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Förord 

Föreliggande projektarbete har genomförts som en del av kursen 

Kulturgeografi, Avancerad nivå under höstterminen 2013. Projektet 

har utförts i samarbete med stadsbyggnadskontoret i Örebro 

kommun. Den utvecklingsplan för Ölmbrotorp som projektet 

resulterat i är framtagen utifrån ett förslag från 

stadsbyggnadskontoret. 

  

Kontaktperson på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor har varit 

Anita Iversen. 
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Syfte 

Syftet med denna utvecklingsplan är att kartlägga de behov och hot 

som finns för utvecklingen av Ölmbrotorp, samt att ge förslag på 

tänkbara metoder och möjligheter för den framtida utvecklingen av 

orten. Tanken är att utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd för 

Örebro kommuns framtida arbete kring Ölmbrotorp. 

 

Ölmbrotorp idag 

Ölmbrotorp är en tätort belägen vid sidan om riksväg 50, cirka 13 

kilometer norr om Örebro. Fram till kommunsammanslagningen år 

1971 tillhörde Ölmbrotorp Axbergs kommun, efter 

sammanslagningen tillhör orten nu Örebro kommun. Från 

Ölmbrotorp är det heller inte långt till kommungränserna mot Nora 

och Lindesberg, där det närmaste större samhället är Frövi. 

Ölmbrotorp är 65,43 hektar stort, enligt den avgränsning som 

kommunen gjort. 

År 2013 uppgick ortens invånarantal till 536. Den största delen av 

ortens befolkning bor i själva tätorten Ölmbrotorp. Genom orten 

löper Bergslagsbanan, men ingen tågstation finns i anslutning till 

orten. Tidigare fanns en livsmedelsbutik i Ölmbrotorp som idag dock 

är nedlagd. Efter att Coop Forum i Lillån slagit igen är närmaste 

livsmedelsbutik belägen i Örebro. I centrala Ölmbrotorp finner man 

ortens skola, med årskurser från förskola till och med sjätte klass. På 

skolan går idag (hösten 2013) 68 elever. Upptagningsområdet för 

skolan sträcker sig från Ervalla, i norr, till Kvinnersta, i söder. Där 

efter är närmaste högstadieskola Lillåskolan i Lillån någon mil söder 

om Ölmbrotorp. Strax söder om Ölmbrotorp finner man även 

gymnasieskolan Kvinnerstaskolan, en skola med intag från hela 

landet och kommunens enda naturbruksgymnasium. 

Ölmbrotorp omges av växelvis skog och åkermark. Den 

huvudsakliga markägaren i själva tätorten Ölmbrotorp är Örebro 

kommun, medan områdena kring orten ägs av ett fåtal jordbrukare, 

där den största är Dyltabruks herrgård. Av de bostadshus som finns i 

Ölmbrotorp utgörs cirka 92 % av kategorin ”småhus”, utöver dessa 

finns även seniorlägenheter som hyrs ut av ÖBO. Utöver ovan 

presenterad information om Ölmbrotorp är beskrivningen av orten 

knapphändig både på Örebro kommuns hemsida och i övrig litteratur. 

 

Ölmbrotorp i kommunens planering 

I Örebro kommuns översiktsplan 2010 nämns Ölmbrotorp 

tillsammans med 11 andra mindre tätorter, med över 200 invånare. I 

planen för dessa mindre orter har ett antal punkter formulerats, vilka 

ska fungera som riktlinjer för hur utvecklingen av dessa orter kan 

ske. Punkterna är följaktligen inte specifika för Ölmbrotorp, utan 

generella för samtliga 12 orter som nämns som ”mindre tätorter”. De 

av dessa punkter som vi bedömer som intressanta för Ölmbrotorp är: 

 Nybyggnation prioriteras i de tätorter som ligger längs 

viktiga stråk för kollektivtrafiken eller där pendeltågstrafik är möjlig. 

 Detaljplaner ska finnas som ger alla tätorter möjlighet att 

växa. Ökat invånarantal skapar ökade förutsättningar för att behålla 

och förbättra offentlig och kommersiell service, samt kollektivtrafik. 

 Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför 

endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen 

och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, 

eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när 

marken används för jordbruk. 

 Tomter ska alltid kunna erbjudas i de mindre tätorterna, av 

enskilda eller kommunen. 
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 De mindre orterna bör kunna erbjuda småhustomter med en 

större tomtstorlek än i staden. 

 Vid placering och gestaltning av nya byggnader tas hänsyn 

till kulturhistoriska byggnader och miljöer. 

För att ge en helhetsbild av planerad markanvändning i tätorterna i 

Örebro kommun har man i översiktsplanen tagit fram kartor för varje 

enskild tätort, där bland annat utbyggnadsområden markeras ut. 

 

Utöver detta nämns inget mer om Ölmbrotorp i Örebro kommuns 

översiktsplan och på flera av de kartor som presenteras har de 

beskurits strax norr om Lillån, vilket medför en exkludering av 

Ölmbrotorp från dessa kartor. Exempelvis finns en karta över 

planering av näringsliv i kommunen, där Ölmbrotorp inte finns med 

i den kommunövergripande kartan. Vissa mer specifika kartor 

presenteras för några av de mindre tätorterna, men Ölmbrotorp är 

inte en av dessa. 

 

Det finns även ett antal detaljplaner för Ölmbrotorp, vilka finns 

tillgängliga på Örebro kommuns hemsida. Flertalet av dessa går 

tillbaka så långt som till 1950-talet, då Ölmbrotorp fortfarande 

tillhörde Axbergs kommun. 2002 gjordes en revidering för två av 

ortens detaljplaner, men dessa innebar inga större förändringar för 

orten i stort. Två bostadsområden i utkanten av orten saknar helt 

detaljplaner, dessa områden är belägna strax väster om järnvägen 

samt i ortens norra del. Det finns än så länge heller inte några 

detaljplaner för de utbyggnadsområden av bostäder, i norra delen av 

Ölmbrotorp, som föreslås i översiktsplanen. På 

stadsbyggnadsservice uppger man att det inte har kommit in några 

bygglovsförfrågningar, gällande Ölmbrotorp, till kommunen under 

de senaste åren. 

  
Karta 1, Ölmbrotorp (Örebro kommun, Översiktsplan 2010) 
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Ölmbrotorp beskrivet statistiskt 

En återblick i Ölmbrotorps befolkningsutveckling visar på en ort 

som, likt andra mindre tätorter (ex Stora Mellösa, Hällabrottet och 

Glanshammar), hade en stark positiv befolkningsförändring fram till 

tidigt 1980 tal. På samma sätt som dessa andra mindre tätorter kom 

att visa på en minskande befolkningsutveckling efter tidiga 1980 

talet har även Ölmbrotorp kommit att visa på en negativ 

befolkningstrend. Dock har den övergripande trenden för 

Ölmbrotorps befolkningsförändring varit positiv, något som beror på 

den kraftiga tillväxt som orten kunde visa på under perioden 1960 

till 1980. Den negativa utveckling som orten genomgått sedan 1980-

talet är svag om än tydlig. 

 

 
Figur 1: Befolkningsutveckling Ölmbrotorp 1960-2005 (SCB) 

 

Åldersstrukturen i Ölmbrotorp visar att de största ålderskategorierna 

är 25-44 och 45-64. Det finns även en stor andel invånare över 65 år, 

en kategori invånare som även är marginellt större än andelen 

invånare i åldrarna 1-15. Den minsta befolkningskategorin utgörs av 

ungdomar mellan åldrar 16 och 24. Enligt SCB:s framtidsprognoser 

för Ölmbrotorp kommer befolkningen fortsätta att minska de 

kommande fyra åren (fram till år 2017), en förändring som beräknas 

ligga på cirka 6 procent. Minskningen beräknas ske i samtliga 

ålderskategorier med undantag för kategorierna 6-15 år och 65-74 år, 

som båda förväntas öka. Förändringen för dessa kategorier beräknas 

till ökningar med 17 respektive 12 procent. En ökning av barn som 

även torde gynna Ölmbrotorps skola. Den delen av befolkningen 

som är i arbetsför ålder (16-64) beräknas minska med 10 procent 

fram till 2017. 

 

 
Figur 2: Befolkningsprognos Ölmbrotorp 2013-2017 (SCB) 
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Ölmbrotorp i jämförelse med andra orter 

För att sätta den statistik som presenteras under denna rubrik i 

perspektiv jämförs Ölmbrotorp här med tre andra orter som alla har 

liknande befolkningsmängt och som har liknande avstånd till Örebro. 

De orter som Ölmbrotorp jämförs med är: Lanna, Latorpsbruk samt 

Glanshammar. Statistiken som valts syftar till att ge en bild av den 

socioekonomiska strukturen i Ölmbrotorp 

 

 
Figur 3: Andel sysselsatta 2008 Ölmbrotorp (Sundström 2013) 

 

Figur 3 visar att sysselsättningsgraden i Ölmbrotorp, 2008, var 

relativt hög (ca 94 %) jämfört med de andra orterna. Figur 4 visar att 

andelen högutbildade i Ölmbrotorp är lägre än 2 av de tre andra 

jämförda orterna. År 2008 var 31 procent högutbildade i Ölmbrotorp.  

 

                                                           

 Med högutbildade syftas SCB:s definition: ålderskategorin 25 och 

64 år med minst 3 år eftergymnasial utbildning. 

 

 
Figur 4: Andel högutbildade 2008 Ölmbrotorp (Sundström 2013) 

 

SWOT-analys över Ölmbrotorp 

För att visa på vilken framtida utveckling vi bedömer att Ölmbrotorp 

kan gå till mötes har vi valt att göra en SWOT-analys. SWOT står 

för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Metoden 

används vanligtvis av företag för att förbereda organisationen för 

omvärldens utveckling, men är även möjlig att tillämpa för en plats 

eller ett område. Genom att identifiera Ölmbrotorps interna styrkor 

och svagheter, samt dess externa möjligheter och hot, kan hänsyn tas 

till såväl ortens karaktär som omvärldsfaktorer. Styrkor och hot är 

sådant som kan ses som redan befintligt på orten, medan möjligheter 

och hot är faktorer i omvärlden. Genom metoden kan en aspekt 

komma att ha såväl styrkor som svagheter (Frankelius 2001: 50-51). 

Ett exempel på detta är skolan i Ölmbrotorp, där ett hot är att antalet 

elever minskat de senaste åren, samtidigt går det att klassificera det 
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som en möjlighet, eftersom befolkningsprognosen visar på en 

ökning av barn mellan 6 och 15 år de närmaste åren. 

  

Styrkor 

 Närheten till Örebro 

 Förhållandevis goda bussförbindelser med Örebro 

 Vacker natur 

 Barnvänligt 

 Lantligt men stadsnära 

 Friluftsanläggningar 

Svagheter 

 Homogen bebyggelse 

 Bristen på lokal samhällsservice 

 Stort avstånd till närmaste livsmedelsbutik 

 Dåligt uppdaterade detaljplaner 

 Svagt befolkningsunderlag för livsmedelsbutik på orten 

 Orten har ingen tydlig profilering 

 Järnvägen blir en barriär 

 Järnvägen orsakar buller 

Möjligheter 

 Ljus framtid för skolan  

 Goda utvecklingsmöjligheter för infrastruktur 

 Tillgång till lämplig mark för framtida byggen 

 Möjlighet att driva lanthandel 

 Närheten till Hovsta 

 Seniorlägenheter 

Hot 

 Minskande elevantal 

 Befolkningsutvecklingen 

 

Styrkor 

Närheten till Örebro 

Ölmbrotorps närhet till Örebro skapar möjligheter för arbetspendling 

mellan de två orterna, de boende i Ölmbrotorp kan arbeta i staden, 

samtidigt som de bor på landsbygden. Närheten till Örebro innebär 

även att Ölmbrotorp kan dra nytta av de samhällsfunktioner som 

finns i staden. Något som talar för att Ölmbrotorp skulle kunna dra 

nytta av sin närhet till Örebro är fenomenet urban sprawl. Urban 

sprawl innebär att mindre orter i stadens närhet växer genom att 

billigare bostäder kan erbjudas, samtidigt som avståndet till staden är 

relativt litet. På så sätt utvidgas den växande staden likt ett grenverk 

ut mot de mer glesbebyggda småorterna i dess utkanter (Sundström 

2013: 50-56). I Sundströms avhandling Orter i stadens närhet 

diskuteras hur tendenser till denna utveckling äger rum i Örebro 

kommun. Än så länge är detta ingenting som Ölmbrotorp kunnat ta 

del av, till skillnad från orter som Ekeby-Almby och Vintrosa-Lanna, 

vilka haft en stark befolkningstillväxt de senaste åren.(Sundström 

2013: 148-150). Något som tyder på att Ölmbrotorp i framtiden 

skulle kunna ta del av denna utveckling är att Hovsta, som är den del 

av Örebro som ligger närmast Ölmbrotorp växer, vilket innebär att 

staden närmar sig Ölmbrotorp ytterligare. 

 

Förhållandevis goda bussförbindelser med Örebro 

Länstrafikens linje 314 mellan Örebro och Frövi passerar 

Ölmbrotorp och stannar något norr om infarten till orten. På 

vardagar avgår bussar ungefär en gång i timmen, både mot Frövi och 

mot Örebro. Sista avgång måndag till torsdag mot Örebro sker 

klockan 20.49, och mot Frövi 21.55, på fredagar något senare. Under 

helgen går bussen något mer sällan, ungefär en gång varannan 

timme. Bussförbindelserna skapar möjligheter för pendling både till 

Frövi och till Örebro. 
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Vacker natur 

Ölmbrotorp omges av vacker natur. Kring orten finns flera 

nyckelbiotoper och områden som anses utgöra riksintresse för 

kulturmiljövård. Detta skapar viktiga rekreationsmöjligheter för de 

boende på orten, något som även utgör en viktig faktor för många i 

valet av bostad. 

 

Barnvänligt 

Ölmbrotorp erbjuder en lugn miljö för barnfamiljer, på orten finns 

lummiga grönområden och lekplatser. På orten finns även förskola 

och skola upp till och med årskurs sex. Närheten till barnomsorg på 

orten kan bidra till att skapa en trygg miljö för de barn som går där 

och slipper åka några längre sträckor för att komma till sin skola, 

något som även kan locka barnfamiljer till orten. 

 

Lantligt men stadsnära 

Ölmbrotorp omges till stor del av åkermark, vilket bidrar till att 

skapa en ”lantlig” känsla på orten. Familjer som flyttar till 

Ölmbrotorp kan bo i en lantlig miljö, samtidigt som närheten till 

Örebro skapar möjligheter för arbetspendling. 

 

Friluftsanläggningar 

Centralt i Ölmbrotorp finns Dyltavallen med fotbollsplaner, utegym, 

beachvolleyplan och minigolfbanor. I anslutning till Dyltavallen 

finns också ett 2 kilometer långt motionsspår med belysning som 

även gör det möjligt att åka längdskidor på vintern. 

 
Bild 1 Dyltavallen (Ölmbrotorps idrottsplats) 

 

Svagheter 

Homogen bebyggelse 

Ölmbrotorps bostadsbebyggelse består till 92 procent av småhus. 

Detta kan bidra till att skapa en känsla av en homogen bebyggelse. 

Med blandade upplåtelseformer och bostadstyper kan bebyggelsen 

uppfattas som mer varierad och tilltala fler kategorier av människor. 

Bristen på lokal samhällsservice 

I Ölmbrotorp saknas lokala samhällsfunktioner som till exempel 

butik, vårdcentral och bensinmack, det finns heller ingen lokal 

pizzeria eller gatukök på orten. Detta kan bidra till att det upplevs 

som omständigt för de boende i Ölmbrotorp att nyttja dessa 
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funktioner. Denna typ av platser kan även utgöra viktiga 

mötesplatser för ortens invånare, något som idag saknas. 

Stort avstånd till närmaste livsmedelsbutik 

Sedan Coop Forum i Lillån stängde igen våren 2013 finns 

Ölmbrotorps närmaste livsmedelsbutik numer i Örebro, cirka 13 

kilometer bort. Detta medför att det idag är betydligt mer omständigt 

att införskaffa livsmedel för de boende i Ölmbrotorp. 

Dåligt uppdaterade detaljplaner 

Även om det finns detaljplaner för Ölmbrotorp är dessa, med få 

undantag, daterade till 1950- och 1970-tal. De undantag som ändå 

finns utgörs av två mindre revideringar av äldre detaljplaner. 

Svagt befolkningsunderlag för livsmedelsbutik på orten 

Då Ölmbrotorp är en relativt liten ort blir det svårt att bedriva någon 

form av livsmedelsbutik på orten. Detta då befolkningsunderlaget 

som finns i själva orten är för svagt för att det ska bli lönsamt att 

bedriva verksamhet där. 

Orten har ingen tydlig profilering 

För att en mindre ort ska kunna utmärka sig och på så sätt kunna 

konkurera med andra orter behöver den någonting som profilerar 

just den orten. Något sådant saknas dock i Ölmbrotorp. 

Järnvägen blir en barriär 

Det järnvägsspår som sträcker sig i nord-sydlig riktning i 

Ölmbrotorps västra del blir en barriär som skär av ortens västra del 

från det övriga Ölmbrotorp. Järnvägen för även med sig att de 

boende, och då kanske särskilt barnen, inte kan röra sig lika fritt som 

om järnvägen inte funnits där. 

Järnvägen orsakar buller 

Järnvägen i Ölmbrotorp ger upphov till buller som medför att en stor 

del av ortens centrala delar inte lämpar sig för byggen av nya 

bostäder, då bullernivåerna överskrider rekommenderade nivåer. 

Bullret kan även bidra till en försämring av bostadsmiljön, även för 

den redan idag befintliga bebyggelsen. 

Möjligheter 

Ljus framtid för skolan 

Befolkningsprognosen för Ölmbrotorp visar på en ökning av barn i 

åldrarna 6-15 de närmaste åren. Detta medför ett förbättrat underlag 

för ortens skola. Denna ljusa framtidssyn delas även av skolans 

rektor, som tror på ökade kullar de närmaste åren. Skolan är en av de 

viktigaste instanserna på en ort som Ölmbrotorp, där det bor många 

barnfamiljer. 

Goda utvecklingsmöjligheter för infrastruktur 

Närheten till riksväg 50 och Bergslagsbanan skulle kunna bidra till 

goda utvecklingsmöjligheter för infrastrukturen på orten. Riksväg 50 

utgör den naturliga transportvägen för biltrafik från Örebro norrut, 

något som dels för med sig goda pendlingsmöjligheter och dels 

öppnar upp för transporter till och från Ölmbrotorp. Närmaste 

tågstationer från Ölmbrotorp är idag Örebro central och Frövi station. 

Det är inte troligt att en så pass liten ort som Ölmbrotorp ska få en 

egen tågstation men ett stopp i Hovsta skulle kunna öppna upp för 

förbättrade pendlingsmöjligheter för Ölmbrotorpsborna. 

Tillgång till lämplig mark för framtida byggen 

Stora delar av marken som omger Ölmbrotorp idag inte lämpar sig 

för bostadsbyggen, dels på grund av järnvägen och dels på grund av 

områden med särskilt kulturmiljövårdsintresse. Trotts detta finns det 

gott om mark kring orten som skulle kunna vara lämpliga för 

framtida bebyggelse. En mindre del av denna mark ägs idag av 

kommunen medan den större delen av denna mark idag tillhör lokala 

jordbrukare. 

Möjlighet att driva lanthandel 

Även om Ölmbrotorps egna befolkning inte är tillräckligt stor för att 

en livsmedelsbutik ska vara lönsam så finns det flera minder orter 

kring Ölmbrotorp (ex Ervalla, Dyltabruk och Gottsätter) som även 

de saknar livsmedelsbutik. Detta skulle kunna innebära möjligheten 

att locka kunder från ett större område till en eventuell 
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livsmedelsbutik (förslagsvis en mindre lanthandel) i Ölmbrotorp, 

som då även skulle fungera som en mötesplats för dessa orter. 

 
Bild 2 Ölmbrovägen (idag frisör, tidigare livsmedelsbutik) 

 

Närheten till Hovsta 

Om Hovsta, beläget söder om Ölmbrotorp, fortsätter att expandera 

skulle det kunna skapa ett ökat underlag för exempelvis en 

livsmedelsbutik norr om Örebro. Det skulle även kunna föra med sig 

att avståndet från Ölmbrotorp till Örebro upplevdes som mindre. 

Seniorlägenheter 

Idag finns ett tjugotal seniorlägenheter i Ölmbrotorp. Dessa ger den 

äldre befolkningen i Ölmbrotorp möjlighet att bo kvar på orten, 

istället för att tvingas flytta in till Örebro. Om fler seniorlägenheter 

byggs skulle en större andel av ortens äldre kunna bo kvar på orten, 

om så önskas. 

 

Hot 

Minskande elevantal 

Under de senaste tio åren har antalet elever minskat i 

Ölmbrotorpskola med cirka fem elever per år. Om denna utveckling 

skulle få fortsätta även i framtiden skulle risken för en nedläggning 

av skolan öka, något som skulle få stora konsekvenser för ortens 

barnfamiljer. 

Befolkningsutvecklingen 

Under de senaste 30 åren har Ölmbrotorps befolkning minskat sakta 

med säkert, en utveckling som enligt SCB även kommer att fortsätta 

under de närmaste åren. I ett långsiktigt perspektiv skulle detta 

kunna innebära ökade svårigheter att finna underlag för driften av till 

exempel skola, butik eller andra samhällsfunktioner. 

 

Örebro kommuns riktlinjer för mindre 

tätorter 

I Örebro kommuns översiktsplan definieras ett antal riktlinjer för 

utvecklingen av ”mindre tätorter”. Under denna rubrik kommenterar 

vi hur kommunen lever upp till dessa riktlinjer i Ölmbrotorp. 

 

 Nybyggnation prioriteras i de tätorter som ligger längs 

viktiga stråk för kollektivtrafiken eller där pendeltågstrafik är möjlig. 

Ölmbrotorps närhet till riksväg 50 samt pendlingsförbindelsen 

mellan Örebro och Frövi torde innebära att kommunen bör 

prioriterara nybyggnation i orten. I dagsläget finns det inga planer 

för nybyggnationer i Ölmbrotorp. 
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 Detaljplaner ska finnas som ger alla tätorter möjlighet att 

växa. Ökat invånarantal skapar ökade förutsättningar för att behålla 

och förbättra offentlig och kommersiell service, samt kollektivtrafik. 

De detaljplaner som idag finns över Ölmbrotorp är daterade till 1950 

respektive 1970 talet, med undantag för två planer som reviderats 

under 2000 – talet. Ingen av de detaljplaner som finns för orten berör 

någon form av kommersiell service. 

 

 Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför 

endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen 

och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering 

saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst 

än när marken används för jordbruk. 

En stor del av den jordbruksmark som finns kring Ölmbrotorp är 

stämplad som riksintresse för kulturmiljövård. Detta innebär att 

denna mark inte är lämplig för nybyggnation, dock finns det 

alternativ mark kring Ölmbrotorp som lämpar sig bättre för 

bebyggelse. 

 

 Tomter ska alltid kunna erbjudas i de mindre tätorterna, av 

enskilda eller kommunen. 

Örebro kommun tillhandahåller ingen information om lediga tomter 

i Ölmbrotorp, vilket gör det svårt att bedöma huruvida några tomter 

finns. Det tycks dock inte finnas något större intresse för denna typ 

av tomter eftersom inga förfrågningar om bygglov inkommit till 

kommunen de senaste åren. 

 

 De mindre orterna bör kunna erbjuda småhustomter med en 

större tomtstorlek än i staden. 

Se föregående punkt. 

 

 Vid placering och gestaltning av nya byggnader tas hänsyn 

till kulturhistoriska byggnader och miljöer. 

Även om ingen nybyggnation är planerad i Ölmbrotorp idag så finns 

det flera områden kring orten som kommunen anser värda att bevara 

för framtiden. Bland annat finns ett stort område sydöst om orten 

som anses vara ett riksintresse för kulturmiljövård. Väster om orten 

finns även ett antal områden som betecknas som särskilda 

nyckelbiotoper. 

 

Förslag och reflektioner kring Ölmbrotorps 

utvecklingsmöjligheter 

Cykelbana till Hovsta 

En cykelbana mellan Ölmbrotorp och Hovsta skulle underlätta 

möjligheterna till pendling med cykel för Ölmbrotorpsborna. Idag är 

det svårt att ta sig till Ölmbrotorp med cykel från Örebro, eftersom 

en cykelbana idag saknas. Det går idag att ta sig mellan Hovsta och 

Örebro på ett säkert sätt med cykel, utan att behöva cykla på hårt 

trafikerade bilvägar. Skulle en tågstation eller livsmedelsbutik bli 

verklighet i Hovsta skulle också behoven för en cykelbana mellan 

Ölmbrotorp och Hovsta öka. Vårt förslag på vart denna cykelbana 

skulle dras är att man drar den vid sidan av den bilväg som går öster 

om Ölmbrotorp och binder samman Ölmbrotorp och Hovsta. Det 

finns redan en befintlig cykelväg mellan Hovsta och Kvinnersta, 

vilken skulle kunna förlängas till Ölmbrotorp. Avståndet mellan 

Hovsta och Ölmbrotorp är cirka sex kilometer. 

 

Tågstation i Hovsta 

Det är inte rimligt att tro att ett tågstopp ska komma att förläggas i 

Ölmbrotorp, då det är en så pass liten ort. Däremot skulle en 

tågstation i Hovsta inte vara helt orealistisk. Möjligheten till en 
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station i Hovsta torde även kunna öka av att järnvägen där trafikeras 

av Tåg i Bergslagen, vilka gör stopp vid flera mindre orter. Då 

Hovsta ligger så pass nära Ölmbrotorp skulle en station i Hovsta öka 

Ölmbrotorpsborna pendlingsmöjligheter, både norrut och söderut. 

 

Säkrare järnvägspassage 

Idag har järnvägspassagen mellan östra och västra Ölmbrotorp 

enbart halvbommar. Det enda stängsel som finns kring järnvägen är 

ett gammal trasigt taggtrådsstängsel, vilket är något som bör 

åtgärdas om ny bebyggelse förläggs i västra Ölmbrotorp. Det mest 

lämpliga vore en cykel och gångtunnel under järnvägen, men en 

billigare och enklare lösning skulle kunna vara någon form av 

farthinder, som hindrar cyklister och gångare att färdas rakt ut över 

järnvägen. Detta skulle bli extra viktigt vid en expansion av 

Ölmbrotorp i västlig riktning, inte minst då förskola och skola finns i 

den östra delen av samhället. 

 
Bild 3 Järnväg 

Bygga ut Ölmbrotorp i västlig och nordlig riktning 

I bilaga 1 och 2 visas förslag på de områden i Ölmbrotorp som vi 

anser vara lämpliga för nybyggnation av bostäder. I vårt analysarbete 

har vi varit tvungna att ta hänsyn till att flera områden i Ölmbrotorp 

inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. Detta handlar blandat annat 

om områden kring järnvägen där bullernivån anses för hög, se 

Bilaga 3. Längs järnvägen finns även flera områden med höga 

radonvärden, vilket gör det mindre lämpligt att bygga bostäder där. 

Ett stort område mot Dyltabruk anses utgöra riksintresse för 

kulturmiljövård. Väster om järnvägen finns även mindre områden 

definierats som nyckelbiotoper, samt områden som ingår i 

naturskyddsprogram. Dessa områden anses värda att bevara, och 

lämpar sig därför inte heller de för bostäder. De områden vi föreslår 

för bostäder ligger inte inom något av dessa områden. De föreslagna 

områdena norr om Ölmbrotorp ligger i nära anslutning till redan 

befintlig bebyggelse, som är ansluten till kommunens system för 

vatten och avlopp. De här områdena angränsar även till det förslag 

som kommunen presenterar i översiktsplanen, se karta 1. Det 

föreslagna området väster om Ölmbrotorp är beläget i anslutning till 

befintlig bebyggelse, men inte till kommunalt vatten och avlopp. 



 

14 

 

 
Bild 4 Nordligaste förslaget för nybyggnation 

 

Ny butik i Hovsta 

Efter att Coop Forum i Lillån stängt finns idag ingen livsmedelsbutik 

i Ölmbrotorps närhet. Detta skulle kunna vara en faktor som 

avskräcker många i valet av bostad. En livsmedelsbutik i Hovsta 

skulle kunna tillgodose behoven även för boende i Ölmbrotorp och 

stora delar av kommunens norra del. Om Hovsta i framtiden 

expanderar kommer behov och efterfrågan av en livsmedelsbutik i 

norra kommunen öka även där. En livsmedelsbutik i Hovsta skulle 

reducera ressträckorna för de boende i Ölmbrotorp och på samma 

gång bidra till att skapa en mer attraktiv boendemiljö där. 

 

 

Bullerplank 
Ett sätt att minska de problem som järnvägen medför, i form av 

exempelvis buller, är att bygga någon form av bullerplank. Idag är 

höga bullernivåer ett hinder för nybyggnation i närheten av 

järnvägen (se bilaga 3 för karta över ljudföroreningar). Ett 

bullerplank skulle både reducera bullernivån och det område som 

berörs av bullret från järnvägen idag. Detta skulle innebära ökade 

möjligheter att bygga i och kring Ölmbrotorp. Ett bullerplank skulle 

inte enbart ge minskade bullernivåer för de boende i Ölmbrotorp, 

utan även skapa en tryggare miljö kring järnvägen, då planket skulle 

kunna fungera som en barriär för exempelvis lekande barn.  

 

Avslutande kommentarer 

Ölmbrotorp är en anonym ort som fört en tynande tillvaro i Örebro 

kommuns norra del. Befolkningen har under de senaste årtiondena 

minskat och den närmaste livsmedelsbutiken har stängt igen. Hos 

Örebro kommun är vetskapen om orten låg, och inga 

bygglovsförfrågningar har inkommit de senaste åren. Denna trend 

behöver dock inte fortsätta, vilket vi försökt visa med denna 

utvecklingsplan. Vi tror att Ölmbrotorp har potential och möjlighet 

att i framtiden växa, med hjälp av de förslag som presenteras i denna 

utvecklingsplan. Vår förhoppning är att planen kan utgöra ett 

framtida underlag för planeringsarbetet för Ölmbrotorp. 
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Bilaga 1 

Källa: Eniro (bearbetad) 
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Bilaga 2 

Källa: Eniro (bearbetad) 
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Bilaga 3 

Källa: Örebro kommun  

(Området närmast järnvägen ska vara rödmarkerat, detta har dock 

fallit bort)  

 

 


