyggelse
genom nybyggnation eller
ändring inom nyko6områden

I staden Örebro prioriteras en tät
bostadsbebyggelse och verksamheter
som ger många jobb.
I staden Örebro prioriteras en tät
bostadsbebyggelse och verksamheter
som ger många jobb.
Örebro ska vara en stad med
boendemiljöer med stor närhet till
natur, parker, fritid, service och till
stadskärnan.
I Örebro sker persontransporter
huvudsakligen med kapacitetsstarka
och utrymmessnåla trafikslag, det vill
säga kollektivtrafik, gång och
tvåhjulingar (exempelvis cykel)
Örebro kommuns viktigaste tätorter
och stadens stadsdelar ska präglas av
en blandad bostadsstruktur.

Ny bebyggelse

Utveckling i
utvecklingsområden och
kommunala kärnor

Analys av planeringsläget i
utvecklingsområden i
staden och landsbygdens
kommunala kärnor

Regional funktionalitet

Analys av funktioner och
platser med stor betydelse
för Örebro kommuns
regionala roll

I staden ska den stora mängden
bostäder primärt tillkomma i de
utvecklingsområden som pekas ut i
kartan.
Utanför staden ska bostäder primärt
tillkomma i kommunens tätorter och i
de småorter som är viktiga i sin bygd (i
kartan utpekade kommunala och lokala
kärnor), samt i landsbygdens utpekade
utvecklingsområden.
För att säkerställa att staden växer och
utvecklas enligt ovan, behöver särskilt
geografiskt och resursmässigt fokus
ligga på de i kartan utpekade
utvecklingsområdena.
Örebro är och ska förbli ett regionalt
nav för arbetsmarknad, högre
utbildning, forskning, kvalificerad
service, kultur, idrott och handel.

Segregation och
socioekonomisk
utveckling

Geografisk studie över
socioekonomisk segregation
utifrån indikatorerna
utbildningsnivå,
förvärvsarbete och behov
av ekonomiskt bistånd.
Jämförelse mellan områden
i staden och kommunen.

Tillkommande bostäder ska
komplettera bostadsutbudet för bättre
blandning av hustyper,
upplåtelseformer och bostadsstorlekar,
för att möta olika gruppers behov och
samtidigt skapa en sammanhållen stad
med stadsdelar som kompletterar
varandra och sitter ihop.

Tabell 1. Indikatorer för uppföljning av Örebro kommuns översiktsplan 2020.
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Befolkningstäthet
En tät och sammanhållen kommun innebär ett minskat transportbehov och förbättrade
möjligheter att gå och cykla. Befintlig infrastruktur, som gator, elsystem, vatten och
avlopp, kan i högre utsträckning utnyttjas och befolkningsunderlaget för kollektivtrafik
förstärks när bebyggelsen förtätas och befolkningen koncentreras. Koncentrationen av
människor skapar förutsättningar för möten dem emellan vilket stimulerar många av
samhällets funktioner. Fördelningen och graden av täthet skapar olika förutsättningar för
hur staden används.
En av översiktsplanens grundprinciper är att ökad koncentration ska ske i de utpekade
bebyggelsekärnorna och utvecklingsområdena samt att det i Örebro tätort ska prioriteras
en tät bostadsbebyggelse.
Tabell 2 illustrerar hur den totala befolkningstätheten är fördelad i de områden
översiktsplanen pekar ut för prioritering av kommunens utveckling ur ett
hållbarhetsperspektiv. Av kommunens totala befolkning så bor 55,7 % inom 3 km från
Storbron. Inom 5 km från Storbron bor 77,3 % av kommunens befolkning. Dessa
generella mått på koncentration i Örebro stad visar på att en stor andel bor inom en 5
km radie. Inom de kommunala kärnorna bor 15,9% och inom utvecklingsområdena i
staden bor 8,9 % jämfört med utvecklingsområdena på landsbygden där 7,72% bor.

Nattbefolkning

Antal 2020

Andel 2020

Storbron - 3km
Storbron - 5km

86 876
120 444

55,7%
77,3%

Kommunala kärnor - 400m

24 853

15,9%

Utvecklingsområden - Landsbygd

12 018

7,7%

Utvecklingsområden - Staden

13 995

8,9%

Total befolkning

155 718

100 %

Tabell 2. Befolkningstäthet i Örebro kommun år 2020.
Figur 1 och 2 fångar geografiskt upp hur tätbefolkat Örebro kommun är och belyser de
strategiskt viktiga områdena specifikt. Figur 1 indikerar olika grad av täthet inom
Örebros innerstad och den 3 km radie som används som ett generellt mått på täthet.
Inom de utpekade utvecklingsområdena i staden är det år 2020 väldigt glest befolkat.
Förklaringen kan härledas till att planeringen och genomförandet av planer i dessa
områden inte är klar eftersom översiktsplanens planeringshorisont stärker sig till 2040.
Även om det generellt finns god planberedskap i dessa områden så sker det av naturliga
skäl en eftersläpning innan de är befolkade. Kartan visar tydligt hur utvecklingsområdena
på sikt kommer att binda samman Örebro på ett sätt som saknas idag.
De kommunala kärnorna inom Örebro tätort ger ett något splittrat budskap då vissa idag
är relativt tätbefolkade medan andra har låg täthetsgrad. Kärnan i Aspholmen/Nasta är
ett exempel på hur kommunen i översiktsplanen ser att det på sikt kan utvecklas till ett
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stadsdelscentum men att det ännu inte blivit verklighet. För att Hovsta ska kunna
utvecklas och fylla funktionen som kärna är bland annat beroende av att en pendelstation
kommer till, vilket i sin tur genererar service och arbetstillfället.
De kommunala kärnorna på landsbygden har en låg täthet jämfört med de flesta inom
Örebro tätort. Här är ligger tätheten i den lägre skalan och kan ses i figur 2. Samtliga
mindre tätorter skulle med fördel kunna förstärkas med fler bostäder och på så sätt
stärka nodfunktionen med allt som kommer med en högre koncentration av människor.

Figur 1. Befolkningstäthet i Örebro tätort år 2020.
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Figur 2. Befolkningstäthet i kommunala kärnor på landsbygden år 2020.
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Arbetsplatstäthet
Översiktsplanen pekar ut geografiska lägen lämpliga för arbetsplatser och formulerar
strategier för hur de ska koncentreras. Genom att stora delar av arbetsplatser
samlokaliseras kan infrastruktur samnyttjas i hög utsträckning och på så sätt bidra till en
hållbar bebyggelsestruktur.
Viktiga ställningstaganden i kommunens översiktsplan kopplat till lokalisering av
arbetsplatser är:
•
•

•
•
•

I staden Örebro prioriteras verksamheter som ger många jobb.
Mötesplatser och fungerande vardagsliv i stadsdelarna skapas genom att
tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter
etc. i stor utsträckning lokaliseras till vissa stråk och befintliga eller nya lokala
centrum.
Kunskapsintensiva verksamheter ska primärt lokaliseras centralt i staden.
Kommersiell service av olika slag bör ha en lokal struktur. Etablering bör ske i
stadsdelscentrum, mindre tätorter, nära kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.
I Örebro ska ytkrävande verksamheter lokaliseras längre ut i staden, med närhet
till viktig transportinfrastruktur.

Genom uppföljningen identifieras arbetsplatskluster över tid som också kan jämföras
med översiktsplanens ovanstående strategier med flera. Arbetsplatskluster framträder
genom att mäta tätheten av dagbefolkning (arbetande) inom 100-metersrutor. Eftersom
översiktsplanen pekar ut platser och stråk där ökad koncentration av arbetande är
lämpligt så görs här en jämförelse. I tabell 3 går det att utläsa att det av den totala
dagbefolkningen är en hög koncentration av arbetande i Örebro tätort. 68,30% arbetar
inom 3 km från Storbron och 82,88% inom 5 km från Storbron. Det betyder att
lokaliseringen av arbetsplatser i Örebro kommun i stor utsträckning följer
översiktsplanens strategi som innebär att det i staden Örebro ska prioriteras
verksamheter som ger många jobb.
Inom en radie av 400 m från de kommunala kärnorna arbetar 10,19% av den totala
dagbefolkningen. Med hänvisning till översiktsplanens ovanstående strategier om att
service och andra funktioner som också bidrar till arbetstillfällen, ska lokaliseras till
stadsdelscentrum eller mindre tätorter så är andelen arbetande i de utpekade kommunala
kärnorna relativt låg. Att kärnorna i alla lägen ännu inte har uppnått dess syfte som stark
nodfunktion beror på de givna förutsättningarna i dagsläget och att översiktsplanen är
framåtsyftande med en planeringshorisont som stärker sig till 2040.
Inom utvecklingsområdena som pekas ut i staden arbetar 20,21 % och inom
utvecklingsområdena på landsbygden är motsvarande siffra 3,67%.
Dagbefolkning
Antal
Kommunala kärnor - 400m
8038,5
Storbron - 3km
53876,5
Storbron - 5km
65379
Utvecklingsområden - Landsbygd
2893,5
Utvecklingsområden - Staden
15941,5
Total befolkning
78881
Tabell 3. Arbetandetäthet i Örebro kommun år 2018.

Andel
10,19%
68,30%
82,88%
3,67%
20,21%
100 %
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I figur 3 illustreras hur koncentrationen är fördelad geografiskt. Det tydligaste
arbetsplatsklustret är koncentrerat till Örebro city. Andra områden med en hög
koncentration av arbetsplatser är Aspholmen och Nasta, vilka tillsammans med city har
den allra högsta koncentrationen. Andra kluster som identifieras i kartan är Mariebergs
och Boglundsängens handelsområden samt verksamhetsområdena Berglunda och
Pilängen. Vidare illustrerar kartan ett relativt jämnt fördelat mönster av olika
koncentration, med en succesivt högre koncentration närmre stadskärnan.
De kommunala kärnorna inom Örebro täthet har i många fall inte en högre
koncentration än den närmaste omgivningen vilket kan indikera att ytterligare fokus
behövs för att stärka dessa kärnor. De kommunala kärnorna på landsbygden bedöms å
andra sidan fylla funktionen som nod i relativt stor utsträckning utifrån behovet att förse
befolkningen med servicefunktioner i närområdet. För att det ska vara mer attraktivt att
bosätta sig i landsbygdens utvecklingsstråk kan dock en förstärkning behövas även inom
de kommunala kärnorna på landsbygden.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetandetätheten i Örebro kommun
huvudsakligen följer översiktsplanens strategier. Det dominerande arbetsplatsklustret i
Örebro kommun återfinns i Örebro centrum, sedan finns ett antal mindre områden med
hög koncentration samt ett mönster av en relativt jämnt fördelad koncentration. Genom
att följa utvecklingen över tid kommer tydligare slutsatser kunna göras då det blir tydligt
om en ökning sker i de utpekade områdena eller inte.

UPPFÖLJNING ÖVERSIKTSPLAN

Figur 3. Arbetandetäthet i Örebro tätort.
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Figur 4. Arbetandetäthet i kommunala kärnor på landsbygden.
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Närhet till livsmedelsbutik
Avstånd till service är en viktig fråga för ett hållbart samhälle, inte minst för de grupper i
samhället som inte har tillgång till bil och för att minska bilanvändandet. Indikatorn
redovisar hur stor andel av befolkningen som bor inom 400 meter fågelvägen från en
livsmedelsaffär. Indikatorn kopplar framförallt till översiktsplanens ställningstaganden
om att Örebro ska vara en stad med boendemiljöer med stor närhet till service, att
bebyggelseutvecklingen på landsbygden prioriteras bland annat i kommunens tätorter
samt att de huvudsakliga persontransporterna ska ske med kapacitetsstarka och
utrymmessnåla trafikslag. Resultatet visas både genom tabeller och kartor.
Tabellerna 4–6 visar hur andel och antal av befolkningen som har 400 m eller mindre till
närmsta livsmedelsbutik uppdelat på de geografiska indelningarna hela kommunen,
utvecklingsområden i staden och på landsbygden.

Tillgång till
livsmedelsbutik inom 400
m
Ja
Nej
Totalt

Antal

Andel

87 918
67 800
155 718

56 %
44 %
100 %

Tillgång till
livsmedelsbutik inom 400
m
Ja
Nej
Totalt

Antal

Andel

9696
4300
13 996

69 %
31 %
100 %

Tillgång till
livsmedelsbutik inom 400
m
Ja
Nej
Totalt

Antal

Andel

2539
9480
12 019

21 %
79 %
100 %

Tabell 4. Tillgång till livsmedelsbutik inom 400 m för hela kommunen.

Tabell 5. Tillgång till livsmedelsbutik inom 400 m inom stadens utvecklingsområden.

Tabell 6. Tillgång till livsmedelsbutik inom 400 m inom landsbygdens utvecklingsområden.

Tabellerna i kombination med kartorna på följande sidor visar att närheten till
livsmedelsbutik är som störst i Örebro tätort och de kommunala kärnorna. Av de
kommunala kärnorna är det endast befolkningen i Hovsta samt Aspholmen/Nasta som
inte har en livsmedelsbutik inom 400 m.
När resultatet jämförs med utvecklingen av natt-och dagbefolkning i tidigare indikatorer
går det att utläsa att de till stor del korrelerar. Värt att notera är hur stark koncentration
av dagbefolkning är i Aspholmen/Nasta samt nattbefolkningen i Hovsta, utan att det
finns tillgång till livsmedelsbutik. Strukturen kring de kommunala kärnorna kan med
fördel stärkas ytterligare för att upprätthålla eller utveckla befintlig samhällsservice i
enlighet med översiktsplanens övergripande hållbarhetsstrategier. I stort ser dock
närheten ut att vara god vilket är i linje med översiktsplanens strategier att Örebro ska
vara en stad med boendemiljöer med stor närhet till service, att bebyggelseutvecklingen
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på landsbygden prioriteras bland annat i kommunens tätorter samt att de huvudsakliga
persontransporterna ska ske med kapacitetsstarka och utrymmessnåla trafikslag.

Figur 5. Närhet till livsmedelsbutik i Örebro tätort.
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Figur 6. Närhet till livsmedelsbutik i kommunala kärnor på landsbygden.
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Närhet till kollektivtrafik
Kollektivtrafik är ett yteffektivt och kapacitetsstarkt transportmedel. I en växande stad
som Örebro är anspråken på gaturummen många liksom antalet personer som rör sig
längs dessa. Därför är trafiklösningar som kan transportera många människor på en
relativt liten yta nödvändiga. Avsikten är att kollektivtrafiken år 2040 ska utgöra
ryggraden för persontransporter i Örebro för persontransporter såväl inom staden som
mellan staden och tätorterna i kommunen och regionen.
Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling. Medan
pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger kollektivtrafikens
marknadsandel på en låg nivå jämfört med andra transportsätt. Sedan 2016 har dock
antalet resor med stadsbussarna ökat med 8 % per invånare. Regionbussarna fastnar i
samma köer som bilarna på väg in och ut ur Örebro under rusningstrafik och det tar i
regel 40–60 procent längre tid att ta buss jämfört med bil till Örebro resecentrum från
Odensbacken, Vintrosa, Garphyttan, Fjugesta och Karlskoga. Mellan Örebro och
Glanshammar tar bussresan nästan dubbelt så lång tid. Under 2020 och rådande
pandemisituation beräknas kollektivtrafiken i april, enligt uppgift från Regionen, minskat
med 50–60 procent, både i stads- och regionaltrafik. Införande av BRT i Örebro
kommer att öka framkomligheten för regionbussarna inom staden, eftersom det innebär
särskilda körfält för kollektivtrafiken vilka de också kan utnyttja. Principerna för BRTsystemet kommer att innebära färre, genare och fristående sträckningar samt längre
avstånd mellan hållplatserna. Syftet är att korta ner restiderna och därmed öka
kollektivtrafikens attraktivitet relativt andra färdsätt.
I översiktsplanens utvecklingsstrategi anges att ”I Örebro sker persontransporter
huvudsakligen med kapacitetsstarka och utrymmessnåla trafikslag, det vill
säga kollektivtrafik, gång och tvåhjulingar (exempelvis cykel)”. Strategin är grundläggande
för hur Örebro kommunen planerar infrastruktur. För den enskilde är en faktor som
minskar tröskeln till att åka kollektivt om det är nära till busshållplats från hemmet. Den
här uppföljningen visar hur stor andel av befolkningen i Örebro tätort som bor inom 400
meter från en busshållplats, respektive hur stor andel av befolkningen utanför Örebro
tätort som bor inom 1 kilometer från en busshållplats.
Nedan följer ett antal tabeller som redovisar hur tillgången till kollektivtrafik ser ut
utifrån de geografiska indelningarna hela kommunen, inom utvecklingsområden i staden
och på landsbygden. Inom Örebro tätort räknas tillgången som är inom 400 m från en
hållplats medan utanför Örebro tätort gäller 1000 m.
Tillgång till busshållplats
Antal
Andel
inom 400/1000 m
Ja
87 918
56 %
Nej
67 800
44 %
Totalt
155 718
100 %
Tabell 7. Tillgång till busshållplats inom 400/1000 m för hela kommunens befolkning.
Tillgång till busshållplats
inom 400 m
Ja
Nej
Totalt

Antal

Andel

13 473
523
13 996

96 %
4%
100 %

Tabell 8. Tillgång till busshållplats inom 400 m inom stadens utvecklingsområden.
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Tillgång till busshållplats
Antal
Andel
inom 400 m
Ja
11 471
95 %
Nej
548
5%
Totalt
12 019
100 %
Tabell 9. Tillgång till busshållplats inom 1000 m inom landsbygdens utvecklingsområden.
56 % av hela kommunens befolkning har en busshållplats inom 400 m (Örebro tätort)
respektive 1000 m (utanför Örebro tätort) och andelen för kommunens befolkning som
inte har det är 44 %. Inom utvecklingsområdena i staden har 96 % 400 m eller mindre till
närmsta busshållplats och i utvecklingsområdena på landsbygden har 95 % 1000 m eller
mindre till närmsta busshållplats.
Resultatet visar att majoriteten av befolkningen inom Örebro tätort har tillgång till
kollektivtrafik inom 400 m från bostaden. Då det ännu inte är så befolkat inom de
utpekade utvecklingsområdena så är tillgången ännu inte speciellt stor i dessa områden.
Ett antal mindre delområden inom några befintliga stadsdelar når inte det önskvärda
värdet på 400 m till hållplats, till exempel inom delar av Eklunda/Sörby, Rynninge,
Hagaby, Oxhagen, Hjärsta, Vivalla, Varberga och Runnaby. Detta kan förklaras dels av
att vissa områden är glest befolkade, dels av områdenas fysiska utbredning och
förhållande till gatustrukturen som inte alltid är optimalt planerad utifrån ett
kollektivtrafikperspektiv.
Inom tätorterna som är utpekade som kommunala kärnor har samtliga god tillgång till
kollektivtrafik. Samma gäller i utvecklingsområdena. I samtliga utvecklingsområden på
landsbygden är tillgången god med undantag för i vissa ytterkanter. Det innebär att de
flesta i dessa områden har 1000 m eller mindre till närmsta busshållplats.
Den här uppföljningen mäter närhet till hållplats vilket är en viktig aspekt för att välja att
resa kollektivt, men innebär inte automatiskt att människor väljer att göra det. Turtäthet
och restid är två andra viktiga aspekter för att det ska vara attraktivt att välja buss. Passar
inte bussens tider livsmönstret blir tröskeln hög för att resa kollektivt. På landsbygden är
det viktigt att koncentrera bebyggelsen till utvecklingsområdena för att bevara
busslinjerna eller åstadkomma tillräckligt resandeunderlag för att en hållplats ska kunna
tillskapas. Uppföljningen visar sammantaget att det enligt närhetsprincipen finns goda
förutsättningar att välja att resa hållbart.
Kartorna på följande sidor illustrerar resultatet geografiskt och visuellt.
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Figur 7. Avstånd till busshållplats i Örebro tätort.
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Figur 8. Avstånd till busshållplats i de kommunala kärnorna på landsbygden.
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Bostadsstruktur
I översiktsplanen slås fast att Örebro stad och de större tätorterna ska präglas av en
blandad bostadsstruktur för att tillgodose olika gruppers behov utifrån hushållens
familjesammansättning, ålder, ekonomi, behov av stöd med mera. Med en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer i alla stadsdelar och tätorter kan Örebro bli en mindre
boendesegregerad stad, samtidigt som människor får möjlighet att bo kvar i sitt
närområde i livets olika skeden.

Figur 9. Karta över hur stor andel av befolkningen som bor i hyresrätt.
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Figur 10. Karta över hur stor andel av befolkningen som bor i bostadsrätt.
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Figur 11. Karta över hur stor andel av befolkningen som bor i äganderätt.
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I kartorna framgår tydligt att det finns vissa stadsdelar/orter med en helt, eller mycket
starkt dominerande upplåtelseform, medan andra områden har en större blandning av
upplåtelseformer. Upplåtelseformen äganderätt återfinns i mycket hög utsträckning i
småhusområden, medan hyresrätten nästan uteslutande återfinns i flerfamiljhusområden.
Bostadsrätter återfinns oftast i flerfamiljshus men förekommer också i radhus/kedjehus.
För att bryta den tydliga uppdelningen mellan upplåtelseformer är det viktigt att nya
bostäder uppförs i olika hustyper inom samma område. När det gäller hyresrätter så
finns ett generellt underskott i de mindre tätorterna och i flera områden som domineras
av småhus. Hyresrätten är mycket strakt dominerande i kommunens stora
flerfamiljshusområden uppförda under 50–70-talet. Bostadsbebyggelse från 90-talet och
framåt är generellt mer bland i hustyp och upplåtelseformer.
Det är sammantaget viktigt att kommunens fortsatta planering och markanvisning av
bostäder, både i befintlig bebyggelse som i tillkommande bostadsområden, fortsätter att
sträva mot att utjämna kraftiga skillnader i upplåtelseformer och hustyper då det finns
starka samband mellan bostadsbeståndet och ett flertal andra indikatorer som berör
segregation, se avsnittet om segregation.

Tillkommande bebyggelse
För att följa översiktsplanens strategier och ställningstaganden ska den stora mängden
nya bostäder primärt tillkomma i de utvecklingsområden som översiktsplanen pekar ut.
Vidare framgår i översiktsplanen att en tät bostadsbebyggelse ska prioriteras i Örebro
tätort, för att gynna utveckling i de utpekade bebyggelsekärnorna och
utvecklingsområdena och öka möjligheten till boendemiljöer med stor närhet till service,
kollektivtrafik, stadskärnan mm. Utanför staden ska bostäder primärt tillkomma i
kommunens tätorter och i de småorter som är viktiga i sin bygd (i kartan utpekade
kommunala och lokala kärnor), samt i landsbygdens utpekade utvecklingsområden.
I kartorna nedan presenteras antalet nytillkomna bostäder (genom nybyggnation eller
ändring från annan användning) under 2018 fördelat på nyko6-områdesnivå. Som
framgår är ytan på områdena i tätorter betydligt mindre än på landsbygden, vilket gör det
lite svårt att exakt lokalisera var nybyggnationen har skett i de nyko6-områden som
omfattar en stor yta. Det är dock tydligt att den stora mängden tillkommande bostäder är
uppförda i flerfamiljshus och är koncentrerad till ett litet antal områden i tätorten
Örebro, vilket överensstämmer med översiktsplanens ställningstaganden om att förtäta
innerstaden. Ingen ny bebyggelse har tillkommit i utpekade utvecklingsområden i Örebro
tätort 2018, vilket förklaras av att bebyggelse måste föregås av planläggning av de
områdena, se avsnittet om Utveckling i utvecklingsområden och kommunala kärnor. I
utvecklingsområdena på landsbygden har den tillkommande bebyggelsen i huvudsak
uppförts som småhus i äganderätter. Av de mindre tätorterna är det Vintrosa som har
fått det största tillskott av bostäder i form av radhus.
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Figur 12. Karta över antalet tillkommande bostäder i Örebro tätort genom nybyggnation eller ändring
under 2018, fördelat på statistikområde nyko6.
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Figur 13. Karta över antalet tillkommande bostäder i de kommunala kärnorna på landsbygden genom
nybyggnation eller ändring under 2018, fördelat på statistikområde nyko6.
För att utjämna de skillnader som finns i bostadsstrukturen anger översiktsplanen att
tillkommande bostäder ska komplettera bostadsutbudet för bättre blandning av hustyper,
upplåtelseformer och bostadsstorlekar, för att möta olika gruppers behov och samtidigt
skapa en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och sitter ihop.
Genom att jämföra upplåtelseformen i ny bostadsbebyggelse med upplåtelseformerna i
befintlig bebyggelse kan utvecklingen för kommunen följas. I tabellen nedan
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framkommer bostädernas fördelning i hustyp och upplåtelseformer år 2018 respektive år
2019 i hela kommunen.
2018
2018
antal
procent
Totalt antal lägenheter i beståndet
76 808
100
Lägenheternas
hyresrätt
43 955
57
fördelning mellan
bostadsrätt
12 697
17
upplåtelseformer
äganderätt
20 148
26
uppgift saknas
8
0
Tabell 10. Bostadsbeståndets fördelning i hustyp och upplåtelseform

2019
antal
77 512
44 260
12 947
20 268
37

2019
procent
100
57
17
26
0

Värt att notera är den stora andelen hyresrätten i kommunen och den relativt blygsamma
andelen bostadsrätter. Som synes har den tillkommande bebyggelsen mellan 2018–2019
inte påverkat fördelningen av mellan hustyper och upplåtelseformer på kommunnivå.
Bryter man ner siffrorna i mindre områden kan vissa mindre förändringar dock skönjas. I
tabellen nedan redovisas statistik över betjäningsområden (SCB), där det framgår hur
tillkommande bebyggelse under föregående år har förändrat upplåtelseformen i
respektive område, i vissa fall till en jämnare fördelning, i andra fall har fördelningen
försämrats.
Område

Hyresrätt,
fördelning %
2018 2019
15
15
26
30
16
16
26
30
60
59
60
58
5
6
63
60
61
65
25
24

Bostadsrätt,
fördelning %
2018 2019
13
15
28
26
0
3
28
26
38
38
15
18
4
4
36
36
5
4
47
50

Äganderätt,
fördelning %
2018 2019
72
71
46
44
84
82
46
44
2
3
25
24
91
90
2
2
34
31
28
26

Förändring
Lillån
+
Björkhaga/Karlslund
+
Vintrosa
+
Adolfsberg västra
+
Sörbyängen
+
Almby
+
Ekeby-Almby
+
Ladugårdsängen
+
Hagaby/Ringstorp
Rynninge/
Grenadjärstaden
Söder, östra
83
84
16
15
1
1
Tabell 11. Tillkommande bebyggelse i olika betjäningsområden fördelad mellan upplåtelseform.
Sammantaget kan sägas att tillkommande bebyggelse i hög utsträckning överensstämmer
med översiktsplanens strategi om att förtäta innerstaden. Ingen ny bebyggelse har dock
tillkommit i utpekade utvecklingsområden i Örebro tätort 2018, vilket förklaras av att
bebyggelse måste föregås av planläggning av de områdena vilket behöver följas upp
framgent.
När det gäller strävan mot att utjämna obalanser i kommunens bostadsbestånd har
tillkommande bebyggelse under 2018 i relativt hög uträckning bidragit till en bättre
fördelningen mellan upplåtelseformerna, men det finns undantag där tillkommande
bostäder har förstärkt obalanser eller inte bidragit till någon förändring. Strukturerna i
det äldre bostadsbeståndet, där obalanserna mellan upplåtelseformerna är allra störst, kan
vara svåra att förändra, dels på grund av att områdena är ”färdigbyggda” och därmed inte
har så mycket byggbar yta, dels på grund av andra svårigheter som vilja att investera och
möjlighet till finansiering.
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I kommunens fortsatta planering och markanvisning av bostäder, både i befintlig
bebyggelse som i tillkommande bostadsområden, är strävan mot att utjämna kraftiga
skillnader mycket viktiga, då det finns starka samband mellan bostadsbeståndet och ett
flertal andra indikatorer som berör segregation, se avsnittet om segregation.
För att fullt ut kunna avgöra om tillkommande bostäder ligger i linje med
översiktsplanens intentioner finns det behov av att komplettera och fördjupa analysen av
behoven på bostadsmarknaden kopplat till bland annat demografi, bostadsstorekar,
hushållssammansättning, hushållsekonomi och geografi. Detta sker lämpligen inom
ramen för kommunens bostadsförsörjningsarbete.

Förändring i utvecklingsområden och kommunala
kärnor
Utvecklingsområden i staden

För att säkerställa att staden växer och utvecklas enligt översiktsplanens strategier
behöver särskilt fokus läggas på de utpekade utvecklingsområdena. Här ryms en stor del
av den befolkningsökning och det bostadsbehov som finns fram till år 2040. Genom
utveckling av ny och kompletterande bebyggelse-, trafik- och grönstruktur i dessa
områden skapas förutsättningar för en mer sammanhållen stad där det i människors
vardag finns en närhet till vardagliga funktioner, arbetsplatser, rekreation, natur och
kultur.
Nedan beskrivs planeringsläget för respektive utvecklingsområde och kommunal kärna.
Antagna, beslutade och pågående planer presenteras i en tabell och är kompletterade
med en analys av vilka återstående planeringsbehov som finns kopplat till syftet med
utvecklingsområdet eller hur den aktuella tätorten ska kunna utvecklas i sin roll som
kommunal kärna.

Figur 14. Karta över utvecklingsområden och kärnor i Örebro tätort
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Södra staden

Syfte. Området mellan universitetet, Sörbybacken, Glomman, Södra Ladugårdsskogen
och Marieberg utvecklas med fler stadsdelar och kompletteringar som sammanbinder
staden i denna del, cirka 13 000–17 000 (5900-7700 bostäder) invånare. Ett huvudsyfte
med utvecklingsområdet är att knyta ihop Adolfsberg och Marieberg med Brickebacken,
universitetsområdet och Sörbyängen men att samtidigt beakta naturområdenas
möjligheter till att skapa attraktiva boendealternativ och kopplingar.
Plantyp

Syfte/Innehåll

Planprogram för
Södra
Ladugårdsskogen
Planprogram för
Tybbleängen

Bostäder, skola,
verksamheter, lokal
kärna
Bostäder, skola,
verksamheter,
kommunal kärna
Planprogram för
Centrumutveckling,
Brickebackenområdet bostäder, skola,
offentlig och
kommersiell service
Dp Törsjö 3:14 m fl; Bostäder, skola,
(Marieberg)
lokal kärna
Dp Almby 11:148;
Bostäder, förskola,
(Tamarinden)
mindre
verksamheter
Dp Tallkotten
Bostäder

Antal bostäder/
invånare
2300/5000

Status

800/1800

Pågående

650-950/1400-2100
inom
utvecklingsområdet

Pågående

1200/2600

Antagen

600/1300

Antagen

Antaget

Se planprogram för
Pågående
Brickebackensområdet
Dp Södra
Bostäder, skola,
Se planprogram för
Planuppdrag
Ladugårdsskogen
lokal kärna
Södra
etapp 1
Ladugårdsskogen
Tabell 12. Antagna, beslutade och pågående planer i Södra staden.
Planmässiga förutsättningar. Planstöd (i översiktliga planer och detaljplaner) för ca
5700 bostäder/12500 invånare.
Framtida behov. I ett längre tidsperspektiv, möjligen på 10 års sikt, finns behov av att
översiktligt planera den nya stadsdelen vid Glomman. Stadsdelen är av stor strategisk
betydelse för att knyta samman Brickebacken och Adolfsberg/Södra Ladugårdsskogen.
Östra innerstaden

Syfte. Området mellan CV, Kartongbruket och Österplan utvecklas som ny innerstad,
cirka 15 000 invånare (6800 bostäder), med övergripande syfte att skapa
sammanhängande stadsbygd in mot befintlig innerstad, mot omgivande naturlandskap
och med varandra och befintliga övriga stadsdelar.
Plantyp

Syfte/Innehåll

Planprogram för
CV

Omvandling,
bostäder,
verksamheter, skola,
lokal kärna

Antal bostäder/
invånare
2300-2500/50005500

Status
Antaget
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Utvecklingsförslag
för Pappersbruket
Dp Gasklockan 2
m fl (Österplan)

Olaus Petri 3:233
(Alnängarna)
Gasklockan 15
(Österplan)
Olaus Petri 3:233
(CV)

Omvandling,
bostäder,
verksamheter, skola,
lokal kärna
Blandad bebyggelse
med bostäder,
handel, förskola,
kontor, mindre
verksamheter
Bostäder, skola

Ej beräknat

Påbörjat

500/1100

Antagen

230/500

Antagen

Bostäder m m

400/900

Pågående

Omvandling,
Se planprogram för
bostäder,
CV
verksamheter,
Pappersbruket 41
Bostäder, skola, lokal Ej beräknat
kärna
Tabell 13. Antagna, beslutade och pågående planer i Östra innerstaden.

Pågående
Planuppdrag

Planmässiga förutsättningar. Planstöd (i översiktliga planer och detaljplaner) för
bostäder (3400-3600) för ca 7900 invånare. Kostsamt genomförande och längre
genomförandetid till följd av markföroreningar är att förvänta i alla nya stadsdelar.
Framtida behov. I och med framtagande av utvecklingsförslag för Pappersbruket täcks
behovet i nuläget av översiktlig planering i utvecklingsområdet.
Norra staden

Syfte. Området mellan Holmen, Boglundsängen, Vivalla, Lundby och Vallby utvecklas
med omvandling, kompletteringar och nya stadsdelar som sammanbinder denna del av
staden samt med innerstaden, cirka 4 500–10 000 invånare (2000–4500 bostäder). Syftet
med utvecklingsområdet är att koppla samman Vivalla, Lundby och Boglundsängen med
dels innerstaden via Holmen, dels Lillån, vilket förutsätter genomtänkt bebyggelse- och
infrastrukturplanering.
Plantyp

Syfte/Innehåll

FÖP VivallaBoglundsängen

Ökad bostadsblandning,
kopplingar mellan
Vivalla och övriga
staden m m
Utveckla platser och
områden längsmed
järnvägen och minska
dess barriärverkan
Kontor, verksamheter,
bostäder

FÖP för
järnvägsområdet
mellan Svampen
och Gustavsvik
Utvecklingsförslag
för Klosterbacken
Planprogram för
Holmen

Omvandling, bostäder,
verksamheter, skola,
lokal kärna

Antal bostäder/
invånare
300/700

Status

Primärt
verksamheter och
kontor (färre antal
bostäder)
Primärt
verksamheter och
kontor (färre antal
bostäder)
2000-3000/44006600

Antagen

Antagen

Beslutat

Pågående
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Utvecklingsförslag bostäder, verksamheter, 1000/2200
för norra Lillån
skola, lokal kärna
Dp Kryptonet 1
Handel
(Boglundsängen)
Dp Växellådan 4
Handel
Hovsta-Gryt 1:5
Bostäder
x/x
(Lillån)
Förlunda 5:7
Bostäder
x/x
(Lillån)
Förlunda 7:3
Bostäder, skola
x/x
Tabell 14. Antagna, beslutade och pågående planer i Norra staden.

Beslutat
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Planmässiga förutsättningar. Planstöd (i översiktliga planer och detaljplaner) för
bostäder (3300-4300) för ca 7300-9500 invånare.
Framtida behov. I ett längre tidsperspektiv, möjligen på 10 års sikt, finns behov av att
översiktligt planera den nya stadsdelen Vallby, som blir strategiskt viktig för att binda
samman Lundby och Lillån.
Västra staden

Syfte. Området mellan Björkhaga, Västra Runnaby, Mellringe och Nyponlunden samt
stråket längs Ekersvägen in mot Markbacken utvecklas med nya stadsdelar,
kompletteringar och omgestaltade trafikrum, cirka 4 000–6 000 invånare (1800–2700
bostäder).
Plantyp

Syfte/Innehåll

Antal bostäder/
invånare
1000–
1400/22003000
180–220/400500

Utvecklingsförslag Bostäder, skola, lokal kärna
för MellringeHeden
Utvecklingsförslag Kompletteringsbebyggelse i
för VarbergaVarberga och längsmed
Ekersvägen
Ekersvägen
Dp Varberga 10
Handel, bostäder, lokal
40/100
(Varberga C)
kärna
Dp Varberga 1
Bostäder
20/50
och 2 m fl
Dp Längbro 2:77
Bostäder, skola, handel,
500/1100
m fl (Heden)
lokal kärna
Dp Eker 14:178
Bostäder
20/50
(Västra Runnaby)
Tabell 15. Antagna, beslutade och pågående planer i Västra staden

Status
Beslutat
Beslutat
Antagen
Antagen
Antagen
Antagen

Planmässiga förutsättningar. Planstöd (i översiktliga planer och detaljplaner) för
bostäder (1500-1800 bostäder) för ca 3400-4000 invånare.
Framtida behov. Finns idag inga fortsatta behov av översiktlig planering i
utvecklingsområdet utifrån gällande översiktsplan. Emellertid viktigt att ge dessa
områden förtur i markanvisningar och genomförande för att ändra den
tyngdförskjutning som idag finns när det gäller var nybyggnation sker i staden, dvs verka
för att det byggs mer i västra delen av staden.
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Sydvästra innerstaden

Syfte. Området mellan Örnsro, Aspholmen och Gustavsvik kompletteras med fler
arbetsplatser och bostäder som en del i utvecklingen av framtidens innerstad, cirka 3
000–4 000 invånare (1400–1800 bostäder). Utvecklingsområdet har därtill ett viktigt syfte
att sammanbinda västra delarna av staden med de södra (Gustavsvik och Södra
Ladugårdsängen) och knyta ihop dessa delar med södra delen av innerstaden/bli en del
av framtidens innerstad.
Plantyp

Syfte/Innehåll

Status

Bostäder

Antal bostäder/
invånare
Primärt
verksamheter
och kontor
(färre antal
bostäder)
800–
1400/1800–
3000
200/450

FÖP för
järnvägsområdet
mellan Svampen
och Gustavsvik

Utveckla platser och
områden längsmed
järnvägen och minska dess
barriärverkan

Planprogram för
Aspholmen

Verksamheter, handel,
bostäder, lokal kärna

Dp Nikolai 3:41 m
fl (Örnsro)
Dp Nikolai 3:219
m fl (Gustavsvik)
Dp Målaren 17
(Örnsro)
Nikolai 3:306 m fl
(Örebro Södra)

Bostäder, kontor m m

Ej beräknat

Antagen

Bostäder

x/x

Pågående

infrastrukturkopplingar,
mötesplatser, kontor,
verksamheter
Tabell 16. Antagna, beslutade och pågående planer i Sydvästra innerstaden.

Antagen

Antaget
Antagen

Pågående

Planmässiga förutsättningar. Planstöd (i översiktliga planer och detaljplaner) för
bostäder (1000–1600 bostäder) för ca 2250-3450 invånare. Längre genomförandetid till
följd av ett splittrat markägoförhållande, markföroreningar och kostsamma investeringar
mm.
Framtida behov. Kan finnas ett framtida behov av att översiktligt planera Örnsro.
Sammanvägd bedömning

•

•

•
•

Stora planeringsresurser läggs i alla utvecklingsområden, vilket ger goda
möjligheter att förverkliga de strategier som översiktsplanen har kring
stadsutveckling i Örebro. Planarbetet sker brett i alla områden.
Översiktlig planering i form av beslutade, antagna eller pågående planprogram
och utvecklingsförslag ger goda förutsättningar för fortsatt planering i alla
utvecklingsområden. Framtida behov finns att översiktligt planera områdena
mellan dels Brickebacken och Södra Ladugårdsskogen (Glomman), dels området
mellan Lundby och Lillån (Vallby). Dessa bör påbörjas först om ca 10 år.
Möjligen finns behov av att översiktligt planera även Örnsro.
Detaljplaner finns antagna eller detaljplanearbete pågår i alla
utvecklingsområden. Detaljplanearbete bör fortsatt prioriteras i Mellringe-Heden
samt i Tybbleängen när utvecklingsförslaget är klart.
I de centrala utvecklingsområdena kan markföroreningar, befintliga
verksamheters behov och ett splittrat markägande ge upphov till långa
genomförandetider och kostsamma investeringar.
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Kommunala kärnor (prioriterade tätorter)

I Örebro kommun finns sex tätorter som utifrån sitt serviceinnehåll, storlek och läge i
kommunen är särskilt viktiga för utvecklingen i och vardagslivet för människor i sin del
av kommunen. Dessa är Hovsta, Garphyttan, Vintrosa, Odensbacken, Stora Mellösa och
Glanshammar. Funktionen som kärna innebär att de är eller har stor potential att bli
samlingspunkter för offentlig och kommersiell service vid sidan om Örebro tätort,
viktiga som lokala mötesplatser i ett större omland, starka kollektivtrafiknoder för
förbindelser till/från Örebro och viktiga för människors möjligheter att, oavsett ålder
och socioekonomi, bo kvar i sin hembygd. Därutöver är de viktiga platser för in- och
återflyttning till landsbygden.
Hovsta

Hovsta är en kommunal kärna som har en särpräglad funktion. Orten har idag inte ett
lika stort offentligt och kommersiellt utbud som övriga kommunala kärnor. Dess
funktion och roll som kommunal kärna hänger framför allt ihop med den möjlighet som
finns till pendeltågstation, vilken skulle få potentiellt stor utvecklingsmöjlighet för orten
både som bostads- och serviceort. Med karaktären som pendang till Örebro cirka 8
kilometer bort blir ortens karaktär i dagsläget mer som en villastadsdel likt närliggande
Lillån. Orten har 2771 invånare och har minskat sin befolkning med 4 % de senaste tio
åren.
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: Kumla 1:27 m fl (Hovsta) (antagen, flerbostadshus, rad- och
parhus, villabebyggelse och förskola, ca 350 invånare)
• Investeringar i stadsmiljön: • Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 3
• Tillgängliga kommunala villatomter:
• Planmässiga förutsättningar: De planmässiga förutsättningarna är goda för
Hovsta med en nyantagen detaljplan som möjliggör för mycket bostäder.
Framtida behov
• Invänta statlig planering för att påbörja översiktlig planering för stadsutveckling
runt pendeltågsstation.
Garphyttan

Garphyttan är en tätort i västra delen av kommunen, ca 14 kilometer från Örebro, och
har ett serviceinnehåll bestående av livsmedelsaffär, F-6-skola, förskola, serviceboende
och ett visst övrigt kommersiellt utbud. Orten har 1557 invånare med en bostadsstruktur
som till 70 % utgörs av småhus och består av främst äganderätter (55 %) och hyresrätter
(33 %), men även en del bostadsrätter (12 %). Befolkningsutvecklingen har varit negativ
de senaste 10 åren (-4 %).
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: Garphyttan 5:13 (småhusbebyggelse cirka 70 bostäder, antagen)
• Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 4
• Tillgängliga kommunala villatomter: 0
• Planmässiga förutsättningar: Detaljplan som medger ytterligare nybyggnation
finns (se ovan).
Framtida behov
• Behovet utgörs av att bygga ut infrastruktur för att kunna genomföra nämnd
detaljplan (Garphyttan 5:13) i sin helhet.
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Vintrosa

Vintrosa, som under de senaste åren har vuxit samman med Lanna i Lekebergs kommun,
är beläget i västra delen av kommunen ca 16 kilometer från Örebro. Orten har en
bostadsstruktur som till 94 % utgörs av småhus, främst i äganderätt (84 %) och ett
serviceinnehåll bestående av livsmedelsaffär, F-6-skola, förskola och serviceboende samt
ett visst övrigt kommersiellt utbud. Bostadsstrukturen präglas av få hyres- och
bostadsrätter. Befolkningsutvecklingen i det ursprungliga Vintrosa är svår att bedöma
men tillsammans med Lanna utgör den en expansiv ort som har ökat sin befolkning
mycket under senare år (främst i Lanna).
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: • Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 0 (pga inga tillgängliga)
• Tillgängliga kommunala villatomter: 0
• Planmässiga förutsättningar: Finns i dagsläget inga planer som möjliggör för
nybyggnation på orten.
Framtida behov
• Finns behov av planer som möjliggör för blandad bostadsbebyggelse, primärt
småhus och bebyggelse som möjliggör för hyres- eller bostadsrätter, något som
förutsätter strategiska markinköp om den ska ske enligt Örebromodellen.
Investeringar för att stärka ortens nodfunktion kan behövas.
Odensbacken

Odensbacken är den största tätorten i Östernärke och utgör dess centralpunkt.
Avståndet till Örebro är cirka 25 kilometer och serviceinnehållet är stort jämfört med
övriga mindre tätorter i Örebro kommun och består av livsmedelsaffär, F-9-skola,
förskola, serviceboende och ett större övrigt kommersiellt utbud. På orten finns också
fler arbetsplatser (självförsörjningsgraden är 34 %). Odensbacken har 1335 invånare,
vilket är en minskning med 1 % jämfört med de senaste tio åren. Bostadsstrukturen
domineras av småhus (73 %) medan fördelningen mellan hyresrätter och äganderätter är
förhållandevis lika (hyresrätt, 44 %, och äganderätt, 56 %).
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: Hummelsta 12:1 (småhusbebyggelse, pågående), Valsta 12:4
(flerbostadshus, antagen, ca 15-20 bostäder)
• Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 0 (pga inga tillgängliga)
• Tillgängliga kommunala villatomter: 0
• Planmässiga förutsättningar: Förutom ovan redovisade planer finns en detaljplan
på privat mark som möjliggör för 3 villor.
Framtida behov
• Behoven för Odensbacken är tvådelat, dels framtagande av planer för både
småhus- och flerbostadsbebyggelse, möjligen med inslag av bostadsrätter, dels
investeringar i stadsmiljön för att stärka ortens nodfunktion.
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Stora Mellösa

Stora Mellösa är beläget i Östernärke och utgör där tillsammans med Odensbacken
kommundelens två kommunala kärnor. Avståndet till Örebro är ca 20 kilometer och
serviceinnehållet utgörs av en livsmedelsaffär, F-6-skola, förskola, serviceboende och ett
visst övrigt kommersiellt utbud. Orten har 813 invånare med en bostadsstruktur som till
81 % utgörs av småhus och består av främst äganderätter (70 %) och hyresrätter (26 %).
Befolkningsutvecklingen har varit positiv de senaste 10 åren (5 %).
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: • Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 5
• Tillgängliga kommunala villatomter: 0
• Planmässiga förutsättningar: I dagsläget finns inga detaljplaner som möjliggör
för fortsatt nybyggnation på orten.
Framtida behov
• Under en femårsperiod finns det behov av att påbörja planläggning av någon av
de ytor som finns utpekade i översiktsplanen.
Glanshammar

Glanshammar är en tätort i nordöstra delen av kommunen, ca 12 kilometer från Örebro,
och har ett serviceinnehåll bestående av livsmedelsaffär, F-6-skola, förskola,
serviceboende och ett visst övrigt kommersiellt utbud. Orten har 800 invånare med en
bostadsstruktur som till 77 % utgörs av småhus och består av främst äganderätter (64 %)
och hyresrätter (36 %). Befolkningsutvecklingen har varit positiv de senaste 10 åren (10
%).
Planmässiga förutsättningar
• Detaljplaner: Glanshammar 7:2 m fl (småhus, antagen, 2–3 bostäder)
• Sålda kommunala villatomter (from 2018-): 0 (pga inga tillgängliga)
• Tillgängliga kommunala villatomter: 0
• Planmässiga förutsättningar: Flera ytor utpekade i ÖP, inga detaljplaner
undantaget ovan nämnda som möjliggör för nybyggnation.
Framtida behov
• Finns behov av planer som möjliggör för blandad bostadsbebyggelseutveckling
något som förutsätter strategiska markinköp om den ska ske enligt
Örebromodellen. Behov finns av småhus i form av villor och grupphus samt
mindre flerbostadshus. Finns i dagsläget inga bostadsrätter.
Sammanvägd bedömning

•

•

De kommunala kärnornas nodfunktion stärks långsiktigt genom god
planberedskap för framför allt bostäder och därmed en positiv
befolkningsutveckling. På så sätt stärks befolkningsunderlaget för den
grundläggande service som behövs i kommunens landsbygdsområden och som
gör dem till boendekomplement till Örebro tätort. Strategiskt belägna
stadsmiljöinvesteringar kan stärka de kommunala kärnornas attraktivitet.
Stora behov finns i alla kommunala kärnor för möjligheter till nybyggnation av
såväl småhus som andra boendeformer. Det finns i dagsläget endast kommunala
villatomter att erbjuda i Garphyttan och möjligheter till byggnation av
flerbostadshus i Odensbacken:
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o

•

I Glanshammar och Vintrosa behöver detta lösas med strategiska
markinköp av ytor som pekas ut i översiktsplanen, vilket bör ges hög
prioritet.
o I Odensbacken, Stora Mellösa och Garphyttan kan det ske genom
framtagande av detaljplaner på kommunalägd mark i enlighet med
översiktsplanen. Prioriterat att detaljplanen i Odensbacken (Hummelsta)
färdigställs.
o Hovsta utgör ett undantag med en nyligen antagen detaljplan för 150 nya
bostäder.
Investering i stadsmiljön kan behövas på flera orter, exempelvis i dess centrala
delar, för att stärka deras nodfunktion. En genomgång av de kommunala
kärnornas centrumområden behöver genomföras för att se vilka insatser som
kan och bör genomföras.

Regional funktionalitet
Strategierna i översiktsplanen som berör kommunens regionala funktionalitet täcker ett
antal områden såsom arbets- och bostadsmarknaden, högre utbildning och sjukvård samt
infrastrukturinvesteringar, men även ett antal strategiska platser i kommunen som genom
sitt innehåll och lokalisering är viktiga för kommunen i ett regionalt perspektiv. Nedan
beskrivs utvecklingen och status för dessa områden och platser.
Högre utbildning och sjukvård
Örebro universitet

•

•

•

Med 15 300 helårsstudenter, 450 doktorander, 135 professorer och 1500
anställda är Örebro storleksmässigt i mellanklassen.
Örebro universitet har många professionsutbildningar, dvs utbildningar som
utöver en formell akademisk examen också ger en yrkesbehörighet.
o Populära utbildningar/program 2020 (topp 40) är: Läkarprogrogrammet
(12), Psykologiprogrammet (17), Socionomprogrammet (21),
Personalvetarprogrammet (34)
o Populära utbildningar/program 2019 (topp 20) var: Juristprogrammet (10),
Läkarprogrammet (17)
Örebro universitet har under senare år etablerat sig på listor över de främsta
lärosätena i världen. Är idag rankat som bland de 400 främsta universiteten i
världen (plats 389) enligt Times Higher Education.

Örebro universitetssjukhus

•

•
•
Analys

•

Örebro universitetssjukhus (USÖ) har ca 550 vårdplatser och 3500 anställda,
vilket gör det till ett av de större sjukhusen i Sverige.
Sjukhuset räknas som ett av sju universitetssjukhus (dvs sjukhus som också
bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom
sjukvård; Campus USÖ inrättat 2014)
I klassen universitetssjukhus är USÖ av Dagens Medicin utsett till bästa
universitetssjukhus 2018 och 2019.

Örebros roll som regional nod för högre utbildning och högspecialiserad
sjukvård framstår som stark. Strategiskt viktigt för den fortsatta utvecklingen att
dessa noders eventuella kommande markanspråk ges företräde i enlighet med
gällande ställningstagande i översiktsplanen.
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Arbetsmarknad
Sysselsättningsutveckling i kommunen

2018

2012–2018 i
antal
Örebro kommun
80 318
8871
Tabell 17 Förändring av dagbefolkning mellan 2012–2018.

2012–2018 i %
12

Logistik

Örebro kommun utsågs till Sveriges bästa logistikläge 2020, kom på en andraplats 2018
och tredjeplats 2019. Mellan 2008–2018 har branschen ökat med ca 1000 direkta
arbetstillfällen.
Analys

Örebros arbetsmarknad har haft en stark utveckling under senare år. Arbetsmarknaden
är differentierad och har ingen dominerande näringsgren. Fyra styrkeområden är vård
och omsorg, logistik, avancerad tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. En mindre
potentiell specialisering är IT/Telekom där framför allt forskning och utveckling av AI är
framträdande. Specialisering finns också i offentlig förvaltning och inom sport-, fritidsoch nöjesverksamheten. I en under året framtagen rapport av nodstäderna i Östra
Mellansverige framhålls att Örebro kommuns två starkaste regionala styrkeområden är
logistik (logistiknod) och högre utbildning (universitetsstad). För att ytterligare stärka
kommunen i ett regionalt perspektiv behöver näringslivet bli än starkare genom att
behålla och locka kompetens i konkurrens med Stockholm. För att åstadkomma det
behöver kunskapsintensiva tjänster utvecklas i form av leverantörer och stödfunktioner
till industrier i kringliggande orter, ökad närvaro av teknikutvecklande och exporterande
företag samt myndighetsfunktioner. I ett översiktsplane- och generellt
planeringsperspektiv innebär det att skapa planmässiga förutsättningar för att stärka de
områden som idag är starka (universitetet och logistik) och särskilt beakta de som
behöver utvecklas.
Inom ramen för kommande uppföljningsarbete behöver de branscher som nämns ovan
följas upp geografiskt.

Regionala transportsamband och noder
Oslo-Sthlm

Örebro kommun arbetar för att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och
Oslo. En bättre järnvägsförbindelse är en viktig faktor för hållbart resande, tillväxt och
utveckling såväl ur ett kommunalt som ett regionalt och nationellt perspektiv.
En avgörande faktor för en bättre förbindelse mellan huvudstäderna är att den saknade
länken mellan Örebro och Karlskoga tillkommer. Under 2020 gjorde Trafikverket en
utredning för att studera förutsättningarna för en anslutning av en ny järnväg till befintlig
bana i Örebro tätort. Utredningen visar på olika förslag till lämpliga platser och sätt att
förgrena godsstråket mot väster och hur dessa ytor kan passeras på ett sätt som är bra
för både järnvägen, befintliga och planerade exploateringar. Örebro kommun har varit
delaktiga i utredningen och har sedan analyserat de olika föreslagna stråken. Ett av
alternativen sammanfaller i stor utsträckning med utpekad lokalisering i översiktsplanen.
Förslaget stärker kommunens bedömning i att det är ett lämpligt läge för en eventuellt ny
järnvägsförbindelse varpå det kommer fungera som huvudalternativ i kommunens
fortsatta fysiska planering.
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För att järnvägen ska förverkligas krävs att Trafikverket anger projektet i den nationella
planen och börjar utreda sträckan, vilket tidigast kan ske 2022 enligt beslut i ÅVS för
Oslo‐Stockholm (2017). Parallellt arbetar bolaget Oslo-Stockholm 2.55 med att påskynda
utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där
emellan. Bolaget ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland,
Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun.
Trafiknoder
Örebro C

•
•
•
•

Byggnation kontorshus och hotell- och kontorshus (Postterminalen), antagen
Bygglov för bostäder, kontor och centrumverksamheter (Lagerhuset 4), antagen
Detaljplan antagen för bostäder, kontor, centrumverksamheter (Fåfängan 1-9),
pågående
Omfattas av Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan
Svampen och Gustavsvik

Örebro Södra

•

•

Detaljplan för infrastrukturkopplingar, mötesplatser, kontor, verksamheter vid
Örebro Södra, pågående
Omfattas av Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan
Svampen och Gustavsvik

Örebro flygplats

•
•

Utvecklingsförslag för området mellan flygplatsen och Berglunda, beslutat
Detaljplan för flygplatsanknuten verksamhet, pågående

Pendeltågstation Hovsta

•

Inväntar Trafikverkets ÅVS

Antal tågavgångar mellan Örebro C och regionala noder inom två timmars restid
Stad/Avgångar
Till
Från
Stockholm, 2h
25
25
Västerås, 1h
19
20
Skövde, 1,5h
11
13
Eskilstuna, 1h
8
8
Linköping, 2h
8 (35)
3 (28)
Karlstad, 2h
4
3
Tabell 18 Tågavgångar mellan Örebro C och närliggande regionala noder.
Stockholm är den regionala nod från vilken det avgår och ankommer flest tåg till och
från Örebro C. Därefter följer Västerås, som ligger längsmed den mest trafikerade
tågsträckningen mellan Örebro och Stockholm. Den tredje mest tillgängliga regionala
noden är Skövde. Därpå följer Eskilstuna och Linköping. Till Linköping finns många
avgångs- och ankomstmöjligheter men endast ett fåtal understiger 2 timmars restid.
Totala antalet resmöjligheter finns inom parentes i tabellen. Minst tillgänglig är Karlstad
av de regionala noder som i dagsläget går att nå med tåg under 2 timmar.
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Analys

Pågående planering kring kommunens stationslägen sker i enlighet med översiktsplanen.
Goda resmöjligheter med hållbara trafikslag finns primärt i östlig riktning mot
Stockholm, främst via Västerås. Förbindelser i västerled samt i nordsydlig riktning
behöver utvecklas att stärka Örebro som transportnod. Oslo-Stockholm-förbindelsen är
central för det förstnämnda och behöver säkerställas planmässigt.

Befolknings- och bostadsutveckling
•

Befolkningstäthet i Örebro stad/tätort (indikator 1)

Befolkningsantal inom
Antal
% av total befolkning
3 km från Storbron
86876
55,7
5 km från Storbron
120444
77,3
Tabell 19 Befolkningstäthet inom 3 och 5 km från Storbron.
•

Befolkningsutveckling i kommunen och Örebro tätort (bostadsförsörjningens
årliga lägesrapport)
2019

2010-2019 i antal 2010-2019 i %
155 696
20 236
15
125 817
18 779
18

Örebro kommun
Örebro tätort
befolkningsstorlek
Örebro tätort
2448
276
befolkningstäthet
Tabell 20 Befolkningsutveckling 2010–2019 för Örebro kommun och Örebro tätort.
•

Analys

•

13

Nybyggnation och planer för nya centrala stadsdelar:
o CV (planprogram, detaljplanering och byggnation pågår)
o Holmen (planprogramsarbete pågår)
o Aspholmen (planprogram, detaljplanering pågår etapp-/punktvis)
o Österplan (detaljplan finns och byggnation pågår, detaljplanering för
kommande etapp pågår)
o Södra Ladugårdsängen (planprogram och detaljplan, markanvisning
och byggnation pågår)
o Pappersbruket (översiktlig planering påbörjat/pågår)

Befolkningsutvecklingen är stark och bostadsbyggandet högt i kommunen. Det
ger goda förutsättningar för en långsiktigt god utveckling men ställer samtidigt
krav på planering och utformning av nya stads- och boendemiljöer. Att
åstadkomma en hållbart tät och sammanhållen stad är av yttersta vikt. För
kommunens regionala nodfunktion bedöms de centrala stadsdelarna ha en viktig
roll då de innebär boende med stor närhet till stationerna och därmed till goda
pendlingsmöjligheter. Kommunen arbetar och planerar aktivt i alla centrala
stadsdelar som finns utpekade i översiktsplanen, om än i och med varierande
utsträckning och tidshorisont. Att stärka innerstaden och dess närhet med fler
bostäder (och andra funktioner) är ett viktigt strategiskt ställningstagande för att
stärka kommunens regionala funktion.
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Sammanvägd bedömning/analys

•

•

•

Inom ramen för den rådighet som kommunen har i frågor kring regional
utveckling kopplat till högre utbildning, sjukvård, regional infrastruktur och
bostadsförsörjning, dvs genom samverkan med andra aktörer och att skapa
planmässiga förutsättningar för en önskvärd utveckling, framstår det utifrån
sammanställningen ovan som att kommunen prioriterar och arbetar väl med de
ställningstaganden i översiktsplanen som antas stärka kommunen regionalt.
Oslo-Stockholm-projektet är potentiellt systemskiftande för kommunen och är
det enskilt viktigaste för att stärka kommunen i en regional kontext. Här är
beroendet av samverkan med andra aktörer centralt. Viktigt att planmässigt
reservera sträckningar som möjliggör en sådan förbindelse.
Att skapa förutsättningar för nya centrala stadsdelar samt rum för en
expanderande arbetsmarknad utgör också två viktiga strategier. Inom dessa har
kommunen större rådighet och påverkansgrad. Behovet av att hitta former och
finansieringsmöjligheter för marksaneringar är av stor betydelse.

Segregation och socioekonomisk utveckling
Förutsättningarna för människors vardagsliv ser olika ut i olika delar av kommunen.
Örebro kan beskrivas som en av Sveriges mest segregerade kommuner med
bostadsområden med stora socioekonomiska utmaningar där skillnaderna mellan
människors livsvillkor är mycket stora. Segregation handlar om ett åtskiljande och en
koncentration av sociala grupper där människor lever separerade från varandra, vilket
leder till att människor inte möts i det sociala rummet. Segregation är således inte
koncentrerat till en eller ett fåtal stadsdelar utan handlar om relationen mellan
stadsdelar/tätorter inom hela kommunen. Segregation berör många områden i samhället
som ömsesidigt påverkar varandra, vilket är viktigt att ta hänsyn till när man pratar om
orsakerna bakom segregation. Boendesegregation påverkar skolsegregation som påverkar
segregationen på arbetsmarknaden och tvärtom.
Det övergripande målet i regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka
segregation (2018) är: Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda
livschanser för alla. De fem prioriterade områdena som strategin identifierar är
boende, utbildning, arbetsmarknad, brottslighet samt demokrati och
civilsamhälle, som alla hänger samman och påverkar varandra. Kommunen behöver
jobba strategiskt, brett och långsiktigt inom hela den kommunala organisationen för att
minska klyftorna mellan människor och skapa möjlighet för alla att leva goda liv och
försörja sig själva. Som strategiskt planinstrument kan översiktsplanen bidra till flera
insatser i riktning mot regeringens övergripande mål, men de främsta insatsområdena är
att minska bostads- och boendesegregationen samt stärka samhällsservicen, vilket
framkommer i översiktsplanens strategier och ställningstaganden som syftar till att
utjämna skillnader i kommunen, bland annat genom att på olika sätt planera för
fungerande vardagsliv för människor i hela kommunen. Flera av indikatorerna som
presenteras i denna uppföljning berör segregation på ett eller annat sätt vilket gör att
segregationens utveckling också i någon mån kan tolkas utifrån en sammanvägning av
flera indikatorers utveckling över tid.
För att på ett systematiskt och samlat sätt kunna utvärdera om kommunens
arbetsinsatser ger resultat och önskad effekt behövs ett system för uppföljning av
segregationens utveckling över tid. Delegationen mot segregation, (Delmos), arbetar med
att ta fram ett webbaserat uppföljningssystem som gör det möjligt att mäta och följa upp
segregationen utifrån ett antal relevanta indikatorer, som kan ge en samlad bild såväl
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nationellt som lokalt. Kopplat till indikatorerna tas även ett index fram, som ska göra det
möjligt att belysa segregationens utveckling utifrån en rad aspekter. I kommunen
kommer uppföljningen ske utifrån en ny geografisk områdesindelning, DeSo, som
motsvarar ungefär kvarters- eller stadsdelsnivå samt mindre tätort. Arbetet beräknas vara
klart våren 2021.
I årets uppföljning av översiktsplanen följs segregationsutvecklingen utifrån ett mindre
urval av indikatorer än vad som kommer vara möjligt när Delmos uppföljningssystem är
klart. Indikatorerna är valda utifrån ett antal relevanta områden som ligger till grund för
de indikatorer som Delmos utgår ifrån i sitt arbete, samt utifrån tillgängliga data. De
indikatorer som ingår i årets uppföljning är: utbildningsnivå, andel förvärvsarbetande,
samt månader med ekonomiskt bistånd. Indikatorerna presenteras i karta och/eller av en
statistisk jämförelse mellan olika geografiska områden.
Utbildningsnivå

Indikatorn utbildningsnivå presenteras för befolkningen 16 år och äldre, dels i en karta
som visar andel med eftergymnasial utbildning, presenterad på 100x100 metersrutor, dels
i diagram där fördelningen mellan andel med förgymnasial, gymnasial respektive
eftergymnasial utbildning i de olika betjäningsområdena framgår.
På gruppnivå finns det tydliga samband mellan utbildningsnivå och hälsa; högutbildade
grupper har bättre hälsa än lågutbildade vilket inte är helt förvånande då utbildningsnivå
påverkar möjligheten till förvärvsarbete och försörjning. Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor
och andra förhållanden som påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande
utbildningsnivå. På nationell nivå har arbetsmarknaden förändrats sedan 1990-talet på ett
sätt som har missgynnat människor med låg utbildning, då kraven på utbildning blivit allt
högre. Parallellt har utbildningsnivån i Sverige ökat stadigt vilket skulle kunna förklara en
generellt förbättrad folkhälsa.
För kommunen som helhet är det viktigt att säkerställa att barn klarar av skolan och
slutför sin gymnasieutbildning för att skapa goda förutsättningar både för individen och
för kommunen i stort. Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv är utbildning
starkt förknippat med kompetensförsörjningen som i en förlängning påverkar Örebros
arbetsmarknadsförutsättningar.
I diagrammet nedan framgår andelsfördelningen mellan olika utbildningsnivåer hos
befolkningen 16 år och äldre i respektive betjäningsområde. I kartorna nedan framgår
andel av befolkningen från 16 år och uppåt som har eftergymnasial utbildning,
presenterad på 100x100 metersrutor. Viktigt att nämna är att statistiken, både i kartan
och i tabellen, innehåller individer som ännu inte har slutfört sin utbildning.
De områden i staden med högst andel med eftergymnasial utbildning är koncentrerad till
ett område nära universitetet där många studenter bor. Andra delar av staden som
utmärker sig med hög andel personer med eftergymnasial utbildning är lokaliserade i
stadens östra och södra delar, till exempel Almby, Näsby, Ekeby-Almby, Adolfsberg,
Rynninge, samt Hovsta och Lillån norr om staden. De stadsdelar med lägst andel med
eftergymnasial utbildning är Vivalla Oxhagen och Västhaga.
Det är svårt att påtagligt förändra befolkningens utbildningsnivå (och folkhälsa) enbart
samhällsplanering då det spänner över ett mycket bredare fält och ansvarsområde. En
viktig faktor som vi dock behöver fortsätta jobba med inom samhällsplaneringen är att
sträva efter att bryta de geografiska skillnaderna i kommunen där vissa stadsdelar halkar
efter vilket får stora konsekvenser för såväl individ som för samhälle.
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Oxhagen
Västhaga
Östernärke södra
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Markbacken/V:a Mark
Lundby
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Tengvallsgatan mm
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Centrala Väster
Garphyttan/Latorp mm
Söder östra
Bromsplan
Norr, OP-kyrkan
Kil landsbygd
Norra Bro mm
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Marieberg Mosås
Hagaby/Ringstorp
Björkhaga/Karlslund/Bista
Södermalm
Nya Hjärsta
Örnsro mm
Hjärsta
Tybble
Ladugårdsängen
Adolfsberg västra
Holmen/Tegnérlunden
Lillån
City
Hovsta
Ekeby/Almby mm
Öster
Adolfsberg östra
Sörby/Eklunda
Skebäck
Sörbyängen
Brickeberg
Rynninge/Grenadjärstaden
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Figur 15. Utbildningsnivå för befolkningen 16 år och äldre år 2018, fördelning per betjäningsområde
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Figur 16. Kartan visar andelen av befolkningen 16 år och äldre i Örebro tätort med eftergymnasial
utbildning. Rutor som är märkta som ”prickade enl. SCB” innebär att uppgiften inte visas då den
grundar sig på för få individer.
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Figur 17. Kartan visar andelen av befolkningen 16 år och äldre i de kommunala kärnorna på
landsbygden med eftergymnasial utbildning. Rutor som är märkta som ”prickade enl. SCB” innebär att
uppgiften inte visas då den grundar sig på för få individer.
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Andel förvärvsarbetande

Att ha ett arbete betyder så mycket mer än
att regelbundet få in en lön på kontot som
gör det möjligt att betala mat och boende.
Det innebär också ett socialt sammanhang,
en trygghet, en känsla av tillhörighet och att
göra nytta. En viktig komponent för att bryta
utanförskap och segregation är att människor
som står utanför arbetsmarknaden får
möjlighet till en anställning.
Det finns olika sätt att följa upp hur aktiv
befolkningen är på arbetsmarknaden, till
exempel kan man mäta arbetslöshet,
sysselsättning eller förvärvsarbetande, som
alla speglar olika perspektiv av
arbetsmarknaden. Här har vi valt att redovisa
fördelningen mellan andelen
förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande av
befolkningen i åldern 20–64 år inom
respektive betjäningsområde under år 2018.
Definitionen för att räknas som sysselsatt är
att man har haft kontrolluppgift som
arbetsgivaren lämnat in till
skattemyndigheten.
På kommunnivå har andelen
förvärvsarbetande i åldern 20–64 år ökat
mellan åren 2016-2018:
2016: 77,9 %
2017: 78,3 %
2018: 78,4 %
I en jämförelse med riket har Örebro en lägre
andel förvärvsarbetande än genomsnittet. 1
Av diagrammet intill framgår att de
stadsdelarna med störst andel av
befolkningen mellan 20–64 år ej
förvärvsarbetande är Vivalla, Oxhagen,
Brickebacken, Varberga och Baronbackarna.
Stadsdelarna med högst andel
förvärvsarbetande är Ekeby/Almby, Hovsta,
östra Adolfsberg, Marieberg/Mosås samt
Vintrosa.
I kartan på nästa sida tydliggörs hur andelen
förvärvsarbetande i åldersgruppen 20–64 år
är fördelade, dels i Örebro tätort, dels i de
mindre tätorterna. Återigen är det vissa
områden som är utmärkande.
1
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Figur 18. Andel förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande i åldern 20-64
år per betjäningsområde år 2018

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16740
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Figur 19. Kartan visar andelen förvärvsarbetade i åldersgruppen 20–64 år i Örebro tätort.
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Figur 20. Kartan visar andelen förvärvsarbetade i åldersgruppen 20–64 år i de kommunala kärnorna
på landsbygden.
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Ekonomiskt bistånd

Människor kan av olika anledningar
behöva ekonomiskt bistånd under
perioder i livet, men när biståndet blir
långvarigt får det konsekvenser för såväl
individ som samhälle. Ekonomiskt
bistånd omfattas av försörjningsstöd eller
annat ekonomiskt bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL). Ekonomiskt
bistånd är det yttersta skyddsnätet i
samhället och målet är att stödet ska vara
tillfälligt. Den vanligaste orsaken till att
ekonomiskt bistånd betalas ut är
arbetslöshet, följt av sjukdom och hälsa.
För många som inte kommer in på
arbetsmarknaden har försörjningsstöd
blivit det enda möjliga
försörjningsalternativet, ofta under långa
perioder.
På kommunnivå framgår att andelen
invånare i Örebro kommun som någon
gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd under perioden 2017–2019
utvecklas i en positiv riktning 2:
2017: 4,7 %
2018: 4,5 %
2019: 4,4 %
Om man istället tittar på var i
kommunen människorna som är i behov
av ekonomiskt bistånd är bosatta blir det
tydligt att skillnaderna mellan olika
områden är stora. Kommunen har fem
stora bostadsområden som sticker ut
med flest antal personer med ekonomiskt
bistånd. Allra flest personer med
ekonomiskt bistånd finns i stadsdelarna
Vivalla, Varberga, Baronbackarna,
Oxhagen och Brickebacken där tiden
med ekonomiskt bistånd också är som
längst. Det är dock viktigt att påpeka att
den största andelen av befolkningen,
även i de mest utsatta områdena, inte är i
behov av något ekonomiskt bistånd alls.
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Figur 21. Genomsnittligt antal månader med ekonomiskt bistånd per person (18 år
och äldre) under år 2018, redovisat per betjäningsområde.
https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=56362&years=30196,30195,30194&municipals=16740&rows=municipal,kpi&visu
alization=bar-chart
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Analys av segregationen och den socioekonomiska utvecklingen

Det finns flera samband mellan de indikatorer som valts ut för att mäta segregation i
kommunen. Vissa stadsdelar/områden återkommer på någon av skalans ytterkanter,
vilket tyder på att det finns en hel del utmaningar att jobba med kopplat till geografiska
skillnader i kommunen och mellan stadsdelar.
Det går att notera samband mellan hur utbildningsnivå hänger samman med skillnader i
socioekonomi och boende. Stadsdelar med låg andel befolkning med eftergymnasial
utbildning återfinns i områden som är helt eller starkt dominerade av hyresrätter. I
samma stadsdelar är andelen förvärvsarbetade lägre och tiden med ekonomiskt bistånd
längre. Situationen är omvänd i flera av kommunens småhusdominerade områden där
utbildningsnivån och andelen förvärvsarbetande är högre och behovet av bistånd lägre.
Insatser från samhällsbyggnadsområdet för att utjämna dessa skillnader behöver fortsätta
fokusera på att tillkommande bostadsbebyggelse uppförs i blandade hustyper och
upplåtelseformer, men också fokusera på att skapa en sammanhängande stad. Stadsdelar
som ligger nära varandra bör bindas samman med hjälp av aktiviteter och mötesplatser,
byggnader, gator, parker, etc., så att människor får tillfälle att mötas. Särskilt i områden
med socioekonomiska utmaningar behöver tillgången till aktiviteter som erbjuder
meningsfull sysselsättning stärkas. Det sociala hållbarhetsperspektivet behöver
tydliggöras och få större utrymme i samhällsplaneringen. Det är av största vikt att påpeka
hur komplex boendesegregation är och att det inte finns en enkel och snabb lösning. Det
krävs uthållighet och långsiktiga strategier på uppemot 50–100 års sikt för att rucka på
ojämlika strukturer och boendesegregation.

Slutsatser
Nedan följer en kort sammanfattning av respektive indikators slutsatser kopplat till hur
utvecklingen speglar översiktsplanens strategier och ställningstaganden.
Befolkningstäthet

Det krävs ett fortsatt fokus och koncentration av resurser till de kommunala kärnorna
såväl på landsbygden som i Örebro stad för att öka befolkningstätheten. Likaså gäller för
utvecklingsområdena på landsbygden och i Örebro stad då befolkningstätheten är
grundstenen för så många av samhällets funktioner och ett hållbart samhällsbyggande.
Ännu går det inte att utläsa att översiktsplanens strategier efterlevs endast kopplat till
befolkningstäthet då det är låg täthet i de prioriterade områdena år 2020.
Arbetsplatstäthet

Lokaliseringen av arbetsplatser i Örebro kommun följer i stor utsträckning
översiktsplanens strategi som innebär att det i staden Örebro ska prioriteras
verksamheter som ger många jobb. Andelen arbetande i de utpekade kommunala
kärnorna är relativt låg med hänvisning till översiktsplanens ovanstående strategier om
att service och andra funktioner som också bidrar till arbetstillfällen, ska lokaliseras till
stadsdelscentrum eller mindre tätorter. De kommunala kärnorna inom Örebro täthet har
i många fall inte en högre koncentration än den närmaste omgivningen vilket kan
indikera att ytterligare fokus behövs för att stärka dessa kärnor. De kommunala kärnorna
på landsbygden bedöms å andra sidan fylla funktionen som nod i relativt stor
utsträckning utifrån behovet att förse befolkningen med servicefunktioner i närområdet.
För att det ska vara mer attraktivt att bosätta sig i landsbygdens utvecklingsstråk kan
dock en förstärkning behövas även inom de kommunala kärnorna på landsbygden.
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Närhet till livsmedelsbutik

I stort ser närheten till livsmedelsbutik ut att vara god i stora delar av kommunen vilket
är i linje med översiktsplanens strategier att Örebro ska vara en stad med boendemiljöer
med stor närhet till service vilket i sin tur bidrar till att stärka att de huvudsakliga
persontransporterna ska ske med kapacitetsstarka och utrymmessnåla trafikslag. Ett fåtal
av de kommunala kärnorna saknar en livsmedelsbutik vilket vore önskvärt för att stärka
nodfunktionen. Förändrade handelsvanor kan dock komma att påverka i vilka former
handeln vill komma att etablera sig i framtiden.
Närhet till kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken år 2040 ska utgöra ryggraden för persontransporter i Örebro
såväl inom staden som mellan staden och tätorterna i kommunen och regionen så
behöver flera aspekter utvecklas. Närhet till en hållplats är i sig inte avgörande för att den
enskilde ska välja att resa kollektivt, även turtätheten och restiden är viktiga faktorer. I
Örebro stad är tillgången god i de redan befolkade områdena. I utvecklingsområdena är
tillgången ännu inte speciellt stor då de ännu inte är så befolkade. Inom tätorterna som är
utpekade som kommunala kärnor har samtliga god tillgång till kollektivtrafik. Samma
gäller i utvecklingsområdena på landsbygden. Det är dock viktigt att fortsätta
koncentrera bebyggelsen till utvecklingsområdena för att bevara busslinjerna eller
åstadkomma tillräckligt resandeunderlag för att en hållplats ska kunna tillskapas.
Uppföljningen visar sammantaget att det enligt närhetsprincipen finns goda
förutsättningar att välja att resa hållbart.
Utvecklingsområden i staden och landsbygdens kommunala kärnor

Genomgången av planeringsläget i de utvecklingsområden i staden som pekas ut i
översiktsplanen visar att stora planeringsresurser läggs i alla utvecklingsområden. Det ger
goda möjligheter att förverkliga de strategier som översiktsplanen har kring
stadsutveckling i Örebro, att knyta samman staden som helhet, att verka för större
blandning i bostadsstrukturen, att skapa närhet mellan bostad, arbetsplatser och
vardagliga funktioner. Planarbetet sker brett i alla områden. Översiktlig planering i form
av beslutade, antagna eller pågående planprogram och utvecklingsförslag ger goda
förutsättningar för fortsatt planering i alla utvecklingsområden. Framtida behov finns
emellertid att översiktligt planera områdena mellan dels Brickebacken och Södra
Ladugårdsskogen (Glomman), dels området mellan Lundby och Lillån (Vallby). Dessa
bör dock påbörjas först om ca 10 år. Möjligen finns behov av att översiktligt planera
även Örnsro. Detaljplaner finns antagna eller detaljplanearbete pågår i alla
utvecklingsområden. Detaljplanearbete bör fortsatt prioriteras i Mellringe-Heden samt i
Tybbleängen när utvecklingsförslaget är klart. I de centrala utvecklingsområdena kan
markföroreningar, befintliga verksamheters behov och ett splittrat markägande ge
upphov till långa genomförandetider och kostsamma investeringar. Att kommunen
beaktar och agerar uthålligt i dessa områden är av stor vikt.
De kommunala kärnornas nodfunktion stärks långsiktigt genom god planberedskap för
framför allt bostäder och därmed en positiv befolkningsutveckling. På så sätt stärks
befolkningsunderlaget för den grundläggande service som behövs i kommunens
landsbygdsområden och som gör dem till boendekomplement till Örebro tätort.
Strategiskt belägna stadsmiljöinvesteringar kan stärka de kommunala kärnornas
attraktivitet. Det finns stora behov i alla kommunala kärnor för möjligheter till
nybyggnation av såväl småhus som andra boendeformer. Det finns i dagsläget endast
kommunala villatomter att erbjuda i Garphyttan och möjligheter till byggnation av
flerbostadshus i Odensbacken samt under kommande år i Hovsta. Särskilt fokus bör
läggas på Odensbacken, Vintrosa och Glanshammar för att kunna erbjuda möjligheter till
nybyggnation i kommunens alla landsbygdsdelar.
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Regional funktionalitet

Inom ramen för den rådighet som kommunen har i frågor kring regional utveckling
kopplat till högre utbildning, sjukvård, regional infrastruktur och bostadsförsörjning, dvs
genom samverkan med andra aktörer och att skapa planmässiga förutsättningar för en
önskvärd utveckling, framstår det utifrån sammanställningen ovan som att kommunen
prioriterar och arbetar väl med de ställningstaganden i översiktsplanen som antas stärka
kommunen regionalt.
Oslo-Stockholm-projektet är potentiellt systemskiftande för kommunen och är det
enskilt viktigaste för att stärka kommunen i en regional kontext. Här är beroendet av
samverkan med andra aktörer centralt. Viktigt att planmässigt reservera sträckningar som
möjliggör en sådan förbindelse.
Att skapa förutsättningar för nya centrala stadsdelar samt rum för en expanderande
arbetsmarknad utgör också två viktiga strategier som särskilt bör lyftas. Inom dessa har
kommunen större rådighet och påverkansgrad. Behovet av att hitta former och
finansieringsmöjligheter för marksaneringar är av stor betydelse.
Upplåtelseform

Det finns vissa stadsdelar och mindre tätorter med en helt, eller mycket starkt
dominerande upplåtelseform, medan andra områden har en större blandning av
upplåtelseformer. För att bryta den tydliga uppdelningen mellan upplåtelseformer är det
viktigt att åtgärder som främjar en bättre blandning av hustyper och upplåtelseformer
beaktas. I kommunens fortsatta planering och markanvisning av bostäder, både i
befintlig bebyggelse som i tillkommande bostadsområden, är strävan mot att utjämna
kraftiga skillnader mycket viktig, då det finns starka samband mellan bostadsbeståndet
och ett flertal andra indikatorer som berör segregation, se avsnittet om segregation och
socioekonomisk utveckling.
Ny bebyggelse

Den nytillkommande bostadsbebyggelsen 2018 följer i hög utsträckning översiktsplanens
ställningstagande om att förtäta innerstaden. Däremot har ingen ny bebyggelse
tillkommit i utpekade utvecklingsområden i Örebro tätort 2018, vilket kan förklaras av
att bebyggelse måste föregås av planläggning av de områdena. Planeringsläget ser dock
gott ut för dessa områden, se avsnittet om Utveckling i utvecklingsområden och kommunala
kärnor. I utvecklingsområdena på landsbygden har ett fåtal bostäder tillkommit som i
huvudsak uppförts som småhus i äganderätter. Av de mindre tätorterna är det Vintrosa
som har fått det största tillskott av bostäder i form av radhus.
Segregationsutveckling

Det finns flera segregationsutmaningar i Örebro kommun. Geografiska skillnader i
kommunen och mellan stadsdelar återupprepas i flera segregationsindikatorer där vissa
stadsdelar/områden återkommer på någon av skalans ytterkanter. Insatser från
samhällsbyggnadsområdet för att utjämna dessa skillnader behöver fortsätta fokusera på
att tillkommande bostadsbebyggelse uppförs i blandade hustyper och upplåtelseformer,
men också fokusera på att skapa en sammanhängande stad. Stadsdelar som ligger nära
varandra bör bindas samman med hjälp av aktiviteter och mötesplatser, byggnader, gator,
parker, etc., så att människor får tillfälle att mötas. Särskilt i områden med
socioekonomiska utmaningar behöver tillgången till aktiviteter som erbjuder meningsfull
sysselsättning stärkas. Det sociala hållbarhetsperspektivet behöver tydliggöras och få
större utrymme i samhällsplaneringen. Det är av största vikt att påpeka hur komplex
boendesegregation är och att det inte finns en enkel och snabb lösning. Det krävs
uthållighet och långsiktiga strategier på 50-100 års sikt för att rucka på ojämlika
strukturer och boendesegregation.
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Föreslagna prioriteringar
Uppdrag som föreslås prioriteras mot bakgrund av den här uppföljningen av indikatorer,
genomgång av översiktsplanens listade följduppdrag samt slutsatser från enkät.

Uppföljning av indikatorer
Utifrån uppföljningens slutsatser listas nedan förslag på vad som bör prioriteras för att
utvecklingen ska ske i översiktsplanens riktning.
Stärka kommunala kärnor

•

•

Stärka befolknings- och arbetandetätheten i de kommunala kärnorna inom
Örebro tätort.
Stärka planberedskapen i de kommunala kärnorna på landsbygden för att
upprätthålla och utveckla befintlig service. Nodfunktionen kan också stärkas
genom strategiskt viktiga stadsmiljöinvesteringar.

Prioritera i planeringen

•

•

•
•
•

Planmässigt säkra möjlighet till ny järnvägssträckning väster om Örebro i syfte
att möjliggöra snabbare förbindelser mellan Oslo och Stockholm.
Framtida behov finns att översiktligt planera områdena mellan dels
Brickebacken och Södra Ladugårdsskogen (Glomman), dels området mellan
Lundby och Lillån (Vallby). Dessa bör påbörjas om ca 10 år. Eventuellt kan
Örnsro behöva planeras översiktligt inom ett kortare perspektiv än 10 år.
Detaljplanearbete bör fortsatt prioriteras i Mellringe-Heden samt i Tybbleängen
när utvecklingsförslaget är klart.
Färdigställa påbörjad detaljplan i Odensbacken (Hummelsta). Koppla den till
kommande LIS-utredning.
Markinköp och planläggning i Vintrosa och Glanshammar.

Säkerställa strategier

•

•
•
•
•
•

Säkra det expanderande näringslivets och de offentliga myndigheternas och
institutionernas markanspråk genom dialog och strategisk planläggning.
Fortsätta att planera för stärkt samhällsservice i områden med socioekonomiska
utmaningar och investera i offentliga miljöer med god potential till möten mellan
människor från olika delar av staden och kommunen.
Fortsatt planerings- och genomförandearbete med nya centrala stadsdelar som
stärker och utvecklar innerstaden.
Stärka insatserna för förtydligade sociala hållbarhetsperspektiv i
samhällsplaneringen.
Intensifiera planeringen för blandade hustyper och upplåtelseformer i nya
bostadsområden, samt komplettera befintliga bostadsområden med bostadstyper
och upplåtelseformer som saknas.
För att fullt ut kunna avgöra om tillkommande bostäder ligger i linje med
översiktsplanens intentioner finns det behov av att komplettera och fördjupa
analysen av behoven på bostadsmarknaden kopplat till bland annat demografi,
bostadsstorekar, hushållssammansättning, hushållsekonomi och geografi. Detta
sker lämpligen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsarbete.
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Strategiska markinköp

•

Strategiska markinköp i de kommunala kärnorna på landsbygden samt i
utvecklingsområdena på landsbygden. Särskilt fokus bör ligga på Vintrosa och
Glanshammar.

Följduppdrag listade i översiktsplanen
I tabellen redovisas delar av de följduppdrag som finns angivna i översiktsplanen.
Uppdragen som finns i tabellen kommer antingen startas upp, pågå eller slutföras under
2021. 9 uppdrag föreslås startas under 2021 men samtliga uppdrag finns sammanställda i
bilaga 1.
Uppdrag

Ansvar

Aktivitet
2021
Slutförs

Planprogram för
Brickebackenområdet
Gångstrategi (gångstråksplan i ÖP)
Riktlinjer för friyta

Stadsbyggnad/ÖP

Utredning av jordbruksmark och
livsmedelsförsörjning

Stadsbyggnad/ÖP

Slutförs

Utredning om dricksvatten från
Vättern

Vätternvatten AB

Pågår

Översyn av vattenskyddsområdet i
Bista

Tekniska förvaltningen

Pågår

Kulturmiljöstrategi
Strategi för godstrafik (Inarbetas i
Trafikstrategi när uppdrag ges)
Handlingsplan för förorenad mark

Stadsbyggnad/ÖP
Stadsbyggnad/Trafik

Startas
Startas

Miljökontoret/Stadsbyggnad/
Tekniska förvaltningen

Startas

Kommunen ska identifiera och
avsätta lämpliga områden i staden
Örebro där dagvatten kan
stå/rinna tillfälligt under ett skyfall
motsvarande ett 100-årsflöde
(Inarbetas i Handlingsplan för
skyfall och översvämning när
uppdrag ges)

Stadsbyggnad/ÖP

Startas

Utredning av förstärkt
magasineringen av vatten
uppströms Svartån
(Inarbetas i Handlingsplan för
skyfall och översvämning när
uppdrag ges)

Stadsbyggnad/ÖP Tekniska
förvaltningen

Startas

Utredning/TÖP för LIS-områden

Stadsbyggnad/ÖP

Startas

Stadsbyggnad/Trafik
Slutförs
Stadsbyggnad/ÖP/Planstrateg Slutförs
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Områdesbestämmelser för
Stadsbyggnad/Detaljplan+
Startas
Esplund
kulturmiljö
Områdesbestämmelser för
Stadsbyggnad/Detaljplan+
Startas
Glanshammar
kulturmiljö
Områdesbestämmelser för
Stadsbyggnad/Detaljplan+
Startas
Vintrosa
kulturmiljö
Tabell 21. Följduppdrag angivna i översiktsplanen som prioriteras under år 2021. Samtliga
följduppdrag listas i bilaga 1.

Enkät 2020
Som en del i uppföljningsarbetet skickades i början av året en enkät ut till kommunala
förvaltningar och bolag samt till ledamöter i Programnämnd samhällsbyggnad och
Byggnadsnämnden. Frågorna ställdes i syfte att följa upp främst användbarhet. Resultat
och analys finns sammanställda i bilaga 2 och 3.
Några generella slutsatser utifrån genomförd enkät:
• För att höja den generella kunskapsnivån och öka översiktsplanens förankring som
styrdokument kan kommunikationsinsatser behövas inom samtliga förvaltningar och
avdelningar och nämnderna.
• Kommentarer tyder på att alla förvaltningar inte känner sig berörda eller har kunskap
om sin del i genomförandet vilket bör kartläggas.
• Det kan behöva tydliggöras hur översiktsplanen är ett kommungemensamt ansvar att
förvalta för att nå hållbarhetsmål samt uppnå syftet i PBL.
• Enkäten har tydliggjort att medvetenheten kring textkapitlen behöver öka för att inte
viktiga strategier eller ställningstaganden inte inkluderas i kommande
planeringsskeden.
• Enkäten fångar upp aspekter som kan behöva utvecklas till en reviderad
översiktsplan. Här samlas de återkommande aspekterna men fler lyftes i enkäten och
redovisas i bilagorna.
o Inkludera hållbarhetsaspekter tydligare och kartlägg och inkludera
ekosystemtjänster tydligare.
o Utveckla miljöbedömningen så att det blir tydligt vilka konsekvenser ett
genomförande kan få.
o Tydligare ställningstaganden som är svårare att frångå.
o Tydligare beskrivningar av hur befintliga områden bör förvaltas.
o Tydligare motiveringar kring varför en viss markanvändning valts.
o Aspekter som utglesning kopplat till driftskostnader, sociala effekter, sjöfart
och jordbruksmark.
o Enklare koppling mellan text och karta.
o Hantering av jordbruksmark.
o Utveckling av landsbygden.
o Samhällsberedskapen generellt i samhället.
o Åtgärder kopplade till att uppnå klimatrelaterade mål.
• Kommentarerna tyder på att det behövs en genomförandestrategi och att det
behöver bli tydligt hur översiktsplanens åtgärder ska prioriteras.
• Genom enkäten inkom ett stort antal inspel kring vilka nya förutsättningar som
tillkommit. Det ger en tydlig bild av att det kan finnas underlag som påverkar
översiktsplanen.
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Samtliga slutsatser från enkäten som genomfördes 2020 kommer att tas med in i arbetet
med planeringsstrategin 2022. Fram till dess kan utbildningsinsatser komma att ske
löpande.

Framtidsspaning
Smarta städer, e-handel, mobilitetstjänster och delningsekonomi drivs av det
uppkopplade, digitala samhället. Dessa snabba samhällsförändringar ska förhålla sig till
rådande fysiska strukturer, samtidigt som de är med och påverkar hur den fysiska
strukturen behöver förändras och utvecklas. Exempel är hur dagens struktur för
livsmedelsbutiker ser ut i Örebro kommun. E-handeln växer sig starkare och
varutransporterna sker många gånger på andra sätt än traditionellt vilket får direkt
påverkan på befolkningens vardagsgeografi och därmed hela kommunens
transportflöden. Likaså kommer ett införande av BRT i Örebro stad förändra såväl den
fysiska strukturen som människors resvanor.
Örebro har haft en stadig befolkningstillväxt och urbanisering under lång tid, inte minst
sedan 2015, vilket starkt påverkat byggnation och investeringar i kommunen. Under 2020
har befolkningsutvecklingen sett annorlunda ut då förutsättningarna för
befolkningstillväxt förändrats med anledning av Coronapandemin, som inneburit en
betydligt minskad inflyttning till kommunen från utlandet, men även från övriga Sverige.
Dessutom har pandemin inneburit en överdödlighet. Sammantaget har
befolkningsförändringarna medfört ett behov att skriva ner kommunens
befolkningsprognos. Det är dock för tidigt att dra slutsatser kring vilka konsekvenser en
förändrad demografi och nedskriven befolkningsprognos för med sig i form av
planberedskap för bostäder, arbetsplatser, samhällsfunktioner mm i ett längre perspektiv
– en utveckling som måste följas.
Coronapandemin kommer på många sätt ge avtryck under en lång tid framöver. Med en
ökad andel hemmaarbete utmanas rådande strukturer för exempelvis resvanor och behov
av kontor, men även bosättningsmönster kan förändras om hemarbete blir mer varaktigt.
Kanske kommer vi se en större efterfrågan på boende i kommunens mindre tätorter och
landsbygd som en följd av Coronapandemin och med förbättrade möjligheter till
distansarbete i vissa sektorer? Eller kommer ett ökat hemmavarande att öka efterfrågan
på förtätade strukturer där det finns bärighet för service och kommersiella verksamheter?
Om distansarbete blir alltmer utbredd och accepterat kan det få konsekvenser för hur vår
arbetsmarknadsregion kommer att se ut. Om kravet på att befinna sig på arbetsplatsen
inskränker sig till ett fåtal tillfällen per vecka kan det innebära att arbetsplatser i
Stockholm eller andra större arbetsmarknadsregioner längre bort från Örebro kan bli
tillgängliga. En sådan förändring av arbetsmarknadsregionernas geografi kan få som
konsekvens att platsen man bor på blir allt viktigare, att den har ett innehåll som
uppfyller olika behov, och att attraktiva boendemiljöer och stadsdelar blir det som
kommuner och städer kan komma att behöva utveckla ännu mer och konkurrera med
varandra om.
Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga i vår vardag vilket medför ett stort ansvar i
kommunens planering av mark och vatten. Vi behöver ha beredskap för att kunna
hantera ett föränderligt klimat med både varmare och torrare perioder, samtidigt som
större nederbördsmängder med ökad risk för översvämningar är att vänta.
Klimatförändringana påverkar risken för angrepp och skadeinsekter, vilket blivit aktuellt i
år med de stora angreppen av granbarkborre. Grönstrukturen fyller en viktig funktion
för att möta klimatutmaningarna och det är därför viktigt att dessa värden hanteras
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varsamt i fortsatt planering, samtidigt som vi måste minska utsläpp av koldioxid, ställa
om till hållbara system för produktion, handel, transport, avfall, matproduktion med
mera.

Bilagor
Bilaga 1. Översiktsplanens följduppdrag, uppdaterad november 2020
Bilaga 2. Sammanställning av enkät 2020 – Förvaltningar
Bilaga 3. Sammanställning av enkät 2020 – Nämnder
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