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Inledning 

De senaste åren har Örebro kommun sett en kraftig 

befolkningsökning. Om denna befolkningstillväxt skulle hålla i sig 

även i framtiden är det mycket troligt att kommunen år 2050 har en 

befolkningsstorlek i trakterna runt 200 000 invånare. I dagens 

översiktsplan för Örebro finns en viss utbyggnad av staden i 

beräknande. Dock finns i dagsläget ingen plan som är så pass 

långtgående som till 2050, eller där Örebro räknas växa så pass 

mycket som till 200 000 invånare. 

Ledord: hållbarhet, rörlighet, närhet och integration 

Syfte 

Målet med detta arbete är att försöka finna lösningar på hur Örebro 

skulle kunna fortsätta att växa i nuvarande takt, samtidigt som ett 

hållbarhetsperspektiv hålls i åtanke. Tanken här är att se bortom 

nuvarande planer för Örebro för att på så sätt se vilka möjligheter och 

hinder som skulle kunna finnas för ett fortsatt expanderande Örebro. 

Eftersom dagens översiktsplan inte tar hänsyn till ett Örebro med 200 

000 invånare finns ett behov av att se över flera av kommunens 

samhällsfunktioner och hur de skulle kunna påverkas av en kraftig 

befolkningstillväxt. Denna befolkningsökning skulle bland annat ställa 

krav på nya bostadsområden och en utvecklad infrastruktur. Samtidigt 

får inte detta ske på bekostnad av kommunens ekologiska och sociala 

hållbarhet. 

1. Hur skulle ett Örebro med 200 000 invånare kunna se ut, där 

social och ekologisk hållbarhet främjas? 

2. Vilka förändringar av den nuvarande översiktsplanen krävs för 

att Örebro ska kunna expandera i beräknad takt? 

Befolkningsutveckling 

Dagens befolkningsprognoser för Örebro kommun visar samtliga på 

en kraftig tillväxt de kommande årtiondena. Enligt dessa prognoser är 

Örebro kommun i framtiden betydligt större än vad den är idag. Om 

den idag rådande befolkningstillväxten håller i sig bor år 2050 

närmare 200 000 invånare i Örebro kommun. I dagens översiktsplan 

presenteras tre olika scenarier för befolkningsutvecklingen i Örebro. 

Mycket tyder på att det kraftigaste av dessa scenarier också är det som 

kommer bli verklighet. Örebro kommuns rådande befolkningsprognos 

sträcker sig idag endast fram till år 2023, men redan vid detta årtal är 

det förväntade invånarantalet uppe i 158 000 (Örebro kommuns 

statistikdatabas). Enligt den bedömning som görs i dagens 

översiktsplan krävs 15 000- 25 000 nya bostäder för att tillgodose 

behovet för 150 000-170 000 invånare. Det är därför troligt att det 

behöver byggas fler bostäder i framtiden än vad som beräknas i 

dagens översiktsplan. Denna betydligt kraftigare befolkningstillväxt 

skulle även innebära att större krav kommer ställas på att staden i stort 

behöver anpassas för att kunna hantera ett större invånarantal. 
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Integration 

Idag är Örebro en segregerad stad, med tydliga avgränsningar mellan 

bostadsområden med olika etniska och socioekonomiska grupper. Om 

man tittar på en karta över Örebro ser man även att flera av dessa 

områden har tydliga geografiska avgränsningar som skiljer de olika 

bostadsområdena från varandra. Vi tror att ett mer etablerat 

integrationsperspektiv krävs i Örebro kommuns planering. När ny 

bostadsbebyggelse planeras krävs omtanke kring de effekter som blir 

för integrationen i staden. Ökad segregation får inte bli resultatet av 

nya bostadsområden, med ensidiga upplåtelseformer. 

En åtgärd som skulle kunna bidra till att öka integrationen i staden kan 

vara att inte planera för nya bostadsområden, som ses som just egna 

områden, utan istället planera för att dessa ska vara en del av staden. 

Det vi menar med detta är att man bör försöka undvika att bygga 

tydligt avgränsade bostadsområden med bara någon eller några få in- 

och utfarter. Genom att utforma nya delar av staden som just delar av 

staden, där de enskilda delarna binds samman till en helhet, tror vi att 

det går att skapa en ökad rörlighet i staden och mellan dess olika delar 

för att på så sätt främja en ökad integration. Genom att placera olika 

typer av verksamheter, exempelvis idrottsplatser och skolor, mellan de 

befintliga områdena skulle det kunna gå att uppmuntra till, och 

förenkla möjligheten till möten även mellan boende i stadens olika 

delar. 

 

 

Persontransporter 

Om befolkningen i Örebro växer kommer också avstånden att växa. 

Detta ger ökade behov av transporter inom staden. För att i detta läge 

hålla nere transporsträckorna i staden finns ett ökat behov av 

förbättrade förbindelser, även inom och mellan ytterområdena. Genom 

att skapa kortare transportvägar även mellan områdena, istället för 

som idag är fallet att man behöver åka via Örebros centrala områden 

för att ta sig mellan områdena, skulle det gå att minska 

transportsträckor i staden. Förbättrade transportmöjligheter i stadens 

utkanter skulle kunna resultera i ett minskat behov av transporter inne 

i centrala Örebro. På detta sätt skulle det vara möjligt att binda 

samman stadens ”öar” av bostadsområden som idag är separerade från 

varandra, kanske framförallt på väster. Detta skulle därigenom kunna 

motverka en viss del av segregationsproblemen, då det bidrar till att 

förbättra möjligheterna att röra sig mellan Örebros stadsdelar. Denna 

problematik omnämns även i dagens översiktsplan. Det man där 

skriver är att: ”Bostadsområden som tillkommit mellan år 1955 och 

2000 är trafikplanerade utifrån principen att olika färdmedel skiljs åt 

och att långväga trafik passerar utanför området. Detta innebär bl.a. att 

olika områden endast har gatuförbindelse med varandra via långa 

omvägar.” (Örebro kommuns översiktsplan sid.71) 
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Bild 1: Karta på dagens kollektivtrafiknät 

I ett Örebro med 200 000 invånare ställs högre krav på en väl 

utvecklad och fungerande kollektivtrafik i stadens alla delar. Syftet 

med kollektivtrafiken ska vara att människor från stadens alla delar, 

utan svårighet, ska kunna ta sig dit de vill i staden, utan att behöva 

använda bilen. Stadens kollektivtrafik behöver inte alltid utgå från 

stadens mest centrala delar. Några av kollektivtrafikens linjer skulle 

kunna gå just mellan stadens olika ytterområden för att därigenom 

binda samman dessa. Detta bland annat för att minska kravet på att 

alla resor ska ske via stadens centrum och att på så sätt minska 

transportsträckor och transporttider. De kommande årtiondena tror vi 

att buss lämpar sig bäst för kollektivtrafiknätet, detta då ett effektivt 

bussnät snabbt skulle gå att utveckla. Vi tror att ett sådant nät, drivet 

på förslagsvis el, dessutom kan visa sig minst lika miljövänligt som ett 

spårbundet alternativ. Samtidigt utesluter vårt förslag inte möjligheten 

till en framtida spårbunden trafik. Även om man idag inte beslutar om 

byggnation av detta blir frågan öppen för framtiden, om man skulle se 

en potential för spårvagnstrafik i Örebro.  

En ringled runt Örebro ska i första hand utvecklas för att stödja 

kollektivtrafiken och bör i sin utformning inte inbjuda till mer resor 

med bil. Det är dock viktigt att ringleden blir en effektiv transportväg, 

en ”pulsåder”, med korta transporttider och tät trafik så att effekten 

blir den avsedda. Redan i dagsläget finns flera huvudvägar vilka 

lämpar sig väl som delar av en ringled, men några nya förbindelser 

mellan områden skulle behöva byggas (se bilaga 3). Om ringleden 

byggs med fokus på kollektivtrafik kan storleken och omfattningen på 

dessa vägar kunna hållas nere för att därigenom minska risken för att 
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dessa i allt för stor utsträckning blir barriärer mellan områden 

reduceras. 

Ett utvecklat och enkelt system för kollektivtrafiken kan bidra till att 

skapa en mer välkomnande miljö för Örebros besökare som inte 

behöver förlita sig på taxi eller privatfordon för sina transporter i 

staden. Med dagens system för exempelvis enkelbiljetter anser vi att 

detta är allt för komplicerat för att kollektivtrafiken ska kunna få ett 

tillräckligt stort genomslag, även bland stadens besökare. 

I ett Örebro med 200 000 invånare kan också de mindre tätorterna 

komma att växa. För att minska bilberoendet hos de boende i dessa 

tätorter är det viktigt att möjligheterna till pendling med kollektivtrafik 

ökar. Vi föreslår här bland annat möjligheten till infartsparkerings vid 

viktiga knutpunkter runt den föreslagna ringleden för att på så sätt 

förenkla resandet för boende i andra områden utanför tätorten och 

kringliggande orter. Man bör alltså försöka undvika bil i centrum 

genom att erbjuda bra alternativa transportmöjligheter med 

kollektivtrafik. Ett förslag på hur man skulle kunna uppmuntra stadens 

besökare att lämna bilen vid dessa parkeringar skulle kunna vara att ha 

en parkeringsavgift som inkluderar kostnaden för transporten med 

kollektivtrafiken, från parkering och in till den delen av Örebro som 

ska besökas. Vid dessa parkeringar bör också laddstationer för elbilar 

finnas att tillgå. Sådana laddstationer bör även finnas strategiskt 

utplacerade inne i staden. På så sätt kan bättre förutsättningar skapas 

för att färdas med elbil till och från Örebro. 

Vi ser även motorvägen och järnvägen, som löper genom Örebro stad, 

som två viktiga skäl till varför staden är så pass segregerad som den 

idag är. I ett försök att ytterligare minska segregeringen och binda 

samman stadens olika delar föreslår vi att båda dessa större 

transportleder, längs med de centrala sträckningarna, förläggs under 

mark, alternativt att dessa i vissa områden byggs över. En rimlig 

lösning i dessa fall skulle kunna vara att anlägga en variant av så 

kallade ekodukter. En ekodukt är en trädbevuxen bro, som främst 

används över motorväg. På så sätt kan stadsmiljön hänga samman på 

ett mer integrerat sätt, trots en genomlöpande motorväg i staden. Vår 

tanke med detta är att, genom parkområden, binda samman de 

områden som finns på vardera sidan vägen. Det skulle även kunna 

stärka den biologiska mångfalden, eftersom djur och växtlighet skulle 

kunna utnyttja ekodukterna. 

För att Örebro även i framtiden ska vara en cykelstad krävs att det 

underlättas för cykeln som transportmedel. För att skapa en tryggare 

miljö för cyklister, och även för fotgängare, föreslår vi en högre grad 

av trafikseparering. Det behöver finnas tydligare avgränsningar för 

gång- och cykelvägar, framförallt längs hårt trafikerade sträckor. Från 

stadens infarter in till centrum, och mellan de olika stadsdelarna, bör 

tillgången för cyklister vara minst lika god som för bilister. Det måste 

vara möjligt att som cyklist kunna färdas i staden på ett tryggt och 

säkert sätt, avskilt från biltrafik. Cykelstråken bör även anslutas till 

infartsleder på ett sådant sätt att cykeln blir ett realistiskt alternativ till 

bilen för de som pendlar till och från Örebro. Vi ser också ett behov av 

fler strategiskt lokaliserade cykelparkeringar längs infartsleder och 

kollektivstråk. Vid ytterområdenas knutpunkter ska även parkering för 
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cykel finnas. Ett gott exempel är den cykelparkering som precis 

anlagts vid Örebro resecentrum (maj 2014). 

I främjandet av kollektivtrafikanvändning i staden, samtidigt som 

biltrafiken minskas, föreslår vi att en trängselavgift införs. Detta skulle 

dels göra det mer attraktivt att lämna bilen vid någon av de föreslagna 

knutpunktsparkeringarna i stadens utkanter, samt bidra till 

finansieringen av det utbyggda kollektivtrafiknätet.  

 

Godstransporter 

Godstransporter har en stor negativ miljöpåverkan i dagsläget, 

framförallt då dessa i stor utsträckning utförs på fossila bränslen. I ett 

Örebro med 200 000 invånare kommer behovet av godstransporter att 

öka i betydligt större omfattning än idag och det är då av största vikt 

att få fram lösningar som är så energisnåla och miljövänliga som 

möjligt. Förutom en rent teknisk utveckling av till exempel nya 

bränsletyper och annan drivning, som till exempel elmotorer, behövs 

enligt vår uppfattning ökad samlastning och därmed högre 

fyllnadsgrader i lastbilarna. Detta skulle kunna innebära att färre 

transportfordon behöver trafikera respektive område och 

transportavstånden skulle minska totalt sett. Samordning mellan olika 

aktörer på transportområdet skulle krävas för att uppnå dessa effekter 

och konkurrensfrågor skulle behöva hanteras. Troligtvis behöver även 

omlastningsterminaler etableras för att möjliggöra detta, vilket skulle 

kunna ske i antingen nybyggda lokaler eller befintliga lokaler avsedda 

för dessa ändamål. 

Vi tror också att Örebro kommer att kunna behålla, men även utveckla 

sin position som ett viktigt logistiskt nav i Sverige och Norden. Det är 

då också av största vikt att infrastrukturen för lager och 

materialhantering utvecklas på ett sådant sätt att så hållbara 

transportlösningar möjliggörs. Järnvägstransporter har generellt 

betydligt mindre miljöpåverkan per transporterad vikt än vad 

lastbilstransporter på väg har. För att uppnå framtida miljömål med 

kraftigt minskade utsläpp skulle det betyda nödvändiga förbättringar i 

infrastrukturen för omlastning mellan järnväg och väg. Vid nya 

 

Bild 2: Ekodukt (Trafikverket) 
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etableringar av järnvägsspår bör man också ta höjd för att 

hanteringsteknikerna kommer att utvecklas och vi tror att flexibilitet är 

ett ledord i motsats till att bygga sig fast i lösningar. 

Flygplatsen utanför Örebro anser vi skall vara kvar i nuvarande 

omfattning. Däremot skall den inte utvecklas med exempelvis ökande 

trafik av vare sig persontrafik eller godstrafik, främst av miljöskäl. Vi 

tror också att dagens förmånliga bränslebeskattning för flyg inte kan 

finnas kvar långsiktigt och detta medför troligen ett minskat underlag. 

Vår lösning för expressfrakter ligger i en förbättrad kommunikation 

med Arlanda Flygplats. 

 

Bostadsbyggande 

Vår grundidé för bostadsbyggandet i Örebro är att knyta samman 

redan befintliga bostadsområden. Detta för att minska 

transportsträckor, och hålla staden någorlunda kompakt. När 

stadsdelar byggs samman skulle även segregationen kunna minska 

genom en ökad rörlighet mellan områdena. Blandade upplåtelseformer 

är viktigt att uppnå i både befintliga och planerade områden, detta för 

att minska segregationen. Idag är Örebro socioekonomiska karta 

tydligt uppdelad mellan öst och väst. Genom att bygga mer hyresrätter 

i östra, centrala och södra delarna av Örebro kan det bli en större 

spridning av socioekonomiska grupper i större delar av staden. 

De områden där man i dagens översiktsplan planerar för att bygga 

bostäder räcker inte till för att fylla de behov av bostäder som ett 

växande Örebro kommer att ha. Vi har därför identifierat ett antal 

olika områden, framförallt mellan redan befintliga bostadsområden, i 

Örebro, vilka vi anser lämpliga för bostadsbebyggelse. Föreslagna 

bostadsområden: 

 Området mellan Lundby och Lillån. I detta område ligger 

tonvikten på villor och radhus. Detta för att smälta in i 

kringliggande befintlig bebyggelse, samt att skapa en öppen 

grönstruktur, med luft mellan bostäderna. 

  Delar av Varbergaskogen, samt den tidigare golfbanan i 

Mellringe. Här anser vi det lämpligt för en blandning av villor 

och lägre flerfamiljshus; Området mellan Brickebacken och 

Adolfsberg. Även här ligger fokus på att blanda villor och 

flerfamiljshus. På så sätt smälter de båda områdena samman, 

och skapar en varierad stadsmiljö, med fler typer av bostäder. 

 Österut mot Ekeby-Almby. Här är det viktigt att blanda 

upplåtelseformer och hustyper, för att bryta den ensidiga 

socioekonomiska strukturen, som finns i de östra delarna av 

Örebro idag.  

 Centrumnära områden (se bilaga 3). Vårt förslag i dessa 

områden är att bygga lägenheter i varierad storlek och olika 

höjder. På så sätt tror vi att de centrala ytorna utnyttjas på bästa 

sätt.  
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Vid utformandet av bostadsområden är det även viktigt att sträva efter 

en mångfald i andra avseenden än upplåtelseform för att undvika 

ensidighet. Exempelvis kan det handla om varierade boytor, olika 

byggnadshöjder eller möjlighet till olika fritidsintressen. Speciellt 

viktigt är att skapa boendemöjligheter för både familjer, 

ensamstående, unga och pensionärer, för att undvika alltför homogena 

grupper i ett och samma område. Med en allt mer åldrande, 

vårdkrävande befolkning är det en stor risk att dessa äldre hamnar i 

samma områden, bland annat av ekonomiska skäl men även av skäl 

kopplat till de äldres krav på utformning av bostäder. För att värna om 

den biologiska mångfalden så vill vi om möjligt behålla de gröna stråk 

som idag finns, eventuellt i en mindre omfattning vilket kan krävas för 

att uppnå hållbara bostadsområden. 

Generellt föreslår vi en större funktionsblandning i Örebro, med 

lokaler för både kontor och handel insprängt i bostadsbebyggelsen. På 

så sätt skapas en mer levande stad under en större del av dygnet. Även 

transporterna kan därmed bli färre. Vi tror också att det redan idag 

finns ett stort behov av underhåll och/eller nybyggnation i framförallt 

industriområden av äldre karaktär och då dessa behov uppstår är det 

lämpligt genomföra funktionsblandningen. Studentbostäder byggs 

med fördel i nära anslutning till Örebro universitet men en integration 

med övriga Örebro bör ändå eftersträvas. Transportbehovet för 

studenterna bör minimeras i den mån det är möjligt med hänsyn taget 

till andra faktorer. 

Till varje lägenhet, både hyres- och bostadsrätt, ska det kunna gå att 

erbjuda möjligheten att bedriva egen odling på tillhörande odlingslott 

samt lagringsmöjligheter i svalt utrymme. Detta ökar graden av 

självförsörjning både i de enskilda hushållen och i kommunen i stort. 

Då det troligtvis finns ett minskat utrymme för egna transporter tror vi 

att hemleveranser kommer att fortsätta öka i omfattning. För att då 

säkerställa möjlighet till leverans, utan att mottagaren behöver vara 

hemma, bör det finnas leveransutrymme för att kunna få 

varuleveranser i samlad form. Dessa individuella leveransutrymmen, 

försedda med sluss, ska placeras lättåtkomligt och samlat för 

fastigheten eller bostadsområdet (jämför med e-handelsprincipen, 

inklusive hemleverans). De positiva effekterna med detta är att 

människor kan få leveranser dagtid, samt de transport- och 

miljövinster som finns i färre leveranspunkter. 

 

Bild 3. Mellringe gamla golfbana 
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Miljöanpassning av bostadsbyggen 

Vid byggnation av bostadsområden bör ekologisk hållbarhet 

eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär bland 

annat låg energiåtgång både i framställningen och framförallt under 

användningstiden. Vi föreslår att byggnation bör ske med så 

miljövänliga byggnadsmaterial som möjligt. Hus byggda i exempelvis 

trä kräver betydligt mindre energi i framställningen än vad hus i 

cement och betong gör. Under en bostads livslängd bör 

energiåtgången minskas genom högre krav från myndigheterna och 

övergång till principerna om passiva hus eller motsvarande. 

Vi tror även att det är av stor vikt att det i de nybyggda områdena 

lämnas gröna stråk som binder samman de gröna områdena inne i 

staden med stadens kringliggande grönstruktur. De nybyggda 

områdena bör inte bebyggas så pass tätt att det skapas allt för stora 

hinder för den ekologiska mångfalden. Exempelvis lämnas utrymme 

längs vattenstråk i planerade bostadsområden. 

Enligt vårt förslag värdesätts både större rekreations- och 

grönområden, samt mindre, lokala grönytor. För invånarna i Örebro 

måste god tillgång finnas till olika former av grönområden, för att 

främja olika former av nyttjande av naturen. Vi ser det som viktigt att 

det finns en mångfald av grönområden i staden. 

 

 

 

Förnyelsebar energi 

Vi anser att den förnyelsebara energin måste få ett stort utrymme i 

planeringen för ett Örebro med 200 000 invånare. I stadsmiljön bör 

den primära energikällan framförallt vara solenergi, medan 

vindkraften kan lokaliseras till lämpliga områden där vindförhållanden 

är goda, vilket oftast innebär placering långt utanför stadsgränserna.  

Vid nybyggnation och renovering av både bostäder och industrilokaler 

bör solceller, eller den framtida motsvarigheten, på framförallt tak 

men även andra lämpliga placeringar, i princip vara ett lika självklart 

krav som dagens byggregler för andra områden. Att delvis kunna 

ersätta dagens takmaterial med solcellspaneler bör spara in på 

kostnader i form av minskad användning av andra, icke förnyelsebara 

energikällor, samtidigt som en förnyelsebar energikälla skapas. Även 

andra förnyelsebara energikällor bör här prioriteras före de 

traditionella energikällorna, detta då solenergi i Sverige inte kan anses 

vara en tillräckligt effektiv energikälla. 

För att solenergin och andra förnybara energikällor ska få ett större 

genomslag krävs att det blir enklare än idag för privatpersoner att 

uppföra lösningar för eget bruk i hushållen. Bygglovsprocessen ska 

inte utgöra ett hinder för att bygga hållbart. Denna typ av lösningar 

bör istället uppmuntras av kommunen, och prioriteras före förslag där 

dessa lösningar inte beaktats. 
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Näringsliv 

Ett Örebro med 200 000 invånare ger ett ökat underlag för de tre 

handelsområdena som idag finns, eller håller på att etableras, 

Marieberg, Boglundsängen och Centrum. Samtidigt får detta ökade 

underlag inte innebära fler bilresor för invånarna att ta sig till dessa 

områden. Om Marieberg och Boglundsängen fortsätter att utvecklas 

måste stadens invånare kunna ta sig dit utan att använda bilen. 

Det måste följaktligen skapas en ökad tillgång till Örebros tre 

köpområden, Centrum, Boglundsängen och Marieberg. Örebros 

handelscentrum skulle behöva vara mer anpassade för cykeln som 

transportmedel, för att cykeln ska kunna bli ett alternativ till bilen, om 

inte så mycket som för de större inköpen så i alla för de mindre 

inköpen. Idag är exempelvis Mariebergområdet i första hand anpassat 

för bilister, där möjligheten för cyklister och gångare att ta sig mellan 

områdets olika delar är begränsad. Vid planering för expansion av 

köpområdena bör man ha i åtanke att det inte bara ska vara möjligt att 

ta sig till, och runt i dessa områden med cykel, utan att detta ska vara 

någonting som uppmuntras. Ett annat alternativ till att ta sig runt i just 

Mariebergområdet skulle kunna vara en busslinje vars syfte är att 

transportera kunder mellan de olika områdena i Marieberg. I 

expansion av köpcentrum, bör planeras för kortare avstånd mellan de 

olika delarna. Det ska vara smidigt och nära att ta sig mellan olika 

butiker, utan att behöva använda bilen. Vi vill undvika de 

”rutnätssystem” där större butiker sprids ut över ett större geografiskt 

område, och istället koncentrera olika butiker på så sätt att de befinner 

sig i anslutning till varandra. 

Vi ser även att näringsliv som går att koppla till universitetets 

verksamhet med fördel kan förläggas i närheten av universitetet, för 

att på så sätt öka samarbete och kunskapsutbyte mellan utbildning och 

företag. Detta blir ännu viktigare om både Örebro och Örebro 

universitet fortsätter att växa, och får fler invånare respektive 

utbildningar än vad som finns idag. 

Tung industri bör förläggas främst i stadens ytterkanter, för att ge plats 

åt bostäder, kontor och handel (till exempel Aspholmen och 

Österplan). Detta för att minska den tunga trafiken i centrum, samt för 

att öka närheten för industrin till de stora transportlederna. Framförallt 

bör den tunga industrin, som Örebro har relativt lite av idag, generellt 

sett förläggas längre ut än den lätta industrin. För att ge utrymme åt 

bostäder, kontor och handel i staden föreslår vi ett industriområde 

nordväst om staden, där närhet till både motor- och järnväg finns.  

 

Mindre tätorter i Örebros närhet 

Ett Örebro med 200 000 får inte innebära att kommunens expansion 

sker på de mindre tätorternas (Hovsta, Garphyttan, Odensbacken, 

Vintrosa, Mosås, Ekeby-Almby, Stora Mellösa, Glanshammar, Latorp, 

Ölmbrotorp, Hampetorp, Kilsmo och Askersby) bekostnad. Vi ser 

därför en stor vikt i att kommunens planering för Örebros expansion 

tar hänsyn även till dessa orter. På mindre orter i Örebros närhet måste 

incitament skapas för bostadsbyggande och en rörlig 
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fastighetsmarknad, samtidigt som den många gånger negativa 

befolkningstrenden behöver brytas. 

För många av de mindre tätorterna finns goda möjligheter till 

arbetspendling in till Örebro. Detta skulle kunna attrahera människor 

som vill bo på landsbygden, men ändå ha nära till stadslivet. Närheten 

till Örebro innebär även att man kan dra nytta av de 

samhällsfunktioner som finns i staden. Något som talar för att de 

mindre tätorterna 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). Till exempel har 

Ekeby-Almby och Vintrosa-Lanna haft en stark befolkningstillväxt de 

senaste åren (Sundström 2013: 148-150). Något som tyder på att även 

andra orter i framtiden skulle kunna ta del av denna utveckling är att 

Örebro lär växa i och med den prognostiserade befolkningsökningen, 

vilket innebär att staden närmar sig de mindre tätorterna ytterligare. 

För de arbetspendlande på de mindre tätorterna krävs smidiga 

transporter in till Örebro. Regelbundna avgångar är en grundläggande 

förutsättning. Det är dessutom viktigt med strategiskt lokaliserade 

busshållsplatser i orten. Hållplatsen får inte vara belägen längs en hårt 

trafikerad större riks- eller motorväg, då detta lätt kan upplevas som 

en osäker plats att kliva på och av vid. Det krävs även, precis som i 

Örebro, omkringliggande funktioner såsom parkering för både bil och 

cykel. På så sätt skulle kollektivtrafiken mellan Örebro och de mindre 

tätorterna bli ett mer attraktivt pendlingsmedel än vad det är idag. 

För att undersöka möjligheterna till bostadsbyggande i de mindre 

tätorterna tror vi att det krävs en kartläggning av potentiell mark att 

bygga på. I planeringen för ny bebyggelse i kommunen måste 

medvetenhet finnas även för områden utanför tätorten Örebro. En 

förutsättning för detta är att någorlunda nyligen uppdaterade 

detaljplaner finns. Det är också viktigt att lyfta fram de fördelar och 

möjligheter som dessa mindre orter erbjuder och att planeringen också 

går i linje med detta. Ett exempel är hästhållning där närheten till 

landsbygden möjliggör detta i betydligt större utsträckning än i ett 

stadsnära villaområde. 

 

Förändring gentemot nuvarande ÖP 

Persontransporter 

Den ringled vi presenterar i vårt förslag liknar den som beskrivs av 

Örebro kommun i dagens översiktsplan. En viktig skillnad består dock 

i att vi föreslår knutpunkter i stadens ytterområden. Dessa ska fungera 

som knutpunkter för kollektivtrafiken, men också tillhandahålla 

parkeringsplatser. Genom att låta parkeringsbiljetten fungera även som 

bussbiljett blir det gynnsamt att lämna bilen utanför centrum och välja 

bussen som färdmedel. Vi tror därmed att staden blir betydligt mer fri 

från biltrafik än vad den är idag. Samtidigt möjliggör ringleden ett 
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kollektivtrafiksnät som gör det smidigt och lätt att ta sig mellan olika 

bostadsområden, handelsområden och arbetsplatser. På så sätt blir 

kollektivtrafiken inte koncentrerad till några få centrala stadsdelar, 

utan utspridd och mer integrerad i hela staden. 

Både i vårt förslag och i nuvarande översiktsplan anses cykeln vara ett 

transportmedel som ska främjas. Säkra och trygga cykelstråk ska 

garanteras för stadens invånare. För att stärka cykelns attraktionskraft 

ytterligare betonar vi dock en högre grad av trafikseparering än idag. 

Vårt förslag innebär även att cyklister kan dra nytta av de knytpunkter 

som föreslås runt staden, genom cykelparkeringar. På så sätt tror vi att 

cykeln kan bli det främsta transportmedlet inom Örebro. 

För att försöka bryta de barriärer som motor- och järnvägarna utgör i 

Örebro föreslår vi att de förläggs, åtminstone delvis, under mark. Vi 

inser att bostäder på dessa områden kanske inte lämpar sig, på grund 

av buller och andra störningsmoment som trafiken medför. På de 

övertäckta områdena kan däremot mark avsättas för till exempel 

parker, vilka kan binda samman delar av staden som idag separeras 

tack vare motor- eller järnvägen. I översiktsplanen benämns dessa 

barriäreffekter, men inga större åtgärder föreslås, vilket skiljer sig från 

vårt förslag. 

I dagens översiktsplan nämns uttag för laddning av elbilar som ett 

område för utveckling, men inga närmare åtgärder presenteras. Vi vill 

anlägga ett större antal laddstationer i, och runt om, Örebro. De 

parkeringsplatser som ska finnas vid knutpunkterna runt staden ska 

erbjuda uttag, så man med lätthet ska kunna ta sig till och från Örebro 

med elbil. På så sätt kan förutsättningar skapas för att göra Örebro 

mindre beroende av fossila bränslen. 

Beträffande spårbunden kollektivtrafik i staden överensstämmer vårt 

förslag med det som uttrycks i dagens översiktsplan. Den planerade 

fysiska strukturen i staden lämnar utrymme för en eventuell framtida 

spårbunden trafik, även om vi idag inte ser detta som ett förslag. Idag 

ställer vi oss tveksamma till om behovet finns, men i framtiden kan 

det mycket väl tänka sig att detta kan vara nödvändigt. 

 

Godstransporter 

Översiktsplanen nämner ingenting specifikt om transporter av gods, 

även om denna del i någon mån tas upp i avsnittet om järnväg under 

Trafik. Transport av gods är ett område, som på grund av sin stora 

miljöpåverkande effekt, förtjänar ett större fokus i att utveckla Örebro 

i en hållbar riktning. Vårt förslag är att sträva efter betydligt större 

samlastningsgrader i exempelvis distributionstrafik genom 

samordning vilket innebär minskade körsträckor inom staden. 

 

Bostadsbyggande 

Ur många avseenden liknar våra planer för bostadsbyggande den 

nuvarande översiktsplanens. De platser som i översiktplanen 
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markerats ut som lämpliga har även vi föreslagit som tänkbara 

utbyggnadsområden. Eftersom översiktsplanen inte tar hänsyn till ett 

Örebro med 200 000 invånare har vi dock tagit höjd för ett större antal 

bostäder. De områden där de största skillnaderna finns är längs med 

Hjälmarvägen mot Ekeby-Almby, längs med Glomman, samt intill 

Mellringe och Runnaby (Mellringe gamla golfbana). 

Översiktsplanen nämner stadsodling i sammanhanget att odlingslotter 

skall öka på kvartersmark. Vi förordar att detta i princip alltid bör ske 

om förutsättningar finns.  

 

Förnyelsebar energi 

Gällande förnyelsebar energi lägger vi framförallt fokus på att 

förbättra möjligheterna till utveckling av solenergi i Örebro. 

Utvinningen av solenergi behöver nödvändigtvis inte ske storskaligt, 

utan snarare i mindre skala i anslutning till bostäder och annan 

bebyggelse. I dagens översiktsplan är utrymmet för detta begränsat, 

varför vi ser detta som något att utveckla vidare. Vi gör även 

bedömningen att förnybara energilösningar måste ges företräde 

framför andra förslag, som inte har samma fokus på att minska 

energianvändandet och förnyelsebara energikällor. 

 

Näringsliv 

Under denna rubrik har vi framförallt valt att fokusera på 

tillgängligheten till stadens handelscentrum. I dagens översiktsplan 

hävdas att fotgängare, cyklister och bussresenärer måste kunna ta sig 

till dessa handelscentrum på ett bekvämt sätt, vilket även vi håller med 

om. Hur detta ska ske finns dock ingen mer utförlig information kring, 

varför vi valt att ge några förslag kring detta. Ett av förslagen består i 

att minska avstånden i själva handelscentrumen genom att inte sprida 

ut de olika butikerna på ett större geografiskt område. Alla delar av 

handelscentrumet ska också ha en cykelväg i direkt anslutning till sig. 

Vi föreslår även att man inrättar en busslinje i Marieberg, som går 

regelbundet mellan de olika delarna av handelscentrumet. På så sätt 

tror vi att tillgängligheten inom dessa områden kan öka, även för 

personer utan tillgång till bil, därmed behöver inte bilanvändandet öka 

vid expansion av den externa handeln. 

 

Mindre tätorter i Örebros närhet 

I denna rubrik ligger fokus på att säkerställa goda transportmöjligheter 

till och från de mindre tätorterna, både mot Örebro och mot andra 

orter. Detta för att skapa så goda förutsättningar för arbetspendling 

som möjligt för de boende på dessa orter, något som då skulle 

möjliggöra för fler personer att bosätta sig även utanför Örebro tätort. 

Likt det som skrivs i dagens översiktsplan föreslår vi fortsatta 

kartläggningar över vart ny bebyggelse bör förläggas i de mindre 
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orterna. Detta för att avlasta Örebro tätort, samt att skapa ökade 

möjligheter till att flytta till dessa orter. 

Nedan (Bilaga 1 och 2) presenteras förslag till lämpliga platser för 

bostadsbebyggelse i ett urval av de mindre tätorterna i Örebro 

kommun. Kartorna syftar till att visa hur fler orter än bara Örebro 

skulle kunna växa, och tillgodose det ökade bostadsbehov som 

befolkningsökningen medför. De markerade områdena i dagens 

översiktsplan för dessa orter är i stor utsträckning belägna ungefär på 

samma platser som våra förslag. Våra förslag rör dock större områden 

än de som översiktsplanen redogör för. I kartorna har vi valt att endast 

markera bostadsbebyggelse. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Glanshammar (Källa: Eniro, egen bearbetning) 

 
 

Illustration 2: Ölmbrotorp (Källa: Eniro, egen bearbetning) 
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Bilaga 2 
 

 

Illustration 3: Odensbacken (Källa: Eniro, egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4: Kilsmo (Källa: Eniro, egen bearbetning) 
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Bilaga 3 

 

Illustration 5: Örebro 2050 (Källa: Örebro kommun, egen bearbetning) 

 


