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BAKGRU N d OCH SYf TE

1. Bakgrund och syfte
Örebro är idag en av Sveriges mest snabbväxande städer och Örebro kommun har de senaste
åren ökat med cirka 1700 personer per år. Befolkningstillväxten ställer krav på att det byggs
tillräckligt mycket. Hur staden växer och att det görs på ett bra sätt är viktigt för att uppnå
kommunens vision om att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Ett förtydligande av översiktsplanen
I Örebro kommuns översiktsplan beskrivs kommunens strategier och planer för framtida
mark- och vattenanvändning, liksom för bebyggelsens bevarande och utveckling. Denna
handlingsplan för stadens byggande ska tydliggöra hur tankarna om bebyggelseutveckling
i översiktsplanen genomförs i verkligheten. Handlingsplanen ska visa i vilken ordning som
kommunen önskar att nytillkommande stadsdelar byggs ut och parallellt också förtydliga
kommunens inställning till två viktiga stadsbyggnadsprinciper i dagens stadsplanering; för
tätning och blandning. Att kommunen har förtätning och blandning som strategier finns
beskrivet i översiktsplanen. Det finns flera anledningar till detta, men det handlar framför
allt om att skapa en mer hållbar och attraktivare stad. Handlingsplanen ska visa var och hur
förtätning bör ske, både i innerstaden som i den framtida innerstaden, samt i befintliga och
nytillkommande stadsdelar. Blandning handlar om att stadsmiljöer ska bli mer fysiskt och/
eller socialt varierade. Handlingsplanens uppgift är att vara tydligare än översiktsplanen på
vilka sätt blandning bör ske i olika stadsdelar.
En vägledning för bedömning
Handlingsplanen ska vidare vara en vägledning i hur kommunen bedömer olika förslag och
idéer på ny bebyggelse och lyfta fram viktiga frågor som kommunen önskar att byggherrar,
fastighetsägare och andra aktörer beaktar och reflekterar kring när de tar fram och redovisar
sina förslag. Handlingsplanen ska kunna användas som en checklista för detta.
Avgränsningar i tid och rum
Tidshorisonten för de ställningstaganden som kommunen gör i handlingsplanen är cirka 10 år,
men tanken är att planen ska ses över i början av varje mandatperiod. Översiktsplanen,
som också ska aktualitetsförklaras eller revideras varje mandatperiod, är mer strategisk och
har därför en tidshorisont på 25 år.
Den här första versionen av handlingsplan handlar främst om utbyggnad, förtätning och
blandning. Senare versioner av handlingsplanen ska få ett bredare innehåll och kan till exempel
visa på hur kommunen ser på attraktivitet, vad som är god gestaltning på vissa utvalda platser/
viktiga platsbildningar i stadsrummet, hur kommunen vill jobba för att göra byggandet mer
miljövänligt, öka grönskan eller satsningar som behövs i den offentliga miljön.
Den här första versionen av handlingsplanen omfattar bara Örebro tätort, det vill säga det
stadsrum som sträcker sig från Lillån i norr till Mosås i söder1. Inom detta område sker en
stor del av kommunens befolkningstillväxt och det är här många av de svåra avvägningarna
för markanvändningen uppstår. Kommande handlinsplaner ska omfatta hela kommunen
och den flora av både växande, stillastående och krympande orter och landsbygder som finns
här, och även titta på Örebro kommun i ett regionalt perspektiv, exempelvis Örebro i för
hållande till utvecklingen i angränsande kommuner.

1.

I Örebro tätort ingår i SCB:s senaste avgränsning 2010 de tidigare egna tätorterna Marieberg och Mosås, men exempel
vis inte Norra Bro, Ekeby-Almby eller Hovsta.
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Handlingsplanen ska, som nämnts ovan, förtydliga och konkretisera översiktsplanens
intentioner och den ska fungera som ett hjälpmedel för berörda parter och underlätta
samhällsbyggnadsprocessen såväl externt som internt. Handlingsplanen kommer under
hösten 2014 att användas och utvärderas i en dialog med berörda parter, internt såväl som
externt. Det innebär att den kommer att revideras och utvecklas till utseende och innehåll i
början av nästa mandatperiod.
Kart- och bildmaterialet kommer att behöva ses över, kompletteras och bearbetas. Dagens
version behandlar kartdelarna grovt och dessa behöver därför bearbetas ytterligare. Likaså
textdelarna kommer att behöva bearbetas och justeras ytterligare.
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2. Inledning
Som introduktion till denna handlingsplan finns Del 1 Introduktion till stadens byggande,
som kortfattat beskriver kommunens vision och hur vi, för den växande staden just nu,
planerar näringsliv, boende, grönska, service, fritid, trafik och miljö. Tillsammans med de
långsiktiga strategier som finns i kommunens översiktsplan ger de en ram för denna del av
handlingsplanen.

Örebros karaktär
Örebros karaktär förändras i takt med att befolkningen ökar och det har den gjort i en ständigt
pågående process sedan staden fick stadsprivilegier på 1200talet. Örebro är just nu inne
i en intensiv utvecklingsfas som kommer att få betydelse för stadens karaktär. Sett ur ett
10-årsperspektiv kommer det att innebära stora förändringar för vissa delar av staden. I
andra delar kommer förändringen att handla om att utveckla och lyfta fram de befintliga
värden som finns idag. En viktig grundförutsättning i stadens kontinuerliga utveckling
är att Örebros karaktär av att vara en stad nära naturen, med grönska och vatten invävt i
stadsstrukturen, kan utvecklas till ett ännu tydligare drag.
Örebros karaktär idag
Örebro kan beskrivas som en mångfacetterad stad. Det finns en mångfald av olika kulturer,
nationaliteter, företag, arkitekturstilar, stadsbyggnadsmönster och naturmiljöer. Idag finns
det inget enskilt karaktärsdrag som uppmärksammas lika tydligt som när staden under förra
seklet blev Sveriges ”skostad” och även blev känd som en av landets mönsterstäder inom
stadsbyggandet. En del upplever därför staden ”konturlös” och svår att beskriva. Många
karaktärsdrag återfinns i de flesta mellanstora städer. Samtidigt finns ändå tydliga karaktärs
drag som skiljer staden från andra.
Idag präglas Örebro framförallt av två saker, en vacker storstadsmässig stadskärna och en
mångfald av stadsnära naturområden. Kombinationen gör staden unik. Få städer rymmer
samma närhet mellan det ”stadsmässiga” och naturen. Från centrum behövs bara en kort
cykeltur eller några minuter med bil innan man möter skog, ängar, kor och ett rikt fågelliv
längs Hjälmarens stränder. Det finns ett stort antal naturreservat i anslutning till staden och
en struktur av gröna kilar som tränger långt in i stadsväven. I innerstaden finns attraktiva
parker och grönska präglar också många innergårdar. Närvaron av grönska och natur ger
staden småstadskvaliteter samtidigt som stadskärnan ger en storstadsmässig känsla.
Örebro präglas också av bebyggelsens tydliga årsringar som gör stadens utveckling lätt att
följa. Innerstadens olika delar visar en mångfald av tidsepoker. För staden som helhet är det
framförallt de stora bostadsområdena byggda på 1960- och 70-talet som dominerar stads
bilden. Dessa områden byggdes ofta som isolerade öar i närhet till naturen i enlighet med
tidens planeringsideal. Områdena rymmer bostäder och innergårdar som ofta har hög kvalitet,
men som nu är i behov av upprustning. Byggnaderna har en human skala, men områdenas
storlek och placering i relation till omgivningen gör att det är svårt att skapa naturliga kopp
lingar till resten av staden. Kopplingarna till naturen ger å andra sidan en kvalitet som till
viss del kan uppväga denna svårighet.
De storskaliga trafik och järnvägsstråk som skär genom staden är också ett av Örebros
karaktärsdrag och de bidrar till att stadsdelarna skiljs från varandra Det gör att avstånd som
är korta på kartan upplevs längre i verkligheten. På liknande sätt påverkar centralt belägna
verksamhetsområden resten av staden. Dessa lågt exploaterade områden som idag rymmer
industrier, handel och kontor skapar mellanrum i stadsväven som gör att staden inte sitter
ihop på ett naturligt sätt.
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Örebros bebyggelse har en relativt begränsad utbredning med en viss utsträckning i nord
sydlig riktning. Samtidigt gör lokaliseringen av de större bostadsområdena, trafikstråken
och verksamhetsområdena att delar av staden ändå upplevs gles. Stadens samlade karaktär
utifrån dess form är därför komplex, den kan upplevas förhållandevis sammanhållen i sin
yttre form, splittrad i vissa delar samtidigt som den har en samlad stadskärna.
Stadssiluetten är också en viktig del av stadens form och karaktär. Enstaka högre byggnader
markerar strategiska platser och förklarar stadens innehåll. Den centrala stadens samlade
siluett ger Örebro ett sammanhållet intryck som motverkar den något splittrade bebyggelse
struktur som kännetecknar staden som helhet.
Örebros arkitektur är en viktig del av stadens karaktär. Örebro rymmer både många märkes
byggnader och vardagsarkitektur av hög klass. Arkitekturen i Örebro berikar invånarnas liv
och påverkar helhetsbilden av staden på ett sätt som lockar både boende och företag. Arki
tekturen utgör därför ett stort värde för staden. Mångfalden av stilar, som ofta finns sida
vid sida, är ett karakteristiskt drag och den höga kvalitén på arkitekturen gör att stilarna kan
mötas på ett sätt som skapar en intressant helhet. De gröna delarna av staden, natur- och
kulturreservaten, de många parkerna, Stadsparken, Karlslund, Sommaro och Rynningeviken,
har på samma sätt som arkitekturen höga kvaliteter och utgör också stora och avgörande
värden för staden.
Innehållet i byggnaderna och användningen av platserna är ändå det som i hög grad påverkar
människors upplevelse av staden och därmed Örebros karaktär. Örebro har ett rikt innehåll
med ett stort utbud av kultur, handel, sport och rekreationsmöjligheter, men det är inte alltid
den byggda miljön har förmåga att lyfta fram det. Resecentrum, Södra station, Conventum,
Universitetet, Stadsbiblioteket och Konserthuset är exempel på centrala funktioner som kan
lyftas fram på ett sätt som tydligare visar och väcker intresse för innehållet.
Örebros karaktär förändras
Örebros karaktär kommer att förändras när staden växer och förtätas. Samtidigt är det viktigt
att bevara och utveckla de karaktärsdrag och kvaliteter staden har idag, eftersom de ger staden
attraktionskraft. Förändringarna kommer att handla om den byggda miljön, men också
innehållet. Genom att byta innehåll i en befintlig byggnad eller användningen av en plats
förändras också vårt helhetsintryck av miljön vi befinner oss i. I Örebro kommer föränd
ringar av innehållet i flera stadsdelar att förändra stadens karaktär som helhet.
Örebros karaktär av en stad nära naturen, med grönska och vatten invävt i stadsstrukturen,
kan utvecklas till ett ännu tydligare drag. För att åstadkomma en både grönare och mer sam
manhållen stad krävs att gröna ytor som idag utgör impediment och buffertzoner ersätts
med bebyggelse eller omvandlas till kvalitativa grönytor som parker, mikroparker och alléer.
En grönare stad medför högre krav på hur grönska hanteras inom den enskilda fastigheten,
att grönska i olika och nya former tillförs innergårdarna.
När staden växer ökar avstånden. Samtidigt är kommunens ambition att väva ihop stads
väven bättre och att minska det upplevda avståndet genom att undvika ”transportsträckor”
utan kvalitéer och bygga mer stad. Den önskvärda effekten är att Örebros karaktär ska bli
”närmare” och att tillgängligheten till upplevelser och service ska öka, utan att upplevelsen
av grönområden minskar. Örebro kan utvecklas till en mer sammanhållen stad genom ett
finmaskigare och mer sammanhängande nät av gator och gröna stråk och en omdaning av
stadsdelar som idag saknar urbana kvaliteter.
Det stadsmässiga kan tillåtas ta sig fler uttryck i det framtida Örebro. Nya områden eller
omdaningsområden kan ges en mer egen karaktär, nya typer av kvartersstrukturer kan
utvecklas och ny arkitektur kan forma husen. Ett friare förhållningssätt till funktionsbland
ning kan ge en mer varierad och ”kreativ” stadsmiljö, speciellt i omdaningsområden där
befintlig bebyggelse och verksamhet kan blandas med ny och där det finns en annan skala
och arkitektur än i resten av staden. Ett kännetecken för utveckling av alla områden bör
dock vara att området knyts tätt ihop med resten av staden.
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Örebros stadssiluett kan höjas, men på ett respektfullt och måttligt sätt så att inte värden i
den befintliga bebyggelsen går förlorade. I vissa områden kan förändringen vara stor, i
andra bör skalan hållas intakt. I omdaningsområden och i närheten till storskaliga trafikrum
kan en mer omfattande högre bebyggelse växa fram. Enstaka byggnader som höjer sig över
stadssiluetten kan på strategiska platser i staden bidra till att förtydliga stadens karaktär och
användning, till exempel vid ett stadsdelscentrum (läs mer i avsnittet Ny höjdskala i kapitel 5).
Örebros nyligen byggda områden och den framtida bebyggelsen under de kommande 10-15
åren kommer påtagligt att påverka stadens samlade karaktär eftersom bebyggelsen förväntas
bli omfattande. Med en uppvaknad medvetenhet om arkitekturens betydelse finns chans att
Örebro på nytt kan återta en position som en ledande stadsbyggnads- och arkitekturstad.
Avgörande för om den framtida arkitekturen kommer att tillföra värden till staden på lik
nande sätt som skedde fram till mitten av förra seklet är att byggherrar och arkitekter väljer
att se till helheten framför delarna och långsiktighet framför kortsiktighet. Stadens centrala
funktioner kan med ny god arkitektur lyftas fram på ett sätt som tydligare visar och väcker
intresse för innehållet.
Vardagsarkitekturen kan med högre ambitionsnivå än under de senaste decennierna återigen
få betydelse för det goda boendet. Den framtida arkitekturen i Örebro kan mer än tidigare
påverkas av platsens specifika förutsättningar, av hållbarhetsaspekter och av nya livsmönster
och behov som finns hos invånarna. På så vis kan arkitekturen bli mer intressant, mer funk
tionell och få en egen lokalt förankrad karaktär.
Gatunätet i Örebro ska utgå från det traditionella gatunätet som bygger på en rutnätsstruktur.
Via rutnätet fördelas trafiken genom stadsdelarna. Grundprincipen är att trafiken sprids på
så många gator som möjligt. Det är också lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som
har ett rutnät, även om det finns variationer i mönstret.
I kapitel 3. Hur utvecklar vi nya stadsdelar – staden växer och 4. Hur utvecklar vi våra
befintliga stadsdelar – staden förtätas och omvandlas beskrivs mer utförligt hur vi ser på
lämplig utveckling av olika stadsdelar utifrån deras olika karaktär.

Hur staden har vuxit och förtätats
Sedan år 2007 har Örebro kommun i genomsnitt ökat med cirka 1700 personer per år, vilket
gör den till en av de mest snabbväxande av Sveriges största städer. I takt med befolkning
sökningen växer också Örebro fysiskt med nya bostäder, arbetsplatser och andra verksam
heter. Det här sker på olika sätt, genom att bygga nya stadsdelar, genom mindre komplet
teringar vid befintlig bebyggelse eller genom att omvandla verksamhetsområden.2
Förtätningar och nya stadsdelar
I handlingsplanen del 3 finns detaljerade beskrivningar och bilder av olika sätt som Örebro
stad har vuxit på från 1990-tal och framåt. I bilderna nedan visas några exempel med kom
mentar.
Det är dessa och många andra olika sätt att bebygga staden som vi i kommande kapitel
kommer att behandla utifrån både ett förtätnings- och blandningsperspektiv, kompletterat
med var i staden som nya stadsdelar kan växa fram, och slutligen presentera en bedöm
ningsgrund för (se kapitel 7. ”Checklista”, aspekter att bedöma vid komplettering och
förtätning).

2.

Kommunens övriga tätorter och landbygden är likaså viktiga för kommunens tillväxt. Kommunens ställningstaganden
kring byggande utanför staden kan du läsa i översiktsplanen kapitel 5.1 och 5.2. Kommunen arbetar med en
landsbygdsstrategi. Med den som grund kommer nästa version avhandlingsplanen innehålla mer om byggande i de
mindre orterna och byarna.
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Bild 1. Komplettering vid befintlig bebyggelse. Bebyg
gande av lucktomter i stadskärnan. Exempel längs
Rudbecksgatan och Kyrkogatan.

Bild 2. Komplettering vid befintlig bebyggelse. Exemplet
visar funktionsomvandling från skola till bostäder vid fd
Lillåstrandsskolan på Norr.

Bild 3. Komplettering vid befintlig bebyggelse. Exemplet Bild 4. Större kompletteringar av bostäder på tidigare
visar funktionsomvandling från idrott och parkering till
obebyggd mark, Exempel Parklyckan vid Brunnsparken
bostäder på Eyrafältet.
i Adolfsberg.

Bild 5. Staden växer med en ny stadsdel med bland
ning av villor, radhus och flerbostadshus. Bilden visar
Näsby öster om Almby.

Bild 6. Omvandling av tidigare verksamhetsområde.
Exempel från Almbyplan med handel och nya bostäder.

En tät stadsform
Kommunen har i översiktsplanen som strategi att Örebro tätorts geografiska utbredning
bör vara av sådan storlek att man kan nå större delen av staden till fots och med cykel. För
stadens byggande innebär det att kommunen vill prioritera byggnation inom en radie
3 kilometer från centrum, eller inom 5 kilometer från centrum i lägen med mycket god
kollektivtrafikförsörjning, samt i de mindre tätorterna. All byggnation utanför den här
zonen får därför lägre prioritet. Läs mer i översiktsplanen kapitel 5.3 och avsnitten om
Motiv till förtätning och Var vi vill förtäta i Örebro nedan.
Inom den zon som illustreras i kartan nedan är det möjligt att förtäta stadens befintliga
bebyggelsestruktur på olika sätt, men det finns även en hel del ytor där nya stadsdelar kan
få växa fram. Nya stadsdelar eller större kompletteringar inom denna zon bidrar till att hålla
staden tät. De är i den meningen förtätningsprojekt som tillsammans med kompletteringar i
befintliga delar av staden bidrar till att bygga staden inifrån och ut.
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Bild 7. Staden bör i så hög utsträckning som möjligt växa inom rödmarkerat område.

I N LE D N I NG

En ojämn tillväxt över tid
Tillväxten av nya bostäder har varit ojämn i Örebro sett över tid. Mellan 1940 och 1980 till
kom det stora flertalet nya bostäderna genom nya stadsdelar i Örebros västra delar. Under de
följande årtiondena har kommunen istället haft strategin att exploatera österut mot Hjälmar
landskapet, samtidigt som regementet I3 och Gustavsviks flygfält lades ner och skapade stora
byggbara ytor. Idag är tillväxten ännu något ojämnt fördelad, beroende på exempelvis demo
grafi, var byggbar mark finns tillgänglig och vilka platser som olika aktörer har velat exploatera.
För kommunens del innebär det att försöka finna en balans i byggandet mellan å ena sidan
Öster och Väster i staden och å andra sidan var det stora flertalet upplever den som attraktiv.
De västra stadsdelarna
Kommunens olika verksamheter har som uppdrag att särskilt arbeta med utvecklingen av
de västra stadsdelarna. Inom stadsbyggandet innebär detta att förändra och förädla det som
finns i kombination med kompletteringar och tillägg i befintlig struktur. På Väster finns
det en stor övervikt av bostäder jämfört med verksamheter. Därför handlar satsningar i de
stora bostadsområdena på Väster om mindre kompletteringar med de bostadstyper som
saknas, att tillföra arbetsplatser, upprustning av offentliga platser, tillskapande av nya an
läggningar för idrott och fritidsaktiviteter och andra mötesplatser.
Förtätningsprojekt och byggande av nya stadsdelar
För att få fram tillräckligt stort antal nya arbetsplatser och bostäder behöver kommunen
ha en balans mellan att arbeta med planering för enskilda förtätningsobjekt kontra nya
stadsdelar. Att planera för en ny stadsdel på obebyggd mark utanför staden är oftast relativt
enkelt. För att staden ska växa på ett hållbart sätt behöver vi dock prioritera förtätning i
befintlig bebyggelsestruktur, vilket oftast innebär fler komplicerade frågor att lösa. Befintliga
resurser tillåter oss att arbeta med ett stort projekt åt gången, exempelvis en ny stadsdel,
tillsammans med mindre kompletteringar.

Motiv till förtätning
Att förtäta en stad innebär att bygga nya byggnader inom stadens gränser och på så sätt öka
stadens täthet. Eftersom städer sällan har en helt igenom cirkulär form kan nya stadsdelar
eller större kompletteringar med rätt lokalisering i stadslandskapet ses som ett sätt att hålla
staden tät, att få den att bibehålla eller utvecklas än mer mot en tät stadsform. Detta gäller
för Örebros del som har en fingerform med stadsdelar längs med större trafikleder ut från
dess centrum i sydlig, västlig och nordlig riktning. Hjälmaren och de översvämningsrisker
som finns i dess närhet hindrar staden i stort från att växa österut.
Att staden förtätas är ett fenomen som dels uppstår naturligt då priset på centralt belägen
mark ökar, vilket motiverar att ställa om mark med låg exploateringsgrad till mer intensiv
markanvändning, och dels genom aktiv stadsbyggnadsplanering av hållbarhetsskäl.
Motiven till förtätning kan man hitta i de negativa konsekvenserna av den glesa, utbredda
staden, som för med sig:
− Långa avstånd som gör att det totala transportbehovet ökar.
− Dyr kollektivtrafikförsörjning av exempelvis nya stadsdelar med hög turtäthet.
− Begränsande möjligheter att använda hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektiv
trafik.
− Minskad tillgänglighet till olika målpunkter för den som inte har bil.
− Svårare förutsättning för att på olika och välavvägda sätt skapa en mer blandad stad
− Svårare att få ett tillräckligt underlag för service i en ny stadsdel i stadens utkant.
− Att all infrastruktur behöver byggas nytt.
− Risker att produktiv skogs- och åkermark tas i anspråk.
− Långa geografiska avstånd mellan stadsdelar som kan innebära/ofta innebär långa
sociala avstånd mellan olika delar av befolkningen.
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Argumenten för att placera mer bebyggelse invid befintlig bebyggelse för att hålla staden tät är:
+ Omväxlande bebyggelse, där ett stort och varierat utbud av arbetsplatser, butiker,
skolor och fritidsaktiviteter kan nås på kort avstånd.
+ Ökar möjligheten att använda gång och cykel och minskar beroendet av bilen.
+ Tillkommande bebyggelse ökar befolkningsunderlaget för befintliga kollektivtrafik
linjer som kan få högre turtäthet.
+ Befintlig infrastruktur som gator, elsystem, vatten och avlopp kan utnyttjas.
+ Tillkommande befolkningsunderlag ökar utbudet av service och mötesplatser som
skapar ett positivt stadsliv.
+ Ett verktyg för att (på sikt) rucka på bostadsstrukturer för att få en mer blandad
och sammanhållen stad.
Förtätning innebär naturligtvis också en rad problem och nackdelar, liksom en gles stad har
vissa fördelar. Det är för att minska nackdelarna med en tät stad som vi i följande kapitel
visar på olika aspekter som behöver tas hänsyn till vid planeringen. Mer om fenomenet
förtätning, dess motiv, problem och utmaningar kan du läsa i del 3 av handlingsplanen.

Var vi vill förtäta i Örebro
Översiktsplanen säger att Örebro tätorts geografiska utbredning ska vara av sådan storlek
att man kan nå större delen av staden till fots och med cykel. Det betyder att staden ska
förtätas med bostäder och arbetsplatser inte bara i de utbyggnadsområden som finns i över
siktsplanens karta, utan även som mindre kompletteringsbebyggelse, som inte alltid marke
rats på kartan. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång till friytor3, grönstruktur, kulturmiljö
värden och andra starka allmänna intressen. Se vidare i översiktsplanen kapitel 5.3.
Ett av syftena med denna handlingsplan är att ge mer vägledning om vad vi i Örebro ser
som lämpliga sätt att förtäta staden på.
En tätare innerstad
Kommunen anser att det finns stor potential att förtäta staden utan att ta värdefulla grön
ytor i anspråk eller bryta mot stadsdelens karaktär eller bygga bort viktiga och uppskattade
kvalitéer. De lucktomter som finns i innerstaden kan ofta passa att bebygga. Det bidrar till
att kvarter sluts, vilket är ett naturligt sätt att bygga i innerstaden. Exempel på lucktomter
som kommunen gärna ser att de bebyggs finns i kvarteret Tisteln, Hållstugan och Fåfängan
som visas i bild 11 nedan. Mer om att bebygga lucktomter finns i kapitel 5, avsnitt Bebygga
lucktomter. En rad andra möjligheter till komplettering finns i innerstaden, exempelvis
våningspåbyggnader, vindsinredningar eller högre hus/höjdskala. Mer om dessa och andra
förtätningsmöjligheter finns att läsa i kapitel 5. Kommunens syn på olika typer av för
tätningsprojekt.
Förtätningspotential utanför innerstaden
Invid befintlig bebyggelse, exempelvis på överdimensionerade parkeringsplatser eller på
annat sätt lågutnyttjad kvartersmark, kan det också finnas bra platser att förtäta på. Dessa
typer av kompletteringsmöjligheter hittar vi ofta strax utanför innerstaden, och förtätningen
här kan bidra till att flytta innerstadens gränser utåt. En analys behöver göras vilket värde
platsen har i ett större sammanhang och vilka aspekter i den befintliga miljön som behöver
tas hänsyn till. I bild 11 nedan illustreras exempel på platser i stadsdelen Norrby som
skulle kunna kompletteras med ny bebyggelse. Mer att läsa kring innerstadsnära lägen finns
i kapitel 3. Hur utvecklar vi nya stadsdelar – staden växer och 4. Hur utvecklar vi våra
befintliga stadsdelar – staden förtätas och omvandlas.

3.

Som i många fall är ett enskilt intresse som ska bevakas vid till exempel bygglov.
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Bild 8. Byggbar mark i kvarteret Tisteln.

Bild 9. Potentiell förtätning nära Resecentrum i kvarteret
fåfängan. Längst ner i bild kvarteret Lagerhuset som
också kan få en högre exploatering, förslagsvis med
kontor.

Bild 10. Lucktomt i kvarteret Hållstugan.

Bild 11. I Norrby finns flera platser som skulle kunna vara
möjliga att förtäta på, exempelvis de i bilden inringade
platserna, om de nya byggnaderna anpassas till platsen.

Stråket längs Norra infarten (Östra Bangatan) har stora ytor som kan förtätas, dels gäller det
gaturummet, dels de ytor av olika slag som finns mellan gatan och intilliggande bebyggelse.
Från järnvägsspåren till befintliga husfasader är stråket ca 90 m brett. En omgestaltad Norra
infart, med fyra körfält och gång- och cykelvägar och trädplantering behöver 20-30 meter
för de 14 000 fordon som trafikerar gatan dagligen. I bildens högra kant ses Postterminal
tomten som planeras bebyggas med kontor. Godsterminalen i bildens vänstra del kan på
lång sikt också bebyggas. Stråket kan bebyggas med kontor och andra arbetsplatser i attrak
tivt skyltläge som entré till innerstaden. I Örebro kommuns Pulsåderprojekt konkretiseras
dessa planeringsidéer. Läs vidare i Fördjupad översiktsplan för järnvägen genom Örebro.

Bild 12. Stråket längs Norra infarten har stora ytor som kan förtätas.

Förtätning på liknande platser längs trafikleder kan ofta bidra till en attraktivare stadsbild,
och kanske också till en bättre boendemiljö med mindre buller för intilliggande bostäder.
Ekersvägen förbi Varberga, Karlslundsgatan mellan Vasastan och Haga centrum och
Vivallaringen är andra exempel på sådana trafikrum. Läs vidare i kapitel 4, avsnitt Storskaliga
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trafikrum. Komplettering av bostäder invid våra bostadsområden ska göras så att utbudet
av olika slags upplåtelseformer och bostadsstorlekar blir mer varierat. Om detta kan du läsa
mer om i kapitel 4. Hur utvecklar vi våra befintliga stadsdelar – staden förtätas och om
vandlas.
Omvandling av centrala verksamhetsområden
I våra mest centralt belägna verksamhetsområden vill vi se en högre exploateringsgrad
och en annan funktion än vad de en gång var planerade för, genom att komplettera med
fler byggnader och genom att riva och bygga nytt. De kan genom stegvisa förändringar bli
stadsdelar med en attraktivare stadsmiljö än idag och med en kreativ blandning av kontor,
småverkstäder, skola, service och en del bostäder. Läs mer i kapitel 4, avsnitt Befintliga
verksamhetsområden och omvandlingsområden.

Bild 13. Österport, exempel på numera centralt beläget industriområde som kan utvecklas och förtätas genom
att fler byggnader tillkommer, några byggnader rivs och ersätts med nya och att mängden asfalt minskar till
förmån för mer grönska.

Vindsinredningar, höga/högre hus och det gröna
Förtätning kan också ske genom att inreda vindar, vilket det borde finnas en relativt stor
potential för. Att bygga på befintliga hus med fler våningar kan i vissa lägen vara möjligt
men det behöver göras med väldigt stor hänsyn till befintlig miljö. Läs mer i kapitel 5,
avsnitt Bygga om vindar.
Riktigt höga hus är inte alltid ett effektivt sätt att förtäta på, men höga hus kan passa på särskilt
utvalda platser. En ny högre höjdskala, särskilt i stråk och områden nära innerstaden, kan
vara ett effektivt sätt att hålla staden tät. Mer om höjdskala och höga hus finns att läsa i
avsnitt Skalan i det framtida Örebro nedan, eller i kapitel 5, avsnitten Ny höjdskala och
Bygga väldigt höga hus.
Örebro kommun värderar invånarnas tillgång till natur och parker och möjligheten till
grönskande friytor i sin boendemiljö högt. Av den anledningen ser inte kommunen för
tätning på innergårdar som någon effektiv kompletteringsmetod, och kommer vara ytterst
restriktiv med att bebygga parkmark och andra värdefulla naturområden. Däremot är till
gången till parker och naturområden något som gör nya bostäder attraktiva, vilket måste
beaktas vid bedömningen av kompletteringar och nya stadsdelar. Läs mer i kapitel 4 och
5, exempelvis avsnitten Bebygga innergårdar, Bygga i kanten på en park och Bebygga
grönytor. I handlingsplanen del 3 kommer fördjupade resonemang om förtätningens motiv,
problem och utmaningar att beskrivas.
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Örebros nya arkitektur och hustyper
Den framtida arkitekturen i Örebro bör, mer än under de senaste årtiondenas utveckling,
påverkas av platsens specifika förutsättningar tillsammans med nya impulser utifrån, av håll
barhetsaspekter och av nya livsmönster och behov som finns hos invånarna. På så vis kan
arkitekturen bli mer intressant, mer funktionell och få en egen lokalt förankrad karaktär.
Arkitektoniska utmaningar för ett växande Örebro
Med Örebros starka befolkningstillväxt ökar kraven på att staden ska rymma mer, men utan
att breda ut sig så mycket att den tappar sin karaktär som en stad där det är nära till allt. Med
en tätare stad växer kraven på vad arkitekturen ska åstadkomma. Fler funktioner ska samsas
på mindre yta. Behovet av ett bra samspel med intilliggande bebyggelse och landskap ökar.
Arkitekturen kan användas för att väcka intresse för platsen och är viktig för att ge ett nytt
område en identitet. Förändringar i människors livsmönster sker snabbt och ska rymmas i
arkitekturen. Människors olika ekonomiska förutsättningar ska kunna mötas med god arki
tektur oavsett priset på byggnaden. Samhällets ökade krav på hållbarhet ska hanteras som
en integrerad del i arkitekturen.
Relationen mellan befintligt och nytt
I ett tätare Örebro blir den befintliga arkitekturen utsatt för hårda påfrestningar. Befintliga
byggnader riskerar att förminskas och förvanskas när nya byggnader lägger sig tätt intill.
Samtidigt ökar värdet på den befintliga arkitekturen i samma takt som staden växer. Den
äldre bebyggelsen står för den stabilitet staden behöver när förändringar och tillägg sker i
snabb takt. Att bevara och utveckla de kvaliteter och värden som finns hos den äldre be
byggelsen ger utrymme för att låta ny arkitektur ta sig större friheter. Örebro har en tradi
tion av att blanda ny och äldre bebyggelse på ett sätt som gjort staden attraktiv tack vare att
bebyggelsen från olika tidsepoker generellt hållit hög klass. Det finns goda förutsättningar
att genom ett medvetet förhållningssätt till de befintliga värden som finns, kunna fortsätta
den traditionen.
Ytminimering och kostnadseffektivitet
Framtidens arkitektur i Örebro kommer att utgå mycket från att minimera ytbehov och
bygga kostnadseffektivt. Samtidigt kommer kraven att vara höga när det gäller att skapa en
attraktiv miljö. Formen på huset, materialval, färgsättning och byggnadernas inbördes rela
tion måste hanteras med samma omsorg oavsett om det är ett dyrt eller billigt hus. I Örebro
finns goda exempel på hur enkla volymer som upprepas, tillsammans med intressant färg
sättning kan ge rika boendemiljöer, till exempel i Rosta och Baronbackarna. Kommunen
strävar efter att nya hus och områden i Örebro ska präglas av samma anda och vilja att
skapa goda boendemiljöer på begränsad yta och till rimliga kostnader.
Arkitekturen måste möta nya livsmönster
Örebros befolkning rymmer många livsmönster. Därför måste också bebyggelsen kunna
möta en mängd olika behov. Idag råder brist på olika boendealternativ. Ny arkitektur och
nya hustyper bör användas för att skapa en större variation. Staden bör kunna erbjuda fler
bra boendealternativ för ”normalfamiljen”, storfamiljer, ensamstående, singelföräldrar, stu
denter och äldre i form av kollektivboenden, kompisboenden, generationsboenden, grupp
boenden, sociala boenden, byggemenskaper och ”flerfamiljsvillor” En utgångspunkt i nya
boendealternativ kan skapa nya former av arkitektur. En stor rikedom av boendeformer
skulle stärka Örebro som en attraktiv och mångfacetterad stad med en egen karaktär.
En ny blandning
Blandad bebyggelse med olika hustyper, arkitektur, skala och upplåtelseformer kan skapa
en varierad och levande stadsmiljö. Örebro har på senare år förespråkat en blandning av
flerbostadshus, radhus och villor i samma kvarter eller i nära anslutning till varandra. Resul
tatet har blivit att stora flerbostadshus ibland hamnar intill en friliggande villa. Det leder
ofta till en brokig stadsbild och problem med insyn, begränsat med dagsljus och skymd sikt
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för de som bor i enfamiljshuset. Det friliggande enfamiljshuset, speciellt hus i en våning,
bidrar sällan till den stadsmässighet och det stadsliv som eftersträvas i nya stadsdelar i tätorten,
den utgör ett dåligt utnyttjande av infrastrukturen, gator och ledningsnät, och medför en
drastiskt försämrad täthet i jämförelse med flerbostadshus och radhus. Radhus och kedjehus
i två eller tre våningar kan lättare integreras med flerbostadsbebyggelse. ”Stadvillan” för
4-8 familjer kan bli en ny pusselbit som passar in i en blandad bebyggelse. Stadsvillan skulle
också följa en äldre tradition av mindre flerfamiljshus som redan finns i Örebro.
Även i tätortens mer perifera områden där inslagen av större flerbostadshus saknas bör den
friliggande villan, speciellt i en våning, begränsas i omfattning med hänsyn till täthet, infra
struktur, stadsbild och närhet till kollektivtrafik och placeras i utkanten av stadsdelen eller på
annat sätt som inte försämrar villkoren för den övriga bebyggelsen. I första hand bör även
i dessa områden eftersträvas en tätare bebyggelse med enfamiljshus i minst två våningar på
mindre tomter, radhus, kedjehus, stadsvillor eller andra typer av mindre flerbostadshus.
Landmärken
Ett framtida Örebro bör också rymma nya landmärken och karaktärsbyggnader av hög arki
tektonisk klass, till exempel ett nytt vattentorn, ett Naturum, ett nytt kulturhus och större
byggnader i anslutning till Resecentrum och Södra station. Offentliga byggnader som rymmer
”vardagsfunktioner”, som till exempel förskolor och parkeringshus bör också ses som
potentiella karaktärsbyggnader.

Skalan i det framtida Örebro
Staden växer på höjden i strategiska lägen, ökar mer försiktigt i andra lägen och bevarar sin
skala där det finns kulturhistoriska värden.
Befintliga högre hus och höghus i Örebro
Upplevelsen av ett högt hus är beroende av stadens storlek och tradition och därmed ett
relativt begrepp. När en byggnad i Örebro blir mer än 7-8 våningar börjar det av många
uppfattas som ett högt hus, utan att det påverkar stadssiluetten annat än på nära håll. Skalan
är sedan flytande, men när våningsantalet blir 1520 eller mer kan byggnaden betraktas som
ett höghus eller hög byggnad som väsentligen avviker från skalan i staden och kan få en
stor påverkan på stadssiluetten och hela stadens karaktär.
Höga byggnader har historiskt varit höga därför att funktionen krävt det. Höghus däremot
innebär oftast att man staplar samma funktion på varandra. Fram till 1950-talet var det
kyrktornen och vattentornen som dominerade Örebros stadssiluett. Därefter har tillkommit
högre bostadshus, kontorshus och hotell, till exempel Krämarhusen, elevhemmet vid Teknis,
Länstyrelsen vid Stortorget och Eurostop. I Örebro finns det en tradition av lägre höghus
i 10-12 våningar byggda kring förra seklets mitt och även några från 1980 och -90-tal och
som är relativt varsamt inplacerade i den lägre bebyggelsen. Ofta har dessa höghus fått
markera ett stadsdelscentrurm som i Baronbackarna, Tybble, Rosta och Vivalla.
En ny höjdskala
Som en naturlig fortsättning på stadens utveckling fortsätter staden att växa på höjden. Men,
med en alltmer förtätad stad kan skaländringen ske i första hand i de områden där staden
byter användning. I omdaningsområden och i närheten av storskaliga trafikrum kan en högre
bebyggelse i 8-12 våningar växa fram, till exempel i Aspholmen och Österport och längs
Södra infartsleden, Rudbecksgatan och järnvägsstråket mellan Svampen och Gustavsvik.
I innerstaden och i andra mer färdigbyggda delar tillåts en mer försiktig förändring med
bebyggelse i upp till 6-8 våningar beroende på den omgivande bebyggelsens skala. I stads
delar med en jämn och väl sammanhållen skala och kulturhistoriskt betydelsefulla delar är
det viktigt att bebyggelsens skala hålls intakt för att inte värden ska gå förlorade. I stadens
utbyggnadsområden som Södra Ladugårdsängen och Pappersbruket blir skalan en viktig faktor
för att skapa en varierad miljö och kan rymma inslag av högre bebyggelse i 6-8 våningar,
vilket är högre än vad som generellt kännetecknar våra bostadsområden idag. Där kan även
en central del av området markeras med enstaka högre byggnader i 10-15 våningar.
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Sammantaget kan en förändring mot en högre skala i vissa områden där bebyggelsen är låg
idag leda till att stadssiluetten blir mer sammanhållen, om den sker med stor hänsyn tagen
till omgivande bebyggelse.
Nya höghus
Enstaka nya byggnader som höjer sig över stadssiluetten och väsentligen skiljer sig från
omgivande bebyggelse kan bidra till att utveckla stadens karaktär och förtydliga stadens
användning. De kan manifestera viktiga platser, till exempel ett stadsdelscentrum, Resecen
trum, Conventum eller Universitetet. Tillkomsten av riktigt höga hus med 12-20 våningar
eller fler kommer inte ge något större bidrag till förtätning eller högre markutnyttjande
eftersom en lägre tätare bebyggelse kan ge samma exploateringsgrad. Många riktigt höga
byggnader skulle inte bidra till en positiv utveckling av stadens karaktär. Det skulle skapa en
splittrad stadsbild och försvaga värden hos den befintliga bebyggelsen utan att generera så
många fler bostäder eller arbetsplatser jämfört med en lägre högre bebyggelse som håller
sig inom stadssiluetten. Däremot kan lägre höga hus 10-12 våningar vara möjligt i en mer
kontinuerlig utbyggnad och kan ses som en fortsättning på Örebros byggnadstradition.
Byggnaders höjd och bredd
En varierad höjdskala kan skapa varierade miljöer, men byggnaders utbredning och fasad
längd längs gatan har minst lika stor betydelse för upplevelsen av variation. En kort fasad
längd kan dämpa skalan och ge upplevelsen av en småskalig miljö, även för en ganska hög
byggnad. En längre huskropp kan visuellt delas upp i flera delar genom en variation i
volymhantering, fasadmaterial och färgsättning. Det är därför viktigt att en byggnads eller
byggnadsdels upplevda längd uppmärksammas vid planläggning samtidigt med angivelsen
av höjden eller antalet våningar.

Bild 14-15. Kv Gasugnen mot Hagmarksgatan respektive Rudbecksgatan, kommer tillsammans med nyligen
uppförda punkthus mot Almbyplan bidra till att en ny höjdskala växer fram längs med Rudbecksgatan. Skiss
förslag från White.

Bild 16. Kv Bandybollen växer fram, liksom en ny höjdskala längs med Rudbecksgatan och på Eyrafältet.
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Bild 17. Högre höjdskala i ett framtida, innerstadsnära Aspholmen. Skissförslag från Rundqvist.

Bild 18. Stinsen. Skissförslag från Sweco.

Bild 19. Krämaren.
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Bild 20. Kartan visar stråk och platser där kommunen ser att höjdskalan kan öka.
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3. Hur utvecklar vi nya stadsdelar
– staden växer
Följande kapitel kommer att behandla hur kommunen bedömer att Örebro bör växa med
nya stadsdelar eller större kompletteringar avsedda för nya bostäder eller för att rymma fler
arbetsplatser. Vi kommer även att presentera kommunens syn på hur dessa nya stadsdelar
bör vara blandade och vilken täthet som bör känneteckna dem, kort sagt vilken karaktär
som är mest lämplig i olika delar av staden.

Utbyggnadsordning för nya stadsdelar och större
kompletteringar
Enligt kommunens bedömning behöver ungefär 500 arbetsplatser och 700 bostäder per
år planeras och byggas under den kommande tioårsperioden för att svara upp mot befolk
ningstillväxten. Detta kan inte åstadkommas endast genom förtätningsprojekt i befintliga
stadsdelar, utan måste även ske genom att anlägga helt nya stadsdelar. Utbyggnadsområden
för både arbetsplatser och bostäder finns utpekade i översiktsplanen. Kommunen har en
idé om önskad planerings- och utbyggnadsordning för de här nya stadsdelarna och de större
kompletteringarna. I kartorna nedan presenteras dels nya stadsdelar och kompletteringar
för främst bostäder (bild 21), dels nya verksamhetsområden och områden med olika grad
av funktionsblandning (bild 22).
Motiv till kartans periodisering av utbyggnadsområden
Kartan för utbyggnadsområden för bostäder kan ses som både en bild av hur vi vill bygga ut
staden respektive hur vi tror att staden kommer att växa. De rödfärgade områdena i kartan
illustrerar platser i staden där vi är tämligen klara över utformning och där det är möjligt
att komma igång med byggande nu. Gulmarkerade områden, som ligger med en längre
tidshorisont, är platser runt om i staden där vi både tror och vill att staden ska utvecklas,
men har ännu inte tänkt färdigt.
Det finns flera andra motiv till den periodisering av utbyggnadsområden som illustreras i
kartan nedan. En viktig aspekt är geografisk och handlar om hur staden kan byggas inifrån
och ut, och kopplat till detta att staden därmed ges förutsättning att ha en tät form. Det
handlar om att nya stadsdelar eller större kompletteringar tillkommer i direkt anslutning
till den befintliga staden, och med fördel inom den rödmarkerade linje som skapar goda
förutsättningar för ett hållbart resande och rörelsemönster i staden. På så sätt blir de även
snabbare en naturlig del av staden och stadsväven, vilket på sikt skapar förutsättning för en
fysiskt och socialt mer sammanhållen stad.
Kopplat till denna princip är det också viktigt att i första hand bygga staden på ianspråktagen
mark före det att vi bygger på jordbruks- eller skogsmark. Ett exempel för att belysa detta
är att låta före detta industriområdet Pappersbruket växa fram och bebyggas innan åkrarna
vid Ormesta bebyggs.
För kommunen är det viktigt att tillhandahålla ett varierat utbud på marknaden för byggbar
mark. Det innebär att det alltid bör finnas möjlighet för någon slags byggnation av arbets
platser och olika slags bostäder i alla fyra väderstreck, antingen genom mark i en ny stadsdel
eller genom detaljplaner för mindre kompletteringsprojekt.
Det ska finnas mark till salu för bostäder och verksamheter i ett antal olika stadsdelar i staden
samtidigt för att erbjuda marknaden valfrihet. Kommunen kan dock vilja etappindela större
utbyggnadsprojekt och även avvakta något med att öppna nya närbelägna stadsdelar, för att
få en etapp helt färdigbyggd. Detta för att undvika att de nyinflyttade får leva på en bygg
arbetsplats under allt för många år.
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Bild 21. Planerad utbyggnadsordning för nya stadsdelar och större kompletteringar.
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Bild 22. Planerad utbyggnadsordning för verksamhetsområden.
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Några konkreta exempel från kartan
Som vi beskrev i föregående avsnitt är kartan ovan en kombination av å ena sidan mellan
kommunens önskningar och prioriteringar för ett växande Örebro, å andra sidan av vilka
projekt som vi vet att olika aktörer aktivt planerar att genomföra i närtid. Kartan för bostäder
kan därför till viss del vara svår att tyda. Här följer dock kommentering av några områden
som visas i kartan.
I Bettorp finns detaljplan för bostäder. Med färgerna i kartan vill vi visa att kommunen avser
att exploatera från norr till söder, men det är inte alls nödvändigt att det tar 10 år innan
detaljplanen är genomförd.
Söder och öster om Adolfsberg finns ett utbyggnadsområde för främst bostäder utritat,
men ingen planläggning är idag påbörjad. Kommunen avser att starta längst norrut, men
menar också att större delen av utbyggnadsområdet inte ska detaljplaneläggas och genom
föras förrän om cirka 10 år. Detsamma gäller de flesta gula områden i kartan.
Kommunen ser gärna att trafikrummen längs Vivallaringen mot Boglundsängen, Ekersvägen
förbi Varberga och Karlslundsgatan förbi Haga centrum utvecklas med ny bebyggelse. In
bördes prioriteras de i ovan nämnd ordning och det är därför de har fått olika färg i kartan
då det inte finns marknad för att genomföra mer än en åt gången. Men om det skulle finnas
intressenter som vill bygga till exempel längs Karlslundsgatan skulle kommunen överväga
att omprioritera, eftersom alla tre objekten egentligen står högt på önskelistan.

Kommunens syn på karaktär,
täthet och blandning i nya stadsdelar
Täthetens och blandningens karaktär
Örebros nytillkommande stadsdelar ska på övergripande nivå kännetecknas av att de bidrar
till en sammanhållen stad och till sin inre struktur av en mångfald av hustyper, bostadsstor
lekar och upplåtelseformer. Den nya stadsdelens specifika läge i staden tillsammans med
sin närmaste omgivning och dess bostads- och bebyggelsekaraktär ger sedan mer konkreta
förutsättningar hur den kan utformas och gestaltas, det vill säga vilka kompletteringar och
tillägg som kan vara aktuella och vilken typ av blandning som eftersträvas.
Nya områden med central placering i staden
För de mer centralt belägna områdena är det viktigt att knyta an till den stadsbebyggelse
som det nya området ansluter mot, vilket ofta kännetecknas av innerstadskaraktär. De kan
då få en attraktiv blandning av innerstadens stadsmässighet och omgivande naturområdens
gröna kvaliteter. Eftersom markvärdet är högt i dessa områden och efterfrågan på centralt
belägna bostäder är stor bör tätheten vara hög. För att åstadkomma en kombination av
hög täthet och grönskande innergårdar och mötesplatser krävs att bilparkering sker i gemen
samma anläggningar eller under byggnader och innegårdar. Södra Ladugårdsängen, Pappers
bruksområdet eller bebyggelseutvecklingen kring Österplan respektive Almbyplan är exem
pel där innerstadens karaktärsdrag är en styrande princip i utformning och när så är aktuellt
tas hänsyn till omgivande naturområden.
Längre ut från innerstaden
I andra delar av staden när nya stadsdelar och större kompletteringar växer fram är kraven
på blandning och täthet delvis annorlunda. I de mindre centralt belägna områdena saknas
kopplingen till innerstaden, däremot finns ofta en direkt koppling till den stadsnära lands
bygden och befintliga stadsdelar, vilket bör tas hänsyn till i utformning och gestaltning.
Även i dessa områden bör dock tätheten vara hög eftersom avståndet till centrum fortfarande
är relativt litet, men stadmässigheten kan ersättas med småstadskänsla eller tät trädgårdsstad
med koncentrerade mer stadsmässiga torg och mötesplatser och inslag av högre bebyggelse.
På så sätt ges goda möjligheter för en växande befolkning i en tät och sammanhållen stads
form.
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För den framtida stadsdelen Vallby med lokalisering intill Boglundsängen, Vivalla och
Lundby är det en rimlig inriktning på blandningen att komplettera befintlig bostads och
bebyggelsekaraktär i närområdet i en form och med en täthet som ger en småstadskänsla
eller tät trädgårdsstad.
En kontextberoende blandning och täthet
Tätheten och blandningen kan dock variera beroende på var i staden som den nya stadsdelen
är lokaliserad eller var komplettering sker. Men, för varje stadsdel, ny som befintlig, måste
dock omgivningens struktur och innehåll beaktas. Det är samtidigt viktigt att fundera över
på vilken nivå som stadsdelen ska vara blandad, exempelvis vad gäller hustyp. En för tät
blandning av hustyp, exempelvis friliggande enfamiljshus intill större flerbostadshus (främst
med 4 eller fler våningar), eftersträvas inte i nya stadsdelar eller större kompletteringar, även
om ambitionen är att dessa i sin helhet ska vara både täta och gröna. Vår erfarenhet kring
några av senare tids förtätningsprojekt är att blandningen av friliggande enfamiljshus intill
flerbostadshus i ett och samma kvarter inte alltid är så lyckat, när det exempelvis innebär
inskränkta privata sfärer för de som bor i småhus, skymd sikt eller otydliga gränser mellan
offentligt och privat (se även avsnitt Örebros nya arkitektur och hustyper). Slutsatsen är
därför att blandning i hustyp snarare bör eftersträvas på stadsdelsnivå, som i Rynningeåsen
där blandningen i hustyp finns i helheten men inte så mycket på kvartersnivå. Friliggande
enfamiljshus och flerbostadshus kan blandas på kvartersnivå endast om de gestaltas med stor
hänsyn tagen till de olika hustypernas förutsättningar och behov så att de tillsammans bildar en
fungerande helhet för de boende exempelvis vad gäller uteplatser, insyn och ljusförhållanden.
Friliggande enfamiljshus i gruppbebyggelse eller som ”kataloghus” är endast ett alternativ i
nya stadsdelar eller större kompletteringar i stadens perifera delar (se vidare avsnitt Nypon
lunden, Vallby, Ormesta, Mellringe (golfbanan) nedan.
Som förhåller sig till det gröna
Alldeles oavsett lokalisering i staden har de flesta av de nya stadsdelarna eller större kom
pletteringarna det gemensamt att de ansluter mot attraktiva natur- eller rekreationsområden.
Det innebär att grönska och olika möjligheter till rekreation som finns intill kan bli en stor
tillgång och påverka dessa områdens karaktär. De kan bli Örebros nya gröna och aktiva
stadsdelar med fokus på grönskande bilfria innergårdar och gator för promenader och
cykling som tillåter bilar i låg hastighet. För de områden som saknar närhet till natur och
grönska blir uppgiften att skapa nya grönytor som rymmer tillräckligt höga kvaliteter för att
även dessa ska platsa som Örebros nya gröna, aktiva stadsdelar.
Med en hög täthet som rättesnöre
Tätheten för nytillkommande stadsdelar och kompletteringar , oberoende av om de befinner
sig i innerstadens direkta närhet eller längre ut i periferin, bör alltså vara hög, men det
kommer att resultera i olika uttryck och bebyggelsestruktur. En hög täthet motiveras av
nödvändigheten i att kunna möta en växande befolkning utan att staden breder ut sig på
ett sätt som skapar stora avstånd och dåligt underlag för handel och service. Tätheten moti
veras också av att kunna använda infrastruktur som gator och ledningar så effektivt som
möjligt och att möta de krav på hållbart byggande som finns. Det innebär att enfamiljshuset
i en våning placerad mitt på tomten inte är ett långsiktigt hållbart alternativ för utvecklingen
av tätorten. Som jämförelse motsvarar en friliggande enplansvilla 3-4 bostäder i ett två
våningsradhus eller 1012 normalstora lägenheter i ett fyravånings flerbostadshus. Läs mer
om exploateringstal i del 3 i handlingsplanen. Överhuvudtaget bör all ny bebyggelse i dessa
områden vara minst två våningar eftersom tätheten annars blir orimligt låg.
Där gator är strukturbildande
Det är viktigt att planera för och slå vakt om gatustrukturen eftersom den definierar Örebros
struktur på lång sikt. Det gäller dels hur gatu- och kvartersstrukturen byggs upp eftersom
det är fundamentalt för områdets integration med omgivande stad, men dels också vad som
är allmän plats respektive gator på kvartersmark. Kommunen behöver handlingsfrihet inför
framtiden då behov och prioriteringar mellan olika trafikslag kan förändras. Kommunen
ska inte låta privatisera gator utan mycket noga överväganden.
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I trafikprogram för Örebro kommun står att rutnätet ska vara den överordnade principen
för gatustrukturen i Örebro. För nya stadsdelar eller större kompletteringar i innerstads
nära lägen, där gatustrukturen i stort har en rutnätskaraktär, blir det naturligt att den följer
med in i den nya bebyggelsen. I andra delar av staden, som kanske är planerade med andra
synsätt på trafiklösningar och hur staden ska sitta samman i gatustrukturen, måste ibland
andra lösningar nås som både tar hänsyn till och till viss del anpassar sig till exempelvis den
långtgående trafiksepareringen och att stadsdelarna är planerade med naturområden som
gränser till varandra (som båda i vissa fall ingår i en helhet med stora kulturmiljövärden).
Nya gator kan anläggas för att knyta samman stadsdelar med varandra och för att på över
gripande nivå få en stad som hänger ihop på ett bättre sätt.
Platser, funktioner och idéer i tidiga skeden
När det gäller utbyggnad av nya stadsdelar eller större kompletteringar intill befintliga
stadsdelar vill kommunen gärna att vissa funktioner och infrastruktur finns på plats i ett
tidigt skede. Det gäller exempelvis förskolan, som bör finnas på plats så tidigt som möjligt
och dessutom vara så placerad att den är lättillgänglig även från andra stadsdelar. På så sätt
kan obalanser i årskullar pareras över tid. Förskolan bör samtidigt vara placerad och planerad
intill park- och naturområden så att en trygg, lugn och god vistelsemiljö kan vara möjligt
även i ett skede när stadsdelen byggs och växer fram.
När det gäller gång och cykelvägsstrukturen så bör även den finnas på plats så tidigt som
möjligt så att trafikanter, särskilt den nya befolkningen, vet var de ska vara i trafikrummet.
Det är samtidigt viktigt att gång- och cykelvägarna är kopplade till angränsande stadsdelar
och kvarter för att på så sätt ge förutsättningar för en sammanhållen stad på ett tidigt skede.
Ytterligare funktioner och platsbildningar som gärna får tillkomma i ett så tidigt skede som
möjligt är torg och funktioner som caféer och restauranger. Lokaler bör generellt utformas
på ett flexibelt sätt så att de lätt kan ställas om, exempelvis från förskola till special eller
äldreboende.
Även om ambitionen från kommunens sida är att dessa platser och funktioner bör finnas
med i ett tidigt skede, är det inte helt enkelt att planera och få till dessa lösningar. Att lägga
fast en gatustruktur med lyktstolpar och träd kan komma i konflikt med sätten som bebyg
gelsen och angöringen till dessa sedan löses i ett senare skede. Vad gäller sätten att röra sig
i en ny stadsdel så uppstår de ofta spontant vartefter och kan vara svårt att fullt ut förutse
när huskroppar och befolkningen till stor del ännu inte är på plats.
Förutom att det finns stora fördelar med att vara ute tidigt med vissa struktur och ordnings
skapande funktioner och platser behöver kommunen även tidigt ha en tydlig idé om den
specifika nya stadsdelen eller större kompletteringen. När kommunen själv äger marken
kan det få ta längre tid att mejsla fram denna idé, men när så inte är fallet krävs en större
framförhållning. I de mest attraktiva lägena i staden har kommunen möjlighet att invänta
de projekt som rimmar med den övergripande idén med stadsdelen eller kompletteringen.
I innerstadsnära lägen, där kommunen eftersträvar en hög täthet, kan det handla om att
invänta flerbostadshus innan exempelvis småhus eller radhusalternativ kan få växa fram.

Några exempel på nya stadsdelar
Nyponlunden, Vallby, Ormesta, Mellringe (golfbanan)
I perifera stadsdelar som norra Nyponlunden, Vallby, Ormesta, Mellringe (golfbanan) kan
en modern och tätare variant av den klassiska trädgårdsstaden bli ett attraktivt alternativ till
en stadsdel som helt eller till stor del består av småhus. Bebyggelsen kan i huvudsak bestå
av parhus, radhus och stadsvillor i två till fyra våningar (jämför Rynningeåsen). Bebyggelsen
kan också rymma sammanbundna enfamiljshus och inslag av högre byggnader i anslutning
till områdenas centrala del, entré eller andra platser där högre hus skulle uppfattas som
attraktiva inslag.
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Friliggande enfamiljshus kan finnas i ringa omfattning, med högst 1020 % av det totala
beståndet, i kvarter, mindre grupper eller stråk antingen som grupphusbebyggelse (se bild 24)
eller ”kataloghus” (se bild 25). Friliggande enfamiljshus och flerbostadshus kan blandas på
kvartersnivå i dessa nya stadsdelar, men endast om de gestaltas med stor hänsyn tagen till
de olika hustypernas förutsättningar och behov så att de tillsammans bildar en fungerande
helhet för de boende exempelvis vad gäller uteplatser, insyn och ljusförhållanden.
Områdena Vistaberg i Huddinge (bild 23) och Hedvikslund i Nacka (bild 24) är två goda
exempel på stadsdelar som utgör moderna och täta varianter på den klassiska trädgårds
staden. Exemplet Hedvikslund visar hur friliggande enfamiljshus grupperat i ett stråk kan
fungera som en del av stadsdelen. Bild 26, taget från Rynningeåsens södra del, visar på hur
friliggande enfamiljshus, överlag bestående av ”kataloghus”, är placerade i ett stråk längs
ena sidan av gatan på ett välavvägt sätt i förhållande till flerbostadshusen på motsatt sida
samtidigt som de knyter ihop Rynningeåsen med den äldre stadsdelen Rynninge. Dessa
områden skulle kunna ha en täthet på 0,8-1,1 jämfört med villaområden 0,25-0,5.

Bild 23. Vistaberg i Stockholm som exempel på perifer stadsdel med trädgårdsstadskaraktär.

Bild 24. Hedvikslund i Stockholm, som exemplifierar en typ av perifer stadsdel där friliggande villa ingår som en del.

Bild 25. Blandning av småhus och flerbostadshus i
Rynningeåsen mot intilliggande Rynninge.

Bild 26. Rynningeåsen i Örebro bygger på en idé om
trädgårdsstad med mindre inslag av friliggande villa
bebyggelse.
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Södra Ladugårdsängen och Pappersbruksområdet
Södra Ladugårdsängen och Pappersbruksområdet kan bli centrala gröna promenadstads
delar och aktiva boendemiljöer. Gator utformas med fokus på gång och cykel och lek, men
tillåter biltrafik i låg hastighet. Bebyggelsestrukturen är tät i nätet av gator, gångstråk, stigar
och gränder. Gröna bilfria innergårdar blir kännetecknande för dessa områden. Parkerings
lösningar sker i första hand i gemensamma anläggningar eller under bostadshusen och inner
gårdar för att kunna uppfylla kraven på hög täthet. Även om dessa områden ligger centralt
finns inte underlag för det affärsliv och serviceutbud som karakteriserar stadskärnan. Där
för koncentreras handel och service i första hand till de mer strategiska stråk och platser
som passerar förbi eller igenom områdena. Målet är att även integrera mindre verksamheter
i de inre delarna av bebyggelsen framförallt i husens bottenvåningar, även om det kan ta
lång tid att implementera. Stadslivet kommer att vara beroende av att bottenvåningarna
även fylls med gemensamhetslokaler och andra verksamheter som kan berika stadsmiljön.

Bild 27-29. Exempel på hur Södra Ladugårdsängen kan se ut när den är färdigutbyggd.

Bild 30. Södra Ladugårdsängen i sin helhet.
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Vid Pappersbruket kan inte nya bostadskvarter byggas i direkt anslutning till befintliga
industriverksamheter, utan det behövs en zon emellan som lämpligen bebyggs med icke
störande verksamheter, exempelvis kontor och hantverk.

Bild 31. Pappersbruksområdet. Skissförslag från White.

Både Södra Ladugårdsängen och Pappersbruksområdet kan rymma en stor spännvidd i
skala, hustyper och arkitektur med fokus på flerfamiljshuset. De minsta ”byggklossarna” är
stadsvillan och radhuset. Enfamiljshuset innebär alltför låg täthet i dessa centrala områden.
Skalan kan variera mellan två och fem våningar, men även rymma inslag av högre bebyg
gelse. Speciellt kan mer centrala delar markeras med högre byggnader. Den höga tätheten,
samnyttjande av funktioner och kravet på attraktiva innergårdar kräver hög grad av samord
ning mellan fastighetsägare inom ett kvarter.
Kvartersstrukturen i dessa framtida stadsdelar ska vara präglad av sammanhållna kvarter,
men med delvis olika karaktär. I Pappersbruksområdet bör kvartersstrukturen vara mer
innerstadslik i dess västra delar medan den är mer av trädgårdsstad österut i kopplingarna
med Osets naturreservat och Näsbys småskaliga karaktär. I Södra ladugårdsängen finns det
en övergripande indelning i stora kvarter som måste brytas ned i mindre delar. På så sätt
kommer stadsdelen få en mer innerstadslik karaktär i sin kvartersstruktur, men även i vissa
delar av en småskaligare kvartersstruktur. Tätheten i dessa områden kan variera mellan
1,3-1,6.
Naturnära bebyggelse intill Glomman
Området norr och söder om Glomman i Stenbackevägens förlängning rymmer stora natur
miljövärden med träd och skogspartier i en varierad topografi. Dessa naturvärden bör bli
en viktig utgångspunkt om området ska rymma ny bebyggelse. Byggnader kan placeras i
nära anslutning till befintliga träd och grundläggningen bör ta stor hänsyn till markens
beskaffenhet och växtlighet. Det kan ge området en egen karaktär som ett naturnära boende,
endast några få kilometer från stadskärnan. Bebyggelsen kan variera i höjd mellan två till
fem våningar beroende på anpassning till befintliga markförhållanden och naturens karaktär.
Eftersom Örebro till stora delar är en platt stad erbjuder förkastningsbranten möjligheter
till boende- och vistelsemiljöer som erbjuder utsikter ut över staden och Kilsbergen. En
utveckling av området med ny bebyggelse gör det samtidigt möjligt att knyta Adolfsberg
(och i förlängningen Marieberg och Mosås) närmare staden.
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Utbyggnad av nya verksamhetsområden
Nya renodlade verksamhetsområden växer upp i stadens ytterkant samtidigt som nya arbets
platser tillkommer integrerat i stadsväven.
Även om nya verksamhetsområden måste tillkomma i stadens ytterkant är huvudstrategin
att integrera arbetsplatser i stadsväven. Arbetsplatser som inte har störande verksamhet, till
exempel kontor, och där byggnaderna gestaltningsmässigt kan anpassas till omgivande
bebyggelse bör finnas i och i direkt anslutning till bostadskvarter, exempelvis i botten
våningar på flerbostadshus eller byggas på idag tomma ytor i anslutning till de större gatorna.
För verksamheter så som hantverkare, bilverkstad etcetera kan det vara bra med en remsa
grönska som visuell skyddszon mellan bostadskvarter och verksamheterna, även om dessa
inte anses som störande verksamheter, gärna naturmark som också kan användas för lek. Läs
en kort introduktion till funktionsblandning i del 1. Fördjupad läsning kommer att finnas i del 3.
Vissa verksamheter är dock av en sådan karaktär (ytkrävande, buller, lukt, transporter) att
de inte passar i närheten av bostäder. För dessa finns utbyggnadsområden utanför staden.
Nedan följer en beskrivning av de verksamhetsområden som finns utpekade i kartan nedan.

Bild 32. Utbyggnad av nya verksamhetsområden.
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Västra Pilängen, Berglunda och Törsjö.
Dessa verksamhetsområden erbjuder viktiga etableringsmöjligheter i verksamhetsområde
med bra logistiklägen nära E18, E20 och flygplatsen. Områdena har stora tomter. Skylt
lägena närmast motorvägen i Berglunda och Pilängen ställer högre krav på gestaltningen
av byggnaderna. Större byggnader placeras där med kortsidan mot motorvägen för att visa
upp fler fastigheter mot motorvägen och skapa en livfullare entré till Örebro. I framtida
utbyggnadsområde öster om järnvägen i Törsjö finns möjlighet till järnvägsanslutning.

Bild 33. Verksamhet ut mot E20. Skissförslag från White.

Flygplatsen
Området kring Örebro flygplats är utbyggnadsområde för verksamheter med direkt koppling
till frakt och personflygsverksamheten, men det är också lämpligt att lokalisera verksamheter
som alstrar mycket buller här, eftersom det redan finns en bullerzon kring flygplatsen.
Södra grusgropen
Utbyggnadsområde för mindre och medelstora industrier och andra företag.
Mellringe
Utbyggnadsområde för hantverkare, lätt industri, service och andra småföretag. Närmast
befintliga eller planerade bostäder endast icke störande verksamhet.
Boglundsängen
Södra delarna av Boglundsängen är expansionsområde för handel. De norra delarna är
tänkta för en blandning av kontor och lättare industri. Transportintensiva verksamheter bör
inte placeras här på grund av belastningen på trafikplatsen. För utformningen av fastigheterna
i Boglundsängen är det viktigt att tänka på att det här är en stadsdel många kommer att
röra sig igenom på väg till Vivalla, Lundby och den nya framtida stadsdelen Vallby norr om
Boglundsängen, eller från dessa stadsdelar in till centrala Örebro. Då är det viktigt att stads
delen upplevs som trygg och orienterbar.

H ur ut ve ckl ar vi nya stadsd e l ar – stad e n vä xe r

En mer stadsmässig miljö kan uppnås genom att dela upp vissa av de idag stora kvarteren i
mindre kvarter. Därför ska också väldigt stora byggnader undvikas i Boglundsängen. Längs
flera av gatorna bör träd planteras som en del i att skapa gröna stråk som förbinder Vivalla
med vattenlandskapet öster om Boglundsängens verksamhetsområde. Nya byggnader får
gärna uppföras i fler än en våning. Byggnader placeras relativt nära gatan med entréer och
fönsterpartier mot gatan. Det är också viktigt att minimera element som motverkar stads
mässigheten som stängsel och uppställningsytor till förmån för grönska och att placera
upplag, parkering etc på baksidan av byggnaderna. I de kvarter som kommer att gränsa till
framtida bostäder uppförs bara ickestörande verksamhet. Eftersom Boglundsängen nås av
en stor del av befolkningen med cykel eller per fot är det viktigt att stadsdelen också utformas
för denna typ av trafikföring även om en del av området mer och mer kommer att anta
karaktären av externt/semiexternt köpcentra.
Kommunen önskar att bygga ihop Vivalla och Boglundsängen genom förtätning längs
Vivallaringen Detta beskrivs mer i kapitel 4, avsnittet Stadsdelar dominerade av flerbostads
hus. Det går även att läsa mer i fördjupad översiktsplan för Vivalla Boglundsängen.

Bild 34. funktionsblandning i Boglundsängens norra del. Skissförslag från White.

Bettorp och Munkatorp
Verksamhetsområdet Bettorp och utökningen Munkatorp österut är tänkt för medelstor
industri med möjlighet till riktigt stora etableringar. Tomterna med skyltläge längs E18/E20
ska ha en viss klass på byggnaderna för att utgöra en värdig och attraktiv entré till Örebro
österifrån. Lastzoner etcetera placeras inte mot motorvägen och fasaderna utformas med
omsorg. En grönskande remsa med träd och buskar bevaras mot motorvägen. I det inre av
området ställs inte samma höga krav och här kan också skapas tomter för mindre verksam
heter. Det här är också lämplig lokalisering för etablering av eventuell störande verksamhet
(till exempel vad gäller buller, lukt, utsläpp, trafikintensivt) eftersom den förhärskande vind
riktningen är i riktning från Örebro tätort.
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Gryt
Gryts industriområde i Norra Bro har förhållandevis billiga tomter och är tänkt som möjlig
etableringsplats för mindre eller nya företag.
Atle
Utbyggnadsområdet för verksamheter ute vid Atle är dels till för Atlevekets framtida
expansionsbehov dels för utbyggnad av verksamheter som har koppling till miljö-, material
och återvinningsbranschen. Även störande verksamheter kan etableras här. Fastigheter
närmast den gamla riksvägen (R51) utformas med tanke på att vägen är en av entréerna in
till Örebro.
Brickebacken
Utbyggnadsområde för hantverkare, lätt industri, service och andra småföretag.
Universitetsstaden – Den funktionsblandade stadsdelen
Gamla planer på att expandera universitetet enbart österut har idag övergivits och ersatts av
planer och idéer om att istället integrera universitetsområdet mer med omgivande bebyggelse
västerut genom att förtäta universitetet mot Universitetsrondellen och NetCity, för att skapa
en funktionsblandad stadsdel.
Området väster om Universitet ligger strategiskt i fonden av Universitetsallén och omgärdas
av en av Örebros viktigaste tillfarter. Söder om området finns grönområden och stadsdelarna
Brickeberg och Brickebacken. På andra sidan Norrköpingsvägen börjar Gustavsviks golf
bana. Området kan i sin helhet utvecklas till en funktionsblandad stadsdel. Universitetets
verksamheter liksom universitetsnära verksamheter som exempelvis Örebro Science Park
och Inkubera, ska vara centrala i utformningen av stadsdelen, även om kommunen gärna
ser en blandning med kontor, handel och inslag av bostäder. De gröna kvaliteter som finns
i området i form av uppvuxna träd och grönytan närmast Brickeberg kan bli en viktig del
i stadsbebyggelsen och kontakten med golfbanans grönytor kan ökas med en framtida
förändring av Norrköpingsvägen mot en mer stadsmässig gata och en ny tillfart i söder av
området. Det idag avskilda läget kan motivera en stor variation i bebyggelsens skala och
arkitektur. Tätheten bör vara hög för att maximera utnyttjandet av marken och skapa under
lag för ett stadsliv. En gatustruktur behöver tillföras som i första hand är anpassad för gång
och cykel och betydande inslag av grönska. Parkering bör samordnas i gemensamma anlägg
ningar för att undvika stora sammanhängande parkeringsytor i markplan.

Bild 35. Universitetsplatsen. Skissförslag från Juul frost.
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4. Hur utvecklar vi våra befintliga
stadsdelar – staden förtätas och
omvandlas
Det här kapitlet behandlar Örebros befintliga stadsdelar inklusive vissa av stadens större trafik
rum. Varje avsnitt inleds med en karta som grovt visar vilken del av staden som konkret kommer
att behandlas. I textrutan höger om kartan framgår hur kommunen ser på olika förtätnings
möjligheter. Med glad gubbe  menas att kommunen ställer sig positiv till denna typ av kom
pletteringsmöjlighet, med ledsen gubbe  avses det omvända, medan kan fungera-gubbe 
indikerar att kommunen inte alltid är positivt inställd. Ett streck (-) markeras för de komplet
teringsmöjligheter som inte är aktuella för den specifika stadstypen, exempelvis innergårdar i
småhusområden. Ett tydligt exempel på det sistnämnda är riktigt höga hus, som bland annat
beroende på lokalisering och utformning, kan vara ett lämpligt och olämpligt tillägg i staden.
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Bild 36. Örebros innerstads ungefärliga utbredning.

Kvalitéer och karaktär
Örebros innerstad har slottet och det centrala å-rummet som sin centralpunkt. Här delas
den centrala staden upp i en sydlig och nordlig del kallade Södercity respektive Norrcity.
Mindre spår finns kvar från äldre medeltida bebyggelsemönster, men det är främst rutnäts
planen som lades i samband med återuppbyggnaden efter stadsbranden 1854 som präglar
innerstadens struktur. Större delen av byggnadsbeståndet består av kvarter eller enskilda
byggnader från 1800-talets mitt och framåt. Den strikta rutnätsplanen som präglar stads
kärnan leder till långa siktlinjer och slutna kvarter ofta med bebyggelse på innergårdarna.
Risken för stadsbränder minskades med brandgator och större platser som Rudbecksgatan
och Stortorget är exempel på. Siktlinjerna tillsammans med de större platserna och stadens
monumentalbyggnader ger stadskärnan en storstadskaraktär.
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Utanför dessa finns fem innerstadsdelar, Öster, Söder, Vasastan/Väster och Norr, som för
länger innerstaden i alla väderstreck. Kvartersstrukturen i innerstaden är av rutnätskaraktär i
två typer, sluten respektive öppen. På Öster och på Väster finns inslag av mer oregelbundna
kvarter ofta med grönska som en viktig del i kvarterets karaktär. Speciellt utmärkande är
grönskan i 1920-talets kvarter storgårdar på Öster. De hela jugend- och 1920-talsmijöer
som finns i stadskärnans utkanter är attraktiva helheter/enhetligheter. Jämna hushöjder hör
till det som ger dessa miljöer harmonisk enhetlighet.

Bild 37 och 38. Exempel på sluten respektive öppen kvartersstruktur i kvarteren Kråkan (vänster) och Ärlan på
Öster (höger).

Även om den byggbara marken är som knappast i innerstaden är det en av de platser i Örebro
som är mest expansiv.
Kommunens översiktsplan har ställningstaganden för stadskärnan. Nedan beskrivs lite mer
om hur kommunen ser på utvecklingen av stadskärnan.
Örebro stadskärna är av Riksantikvarieämbetet utsedd till riksintresse för kulturmiljö. Det
är en kvalitetsstämpel som Örebro ska vara stolt för och rädd om. Tillsammans med de
yttre delarna av innerstaden ger den en för svenska förhållanden oförstörd och intresse
väckande stadsmiljö. Stadens utbyggnadsfaser är tydliga, alltifrån den nya stenstaden efter
stadsbranden 1854 kring Stortorget/Drottninggatan, via det tidiga 1900-talets storstadsmässiga
bebyggelse kring Järntorget/Storgatan, jugend och 20talsklassicismens bostadskvarter på
Söder, Väster/Vasastan och Öster, enstaka tillägg infogade under 1940- och 50-talen och till
Södersaneringens modernistiska monoliter Krämaren och Medborgarhuset med bostads
kvarteren söder därom. Skäl skulle finnas att utöka riksintresseområdet till att omfatta hela
området.
Bebyggelsen, gatorna och torgen samspelar med Svartån och parkernas grönska till en väl
avvägd miljö. Hushöjderna och byggnadernas utbredning är relativt jämna. Det ger till
sammans en attraktionskraft i paritet med det man gärna söker på turistresor.
Förändringar och tillägg
Det finns inte många luckor kvar i innerstadens bebyggelsestruktur som kan rymma ny
bebyggelse. Vi har lämnat tidigare epokers synsätt på befintlig bebyggelse som tillät stor
skalig rivning av hela kvarter eller större delar av stadsdelar. Vi ser stadskärnans bebyggelse
som en av Örebros främsta tillgångar, att den har så stora värden att den är värd att
bevaras. Men, det finns fortfarande visst utrymme att göra tillägg och förändra. Nya tillägg
ger nya årsringar till innerstadens bebyggelse och på så vis fortsätter stadens historiska
naturliga utvecklingsmönster, även om förändringarna blir mer begränsade i geografisk
utbredning än tidigare.
Exempel på platser som kan bebyggas finns i Norrcity och områden norr om norrcity. Andra
exempel finns kring USÖ, Conventum och Södra station. Det finns även flera mindre platser
i centrala stadsdelar som kan rymma nya byggnader. Tillägg måste göras med stor respekt
för de befintliga värden som finns hos den äldre bebyggelsen. Tilläggen ska samspela med
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den befintliga bebyggelsen så att stadsmiljön som helhet blir attraktiv och fungerande. Det
kan göras på olika sätt. Lågmält och nästan ”osynligt” som skett med påbyggnaden av ett
bostadshus från 20-talet i kv Fabriken, eller tydligt och mer storskaligt som med student
bostadsdhuset i kv Maskinisten som ansluter tätt intill den befintliga bebyggelsen. Nya
byggnader som är väl anpassade till den befintliga bebyggelsen kan rymma en högre ex
ploateringsgrad än omgivande bebyggelse och gestaltas med modern arkitektur, men ändå
passa in i kvarteret. Exempel på sådana tillägg finns längs Kungsgatan, i kv Flustret och
i kv Repslagaren och längs Hertig Karls allé i kv Gulsippan och Kv Lejongapet som alla
rymmer fler våningsplan än omgivande byggnader och är gestaltade med ett modernt form
språk. I områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är kraven på anpassning extra
stora. I kv Rustmästaren finns ett par goda exempel på nya tillägg i anslutning till befintlig
bebyggelse av högt kulturhistoriskt värde.
På väl valda platser kan mer avvikande ”accenter” med betydligt högre byggnadshöjd än
omgivande bebyggelse förhöja stadsbildsvärden. Höga byggnader i innerstaden måste utföras
med högsta arkitektoniska klass och med extra hög medvetenhet om relationen till den
befintliga bebyggelsen speciellt andra högre byggnader i staden. Se även kapitel 2 Skalan i
det framtida Örebro och kapitel 5 Bygga väldigt höga hus.
Innerstadens innergårdar är en viktig del i stadens grönstruktur och utgör ofta värdefull
friyta för boende eller arbetande inom kvarteret. Att bebygga en innergård ska därför bara
ske i de fall där tillgången till grönska och friytor påverkas endast i liten omfattning och
där kvalitén på kvarvarande ytor kan höjas som kompensation. Behovet av grönska och de
klimatmässiga fördelar som grönskar bidrar till bör inte bara ses utifrån kvarterets behov
utan till hela innerstadens behov.
Att inreda vindar för bostadsändamål eller kontor kan vara ett bra sätt att förtäta innerstaden
förutsatt att tillräckliga hänsyn tas till bebyggelsens karaktär och kulturvärden.
En förtätning av innerstaden genom att bygga på fler våningar, inreda vindar eller bygga
på en innergård kräver en samlad parkeringslösning inom fastigheten som kan hantera det
ökade behovet av parkering eller andra lösningar i gemensamma parkeringsanläggningar
inom kvarteret eller stadsdelen.
Balans mellan bostäder och handel i innerstaden
Kommunen vill behålla den balans mellan bostäder, handel och arbetsplatser som finns i
stadskärnan. Fördelningen mellan bostäder och arbetsplatser är idag ganska jämn. Fördel
ningen mellan olika lägenhetsstorlekar är också relativt jämn, men med dominans av hyres
rätt som upplåtelseform. Stadskärnan avviker endast något från medel när det gäller median
inkomst och etnicitet. Arbetsplatserna har också en förhållandevis jämn fördelning mellan
olika branscher utifrån de typer av företag som normalt sett finns representerade i en stads
kärna. Blandningen av bostäder och arbetsplatser, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer,
inkomst och etnicitet och mellan olika typer av företag ger möjligheter till spännande möten
och liv och rörelse under stora delar av dygnet. (Läs mer om funktionsblandning i del 3 av
handlingsplanen.).
En viss omfördelning mellan bostäder och kontorslokaler kan komma att ske inom det be
fintliga byggnadsbeståndet. Det är troligt att äldre kontorslokaler i stadskärnan kommer att
omvandlas till bostadsrätter i takt med att priserna på bostadsrätter stiger och att kraven på
yteffektiva och moderna arbetsplatser ökar. I stället kan nya kontorslokaler skapas vid till
exempel Resecentrum, Södra station och Gustavsvik eller i centrumnära omvandlingsområden
som Svampenterminalen, Aspholmen och CV. Inom 600 meter från en järnvägsstation är
det viktigt att skapa fler kontor för kunskapsintensiva företag, eftersom de behöver hämta
arbetskraft från en större arbetsmarknadsregion. Nära resecentrum och även Södra station,
speciellt på platser där det är svårt att få till en riktigt bra boendemiljö till exempel på grund
av buller, vill kommunen därför prioritera att skapa kontor för kunskapsintensiva företag.
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Bild 39. Kulturkluster. Skissförslag från Wingårdh.

Bild 40. Husaren. Skissförslag från Juul frost.

Bild 41. Kv Stenen. Skissförslag från White.

Utveckling av handeln i city är viktigt för hela stadens attraktivitet. Därför ska lokaler för
handel och service möjliggöras vid om och nybyggnad i de stråk där det finns eller kom
mer att finnas potential för handel då stadskärnan expanderar, se bild 83. Det är viktigt att
byggnaders bottenvåningar utformas för att kunna rymma handel och service. På platser
där kundunderlaget initialt är för lågt för att handel ska vara kommersiellt gångbar bör
bottenvåningar ändå utformas för att i framtiden kunna rymma handel även om ytan till en
början används för bostäder eller andra funktioner.
Innerstadens gator
De huvudgator som passerar genom innerstaden ska omvandlas för att bättre passa in i
innerstadens karaktär och funktioner, exempelvis genom att plantera träd längs gatan, mins
ka refugytor och körfältsbredd, göra plats för gång och cykel, och skapa mer stadsmässig
ljussättning. Östra Bangatan och Trädgårdsgatan är exempel på gator som har behov av en
sådan omvandling.
Vid alla förändringar i stadskärnan och i Örebros centrala delar ska det prövas hur attraktivitet,
tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter kan
förbättras. Tillgängligheten för bil är viktig, men bör så ofta som är praktiskt möjligt, ske i låg
hastighet och på gåendes och cyklisters villkor. Se vidare i Trafikprogram för Örebro kommun.
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Den offentliga miljön
Den offentliga miljön i stadskärnan är särskilt viktig för Örebros attraktivitet som stad. Där
för finns ett Stadsmiljöprogram som ska verka för hög kvalitet, och detta program revideras
just nu. Det är ofta en fördel att en utveckling av den offentliga miljön sker i ett sampel med
utvecklingen av befintlig och ny bebyggelse. Exempel på där detta skett är Kungsgatan.
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Bild 42. Zon inom vilken kommande bebyggelse ska byggas med innerstadskaraktär.

När staden växer behöver det område som idag uppfattas som innerstad expandera. I de
innerstadsnära områdena finns fler luckor som kan bebyggas än i stadskärnan. Här finns
en blandning av storskaliga och småskaliga bostadskvarter, verksamhets- och industriområ
den, innerstadslika bostadsområden med en mer öppen kvartersstruktur än i stadskärnan,
överdimensionerade trafikrum och impediment av obebyggd mark. I stadens innerstadsnära
områden ska en förtätning ske med samma respekt för den befintliga bebyggelsen som i
innerstaden. Nedan följer några exempel på hur vi vill utveckla innerstadsnära lägen till att
bli den framtida innerstaden. Byggnation i den här zonen bör i första hand ske genom att
bebygga ineffektivt använd mark, inte genom att bebygga parker.
Eyrafältets omvandling
Ett exempel är den exploatering som skett vid idrottsarenorna på Eyrafältet, idag Behrn
arena. För ett tiotal år sedan stod kommunen inför ett vägval då anläggningen behövde
byggas ut. Man hade kunnat bygga en ny arena utanför staden. Kommunen beslutade i
stället att utveckla området. Det är en tillgång för Örebro att ha en idrottsarena centralt i
staden eftersom det ger positiva effekter på handel och restaurangliv i stadskärnan och upp
muntrar till att gå och cykla till området i stället för att ta bilen. Arenaområdet kompletteras
även med bostäder och kommersiella lokaler för att tillföra området och stadsdelen puls.
Bebyggelsen får på så vis nya framsidor som omsluter de storskaliga hallarna och skapar en
högre intensitet och diversitet i kvarteret. Här kan man tydligt se inflytandet av att Örebro
växer och blir en stad med många funktioner sammanflätade i samma kvarter.

39

40

H ur ut ve ckl ar vi vår a be fi ntli ga stadsd e l ar – stad e n f örtäta s och omvan d l a s

Bild 43. Eyrafältet år 2003, med delvis ineffektivt utnyttjad mark i citynära läge.

Bild 44. Eyrafältet år 2012, med ny bebyggelse integrerat som ansluter till innerstadens karaktär.

Stråk med högre bebyggelse
Längs vissa stråk kan staden förtätas med högre hus än omgivande befintlig bebyggelse.
Läs mer om dessa platser för högre bebyggelse i kapitel 2, avsnitt Skalan i det framtida
Örebro. Stråket längs Rudbecksgatan förbi Behrn arena och Österplan är en av dessa platser.
Kvarteret Bandybollen längst i höger i bilden ovan är exempel på en med Örebromått mätt
mycket hög exploateringsgrad och höga byggnader. Bebyggelsens skala samspelar med
Rudbecksgatans stora trafikrum och befintliga punkthus byggda på 1960talet längs gatan.
Utvecklingen längs Rudbecksgatan och vidare längs Universitetsallén kommer att tänja
innerstaden söderut.

H ur ut ve ckl ar vi vår a be fi ntli ga stadsd e l ar – stad e n f örtäta s och omvan d l a s

Innerstadens förstoring åt norr
Östra Bangatan är också ett centralt stråk som kan rymma mer storskalig bebyggelse i strate
giska lägen längs gatan, framför allt i anslutning till Resecentrum och Södra station. Med
den nya bebyggelsen i kv Mejeriet påverkas innerstadens utbredning. Kv Mejeriet kommer,
tillsammans med en förtätning av området norr om norrcity och en omdaning av Svampen
terminalen till ett blandat område med bostäder och kontor, att förstora innerstaden norrut.
En omdaning av Östra Bangatan från genomfartsled till stadsgata kommer att bidra till
innerstadens förstoring.

Bild 45. Visar torgbildning i kv. Mejeriet ut mot Östra Bangatan och Svampen. Skissförslag från Sweco.

Bild 46. Illustrerar hela kvarteret sett från. öster. Skissförslag från Sweco.
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Trafikleder omvandlas
I kartan nedan (bild 47) visas viktiga trafikleder som leder till innerstaden. Då innerstadens
gränser flyttas utåt kommer dessa gator utgöra viktiga entréer till den framtida innerstaden.
De markerade stråken är därför viktiga att utveckla mot ett mer stadsmässigt uttryck och
anpassa dessa för att kunna rymma fler funktioner än idag. Gator omvandlas genom att
plantera träd längs gatan, minska refugytor och körfältsbredd, göra plats för gång och cykel,
och skapa en ljussättning som ger mer stadsmässiga kvaliteter. Ny bebyggelse längs gatan
kan skapa en tätare och mer stadsmässig miljö. Exempel på gator som kan komma att om
vandlas är Ekersvägen, Karlsundsgatan, Norrköpingsvägen och Universitetsallén, Hedgatan,
Östra Bangatan, och Stenbackevägen. Se även avsnitt Storskaliga trafikrum i kapitel 4.

Bild 47. Gator som utgör viktiga entréer till (den framtida, större) innerstaden och längs vilka byggnation ska ske
så att bebyggelsen och gatans karaktär annonserar att här börjar innerstaden.

Stråket från Gustavsvik till Svampen
Som en av innerstadens viktigaste expansionsytor kan även räknas stråket längs järnvägen från
Svampen till Gustavsvik, även om stora delar av det redan befinner sig inom innerstadens
gränser. I stråket finns flera viktiga områden för innerstadens expansion som Gustavsviksom
rådet, Drottningparken, det nya Kulturkvarteret, före detta Postterminalen och Svampenter
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minalen. Den nya bebyggelsen och omvandlingen av platserna och gatorna längs stråket för
väntas få en hög grad av stadsmässighet även om det kan ske på ett nytt sätt än i stadskärnan.
Läs mer i Fördjupad översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Bild 48. framtida kompletteringar vid Gustavsvik in mot centrala Örebro.

Bild 49. Komplettering av ny bebyggelse och
omgestaltning av trafikrummet vid posttermina
len och Rättscentrum.

Verksamhetsområden som omdanas till innerstad
I den framtida innerstaden finns verksamhetsområden som Österport, delar av Aspholmen
och CV-området. Potentialen hos dessa beskrivs kort i avsnitt Centralt belägna omvandlings
områden om omvandlingsområden. Sjukhusområdet finns också i innerstadens närhet.
Sjukhusets expansion ska inte ske söderut mot ån, eftersom å-rummet är stadens viktigaste
grönstråk och marken är mest lämplig för bostadsbebyggelse, utan norrut och västerut.
Planera för mer handel i den framtida innerstaden
Med fler människor i innerstadens närhet ökar behovet av handel och service i dessa om
råden. Det är viktigt att planera för detta på platser och längs stråk som idag saknar dessa
funktioner, men har potential att rymma service och handel och där det därför är lämpligt
att skapa lokaler i bottenvåningen. I kapitel 6, avsnitt Handel och service i den växande
staden finns en karta (bild 83) som pekar ut dessa platser.
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Befintliga verksamhetsområden och omvandlingsområden
Örebros verksamhetsområden utvecklas eller omvandlas beroende på lokalisering i staden
och de behov som finns hos verksamheterna.
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Bild 50. Befintliga verksamhetsområden.

Centralt belägna omvandlingsområden
I Österport, Holmen och Aspholmen och liknande områden sker en utveckling mot en ny
typ av stadsmiljö.
Då: Stadens utkant. Idag: Nära innerstaden
En gång anlagda på åkermark utanför staden är CV-området, Österport, Tullängen, Asp
holmen och Holmen idag kringbyggda av staden med en stor närhet till Örebros innerstad.
Dessa områden behöver integreras med innerstaden och få en markanvändning, högre
exploateringsgrad och stadsmässig karaktär som är anpassad till deras numera centrala läge.
Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare
stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.
Flera av dessa verksamhetsområden har idag en lokalisering och utformning som gör att
de isolerar omkringliggande stadsdelar från varandra. Byggnaderna har oftast en annan
skala och uttryck jämfört med byggnader i andra delar av staden. Stadsmiljön kan uppfattas
torftig, otrygg och stökig samt i avsaknad av den karaktär som exempelvis kännetecknar
innerstaden.
Kännetecknande för de flesta av Örebros centrala verksamhetsområden är att det finns
aktiva verksamheter. Det innebär att det åtminstone under dagtid finns ett liv i området. I
en omdaning av dessa områden finns därför möjlighet att skapa en levande stadsmiljö, men
på andra villkor än i stadskärnan. Det finns med andra ord potential att skapa en ny slags
stadsmässighet genom att lyfta fram och utveckla särdrag hos den befintliga bebyggelsens
struktur, skala, arkitektur och innehåll.
Karaktärsdrag som ska bevaras och utvecklas
Ny bebyggelse i dessa områden kan hanteras utifrån ett friare förhållningssätt med avseende
på skala, form och arkitektoniskt uttryck än i andra delar av staden. Samtidigt är det viktigt
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att stor hänsyn tas till de kulturhistoriska värden som kan finnas hos den äldre industribe
byggelsen. Dessa områden kan rymma en större spännvidd mellan stora och små byggnader
och platser och en utveckling av stadsdelen kan resultera i en stor variation i innehållet. En
mer stadsmässig miljö kan uppnås genom att dela upp de idag väldigt stora kvarteren i mindre
kvarter, genom att tillföra trädalléer, torgbildningar, trottoarer och mer stadsmässig belysning.
Nya byggnader får gärna ha två eller fler våningar och placeras närmare gatan med entréer
och fönsterpartier mot gatan. Det är också viktigt att rensa bort element som motverkar
stadsmässigheten såsom stängsel och att minimera uppställningsytor och placera dem in mot
gården. Mängden asfaltytor behöver minimeras för att tillföra träd och grönska. Även någon
allmän park behöver anläggas. Gamla industrispår som inte längre används kan bli ett av
områdets mer karakteristiska drag och utvecklas till långt sammanhängande parkrum.
Områdena kommer även fortsättningsvis att innehålla mestadels arbetsplatser, även om
bostäder kan vara möjligt i vissa lägen. Det kan handla om en spännande blandning av olika
slags verksamheter såsom kontor, icke störande industriverksamhet och småverkstäder,
hantverkare, utbildning, offentlig förvaltning, motionsanläggningar, föreningslokaler och
så vidare. Verksamhetsområdena rymmer idag utmaningar som till exempel föroreningar
i marken, störande verksamheter och transporter. Befintliga verksamheter ska i möjligaste
mån kunna drivas vidare, eftersom företagen är viktiga för Örebro. Det handlar istället om
en stegvis förändring varje gång en fastighetsägare genomför nyinvesteringar och föränd
ringar av en fastighet. Vissa verksamheter är dock av en sådan karaktär (ytkrävande, buller,
lukt, transporter) att det vore en fördel för stadsdelen och för företagets långsiktiga expan
sionsmöjligheter om de på sikt kan flyttas till ett nytt läge i något lämpligt verksamhets
område som exempelvis Pilängen, Berglunda, Törsjö, Atle eller Bettorp.
Tullängen och CV-området
Tullängen och CV är industriområden där större förändringar kommer att dröja ytterligare
en tid, då de rymmer för Örebro mycket viktiga större industriföretag.
CV-området skiljer sig från övriga industriområden genom att det dels tidigare var en statligt
anlagd anläggning på statens mark, dels är en hel anläggning, inte ett verksamhetsområde
med många små anläggningar, och har därför fått lite karaktären av ett institutionsområde.
CV består av kulturhistoriskt mycket värdefull bebyggelse. Områdets stora potential ligger i
att bygga vidare på den karaktär som området har, inte att förvandla den.
I östra delen av CVområdet finns redan idag lättare verksamheter och här kan en utveckling
komma igång snart. Vid utveckling av CV-området ska man i första hand se till USÖ:s behov
av expansion och verksamheter med anknytning till USÖ så som universitetsutbildning. För
att tillgängliggöra den skatt av vackra gamla industribyggnader som finns på CVområdet
för örebroarna bör området i övrigt hysa verksamheter som drar besökare och skapar en
levande del av innerstaden. En förutsättning för detta är att kunna passera igenom området
på flera ställen så att området blir en del av stadsväven.
Tullängen kommer på sikt att bli en mer naturlig del av staden genom de kompletteringar
som sker i och kring Ladugårdsängen (se kapitel 4, avsnittet Ladugårdsängen och Sörby
ängen vävs in i stadsväven) respektive utvecklingen av Gustavsviksområdet (se kapitel 4,
avsnittet Innerstadsnära lägen). Öppning av vissa gator kommer på samma sätt att göra att
stadsdelen blir mer integrerad i staden.
Österport, Pappersbruket, Aspholmen och Holmen
I Österport är en utveckling av de västra delarna inledd, medan de nordöstra delarna på
grund av mängden markföroreningar förmodligen kommer att dröja. Holmen är redo för
en utveckling av stadsdelen, som exempelvis kan innebära att stadsdelens barriäreffekt
mildras, att stråket längs med Lillån utvecklas och kopplingen till innerstaden blir större.
Holmens utveckling angränsar det område som i Pulsåder-projektet beskrivs som den
framtida innerstaden, men har samtidigt potential att knyta ihop andra delar av staden med
varandra. Vissa markföroreningar förekommer som måste hanteras.
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Bild 51. Osmundsgatan i Holmen. Skissförslag från Berg | C. f. Moller Architects.

Bild 52. Holmen med en omgestaltad Ö Bangatan och järnvägen i förgrunden. Skissförslag från Berg | C. f.
Moller Architects.

Bild 53. Översikt Holmen. Skissförslag från Berg | C. f. Moller Architects.

H ur ut ve ckl ar vi vår a be fi ntli ga stadsd e l ar – stad e n f örtäta s och omvan d l a s

I Aspholmen har en spontan omvandling pågått under en längre tid som gradvis har inne
burit att en renodlad industriprägel nu har kompletterats med ett stort inslag av kontor och
tjänsteföretag, liksom handel och skola. Det behövs dock några genomgripande förändringar
för att integrera stadsdelen med resten av staden, exempelvis genom att förtäta längs södra
infarten och skapa kopplingar till Örnsro. För Pappersbruket är det största steget mot
omvandling redan taget i och med att det mesta är rivet. Den framtida stadsdelen beskrivs i
kapitel 3 i avsnittet om Några exempel på nya stadsdelar.

Bild 54. Exempel på hur Södra Infarten och Aspholmen kan omgestaltas. Skissförslag från White.

Bild 55. Exempel på hur centrala delar av Aspholmen kan utvecklas. Skissförslag från White.

47

48

H ur ut ve ckl ar vi vår a be fi ntli ga stadsd e l ar – stad e n f örtäta s och omvan d l a s

Bild 56. Aspholmen översikt. Skissförslag från White.

Bild 57. Översikt Aspholmen. Skissförslag från Rundqvist.

Områden för småföretag och hantverkare
Rörmokare, målare, bilverkstäder och liknande behöver finnas ganska nära där folk bor.
Många småföretag har eller har haft sina lokaler i ganska centralt belägna verksamhets
områden. Ju centralare i staden, desto högre markpriser och desto större drivkraft för
fastighetsägarna att förändra sina fastigheter så som beskrivits i avsnittet ovan. Men ökade
hyresnivåer i centrala lägen blir svåra för många av Örebros småföretag som finns här. Det
kan handla om bilverkstäder, hantverkare såsom målerier, VVSfirmor och liknande. Flera
typer av företag har behov av närhet till sina kunder vilket försämras om företagen tvingas
ut till alltför externa lägen. Kommunen ser det som viktigt att det finns verksamhetstomter
i halvexterna lägen för att tillgodose den service som behövs. Det är också viktigt att det
finns områden med mindre tomter där företag kan starta och växa. Byggnation av företags
hotell välkomnas också av kommunen. Exempel på platser är Örnsro inom skyddsavståndet
för värmeverket, i Bista, utefter Ekersvägen vid Mellringe, en fortsättning på Vivalla före
tagsby i Boglundsängen, inre delarna av Bettorpsområdet och i Gryt.
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I flera av dessa områden finns det tomter som inte ligger utefter viktiga gator och där det
därför ställs lägre krav på utformning och stadsbild. Ju centralare läge desto mer täthet
eftersträvas dock, vilket kan åstadkommas genom att minimera kör- och uppställningsytor
och genom att om möjligt bygga i två eller fler våningar. Bildexempel på detta finns i kapitel
3, avsnittet Boglundsängen.
Lokalisering av kontor, hotell med flera ickestörande verksamheter
Kontor för kunskapsintensiva företag behöver skapas i innerstadsnära lägen.
Omvandlingsområdena i innerstadsnära lägen, som beskrivits tidigare i kapitlet, är lämpliga
för nya kontorsbyggnader. För att ge kontor och hotell riktig närhet till resecentrum och
Södra station finns det stor potential att bygga kontor i stråket längs Östra Bangatan och
järnvägen som illustreras i bild 12 (i kapitel 2), eftersom de bullerutsatta lägena fungerar för
dessa företag men inte för bostäder. Det här är delar av staden där det också kan fungera
med en något högre höjdskala än tidigare, vilket visas i kartan (bild 20) i kapitel 2.
Logistik- och industriområden
Ytkrävande och störande verksamheter placeras i stadens ytterkant.
De verksamhetsområden vi har idag, utanför de innerstadsnära lägena som beskrivs ovan,
ska bedrivas vidare som industriområden, men kan sinsemellan ha lite olika inriktning.
Bista och Pilängen industriområde har delar som ligger innanför vattenskyddsområde för
Skråmsta vattentäkt. I de delarna passar det med industriverksamheter, lager, hantverkare
medflera verksamheter, så länge de inte är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt Miljö
balken. Det innebär bland annat att de inte ska hantera kemikalier eller farligt gods. Verk
samheter som alstrar väldigt mycket transporter eller uppställning av fordon är inte heller
lämpligt.
Berglunda, Västra Pilängen, Boglundsängen, Bettorp, Munkatorp, Norra Gryt, Atle och
Törsjö är under uppbyggnad och beskrivs därför ovan i kapitel 3, avsnittet Utbyggnad av
nya verksamhetsområden.
Handelsområden
Förutom city är det Marieberg och Boglundsängen som ska vara regionala handelsområden.
Kommunens viktigaste handelsområde, city, beskrivs i avsnittet ”Innerstaden” ovan. Bog
lundsängen och Marieberg är kommunens övriga två handelsområden av regional karaktär.
Båda dessa planeras att byggas ut, och skulle också kunna förtätas med fler byggnader sna
rare än att växa i omfång. Om fastighetsägarna kompletterar en förtätning med satsningar
på den offentliga miljön skulle handelsområdets attraktivitet öka för kunder som rör sig
genom dem till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.
Aspholmen har idag en hel del handel. Större delen är handel mellan företag och inte riktad
som privatpersoner, och det är den karaktären handeln i Aspholmen ska fortsätta att ha.
Lillåns handelsområde behöver en livsmedelsbutik kompletterat med annan service, och
kommunen kommer att bidra till att öka kundunderlaget genom att lokalisera diverse fritids
anläggningar på samma fastighet om en livsmedelsbutik etableras.
Se även avsnittet Handel och service i den växande staden i kapitel 6.
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Storskaliga trafikrum
Våra stora trafikleder är viktiga kommunikationsstråk. Ytorna längs dessa kan omgestaltas
och förtätas. Det blir en komplettering av de stadsdelar gatan passerar och en utvecklad
stadsmiljö som skapar en mer sammanhängande stad.
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Bild 58. Storskaliga trafikrum i Örebro.

Omgestaltade trafikrum
Örebro har precis som många städer flera infartsleder och genomfartsleder anlagda rumt
1960-talet enligt då rådande planeringsideal och förväntningar om befolkningstillväxt och
bilismens betydelse. De stadsdelar som planerades med bilen som utgångspunkt har inne
burit att staden där fick en annan skala. Breda fyrfiliga vägar kan hantera hög kapacitet av
biltrafik och inbjuder till höga hastigheter men gör det svårt för fotgängare och cyklister att
ta sig från den ena sidan till den andra då passagerna är få. Så samtidigt som vägarnas syfte
och funktion är kommunikationer mellan olika delar av staden, så är vägarna i sig också
barriärer. Örebro kommun ser gärna en omgestaltning av dessa trafikrum.4
Ett gaturum utgörs av gatans golv och väggar av hus och träd som ger känslan av ett rum.
Proportionerna mellan gatans bredd och fasadernas höjd påverkar hur vi upplever rummet.
Med låga, glest placerade hus på långt avstånd från en bred väg upplever vi det inte som ett
rum. De gröna obebyggda skyddszonerna längs vägen används sällan för rekreation och
hela gaturummet blir ganska öde och en ineffektiv markanvändning i en växande stad.

4.

Andra, likaså stora trafikrum som Hertig Karls Allé eller Oskarsvägen, berörs inte utan ska behålla sin storlek och
utformning.
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Bild 59. Exempel på gaturum vid Haga centrum.

Längs med dessa trafikrum vill kommunen förtäta med ickestörande verksamheter och
bostäder. Utmed gatan placeras bebyggelse i kvartersliknande enheter med tydliga fasader
mot gatan som skapar ett stadsmässigt gaturum. Bebyggelsen kan avbrytas regelbundet av
platsbildningar och småparker så att inslaget av grönt är framträdande.
Typen av bebyggelse bedöms från fall till fall och anpassas till skalan på befintlig bebyggelse
och vad stadsdelen saknar för funktioner. På många platser gör bullernivåerna att det är
lämpligast med olika slags arbetsplatser och service, vilket också kan bidra till ökad funk
tionsblandning i bostadsdominerade bostadsområden. Där en god boendemiljö kan åstad
kommas kan bostäder byggas som kompletterar den befintliga bebyggelsen.
Bottenvåningen i byggnaden blir en koppling mellan gatan och byggnaderna som kan ge
förutsättning för stadsliv och trygghet längs gatan. På de platser där kommersiella lokaler
inte är aktuellt och där det finns bullerproblematik behöver man ändå se till att byggnaderna
inte helt sluter sig och vänder ryggen mot gatan. Det är viktigt med öppna bottenvåningar,
det vill säga med entréer och fönster från gemensamhetslokaler, tvättstuga med mera mot
gatan.
Gaturummet ska ha tillräcklig bredd för att klara dagens och framtida trafik och också möj
liggöra för framtida busskörfält eller spårbunden kollektivtrafik.
Gatorna kan gestaltas om för att lugna ner trafiken, öka tillgängligheten och skapa en mer
attraktiv stadsmiljö. Med bibehållen kapacitet och tillgänglighet för biltrafiken men med läg
re hastigheter och bättre tillgänglighet för fotgängare och cyklister att färdas längs med eller
korsa gatan. Detta görs genom smalare körbanor, cirkulationsplatser, övergångsställen och
fler anslutningar till omgivande lokalgator. Gatorna kan med fördel bli trädkantade stads
alléer som binder samman den stadskärnan med de mer isolerade bostadsområdena i stans
ytterkant. Träd är ett effektivt sätt att förändra ett gaturum och skapa en trivsam gatumiljö.
Ambitionen att använda underutnyttjad mark längs med överdimensionerade trafikrum och
hur detta kan göras finns för Karslundsgatan mer beskrivet i Planprogram för Karslunds
gatan och Haga centrum, för Vivallaringen i förslag till Fördjupning av översiktsplan för
Vivalla och Boglundsängen.
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Bild 60. Längs Karlslundsgatan vid Haga Centrum finns plats att både bygga och utveckla grönstrukturen.

Bild 61. Inspirationsbild. Idé om hur ytor längs Karslundsgatan vid Haga centrum kan förtätas.

Ekersvägen förbi Varberga centrum är ytterligare ett exempel på ett sådant brett trafikrum
där förtätning med nya byggnader kan ske. Gaturummet är cirka 80 meter brett med Eker
svägen och Varbergagatan som två parallella gator på ömse sidor om sparsamt använda
parkeringsytor. Omgestaltning av gatan ger en attraktivare stadsmiljö och förtätningen bidrar
till att stärka underlaget för service i centrumet och binda ihop stadsdelarna Varberga, Hjärsta
och upp mot Mellringe.
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Bild 62. Överflöd av asfalt. Längs Ekersvägen förbi Varberga centrum finns förtätningspotential.

Förtätning av bostäder invid våra bostadsområden, som exempelvis Varberga i bilden ovan,
ska göras så att utbudet av olika slags upplåtelseformer och bostadsstorlekar blir mer varierat.
Läs mer i avsnittet Stadsdelar dominerade av flerbostadshus och Stadsdelar med över
vägande småskalig bebyggelse nedan/i kapitel 4. Läs också om gestaltning av de gator som
bildar entréer till innerstaden i avsnittet Innerstadsnära lägen.

Stadsdelar dominerade av flerbostadshus
Örebros stadsdelar som domineras av flerbostadshus kan förändras varsamt och bidra till
en rumsligt mer sammanhållen och blandad stad.
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Bild 63. Stadsdelar/Större bostadskvarter med övervägande flerbostadshus.
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I Örebro finns många stadsdelar eller större bostadskvarter som helt eller till stor del
domineras av flerbostadshus, oftast med en hög andel hyresrätter. Vissa av dem är exempel
på det byggande som genomfördes inom ramen för miljonprogrammet (1965-75), och bär
många av dess olika kännetecken. Men, som framgår av tabellen nedan, växte en stor del av
dessa stadsdelar och bostadskvarter fram tidigare under 1950- och tidigt 60-tal. Endast Sörby
ängen och Ladugårdsängen är exempel på flerbostadshusdominerade stadsdelar som har
tillkommit i Örebro sedan miljonprogrammets slutförande 1975. Alldeles oavsett tillkomstår
har de områden som pekas ut i tabell 1 en storskalig prägel, i geografisk utbredning eller
höjdskala, ofta kombinerad med en ensidig, repetitiv utformning.

STADSDEL/BOSTADSKVARTER

TILLKOMSTåR

DOMINERANDE UPPLåTELSEFORM

Rosta

1947-52

Hyresrätt

Baronbackarna

1953-58

Hyresrätt

Norrby

1955-65

Hyresrätt

Tybble

1957-60

Hyresrätt

Markbacken

1958-63

Hyresrätt

Varberga

1962-66

Hyresrätt

Karmen

1963

Hyresrätt

Tengvallsgatan

1963-65

Hyresrätt

Södermalm

1966-67

Hyresrätt

Oxhagen

1966-67

Hyresrätt

Vivalla

1967-70

Hyresrätt

Västhaga

1968-70

Hyresrätt

Solhaga

1968-72

Bostadsrätt

Brickebacken

1969-73

Hyresrätt

Örnsro

1971-

Hyresrätt

Sörbyängen

1982-89

Bostadsrätt (58 %, Hyresrätt (42 %)

Ladugårdsängen

1990-92

Hyresrätt (63 %), Bostadsrätt (37 %)

Tabell 1. förteckning över Örebros stadsdelar med övervägande storskalig bostadsbebyggelse.

Olika uppfattningar om miljonprogramsområden
Stadsdelar tillkomna under påverkan av den modernistiska, funktionalistiska stadsplaneringen
har ofta fått utstå kritik för sin fysiska miljö. Kritiken har ofta varit inriktad mot storskalig
heten och utformningens ensidighet, men även mot funktionsuppdelningen av bostäder,
gator, service, grönområden och mötesplatser. En del av kritiken vänder sig också mot att
en betydande del av utomhusmiljön består av stora offentliga ytor som ”har blivit över”
eller fragmenterats, till exempel restzoner utefter bilvägar som är svåra att använda. Tillsam
mans med trafikleder och stora parkeringsytor hävdas att de kan skapa gränser inom stads
delen, men även ut mot det övriga stadslandskapet. Förutom att vara materiella, förs de inte
sällan fram som sociala gränser. En ofta anförd invändning mot denna form av planering
och byggande är vidare att bebyggelsens betydelse för människors meningsskapande har
försummats. Kritikerna menar att många miljöer lider en påtaglig brist på mening för dem
som bor eller vistas där, vilket skapar känslor av osäkerhet och utsatthet hos individer. I kri
tiken ligger också ofta resonemang om att likformigheten, den stora skalan och bristen på
individuella uttryck i den fysiska miljön ofta gör det svårt för människor att känna identitet
med sin gård och sitt hus. I områden där känslor av identitet, tillhörighet och anknytning
är stark till platsen blir närmiljön ofta omhändertagen av de boende. Det blir inte heller så
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mycket skadegörelse på en plats som man känner är ”sin” egen. I områden där tillhörig
heten till platsen är svag finns på motsatt sätt en risk för det omvända.
Parallellt med den kritik som finns kring 1950, 60 och 70talens bostadsområden, finns
samtidigt många som menar att de aspekter som kritikerna lyfter fram som misslyckad
planering, exempelvis trafiksepareringen och områdesstrukturen i stort, är resurser och
boendekvalitéer som bör bevaras alternativt förädlas. Det gäller både sett ur kulturmiljö
historisk synvinkel som i bostadshusen inre och yttre utformning och placering, tillgången
till grön och naturområden eller placering av skolor, centrumanläggning och den trafiksäkra
gatustrukturen. Samtidigt är det även så att en stor del av befolkningen i dessa områden har
en stark känsla för sin stadsdel och har en stor del av sin identitet kopplad till stadsdelen
och sitt bostadskvarter. De utgör de platser inom vilka en stor del av deras vardagsliv och
deras sociala nätverk finns. För dessa personer är inte utformningen och strukturen något
som primärt upplevs som något negativt och därmed i behov av större förändring. Synen
på miljonprogramsområden som enbart problematiska i sin fysiska utformning kommer
alltså ofta från aktörer och personer som tittar på den enskilda stadsdelen utifrån, ofta från
ett ovanifrånperspektiv, men bilden av det ”problematiska” är komplicerad och har inte
sällan starka drag av stigmatisering över sig.
Med utgångspunkt i frågor kring segregation och integration, med rumslig åtskillnad av
grupper av människor med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund och möjlighet till
integration i samhällslivet, är det samtidigt så att många av dessa typer av bostadsområden
är de mest utsatta. Tillsammans med stadsdelar med en homogent sammansatt befolkning,
det vill säga med i det närmaste uteslutande svensk bakgrund, och med stark socioekono
misk status, är de stadsdelar som behöver förändras allra mest. Ställningstagandet i Örebro
kommuns översiktsplan är att båda dessa stadsdelstyper är i behov av förändring vad gäller
bostadsstruktur och befolkningssammansättning. En viktig aspekt i arbetet med att minska
segregationen i boendet är att i perspektivet och analysen inkludera hela staden och dess
pendlingsomland (som rinner ut i angränsande kommuner). Sett ur detta perspektiv är sats
ningar i exempelvis Örebros miljonprogramsområden endast en liten del i ett större pussel
för att staden (kommunen, regionen) ska sitta samman och vara tillgänglig för alla, och där
med bidra till en större integration på samhällsnivå.
Mot bakgrund av dessa delvis skilda sett att betrakta miljonprogramsperiodens stadsdelar
och dess föregångare blir det viktigt att balansera förändrings- och förädlingsbenägenheten
av den fysiska miljön, som exempelvis uttrycks i kommunens politiska mål och planer samt
är motiverad av det renoveringsbehov som idag föreligger, mot de behov och önskemål
som de boende själva ger uttryck för och de kvalitéer som redan finns där. I exemplet nedan,
som rör stadsdelen Vivalla, tas ett antal aspekter upp som är särskilt viktiga för kommunen
när det gäller planeringsarbetet i Örebros flerbostadshusdominerade stadsdelar och större
bostadskvarter.
Varsam förändring i Vivalla
För Vivalla och intilliggande Boglundsängen pågår idag ett planeringsarbete som har sin
utgångspunkt i tre övergripande frågor; Hur stadsdelen kan bli mer integrerad med övriga
Örebro, hur nya bostadstyper kan komplettera befintligt bostadsbestånd och hur viktiga
kvalitéer samtidigt kan fortsätta att utvecklas.
När det gäller att öka den rumsliga integrationen, att få Örebro att bli en naturlig del av Vivalla
och vice versa, handlar det dels om att minska barriäreffekter från gator och grönområden,
dels om att med bebyggelse få stadsdelar att komma närmare varandra, men även genom att
skapa attraktiva mötesplatser. Planens förslag för att mildra barriäreffekten av Vivallaringen
innebär att gatan smalnas av och utformas som en bostadsgata samt att tunnlarna under
gatan ersätts med trafiksäkra gång och cykelöverfarter. Mellan Vivalla och Lundby föreslås
nya bostäder och gång- och cykelstråk som får stadsdelarna att fysiskt hänga samman bättre
med varandra. Lundby IP bevaras och utvecklas som den viktiga mötesplats den utgör idag.
Sambanden mellan Boglundsängen och Vivalla förstärks genom att ny funktionsblandad
bebyggelse uppförs på ineffektivt använda ytor som parkeringsplatser och gröna restzoner
längs Vivallaringen. Viktiga mötesplatser som kopplar samman stadsdelar finns i Hjärstaskogen,
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Öknaskogen och Boglundsägens naturreservat. Förslaget är att naturen i sig kan fungera som
mötesplats, men det krävs att den uppfattas som tillgänglig och trygg. Ett flertal nya rekreativa
stråk och promenadstigar föreslås för att koppla samman grönområden och stadsdelar. I
Hjärstaskogen föreslås flera nya stigar och utvecklingsmöjligheter, till exempel kan Vivallakullen
utvecklas till en attraktiv mötesplats för medborgare i hela Örebro. Med sparsam bebyggelse
av till exempel förskolor på noga utvalda platser i Hjärstaskogen kan sambanden mellan stads
delarna öka samtidigt som naturvärden och gröna stråk bevaras. Flera nya gator och vägar
som förbinder stadsdelar genom ett mer finmaskigt nät för bil, buss, gång och cykeltrafik
föreslås i planen. Att det går att röra sig enkelt mellan stadsdelar är viktiga förutsättningar för
att människor från olika områden över huvud taget ska kunna mötas.

Bild 64. Vivallaringen smalnas av, Vivalla och Boglundsängen kopplas samman med bostäder och verksamheter.
Skissförslag från White.

För att åstadkomma en mer blandad stadsdel i såväl befolkningssammansättning som bostads
struktur, samtidigt som viktiga kulturmiljövärden värnas, föreslås en försiktig förändring i
bebyggelse- och gatustrukturen i planen. Eftersom Vivalla är en så tätbefolkad stadsdel
föreslås en gles kompletteringsbebyggelse, främst i syfte att möjliggöra för bostadstyper,
-storlekar och upplåtelseformer som idag saknas i stadsdelen. Detta kan möjliggöra en ökad
blandning i bostadsstrukturen och befolkningssammansättningen, utan att befolknings
tätheten behöver öka särskilt mycket. Förändringar kan även ske i befintligt bostadsbestånd
genom ändring av upplåtelseform samt om- och tillbyggnader för att ändra lägenhetsstorlekar.
I viss mån kan en ökad funktionsblandning ske i Vivallas befintliga och tillkommande
bebyggelse. I första hand handlar det om att göra stråket mellan Vivalla centrum via Poesi
gatan och vidare mot Boglundsängen mer funtionsblandat med arbetsplatser, handel och
service i kombination med bostäder. All förändring av bebyggelsen i Vivalla ska ske med
varsamhet eftersom området har höga kulturhistoriska värden och bevarandevärda boende
kvalitéer. Ett specifikt område i Vivallas nordöstra del, där bebyggelsens ursprungliga karaktär
är tydligt bevarad, pekas i planen ut som ett område som ska bevaras eller återställas. Läs
mer i Fördjupning av översiktsplan för Vivalla-Boglundsängen.
Tillägg och kompletteringar
Idéerna som finns kring utvecklingen i Vivalla är direkt överförbara på andra stadsdelar
med liknande lokalisering i staden och karaktär på bebyggelsen, exempelvis Varberga,
Oxhagen, Västhaga, Solhaga och Brickebacken, och är därför styrande för hur vi ser på
utvecklingen av dem. Ur förtätnings- och kompletteringshänseende innebär det primärt
att bebygga ineffektivt utnyttjade ytor (trafikrum, parkeringar och vissa grönytor) i syfte
att länka ihop stadsdelen med övriga staden samt skapa förutsättningar för ett mer diversi
fierat bostads och hustypsutbud. Att bygga på fler våningar, att utnyttja vissa innergårdar
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eller att riva och bygga nytt kan fungera i vissa fall i dessa stadsdelar. Våningspåbyggnad är
idag aktuellt i Varberga respektive kv Karmen medan nya, högre bostadshus har ersatt ur
sprungliga bostadskvarter i Markbacken.
I 1950-, -60 och -70-talens enhetligt planerade stadsdelar är placeringen av park- och grön
områden genomtänkta i förhållande till bostadshusen och ska behållas intakt i så hög utsträck
ning som möjligt. I enstaka fall, motiverat av möjligheten att skapa en mer sammanhållen
och blandad stad, kan vissa delar av dem bebyggas.
Örebros stadsdelar dominerade av flerbostadshus har i de flesta fall en human höjdskala
som bör bevaras. Typiskt för modernistiska stadsdelar är att det finns enstaka delar som har
en högre skala, såsom i Norrby eller Västhaga, eller ett högre hus (”accent”) i stadsdelscentrat,
såsom i Baronbackarna, Vivalla eller Stjärnhusen. Fler höga hus eller ny högre, dominerande
höjdskala är därför inte ett sätt att förtäta dessa stadsdelar.
Innerstaden som en planeringslösning
Svaret på kritiken mot den modernistiska planeringen och dess stadsdelar blev ofta att
bygga innerstadslikt och/eller blandat även i stadens perifera lägen, vilket Ladugårdsängen
och Sörbyängen är tydliga exempel på. Förslag på utbyggnad av Sörbyängen och Ladugårds
ängen fanns redan under sent 1970tal när flygverksamheten försvann. Sörbyängen färdig
ställdes under 1980-talet, Ladugårdsängen till bomässan 1992. Sörbyängen kan ses som en
hybrid av två planeringsidéer med sin blandning i hustyp och upplåtelseform i en tät form
men samtidigt präglad av trafikseparering med en delvis geografiskt isolerad placering i
staden. Ladugårdsängen å andra sidan är till stora delar planerad med innerstadens form,
innehåll och karaktär för ögonen. Båda stadsdelarna ligger idag i en del av Örebro som är
väldigt expansiv och som utvecklas snabbt. Nya stadsdelar växer fram och kompletteringar
görs i stadsdelarna och i deras närområden.
Ladugårdsängen och Sörbyängen vävs in i stadsväven
Tanken med den komplettering av ny bebyggelse som idag sker i det (gröna) mellanrummet
mellan Sörbyängen och Ladugårdsängen har till syfte att knyta samman stadsdelarna med
varandra, intilliggande stadsdelar samt med centrala Örebro. Av det som redan har byggts
framgår att kompletteringarna ska vara övervägande storskaliga med hög andel flerbostads
hus i främst 4-5 våningar samtidigt som en viss blandning eftersträvas. Blandningen visar
sig bland annat i höjdskala, fastighetsägarbestånd, upplåtelseform med viss funktionsbland
ning, främst i bottenvåningarna på specifika platser. Kompletteringsbebyggelsen ska samti
digt vara någorlunda tät, men med inslag av lägre hustyper. En bakomliggande ambition är
att på sikt åstadkomma en integrerad stadsdel med avseende på socioekonomi, åldersför
delning och etniskt ursprung. Ladugårdsängen och Sörbyängen är två stadsdelar som i stora
drag speglar kommungenomsnittet relativt väl socioekonomiskt, demografiskt och etniskt.

Bild 65. Ny bebyggelse i syfte att länka samman stadsdelar i området.
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Sammanbyggandet av Sörbyängen och Ladugårdsängen och deras integrering i stadsväven
som helhet är något som pågår i allra högsta grad idag och är nu koordinerad med planeringen
och framväxten av den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen, som beskrivs i kapitel 3,
avsnitt Södra Ladugårdsängen och Pappersbruksområdet. På sikt, med det breddade be
folkningsunderlag och den ökade befolkningstäthet som följer i spåren av utvecklingen av
dessa befintliga och nya stadsdelar, kan större förutsättningar skapas för att ett mer levande
stadsliv kan växa fram mellan husen, något som ofta förs fram som en kritik av att bygga
innerstad perifert.
Exemplet visar på hur stadsdelar med övervägande del flerbostadshus kan integreras med
varandra och den intilliggande staden, som i det här fallet inbegriper stadsdelar med över
vägande småskalig bebyggelse och rena verksamhetsområden. I förlängningen åstadkom
mes också bättre rumslig integration med innerstaden och vidare söderut mot Adolfsberg
och områden söderut som i handlingsplanen pekas ut som utbyggnadsområden. Kommunen
ser gärna fler nya stadsdelar eller större kompletteringar som syftar till att länka samman
staden och stadsdelar med delvis olika karaktär samtidigt som de bäddar för en fortsatt
sammanhållen stadstillväxt när befolkningen växer. Ett framtida Vallby, norr om Boglunds
ängen, kan på samma sätt bidra till att stadsdelarna Lundby, Vivalla och Boglundsängen
både knyts samman med och kompletterar varandra. Heden, mellan Björkhaga och Mellringe,
kan på samma sätt bidra till en rumsligt mer sammanhållen stad, och att Runnaby på sikt blir
en mer integrerad del av staden. Detta kan åstadkommas utan att hugga av viktiga gröna stråk.

Stadsdelar med övervägande småskalig bebyggelse
Örebros stadsdelar med övervägande småskalig bebyggelse kan förändras beroende på läge
och karaktär och bidra till en rumsligt mer sammanhållen och blandad stad.
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Bild 66. Kartan visar de områden som i avsnittet behandlas som ”småskalig bebyggelse”.
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I Örebro finns många stadsdelar som domineras av småskalig bebyggelse med karaktär av
villaområde. Flerbostadshus i form av längre huskroppar eller mindre enheter som stads
villor kan förekomma, liksom en mer lantlig bebyggelsestruktur, men stadsdelen kännetecknas
generellt av en stor andel småhus och radhus. Äganderätt ibland tillsammans med bostads
rätt är den dominerande upplåtelseformen. Geografiskt är dessa stadsdelar utspridda över
staden. Inte sällan är de äldre byar och samhällen som med tiden har vuxit samman med
staden, men det finns även de som har tillkommit på tidigare i huvudsak obebyggd mark,
exempelvis Lundby och Brunnsgärdet som är exempel på miljonprogrammets småhusom
råden. Vissa av dessa stadsdelar, som Sörby eller Rynninge, gränsar till Örebros innerstad
medan andra ligger i stadens utkanter såsom Adolfsberg, Lillån eller Björkhaga. Senare
exempel på småhusdominerade stadsdelar är exempelvis Rynningeåsen, Södra Lindhult och
Näsby som också innehåller en del flerbostadshus.
Kompletteringar som gör staden mer blandad
På samma sätt som Örebros storskaliga stadsdelar är de småskaliga också starkt dominerade
av en hustyp och upplåtelseform. Strategin för en mer diversifierad bostads och bebyggelse
struktur gäller därför även i dessa stadsdelar. Konkret handlar det om att öka andelen
flerfamiljshus och bostäder upplåtna med hyresrätt. En mer varierad bostads och bebyg
gelsestruktur kan ske på olika sätt, exempelvis genom tillkomst av småhus med hyresrätt
eller flerfamiljshus med bostads eller hyresrätt. Förändringar i denna typ av stadsdelar har
två syften, dels att skapa möjlighet för kvarboende för de som vill eller behöver sälja sin
villa men fortsätta bo kvar i stadsdelen, dels skapa förutsättning för en mer blandad befolk
ningssammansättning som bland annat tillgängliggör staden som helhet även för den del av
befolkningen som inte kan eller vill köpa sitt eget boende. Många av Örebros småhusdomi
nerade stadsdelar kännetecknas av en resursstark (ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt)
men etniskt och ibland demografiskt ensidig befolkningssammansättning, som kan luckras
upp genom kompletteringar av bostadsbeståndet. När det gäller möjlighet till kvarboende
är det viktigt att nya attraktiva lägenheter i varierad storlek skapas.
Kompletteringsbebyggelse i småskaliga stadsdelar måste när så kräver ta hänsyn till stads
delens karaktär och bevarandevärde, men kan i vissa lägen vara ett sätt att delvis förändra
karaktären på en stadsdel. I vissa delar, med komplettering med högre flerbostadshus, kan
därför en något högre höjdskala få växa fram (se exempelvis bilden nedan som illustrerar
ny bebyggelse vid Brunnsparken i Adolfsberg).
En socioekonomiskt, demografiskt och etniskt skiktad stad är inte en fråga som endast
omfattar de delar av staden där exempelvis den socioekonomiska utsattheten är som störst.
Boendesegregation verkar i ett sammanhang som är staden eller staden i dess regionala form.
Av detta följer att de stadsdelar som rymmer stora delar av befolkningen med högst inkomst,
utbildningsnivå och etnisk ensidighet, med störst förankring på arbetsmarknaden, med lägst
andel barn i ekonomiskt utsatta familjer är delar av staden där behov av olika typer av
förtätning är angeläget eftersom de ofta är starkt, ibland helt, dominerade av äganderätt i
småhus och i flera fall med svag integration i stadsväven, ibland med någon kilometers
avstånd till närmaste stadsdel såsom i fallet med Lillån, Adolfsberg, Marieberg och Mosås
(samt Ekeby-Almby, Norra Bro och Hovsta om vi räknar in närliggande orter). För en sam
manhållen stad är det viktigt att åstadkomma kompletteringar som på sikt möjliggör ett mer
varierat bostadsutbud, högre grad av rumslig integration i staden och ruckade strukturer i
befolkningssammansättningen på stadsdelsnivå.
I flera av Örebros småskaliga stadsdelar finns det utrymme för förtätning som dessutom
kan bidra till en ökad funktionsblandning. Det kan handla om att skapa möjligheter för service
i bottenvåningar eller att verksamheter kan få växa fram längs större gator. Exempel på det
senare är verksamheterna intill Glomman i Adolfsberg eller verksamheterna som vetter ut
mot Rudbecksgatan från Sörby.
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Ett mer varierat Adolfsberg
I Adolfsberg, som har en stor dominans av småhus och radhus, en homogen befolknings
sammansättning och en geografiskt isolerad lokalisering i staden, uppförs idag flerbostads
hus med både hyres- och bostadsrätt i stadsdelens centrum (Brunnsparken). Genom dessa
kompletteringar skapas förutsättning för kvarboende liksom på sikt för en mer blandad
befolkningssammansättning.

Bild 67. ÖBOs projekt Brunnstorget kompletterar stadsdelen med ytterligare hyresrätter. Skissförslag från White.

Nya tider, nya behov
Byggrätten per fastighet för villatomter kan variera men ligger ofta på 20%. Idag finns
delvis andra behov än när husen byggdes, exempelvis finns önskemål om att uppföra
garage, bygga större och skapa inglasade uterum, vilket inte kan tillåtas enligt de gällande
detaljplanerna. Naturligtvis behöver en bedömning av lämpligheten göras på varje plats,
men kommunen gör på många håll planändringar för att öka byggrätten till 25% och bättre
bemöta behov utifrån förändrade livsmönster.
Värden som ska bevaras
Runt det egentliga stadsområdet, som idag utgör Örebros innerstad, växte det tidigt, kring
sekelskiftet 1900, upp egnahemsområden, som har lös koppling till de stora industrier som
tillkom vid samma tid (SJs centralverkstäder, pappersbruket, skofabrikerna): bland annat
Hagaby, Holmen, Hjärsta, Sörby och Almby. De är därmed en del i berättelsen om stadens
utveckling. Under drygt hundra år har de förtätats något genom tomtavstyckningar men har
fortfarande en utpräglad trädgårdsstadskaraktär, utan några ”stadsmässigare” byggnader.
De bidrar till en grön karaktär i stadens omgivning och till omväxling i den yttre stadsväven.
Detta ger sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde till områdena som sådana, även om
de enskilda byggnaderna genomgått en hel del förändringar. Som stöd för bedömningen
finns en kulturmiljöinventering. Trots närheten till innerstaden ska dessa områden få bevara
sina karaktärsdrag.
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Sammanfattande tabell
KOMPLETTERING

INNERSTADEN

INNERSTADS
-NäRA
LäGEN

BEFINTLIGT
VERKSAMHETSOCH
OMVANDLINGSOMRåDE

FLERBOSTADSDOMINERADE
STADSDELAR

SMåHUSDOMINERADE
STADSDELAR

Lucktomt





-

-



Bebygga
innergård



-

-



-

Våningspåbyggnad











Vindsinredning





-

-



Riva, bygga nytt











Bygga i kanten
på park











Bebygga
grönytor











Bygga på
ineffektivt
utnyttjade ytor











Bygga
vid vatten











Ny höjdskala











Väldigt
höga hus











 = Glad gubbe
 = Kan fungera-gubbe
 = Ledsen gubbe
- = ej aktuellt
Tabell 2. Sammanfattande tabell för olika stadstyper.
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5. Kommunens syn på olika
typer av förtätningsprojekt
Det här kapitlet visar kommunens generella inställning till olika sätt att komplettera staden.
Bedömningen om förtätningsprojektet är lämpligt beror naturligtvis på en rad platsspecifika
förutsättningar och görs utifrån en rad olika aspekter, varav de viktigaste sammanfattas i
kapitel 7. ”Checklista”, aspekter att bedöma vid komplettering och förtätning. De beskriv
ningar som görs i detta kapitel ska ändå kunna ge en fingervisning om vilka projekt som är
mest framkomliga.

Bebygga lucktomter
Bebygga lucktomter? Ja, gärna!
Tidigare avrivna lucktomter ser kommunen som naturliga och önskvärda att bebygga, likaså
tomter där byggnationen bidrar till att uppnå en sluten kvartersstruktur där så är önskvärt
i innerstadsnära lägen. Varje enskilt projekt kräver naturligtvis att en särskild bedömning
göras, till exempel att tillräckliga friytor bevaras samtidigt som parkering går att lösa.
Höjdskalan i staden förändras successivt så att ett normalhus har något fler våningar än
förut. Det gäller även vid förtätning och innebär att det nya tillskottet vanligtvis kan vara
något högre än det omgivande. Byggnationen ska naturligtvis göras så att bebyggelsens
karaktär och kulturmiljövärden inte skadas. I innerstaden måste särskilt stor hänsyn tas
eftersom den är av riksintresse för kulturmiljövård.

Bild 68. Exempel på bebyggda lucktomter från 1990-talet i ett utsnitt av centrala Örebro.

Avrivna lucktomter är i det närmaste uteslutande en förtätningsmöjlighet i innerstaden.
I de fall som de förekommer på andra platser i staden ställer sig kommunen positiv till att
de bebyggs.
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Bebygga innergårdar
Bebygga innergårdar? Bara i undantagsfall!
Örebro kommun värderar invånarnas möjlighet till grönskande friytor i sin boendemiljö
högt. Av den anledningen ser inte kommunen någon stor potential för förtätning på inner
gårdar i innerstaden. Antalet barn som bor i innerstaden ökar och det ger ännu större
anledning att vara restriktiv mot detta eftersom gården då är viktig för barnen att kunna
leka och cykla självständigt på. Det kan vara möjligt att bygga på innergårdar i enstaka fall
där exempelvis en tråkigt asfalterad innergård bebyggs och en trådgård samtidigt utvecklas.
Då ska man kunna visa att tillräckliga friytor bevaras samtidigt som parkering går att lösa
och att boendekvalitéer för befintliga bostäder bara påverkas marginellt.

Bild 69. Byggnation på innergård (före detta skolgård) i Örebro innerstad – ett särfall.

I stadsdelar utanför innerstaden, främst de som domineras av flerbostadshus, finns ibland en
struktur med innergårdar, som exempelvis i Varberga, Norrby eller Västhaga, som kan be
byggas. Oftast finns dock andra, mer lämpliga kompletteringsmöjligheter i dessa stadsdelar.

Bygga på våningar på befintliga hus
Bygga på fler våningar? Ja, det kan fungera!
Bygga på våningar på befintliga hus kan vara möjligt, efter bedömning i varje enskilt fall, om
det kan göras så att bebyggelsens karaktär och kulturmiljövärden inte skadas. Att bygga på
våningar är inte särskilt vanligt förekommande ännu, förmodligen för att det är svårt att få
ekonomi i att bygga på en våning. Oftast kan det behövas 2-3 våningar för att få ekonomi i
projektet. Naturligtvis behöver frågor om tillgänglighet, friytor och parkeringsbehov lösas.
I innerstaden måste särskilt stor hänsyn tas till att den är av riksintresse för kulturmiljövård.
De jämna hushöjderna i innerstaden, liksom på Öster och Väster, är en stark karaktär som
ger de stadsdelarna deras attraktionskraft och som vi därför ska värna.
Våningspåbyggnad kan vara aktuellt i andra delar av staden. I stadsdelar som domineras av
flerbostadshus kan våningspåbyggnad vara ett sätt att komplettera stadsdelen med lägenhets
storlekar som saknas eller på annat sätt variera bostadsutbudet. Våningspåbyggnad med
1 eller 2 våningar kan samtidigt bidra till en visuell variation i stadsdelen utan att en ny,
dominerande höjdskala växer fram.
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Bild 70. Påbyggnad av fler våningar. Storgatan
kvarteret fredsgatan-Södra.

Bild 71. Påbyggnad med 2 våningar hörnet Grev Rosen
gatan.

Bygga om vindar
Bygga om vindar? Ja, gärna!
Kommunen ser att det finns en stor potential att skapa fler billiga små lägenheter i inner
staden genom att inreda vindar till bostäder. Eftersom det oftast behöver medföra åtgärder
som medför ändringar av fasaden, såsom takkupor och takfönster så behöver hänsyn tas till
byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde för att besluta om ombyggnation är lämp
lig, och för att uppnå ett gott arkitektoniskt resultat.
Ett separat dokument med utförligare riktlinjer för inredning av vindar håller på att tas
fram och i vilket det kommer att beskrivas mer om hur eventuella avsteg från detaljplan och
tekniska egenskapskrav hanteras. Riktlinjerna ska bli en hjälp för hur tillgänglighetskrav i
form av till exempel hissar bedöms för tillkommande lägenheter och hur friytor och parke
ringsefterfrågan bedöms.

Riva och bygga nytt
Riva och bygga nytt som är större och tätare? Ja, men det beror på vad man river..!
I vissa fall kan det bli aktuellt att förtäta genom att riva bebyggelse och bygga nytt som är
tätare, högre och större. Det har exempelvis skett i Rynningeåsen där vissa av de ursprung
liga regementsbyggnaderna revs för att lämna plats för de nya bostadskvarteren. Ett annat
exempel är Lillåstrandsskolan längs med CV-gatan på Norr där skolverksamheten lades ner
och där skolbyggnaderna innehöll blå lättbetong med medföljande radonproblem. Bygg
naderna revs och ersattes med bostadshus, som visas i bild 2 ovan.
I mitten av 2000-talet, som en del i det större renoverings- och upprustningsarbete för hela
stadsdelen, revs vissa av de befintliga huskropparna i Markbacken och ersattes med ny, högre
bebyggelse (se bild 73). Möjligheten för denna typ av komplettering finns på andra ställen i
staden men bör ställas mot övriga förtätningsmöjligheter som kan finnas.
Byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde eller som är viktiga för att ge platsen och
stadsdelen sin karaktär ska inte rivas. Det kommer sällan att bli aktuellt i innerstaden. Bygg
nader som kan vara lämpliga att riva är byggnader av lägre kvalitet utan kulturhistoriskt
värde och som är låga eller små i förhållande till den bebyggelse som passar att uppföra på
platsen. Det kan exempelvis röra sig om enkla envånings industrilokaler i ett omvandlings
område där nya stadskvarter kan byggas.
Höjdskalan i staden förändras successivt så att nya hus ofta kan bli någon eller några våningar
högre än det befintliga. Den nya bebyggelsen måste dock anpassas till den befintliga miljön.
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Bild 72. I hörnet Hertig Karls Allé-Karlslundsgatan
har Vasaskolan fått ge plats åt ett nytt innerstads
kvarter.

Bild 73. Rivning av bostadshus som är ersatta av ny,
högre bebyggelse i Markbacken.

Bygga i kanten på en park
Bygga i kanten på en park? Nej, det kommer vi att vara väldigt restriktiva med!
Örebro kommun värderar invånarnas tillgång till parker högt och kommer framgent vara
ytterst restriktiv med att bebygga parker. Innerstadens parker och allmänna platser ska
bevaras i sin helhet. Kommunen kommer även att vara restriktiv till att bygga tätt intill
parker eftersom det riskerar att påverka de delar av parken som ligger närmast byggnationen,
exempelvis känslan av parken som en offentlig plats. I ytterstaden kan byggnation på
grönytor komma ifråga om det är mark av lågt värde både ur biologiskt, estetiskt och socialt,
till exempel grönytor längs en trafikled, och om det kompenseras genom att höja värdet på
intilliggande parkmark.

Bebygga grönytor
Bygga på andra grönytor? Det beror på var och hur det ser ut runt omkring!
Örebro kommun värderar invånarnas tillgång till grönska i sin närmiljö och tillgång till större
grönområden högt. Kommunen är därför restriktiv med att bebygga värdefulla naturområden,
speciellt de som är utpekade i grönstrukturplan. Även till synes ovårdade impediment med
naturmark kan ha ett högt värde biologiskt, för att leka i eller som grönskande insynsskydd.
I ytterstaden kommer byggnation på naturmark ske, främst den som är utpekad i översikts
planen men även andra kompletteringsprojekt kan komma ifråga om marken inte är av högt
biologiskt, estetiskt och socialt värde. Ett exempel är grönytor utefter större trafikleder,
som berörs utförligare i kapitel 4, avsnittet ”Storskaliga trafikrum”. Byggnation på grönytor
förutsätter att det finns tillräcklig tillgång till grönområden i övrigt. De värden som går
förlorade ska kompenseras.

Bild 74. Exempel på ineffektivt använda grönytor och parkeringsplatser som till viss del skulle kunna bebyggas.
Vivallaringen i sydöstra hörnet av Vivalla med City Gross i vänster nederkant.
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Bebygga övriga obebyggda ytor,
som till exempel parkeringsytor
Bebygga ineffektivt använda ytor? Ja, det går ofta bra!
Om man börjar leta så kan man utanför stadskärnan hitta många ineffektivt använda ytor
som man kan överväga om de kan vara lämpliga att förtäta. Det kan handla om överdimen
sionerade hårdgjorda ytor på verksamhetstomter, sparsamt använda parkeringsytor eller
oanvända gräsytor mellan gata och parkeringsgarage.
Det är svårt att säga generellt om sådana platser är lämpliga att förtäta, det beror på om
givningen och behöver bedömas i varje enskilt fall. De aspekter som ofta blir viktiga i en
sådan bedömning beskrivs i kapitel 7.
Exempel på förtätning som har skett på sådana ytor är utvecklingen på Eyrafältet (se bild
3, 16, 43 och 44) eller radhusen på parkeringen vid före detta Konsumbagarn vid Söder
malmsplan (se bild 75 och 76 nedan). Ett exempel på en plats för kommande förtätnings
projekt på ineffektivt använda ytor vid Vivallaringen visas i bild 74 ovan.
Se även Komplettering, förändring och omvandling av industriområden i avsnittet Centralt
belägna omvandlingsområden och Innerstadsnära lägen i kapitel 4 samt byggnation i stora
trafikrum i kapitel 4, avsnittet Storskaliga trafikrum.

Bild 75 och 76. Exempel på förtätning vid fd Konsumbagarns fabriker vid Södermalmsplan. foto före och efter
byggnation.

Bygga vid vatten
Bygga (tätt) intill ån genom staden eller invid Hjälmarstranden? Nej, det är stans vardags
rum!
Bygga staden med tillgång till Svartån, Lillån och Hjälmaren? Ja, det är en del av det som
gör Örebro attraktivt!
Å-rummet genom Örebro är stadens viktigaste grönstråk och de landskapen vid Oset och
Rynningevikens stränder är utvecklade som tätortsnära naturreservat. Örebro har sedan
länge haft som strategi att tillgängliggöra och skydda åkanten och strandområdena i staden
för många människor i form av parkstråk och grönområden, istället för att skapa boende
alternativ för ett fåtal intill vattnet. Dessutom är de geotekniska förhållandena runt Hem
fjärden och översvämningsrisken begränsande faktorer.
Samtidigt som områden och platser allra närmast Örebros vattenlandskap ska vara tillgäng
liga för alla ser kommunen gärna att nytillkommande bostäder, nya stadsdelar som komp
letteringar, tillsammans med funktioner tillkommer med god tillgänglighet till och i samspel
med vattenlandskapet. Rynningeåsen är ett exempel på ny stadsdel som förhåller sig väl
till vattenlandskapet ned mot Hjälmaren. Nya stadsdelar som kan komma att växa fram
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inom handlingsplanens tidsperspektiv får sin karaktär bland annat i förhållande till Örebros
vattenlandskap. Det gäller nya stadsdelar som Pappersbruksområdet och Alnängarna, men
även Vallby som kommer att ha stor närhet till Lillån och Boglundsängens naturreservat.
Men kopplingen till vatten är även viktigt för flera framtida kompletteringsprojekt, som
exempelvis Kulturkvarteret och kommande utveckling av Örnsro IP.

Bild 77. Kulturkvarteret. Skissförslag från Wingårdh.

Bild 78. Bostäder intill Ulla Billquists park och Lillån.
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Ny höjdskala
Ny höjdskala? Ja, på vissa platser eller i omvandlingsområden!
Som en naturlig fortsättning på stadens utveckling fortsätter staden att växa på höjden.
Men, med en alltmer förtätad stad sker skaländringen i första hand i de områden där staden
byter användning. I omdaningsområden och i närheten av storskaliga trafikrum kan en
högre bebyggelse växa fram, till exempel i Aspholmen och Österport och längs Södra
infartsleden, Rudbecksgatan och Järnvägsstråket.
I innerstaden och i andra mer färdigbyggda delar tillåts en mer försiktig förändring. I kultur
historiskt betydelsefulla delar är det viktigt att bebyggelsens skala hålls intakt för att inte
värden ska gå förlorade. Det gäller exempelvis i stora delar av innerstaden med sin jämna
fördelning av kvarter i 4-5 våningar med inslag av vissa ”accenter” (exempelvis Nikolaikyr
kan och Krämaren), i stadsdelar som Rosta och Baronbackarna eller vissa av stadens små
husdominerade stadsdelar.

Bild 79. Sammanhållen höjdskala på 4-5 våningar i centrala Örebro med Krämaren och Nikolaikyrkan som
”accenter”.

I stadens utbyggnadsområden som Södra Ladugårdsängen och Pappersbruket blir skalan
en viktig faktor för att skapa en varierad miljö. Sammantaget kan en förändring mot en
högre skala i vissa områden där bebyggelsen är låg idag leda till att stadssiluetten blir mer
sammanhållen om den sker med stor hänsyn tagen till omgivande bebyggelse. Bilden nedan
illustrerar ny bebyggelse på Eyrafältet respektive vid Almbyplan som exemplifierar hur ny
höjdskala kan, när så passar, få växa fram i innerstadsnära lägen.

Bild 80-81. Ny höjdskala på Eyrafältet (vy från Eyrabadet) respektive vid Almbyplan (vy från Studievägen).
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Bygga väldigt höga hus
Bygga höghus? Ja, på vissa utvalda platser!
Se även ”Skalan i det framtida Örebro”
Höga hus, som är betydligt högre än omgivande bebyggelse, påverkar omgivningen på flera
sätt. En hög byggnad kan markera en plats och fungera som ett landmärke och orienterings
punkt, Höga byggnader som sticker upp över en lägre bebyggelse kan på långt avstånd be
skriva stadens innehåll, till exempel en kyrka eller vattentorn eller markera en betydelsefull
plats, till exempel ett stadsdelscentrum. En hög byggnad kan dramatiskt påverka stadens
siluett och förändra intrycket av staden som helhet. Lokalt i kvarteret påverkas omgivande
byggnader och platser av att både ljus- och siktförhållanden kan försämras på ett mer på
tagligt sätt med en hög byggnad och att platsen närmast byggnaden kan upplevas blåsig på
grund av kraftiga vindar som sugs ner längs fasadytan.
Örebro har ett fåtal högre byggnader Det är byggnader av särskild betydelse för staden eller
byggnader som markerar en viktig plats eller central punkt. Det är ett förhållningssätt som
är viktigt för stadens karaktär. Nya högre byggnader bör förhålla sig till staden på samma
sätt och användas för att accentuera centrala funktioner, till exempel resecentrum, Conven
tum, ett kulturcenter eller ett nytt stadsdelscentra. Om nya höga byggnader utförs med hög
arkitektonisk kvalitet och stor hänsyn tagen till platsen och omgivande bebyggelse kan de
bli en viktig del av stadens framtida identitet.
Ur ett förtätningsperspektiv rymmer högre byggnader fler bostäder eller arbetsplatser än en
lägre byggnad med samma bas förutsatt att nödvändiga funktioner som till exempel bil och
cykelparkering kan hanteras. Det kräver ofta lösningar under mark eller tillgång till gemen
samma parkeringsanläggningar på annan plats. Tillräckliga friytor kan vara svåra att åstad
komma på marken och därför kan andra lösningar bli nödvändiga, till exempel takterrasser.
Riktigt höga hus är inte självklart något särskilt effektivt sätt att förtäta staden med hänsyn
till behoven av parkering och friytor och effekterna av skuggning och vindeffekter. I ett
större perspektiv ger riktigt höga hus endast marginellt tillskott av bostäder eller arbetsplatser
jämfört med ”lägre höga hus”, men effekten på omgivande bebyggelse och stadssiluetten
blir däremot betydligt mer påtaglig. Framtida riktigt höga hus i Örebro skulle därför inte få
någon större roll ur ett förtätningsperspektiv för staden som helhet, men kan användas för
att skapa en lokal förtätning och öka intensiteten av människor på strategiska platser.
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6. Några strategiska företeelser
i ett växande Örebro
Vid sidan om kompletteringar i befintliga staden och tillkomst av nya stadsdelar, som till
sammans med dessa bidrar till att forma stadens struktur och karaktär, finns en rad förete
elser som vi bland annat behöver fundera över hur och var de ska lokaliseras, eller aspekter
som vi behöver ta i beaktande när staden växer. Exempel på det förstnämnda är grönstruk
turen, skolan liksom handel och service. Exempel på det senare är ekonomiska aspekter
som bostadspriser och fastighetsutveckling, som i stort påverkar var staden kan expandera
och förtätas. Nedan följer en kortare genomgång av respektive område.

Grönstrukturen i den växande staden
När staden växer och viss komplettering och nya stadsdelar tar i anspråk grönområden och
-ytor är det av största vikt att grönstrukturen i sin helhet och i dess viktigaste delar bibehålls
och ges möjlighet till kontinuerlig utveckling, men även att nya natur- och rekreationsområ
den kan få tillkomma. Ett av Örebros viktigaste karaktärsdrag, som bland annat beskrivs i
avsnitt om Örebros karaktär i kapitel 2, är dess grönstruktur som sträcker sig från stadens
mitt i stråk ut till olika stadsdelar och större stadsnära grönområden. Grönstrukturen har
vid sidan om att vara ett viktigt karaktärsdrag för staden som helhet likaså en stor betydelse
för invånarnas fysiska och mentala välbefinnande.
Kommunen ska anlägga nya parker och utveckla nya stråk, i den befintliga staden när den
förändras eller omvandlas, eller som viktiga delar när nya stadsdelar planeras. Idag pågår
ett arbete med anläggande av mikroparker, vid Krämarens sydvästra hörn respektive intill
korsningen Kyrkogatan-Nikolaigatan, och upprustning av parker runt om i staden. Örebro
kommun har nyligen antagit Naturplan för Örebro kommun, som behandlar en rad andra
aspekter och strategier för kommunens natur- och rekreationsområden. Kommunen har en
trädgaranti som säger att minst ett nytt träd ska planteras för varje träd som tas bort i de
centrala delarna av Örebro.
Örebro kommun ser gärna att möjligheterna till stadsodling ökar då det har viktiga sociala,
ekologiska och ekonomiska värden. Kommunen kommer att ordna fler odlingslottsområden,
men den stora potentialen för stadsodling finns på kvartersmark. Innergårdar är viktiga
delar i boendemiljön och det går att utveckla dem genom att möjliggöra för odling.

Bild 82. Exempel på outnyttjad gavelyta i Örnsro som kan användas för stadsodling.
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Örebros karaktär av en stad nära naturen med grönska och vatten invävt i stadsstrukturen
ska därmed utvecklas till ett ännu tydligare drag. Ett finmaskigare och mer sammanhängande
nät av gator och tätare bebyggelsestruktur bör därför kompletteras med utvecklade små
parker, alleér, lokal dagvattenhantering och grönskade gårdar och fasader.
När staden växer med nya kompletteringar och stadsdelar är närheten, tillgång och till
gängligheten till naturområden ofta en väldigt viktig aspekt som gör det specifika projektet
attraktivt. Uppenbart är det i de östra delarna av Örebro, där Hjälmarlandskapet och det
centrala årummet finns nära, men förhållandet mellan nytillkommande bebyggelse och
natur och rekreationsområden finns över hela staden.

Skolan i den växande staden
I ett växande Örebro är det viktigt att tänka in skolan och förskolan och de behov av platser
i olika klasser som uppstår, ofta ojämnt över tid och rum. Det gäller såväl för befintliga
skolor och förskolor, som därmed kan behöva byggas ut, och nya skolor och förskolor
som behöver tillkomma i olika delar av staden. Som en plats i staden, oavsett om det gäller
befintliga skolor eller lokalisering av nya, så är de strukturbildande. De är över tid viktiga
mötesplatser både på skoltid och kvällstid och arenor för integration för barn och vuxna
i enskilda stadsdelar, de kopplar ofta samman befolkningen från närliggande eller olika
delar av staden med varandra samtidigt som de är trafikalstrande och kräver olika typer av
lösningar för ett hållbart resande. Genom att planera in skolor och förskolor i tidiga skeden
där staden växer ges goda förutsättningar för att hantera dessa, ibland komplicerade frågor,
kring lokalisering av skolorna i sig och deras dimensionering.
När staden växer är det viktigt att centrala skolfastigheter värnas och inte omvandlas till
bostäder, kontor eller får annan användning, snarare är det viktigt att alla skolor i staden ges
möjlighet till att expandera. Skolors möjlighet till expansion och behovet av att förtäta staden
med nya bostäder eller andra funktioner kräver platsspecifika analyser och kan ibland leda
till svåra överväganden. I vissa lägen kan detta lösas genom att möjliggöra för skolverk
samheter i bottenvåningen på flerbostadshus eller att bygga skolor och förskolor i två (eller
flera) våningar intill befintlig bostadsbebyggelse.
Idag pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för friytor och frågan kring skolors utveckling
kommer att beredas ett större utrymme i kommande revidering av den kommunala översikts
planen, och därmed fördjupas i kommande versioner av handlingsplanen.
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Handel och service i den växande staden

Bild 83. Platser i staden där det skulle kunna vara önskvärt med lokaler i bottenvåning eller där servicefunktioner
och centrumbildningar bör utvecklas och kan växa fram.

Med fler människor i staden kommer också ökat behov av handel och service. Det är viktigt
att redan nu planera för detta på vissa platser och längs vissa stråk. Karta som visar platser
där kommunen bedömer att det finns eller kommer att finnas behov och potential för service
och handel, och där det därför är lämpligt att skapa lokaler för detta. Det kan handla om att
vid om- och nybyggnad i innerstadsnära lägen bygga bottenvåningar med sådan takhöjd att
de kan användas som lokaler.
I perifiera lägen handlar det om att försöka samla olika slags besöksintensiva verksamheter,
så som handel, fritidsanläggningar, förskola och offentlig service till de lokala centrum som
finns, eller som kommunen vill utveckla. Verksamheternas entréer ska lokaliseras så att flödet
av människor koncentreras till en viss plats eller en viss gata. Detta flöde av människor ger
underlag till och etableringsmöjligheter för ytterligare kommersiell service, och stadslivet
utvecklas.

Bostadspriser och fastighetsutveckling i den växande staden
Under flera år har bostadsmarknaden i Örebro kännetecknats av ökande priser. Generellt
har bostadspriserna ökat snabbare än produktionskostnaden för bostäder. Detta har dels
inneburit att nyproduktion blir mer attraktivt i relation till att köpa en befintlig bostad, och
dels att vissa lägen som inte gick att exploatera tidigare nu genererar tillräcklig avkastning för
att vara möjliga att genomföra. Sammantaget medför det att efterfrågan på mark i Örebro
har ökat, både i mer perifera lägen men framförallt i de mer centralt belägna områdena. Att
jobba med förtätning blir därför ett naturligt sätt för marknaden att hitta projektmöjligheter.
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7. ”Checklista”, aspekter att bedöma
vid komplettering och förtätning
Även om vi i kapitlen ovan har försökt tydliggöra hur kommunen generellt ser på olika typer
av förtätningsprojekt, så är alla unika och behöver bedömas från fall till fall. Bedömningen
görs utifrån Plan och bygglagen 6§ med flera. I detta kapitel utvecklar vi några av de
aspekter som ofta får stor betydelse vid komplettering och förtätning i staden. Örebro
kommun har dessutom en väl utarbetad checklista för behovsbedömning som används som
stöd i planarbetet.
Vid all planering så är första steget att ta ställning till om byggnation på aktuell plats alls
är lämplig. Nästa steg är att i så fall avgöra vad som bör byggas. Eftersom det finns stor
förtätningspotential runt om i Örebro, i eller intill dess olika stadsdelar, i innerstaden eller
i trafikrummen, blir det samtidigt viktigt att vi inte forcerar eller pressar fram förtätnings
projekt som innehåller eller för med sig för många svårlösta problem eller negativa konse
kvenser för omgivningen. Bostadsprojekt där det exempelvis är svårt att klara bullernormer
eller där det på annat sätt ger en tvivelaktig boendemiljö borde endast komma i fråga om de
i övrigt och totalt sett bidrar mycket till en utvecklad stadsmiljö för staden som helhet eller
till platsen i sig.
I det följande presenteras en ”checklista” som listar en rad aspekter som kan vara till hjälp
för att arbeta med eller bedöma ett förtätningsprojekt, stort eller litet, i olika delar av staden.
I slutet av kapitlet finns en tabell som kan användas som ett bedömningsverktyg.

Platsens betydelse för stadsdelen
För att avgöra om en plats bör bebyggas behöver man först ”zooma ut” och analysera platsen
ur ett stadsdelsperspektiv:
•

Vad platsen har för betydelse för stadsdelen?

•

Vad området har för kvalitéer och brister?

•

Vilka möjligheter och svårigheter som finns?

•

Vad planeras och byggs redan i stadsdelen eller i dess närhet?

Platsens funktionsblandningspotential
För att bedöma den enskilda platsens mest lämpliga användning är följande frågor viktiga
att svara på.
•

Vilka behov av ytor för park, idrott, fritid etcetera finns i stadsdelen?

•

Är marken strategiskt viktig att spara på inför framtida behov?

•

Hur ser fördelning mellan arbetsplatser och bostäder ut i stadsdelen?

•

Är platsen lämplig för samhällsservice, så som exempelvis skola eller förskola?

•

Vilken potential för och behov av handel, service eller någon typ av samlingslokal/
mötesplats finns?

•

Saknas andra funktioner i stadsdelen?
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Bostadsstruktur
Denna aspekt är bara relevant för bostäder och gäller frågor kring stadsdelens bostadsutbud.
•

Stadsdelens bostadsutbud vad gäller.

•

Upplåtelseformer?

•

Lägenhetsstorlekar?

•

Tillgänglighetsanpassade lägenheter.

•

Hustyper?

•

Typ av bostäder det finns brist på?

•

Typ av bostäder det finns efterfrågan på?

Befolkningssammansättning
Denna aspekt är mest relevant för bostäder.
•

Hur befolkningen i stadsdelen är sammansatt socioekonomiskt, etniskt och demogra
fiskt?

•

Stadsdelens befolkningssammansättning i förhållande till angränsande stadsdelar och
staden som helhet?

•

Presumtiv/Tänkt målgrupp i projektet ställt mot befolkningssammansättningen för
stadsdelen som helhet.

•

Projektets tänkbara effekt på befolkningssammansättningen i stadsdelen och/eller
på staden som helhet?

•

Potentiella utträngningseffekter av befintlig befolkning.

•

Gentrifieringseffekt (social uppgradering av platsen, kvarteret, stadsdelen).

Stadsbild och kulturmiljö
Denna aspekt är relevant både för verksamheter och för bostäder.
•

Stadsdelens ursprung och struktur.

•

Platsens/stadsdelens befintliga kvalitéer och hur de kan bevaras och förstärkas.

•

Projektets förhållande till sin omgivning, exexmpelvis volym och höjdskala,
arkitektonisk byggnadsstil.

•

Påverkan på värdefull kulturmiljö. (Plan- och bygglag 8:13-17 och kulturmiljö
inventering).

•

Möjlighet att skapa sluten kvartersstruktur där så är lämpligt, främst i innerstad
och innerstadsnära lägen eller i lokala centrum.

Påverkade boendekvalitéer för befintlig bebyggelse
Denna aspekt är mest relevant för bostäder.
•

Förändrad stadsbild.

•

Minskad eller förbättrad utsikt.

•

Mer eller mindre insyn i bostäder för de som redan bor där.

•

Förändrade ljusförhållanden.

•

Förändrade vindförhållanden.

•

Minskat/ökat buller.

•

Sämre/bättre tillgång till friytor
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Boendekvalitéer för tillkommande bebyggelse
Se övriga rubriker.

Tillgång till friytor på gården eller grönytor
mycket nära hemmet
Denna aspekt är mest relevant för bostäder.
•

Friyta per person, exklusive parkering, soprum. 20 kvm/lägenhet används som rikt
märke i innerstaden.

•

Kvalitet på friytan, behov av mer grönska.

•

Ökat slitage (antal människor per yta).

•

Grönytenorm/Grönytefaktor?

•

Tillgång till cykel- och lekytor på gården, samt ”kojskog” eller lekpark på mycket nära
avstånd till hemmet.

•

Dålig tillgång till friytor på gården ger ännu större behov av närhet och god tillgäng
lighet till grönområden.

Tillgång till grönområden
Denna aspekt är mest relevant för bostäder.
•

Avstånd till park.

•

Avstånd till större grönområde (mål 200 meter).

•

Tillgängligheten till park- och grönområdet, till exempel om man behöver ta sig
längs/över hårt trafikerade gator eller andra barriärer.

•

Belastning på grönområdena, antal människor per yta, ökat slitage.

•

Behov av nya grönytor.

•

Dålig tillgång till grönområden ger ännu större behov av grönskande friytor på den
egna gården.

•

Trafiksäkerhet på väg till grönområde.

Påverkan på grönområde
Denna aspekt är relevant om projektet genomförs på eller gränsar till park eller naturmark:
•

Minskade ekologiska värden.
− Ekologiska värden hos den yta som tas i anspråk för bebyggelsen.
− Avbrutet eller avsmalnat grönt stråk som utgör ekologisk korridor.
− Försämrade habitat på grund av att grönytan minskar i storlek.

•

Minskade sociala värden.
− Värdet för rekreation, utsikt, lek etcetera hos den yta som tas i anspråk för bebyg
gelsen.
− Avbrutet eller avsmalnat grönt stråk som fungerar som promenad- eller cykelstråk.
− Minskade värden för rekreation, utsikt, lek, ostördhet, mötesplats etcetera i det
kvarvarande grönområdet.

•

Möjlighet till kompensationsåtgärder.
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Trafik
Denna aspekt är relevant både för verksamheter och för bostäder.
•

Lokaliseringens inverkan på det totala transportbehovet.

•

Risk för ökad belastning på trafiksystem eller specifika gator som redan är hårt
belastade, så att trängsel och kapacitetsproblem uppstår.

•

Trafiksäkerhet.

•

Möjligheten att välja hållbara trafikslag (gång, cykel, kollektivtrafik) beror på avstånd
till målpunkter, tillgång till gena, säkra, trygga och trevliga gång- och cykelstråk, samt
närhet till kollektivtrafik med god turtäthet.

•

Restidskvot för bil, buss, cykel.

•

Möjlighet att göra åtgärder som prioriterar hållbara trafikslag.

•

Ökade trafikflöden som ger möjlighet till ökat stadsliv och underlag för service som
varit önskvärt på denna plats.

Parkering
Denna aspekt är relevant både för verksamheter och för bostäder.
•

Möjlighet att uppfylla parkeringsnormen för bil utan att ge avkall på tillräckliga friytor
och grönska.

•

Möjlighet till gemensamma parkeringslösningar.

•

Påverkan på parkeringssituationen för befintlig bebyggelse, dvs. behövs ytterligare/
annorlunda reglering.

•

Möjlighet till parkering under jord eller i P-hus.

•

Åtgärder som syftar till att påverka efterfrågan på bilparkering.

•

Möjlighet att tillskapa tillräckligt med cykelparkering.

Buller
Denna aspekt är mest relevant för bostäder, men även vissa verksamheter som förskolor
och skolor.
•

Bullernivåer för tillkommande bebyggelse i förhållande till gällande bullernormer.

•

Möjlighet att skapa uteplatser och friytor utan buller.

•

Möjlighet att förlägga rum mot tyst sida.

•

Förändrade bullernivåer för befintlig bebyggelse.
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Skyddsavstånd till verksamheter
Denna aspekt är mest relevant vid nybyggnation av bostäder, men även vissa verksamheter
som exempelvis förskolor och skolor. Det handlar om befintliga verksamheter som är stö
rande för omgivningen på något sätt och som kan behöva ett visst skyddsavstånd till ny
bebyggelse.
Befintliga verksamheter som är störande för omgivningen genom:
•

Buller.

•

Utsläpp till luft.

•

Lukt.

•

Brandrisk.

•

Explosionsrisk.

•

Risk för nya krav på företaget som påverkar deras verksamhet.

•

Verksamhetens möjlighet att bedrivas vidare.

•

Möjlighet till åtgärder som minskar störningarna.

Genomförbarhet
Denna aspekt är relevant både för verksamheter och för bostäder.
•

Graden av brist på denna typ av verksamhetslokaler eller denna typ av bostäder i
kommunen kan påverka ”om vi har råd att vänta” på ett projekt som bättre uppfyller
ovanstående aspekter.

•

Bedömning av exploatörens förmåga att genomföra projektet, med hänsyn till bland
annat konjunktur.

•

Behovet av engagemang och finansiering från kommunens sida.

•

Möjlighet att lösa tekniska frågor och hantering av fördyrande omständigheter.

•

Konsekvenser under byggtiden.
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Bedömningshjälp
Tabellen nedan har som syfte att vara till hjälp för att antingen genomföra en översiktlig värd
ering och analys av eller som hjälp att strukturera tankarna kring ett projekt. Med projekt
avses här de olika kompletteringstyper som tas upp i kapitel 5, exempelvis att bebygga en
lucktomt, men även projekt som handlar om helt nya stadsdelar eller större kompletteringar.
PROJEKT:
ASPEKTER ATT VäRDERA
Platsens betydelse för stadsdelen/staden
Platsens funktionsblandningspotential
Bostadsstruktur
Befolkningssammansättning
Stadsbild och kulturmiljö
Påverkade boendekvalitéer för
befintlig bebyggelse
Tillgång till friytor på gården eller
grönytor mycket nära hemmet
Tillgång till grönområden
Påverkan på grönområden
Trafik
Parkering
Buller
Skyddsavstånd till verksamheter
Genomförbarhet
Värdering enligt följande:
****

Bedömt mycket viktig aspekt

***

Bedömt viktig aspekt

**

Bedömt kan vara relevant

*

Bedömt ej relevant

Tabell 3. Bedömningshjälp för olika kompletteringsprojekt

VäRDERING AV ASPEKTEN

OM d E T TA dOKUME NT

8. Om detta dokument
Handlingsplanens förhållande till översiktsplanen
I Örebro kommuns översiktsplan beskrivs kommunens långsiktiga strategier och planer
för framtida mark- och vattenanvändning, bebyggelsens bevarande och utveckling. Varje
kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt Plan- och bygglagen, och det är lagstadgat
vad den ska innehålla. Även om översiktsplanen inte är bindande utan vägledande för plan
läggning och byggande, så har den därför en viss juridisk betydelse.
Handlingsplanen är Örebro kommuns sätt att tydliggöra hur kommunen under den närmaste
mandatperioden anser att tankarna om bebyggelseutveckling i översiktsplanen ska genom
föras i verkligheten. Handlingsplanen visar i vilken ordning som kommunen önskar att våra
nytillkommande stadsdelar byggs ut och ska också förtydliga var och hur komplettering och
förtätning bör ske av befintliga stadsdelar.
Om handlingsplanen och översiktsplanen är motstridiga så är det ur juridisk mening över
siktsplanen som gäller över handlingsplanen. Men handlingsplanen ska ses som en hjälp att
tolka översiktsplanen.

Nästa version av handlingsplanen
Denna version 1.0 av Handlingsplanen ska under hösten 2014 diskuteras med fastighetsägare
och byggherrar och utvärderas av tjänstemän och politiker i Programnämnd Samhällsbyggnad
och Byggnadsnämnden, för att komma fram till vilka ändringar som bör göras till version 2.0.
Ambitionen är sedan att revidera handlingsplanen i början på varje mandatperiod.
Den här första versionen av handlingsplan handlar främst om förtätning och blandning.
Senare versioner av handlingsplanen kan få ett bredare innehåll. Exempelvis skriver vi i
kapitel 5 om att lokalisering av skola, handel och parker är strukturbildande för staden, men
kan sakna motsvarande resonemang om offentliga platser, idrott och kultur i det kapitlet.
Eftersom den stora befolkningstillväxten sker i Örebro tätort och det är där många av de
svåra markanvändningskonflikterna uppstår. Därför omfattar den här första versionen av
handlingsplanen just Örebro tätort. Kommande handlinsplaner ska omfatta hela kommunen
och den flora av både växande, stillastående och krympande orter och landsbygder som
finns här, och också titta på Örebro kommun i förhållande till angränsande kommuner.
Tanken är att handlingsplanen ska vara ett levande dokument. Vissa delar som till exempel
principer eller ställningstaganden som är mer allmängiltiga eller beständiga kan föras över
i översiktsplanen nästa gång den revideras. Andra delar kan med tiden bli inaktuella och
plockas bort.

Uppdrag och organisation
Beställare och beslutande är Programnämnd Samhällsbyggnad.
Projektledningsgrupp: Anita Iversen, planstrateg översiktlig planering, Peder Hallkvist,
stadsarkitekt, Peter Sundström, samhällsplanerare.
Flera tjänstemän har deltagit i arbetsgruppen och/eller bidragit med synpunkter under
någon del av arbetet: Ulf Nykvist, Eva Fransson, Anne Pettersson, Anna Windal, Malin
Björk, Erik Skagerlund, Josefin Hane, Patrik Simonson, Lennart Wiklund, Christin Gimberger
och Janet André.
Den politiska styrgruppen består av: Hannah Ljung (C), Per Lilja (S), Lilla Alkman (KD),
Lars Askling (M), Sara Richert (MP), Maria Westerholm (V) och Jerk Alton (FP).
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9. Dokument- och webbsidesförteckning
Dokument (antagna om inget annat anges)
Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 – med utblick mot 2035,
Örebro kommun (2014)
Bullerkartläggning av Örebro kommun, Tunemalm Akustik AB (2012)
Dagvattenstrategi för Örebro kommun (2005)
Fördjupad översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik
Fördjupad översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen
Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Örebro kommun (2013)
Klimatplan för Örebro kommun, Örebro kommun (2010)
Miljöprogram för Örebro kommun, Örebro kommun (2010)
Naturplan för Örebro kommun, Örebro kommun (2013)
Parkeringsnorm för Örebro kommun, Örebro kommun (2010)
Parkeringsriktlinjer, Örebro kommun (2013)
Planprogram för Karlslundsgatan och Haga centrum, Örebro kommun (2010)
Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar, Örebro kommun (2009)
Regional översiktlig planering, Regionförbundet (2011)
Stadsmiljöprogram, Örebro kommun (pågående), revidering av Kvalitetsprogram
Trafikprogram för Örebro kommun, Örebro kommun (2014)
Trädgaranti i Örebro kommun, Örebro kommun (2009)
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, Regionförbundet Örebro (20xx)
Vattenplan för Örebro kommun, Örebro kommun (2012)
Vatten- och avloppsplan, Örebro kommun (2014)
Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten och avloppsplanering,
Örebro kommun (2012)
Åtgärdsprogram buller, Örebro kommun (2013)
Örebro grönstruktur, Örebro kommun (2006)
Översiktsplan för Örebro kommun, ”Vårt framtida Örebro”, Örebro kommun (2010)
Övergripande strategi och budget 2014, Örebro kommun

dOKUME NT- OCH WE BB SI d E Sf ÖRTE CKN I NG

Webbsidor
Exploateringsprocessen
http://www.orebro.se/13703.html och http://www.orebro.se/13782.html
Gällande detaljplaner går att nå via kartan på kommunens hemsida
http://kartor.orebro.se/epos
Kommunalägd mark till salu går att se via kartan på kommunens hemsida
http://kartor.orebro.se/epos. Där redovisas också vilka som har förstudie eller
reservationsavtal på olika tomter.
Solkartan http://www.orebro.se/16688.html
Planprogram som finns för olika stadsdelar, utöver gällande detaljplaner. Några av de
senast framtagna finns på följande hemsida: http://www.orebro.se/1290.html
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