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_____________________________________________________________________________________ 

Förord 
Världens befolkning håller på att bli stadsbor. Idag bor mer än 50 % i urbana miljöer och ser 
man enbart på industriländerna är siffran ännu högre, närmare 80 %. Den beräknade totala 
befolkningsökningen de närmaste 30 åren kommer enligt FN också att koncentreras till städer
och tätorter. Även Sverige följer detta mönster och Örebro, som har en relativt stor årlig net
toinflyttning, är inget undantag. Följaktligen har staden blivit den viktigaste livsmiljön för de 
flesta av oss. Samtidigt förväntar sig stadsinvånarna en bra livsmiljö med bland annat tillgång 
till parker eller andra grönområden. Den vanligaste naturupplevelsen för den moderna männi
skan är kanske välskött och tillrättalagd natur i parker och trädgårdar medan den mer robusta 
eller ”vilda” naturen endast syns från bilens fönster på väg till och från badsjön sommartid. 
Utan att vi tänker på det så kommer vi allt längre från vardagliga kontakter med naturen. Att 
möta grönska i sitt vardagsliv ger ökad livskvalitet för alla åldrar. Sambandet mellan en god 
natur- och kulturmiljö och folkhälsa är påtaglig. Stadsgrönska har även en stor pedagogisk 
betydelse genom att den ökar förståelsen för ekologiska samband. Oftast upptäcker vi vilken 
betydelse den bostadsnära naturen har först när den hotas av exempelvis ett husbygge eller en 
gata. Det är därför viktigt att i planeringen av staden även beakta dess gröna kvaliteter. 

Med detta som utgångspunkt fick Örebro Stadsbyggnad år 2001 i uppdrag att beskriva Öre
bros grönstruktur ur ett socialt, kulturellt och ekologiskt helhetsperspektiv. Tillsammans med
Miljökontoret och Tekniska förvaltningen har programmet Örebro grönstruktur tagits fram. 
Genom att redovisa nuvarande förhållanden, men också utveckla strategier för det framtida 
arbetet, erbjuds större förutsättningar att i planprocessen beakta stadens gröna värden. Därmed
skapar vi en god vardagsmiljö och ökar stadens attraktionskraft. Som en följd av Örebro grön
struktur tar kommunen ytterligare ett steg i att förbättra stadsinvånarnas livsmiljö genom att 
formulera en vision, övergripande mål samt styrande principer och konkreta åtgärder hur de 
sociala, kulturella och ekologiska perspektiven i stadens grönstruktur ska beaktas vid plane
ringen av vårt framtida Örebro. 

Örebro den 20 september 2006 

Arne Bergqvist 
Ordförande i Byggnadsnämnden 
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Sammanfattning
 


Örebro grönstruktur är ett program och dess syfte är att utveckla översiktsplanens intentioner 
avseende tätortens parker, övriga grönområden och sammanbindande gröna stråk. Program
met är ett av flera underlag i den långsiktigt hållbara planeringen av Örebro stad med när
maste omgivning. Örebro grönstruktur beskriver tätortens grönstruktur ur ett socialt, kulturellt 
och ekologiskt perspektiv. 

Dokumentets mål är att redovisa nuvarande förhållanden inklusive en bristanalys samt att 
föreslå styrande principer och konkreta åtgärder för att skapa en god livsmiljö och öka stadens 
attraktionskraft. Programmet avslutas med en checklista för respektive perspektiv, dvs. det 
sociala, det kulturella och det ekologiska. 

Örebro grönstruktur ska utgöra ett av flera 
underlag i all kommunal fysisk planering. 

Nulägesbeskrivning 

Örebro stad har ungefär lika mycket grönområden per person som städer av likartad storlek. 
Motsvarande siffra för areal grön mark inom fem kilometer från staden är något högre än ge
nomsnittet. Stadens grönområden är fördelade i stadslandskapet så att de flesta invånare redan
idag har nära till ett mindre eller större grönområde. Detta trots att Örebro har gått från det 
tidigare stjärnmönstret med gröna kilar från omgivningen in mot centrum mot i många fall 
mer diffusa gröna stråk men tydliga gröna värdekärnor i periferin. Staden har fått ett mer eller 
mindre utvecklat grönt bälte omkring sig. Anledningen till detta är en kontinuerlig förtätning 
av stadslandskapet. Det medför att fortsatt exploatering bör ske med stor försiktighet för att 
inte utarma staden på för allmänheten tillgängliga parker och andra grönområden. En nulä
gesbeskrivning samt klassificering av parker och övriga grönområden redovisas i en kartbi
laga. Där återfinns även riksintressen och redan skyddade områden. Med utgångspunkt från 
nulägesbeskrivningen har en vision och övergripande mål formulerats. 

Vision 

Vision för grönstrukturen i Örebro stad med närmaste omland 

Örebros stadslandskap har gröna värdekärnor som binds samman av gröna 
stråk. Det innebär att alla invånare har tillgång till ett varierat utbud av 

grönområden för avkoppling, motion, lek och naturupplevelser. Staden präglas 
av vackra parker och lättillgängliga grönområden med en rik och varierad natur 
med höga ekologiska, sociala och kulturella värden som bevaras och förstärks 

och därmed är ett stöd i arbetet att uppnå en hållbar utveckling. 
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Övergripande mål 

Socialt mål 
Alla boende och verksamma i staden har god tillgänglighet till en park eller 
annat grönområde av social kvalitet inom 200 m från bostaden samt även lätt att 
ta sig till ett större rekreationsområde. Alla förskolor och skolor har tillgång till 
en grön när- och lärmiljö samt ett större grönområde för exkursioner och 
gemenskap. 

Ekologiskt mål 
I stadslandskapet ska de ekologiska värdena bibehållas och förstärkas genom ett 
nätverk av parker och andra grönområden inklusive ytvatten, friytor samt 
sammanbindande gröna stråk i det urbana landskapet. Genom nätverket värnas 
den biologiska mångfalden. 

Kulturellt mål 
Kulturhistoriska miljöer i parker, trädgårdar och gröna stråk ska bibehållas och 
lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. De ska även i framtiden
representera kontinuiteten i Örebro med dess långa utvecklingshistoria och på så 
sätt bidra till att stärka den lokala identiteten. 

Principer för allt planarbete i Örebro kommun framgår av redan antagna styrande kommunala 
dokument. Kommunen har tagit ställning i policydokument avseende de sociala, kulturella 
och ekologiska perspektiv som detta dokument beaktar. Agenda 21-visionen utgör 
utgångspunkt för alla kommunens program och planer. Översiktsplanen från 2002 anger 
kommunens intentioner avseende mark och vatten. I kommunens program Örebro miljömål 
2005-2010 omsätts de nationella miljökvalitetsmålen till den lokala nivån. Under målet God 
bebyggd miljö finns ett antal principer angivna varav flera av dessa har sitt ursprung i arbetet
med Örebro grönstruktur. Kommunens folkhälsoprogram har en inriktning som ska bidra till 
att utjämna hälsoskillnader genom åtgärder som förbättrar människors livsvillkor och 
livsmiljö. Den fysiska planeringen har stor betydelse och programmet understryker vikten av 
närhet till grönområden och miljöer för fritid, rekreation och social gemenskap. 

Styrande principer 
Flera av ovan nämnda dokuments inriktningsmål har direkt beröring med arbetet med detta
program. För att förverkliga alla de uppsatta målen och därmed närma oss visionen i Örebro 
grönstruktur föreslås följande styrande principer: 

1.	 Stadens struktur ska präglas av närhet till parker och gröna stråk vilka leder till större na
tur- och rekreationsområden. Värdet av tätortsnära skogar ska beaktas. 
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2.	 Naturområden nära bebyggelsen och med god tillgänglighet ska värnas så att behovet av 
lek, rekreation, lokal odling och en hälsosam lokal miljö kan tillgodoses. Andelen grönyta 
i innerstadens gårdar ska bibehållas eller öka. 

3.	 I allt plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till grönområden med stora 
sociala, kulturella och ekologiska värden. 

4.	 Kompensationsprincipen och försiktighetsprincipen ska tillämpas i planarbetet. Den 
förstnämnda innebär exempelvis att förluster av träd och värdefulla grönytor i stadsmiljön 
ska kompenseras genom nyanläggning av liknande grönytor i närliggande del av staden i 
minst samma omfattning som förlorats. Den andra principen innebär att om det finns skäl 
att anta att om en verksamhet kan medföra skada ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förebygga skadan. 

5.	 Innerstadens parker bevaras i sin helhet. 
6.	 Skyddet av strandzoner skall ges hög prioritet. Till exempel är Svartån och dess stränder 

ett omistligt grönstråk genom staden som ska värnas genom inslag av vegetation längs ån. 
Marken ska i högsta möjliga grad säkras för allmänhetens rekreation och möjlighet att 
röra sig längs ån. 

7.	 Vi ska verka för att flickor och pojkar ges lika möjligheter till meningsfull fritid i den 
gröna närmiljön. 

8.	 Stadens grönstruktur ska vara så utformad att den gör barns väg till skolan trygg och 
säker. 

9.	 Alla ska kunna uppleva trygghet i parker och andra grönytor men en avvägning mellan 
estetik och trygghet ska alltid göras i dessa områden. 

10. Programmet skall leda mot ett socialt, miljömässigt, kulturellt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. 

11. De framtagna checklistorna för de sociala, kulturella och ekologiska perspektiven ska ses 
som hjälpmedel och ska tas hänsyn till i planprocessen. 

Förslag till konkreta åtgärder 

Som en hjälp i att förverkliga föreslagna principer och med utgångspunkt från de tre 
perspektiven (socialt, kulturellt eller ekologiskt), föreslås ett antal konkreta åtgärder. För varje 
åtgärd anges i en tabell vilka av de tre perspektiv som respektive åtgärd främst berör. De 
föreslagna åtgärderna är även inlagda i form av dialogrutor på en karta (K10). Denna karta 
visar också förslag på ett antal gröna stråk som komplettering till redan befintliga stråk i 
stadslandskapet. På kartan är även inlagt förslag på odlingslotter i stadslanskapet eftersom det 
är något som efterfrågas av många invånare. 

Kartorna till Örebro grönstruktur finns digitalt i ett geografiskt informationssystem (GIS), i 
detta fall GeoMedia. Ett antal kartskikt är inlagda som ger planhandläggare möjlighet att göra 
valfria kombinationer och analyser som är relevanta för arbetet. De flesta av dessa skikt 
kommer att uppdateras en gång per år. 
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 Att anlägga en gång- och cykelväg i ett grönt stråk är ofta mycket uppskattat.   Foto: Mats Rosenberg 

Tidsplan 

Remiss PNS Ks Antagande Kf 

11/2 – 29/4          april & maj  augusti september
 2005 2006 2006 2006 

PNS = Programnämnd Samhällsbyggnad 
Ks = Kommunstyrelse 
Kf = Kommunfullmäktige 
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1. Örebro grönstruktur i sitt sammanhang 
Naturen är en viktig del i människans liv och styr henne kanske i högre grad än vad hon är 
medveten om. Vi föredrar natur nära bostaden, väljer gärna att promenera i parker eller andra
grönområden samt har naturen som mål för helgutflykten. Även Örebros läge har naturen va
rit med om att bestämma. Sandbankar, ”örar”, som avlagrats i Svartån erbjöd nämligen möj
ligheten för människor att ta sig över ån långt innan staden anlades på 1200-talet. Lägger man 
sedan en bro via sandbankarna var namnet på staden givet. Svartån var då som den är nu en 
viktig del i vardagslivet. Förr som transportled och idag som ett vackert inslag i stadsbilden
som höjer stadens kvalité och skapar kontrast mot byggnader och gator. Ån med bården av 
träd är ett viktigt och naturligt inslag när vi exempelvis cyklar till och från arbetet eller pro
menerar längs med den efter dagens slut. Den utgör ett grönt, eller kanske man ska säga ett 
grönblått, stråk genom staden som dels väsentligt höjer stadens attraktionskraft men även gör 
det möjligt för växter och djur i omgivningen att ta sig in och vistas i stadsmiljön. 

Örebro har många parker och grönområden som vi uppskattar och vill värna om. Men Örebro 
är också en stad med stor inflyttning. Att ta emot fler invånare och samtidigt bibehålla stadens 
kvalitéer är en utmaning för planerare och beslutsfattare. En viktig kvalitet i staden är den 
gröna strukturen, dvs. det gröna nätverk som består av väven av stora och små naturpräglade 
områden i stadslandskapet. Grönstrukturen har samma dignitet som bebyggelsen, infrastruktu
ren och den teknologiska strukturen och tillsammans formar de staden till en hållbar enhet.

 Grönstruktur Byggnader Infrastruktur Teknologisk
 
(parker, grönområden (bostäder, kontor (torg, gator, järnvägar, infrastruktur


   yt- och grundvatten) industribyggnader) kajer) (VA-system, el- och
 
fjärrvärmeledningar)
 

Stadens fysiska struktur 

En schematisk bild av stadens fysiska strukturer som tillsammans ger staden dess karaktär. Exempel på innehåll 
ges under varje delstruktur. 
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Dokumentets syfte 
Örebro grönstruktur ska utveckla översiktsplanens intentioner avseende tätortens parker och 
övriga grönområden samt annat som tillhör grönstrukturen. Dokumentet ska, genom att
beskriva Örebro tätorts grönstruktur ur ett socialt, kulturellt och ekologiskt perspektiv, också
vara ett underlag i den långsiktigt hållbara planläggningen av Örebro stad med närmaste 
omgivning. 

Örebro grönstruktur ska utgöra ett av flera 
underlag i all kommunal fysisk planering. 

Dokumentets mål 
Dokumentet ska redovisa nuvarande förhållanden, samt föreslå utvecklingsstrategier och
åtgärder för att utveckla grönstrukturen i Örebro stad med dess omgivning och därmed skapa 
en god livsmiljö och öka ortens attraktionskraft. 

Eugénparken vid Östra station en vårdag Foto: Ulf Sandström 
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Programmets uppläggning 

Dokumentet börjar med en sammanfattning som, tillsammans med främst kartorna K8 – K10, 
ger möjlighet att snabbt ta del av programmets intentioner. 

I det första avsnittet sätts programmet in i ett större sammanhang. En allmän bakgrund ges till 
grönstrukturprogrammet samt dess syfte, mål samt vilka styrande dokument som finns. Vidare 
vad lagstiftningen anger avseende grönstruktur i staden och urbana grönområdens funktioner. 
Här återfinns även exempel på hot mot stadens grönområden samt vilka egenskaper som 
stadens invånare uppskattar i stadsgrönskan. 

Dokumentets andra avsnitt belyser de tre perspektiven på stadens parker och grönområden 
som programmet beaktar, dvs. det sociala, det kulturella och det ekologiska. Under respektive 
perspektiv ges bakgrund samt motiveringar till varför detta är viktigt för att staden ska upp
fattas som en god bebyggd miljö där alla som bor och verkar i staden har en hög livskvalitet. 
Med det sociala perspektivet avses aspekter som påverkar människors vardagsliv, livskvalitet 
och hälsa. 

Det tredje avsnittet ger en nulägesbeskrivning över vilka parker och andra grönområden som
finns idag i Örebro med dess närmaste omgivning. En indelning av grönområdena beroende 
på avstånd till bostaden presenteras. Här redovisas även förekomsten av riksintressen och 
redan skyddade områden i staden. 

I det fjärde avsnittet presenteras en vision samt övergripande mål för respektive perspektiv 
som programmet behandlar för att säkerställa en mer fullständig grönstruktur i staden. Här
återfinns också styrande principer för planarbetet i Örebro samt föreslagna åtgärder för detta 
arbete. Dokumentet avslutas med kartbilaga och bilagor i form av text och tabeller. Hela 
programmet innehåller faktarutor och foton som komplement till texten. 

Tre versioner 

Örebro grönstruktur presenteras i tre versioner som var för sig visar kommunens intentioner 
avseende stadens grönstruktur men på olika detaljnivå. Motiveringen till detta är att anpassa 
presentationen av dokumentet till olika arbetssituationer och därmed göra det mer 
lättillgängligt för användare. De tre versionerna är: 

1.	 En sammanfattning som tillsammans med karta 10 bildar en lättillgänglig kortversion 
av programmet. 

2.	 En skriftlig version ger en bakgrund samt motiveringar till de ställningstaganden som 
framförs i dokumentet. Till denna version hör kartbilagor: Först presenteras en 
nulägesbeskrivning i form av sex kartor som tillsammans täcker hela området som 
programmet behandlar. Därefter presenteras en klassificering, med utgångspunkt från 
det sociala, kulturella och de ekologiska perspektiven, av parker i staden respektive 
grönområden i närmaste omlandet. På den senare kartan framgår befintliga gröna stråk 
i stadslandskapet. Riksintressen och redan skyddade områden återfinns på särskild 
karta. I en sista karta presenteras föreslagna åtgärder för att uppfylla programmets 
intentioner. För att underlätta i planarbetet har checklistor för de tre perspektiven tagits 
fram. Checklistorna är tänkta att underlätta i planprocessen att kunna ta hänsyn till de 
mål och åtgärder som programmet anger. 
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3.	 En digital version av programmets kartor i ett geografiskt informationssystem (GIS), i 
detta fall GeoMedia, för att bland annat kunna utföra kartanalyser. Syftet med en 
digital version är att underlätta tillgängligheten av programmet i det vardagliga arbetet 
i planprocessen och därmed även lättare få det implementerat. Ett antal kartskikt är 
inlagda i GeoMedia vilka ger handläggare möjlighet att göra valfria kombinationer 
och analyser relevanta för det aktuella arbetet. Målsättningen är att dessa skikt ska
uppdateras en gång per år. Den digitala versionen finns tillgänglig på Örebro
Stadsbyggnad, Örebro kommun. 

Vad menas med grönstruktur? 

Stadens grönstruktur är all inte hårdgjord yta och omfattar parker och andra grönområden 
inklusive yt- och grundvatten. Grönstrukturen bör vidare vara planerad enligt en överordnad 
strategi, dvs. man ska kunna finna ett system i strukturen. Grönområdena bildar alltså en 
infrastruktur analogt med andra förekommande strukturer i staden. En sådan infrastruktur 
innebär att parker och andra grönområden hänger samman och gör det möjligt för stadens 
invånare, men även växter och djur, att röra sig mellan grönområdena utan att stöta på 
svårpasserade barriärer. 

FAKTARUTA 

Stadens grönstruktur är 
♣	 	 parker, ej hårdgjorda skolgårdar, alléer och dylikt 
♣	 	 naturområden av varierande storlek i staden 

samt i dess närmaste omland 
♣	 	 strandområden, sjöar och vattendrag 
♣	 	 jordbruks‐ och koloniområden i staden 
♣	 	 privata ängar/hagar/tomter/fritidsområden, träd‐

gårdar 
♣	 	 gröna restområden, t.ex. rivningstomter, gamla 

banvallar och liknande 
♣	 	 marken samt markprofilen med dess 

hydrologiska system 
♣	 	 övergångszonen mellan stad och land (1‐2 km 

räknat från den sammanhängande bebyggelsen) 
♣	 	 planerad enligt en överordnad strategi. 
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                         Svartån nära Alnängarnas koloniområde. Foto: Ulf Sandström 

Uppdraget Örebro grönstruktur 

I mars 2001 fick Örebro Stadsbyggnad av kommunstyrelsen uppdrag att ta fram programmet
Örebro grönstruktur för Örebro stad med närmaste omgivning. Uppdraget har sitt ursprung i 
kommunens miljöutvecklingsprogram antaget av kommunfullmäktige 1999. I detta program 
anges att ”En detaljerad plan för bevarande och utveckling av Örebro centralorts grönstruktur ska 
färdigställas”. Detta arbete påbörjades under våren 2001 med förstudien ”Grönstruktur och 
folkhälsa”. Våren följande år tillsattes en arbetsgrupp för att utveckla arbetet och i juni utsågs 
en politisk styrgrupp. Under hösten 2003 tillsattes en referensgrupp av tjänstemän samt 
utökades arbetsgruppen med två medlemmar. 

Beställning
En beställning med projektnamn Grönstrukturplan för Örebro från kommunstyrelsen 
2001-03-21: 
Projektets målsättning är att beskriva Örebros grönstruktur ur ett socialt, kulturellt och 
ekologiskt helhetsperspektiv. Planen skall redovisa nuvarande förhållanden, men också 
föreslå framtida utvecklingsstrategier och konkreta åtgärder för att skapa en god livsmiljö 
och öka stadens attraktionskraft. 
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Gullviva, Närkes landskapsblomma Foto: Ulf Sandström 

Detta program redovisar den nuvarande grönstrukturen i Örebro stad med närmaste
omgivningsamt och föreslår utvecklingsstrategier för planeringsprocessen i Örebro kommun. 
Med ortens närmaste omgivning menas i stort sett stadens randzon som anges i
översiktsplanen för Örebro kommun från 2002. I detta dokument beaktas främst den allmänna 
grönstrukturen, dvs. de parker och övriga grönområden som allmänheten har tillträde till. 

Generellt kan sägas att en del av stadens grönområden i många år betraktats som möjliga 
exploateringsytor, vilket de till viss del även gör idag. Det är först under det senaste decenniet 
som den urbana grönstrukturen uppmärksammats som en viktig del och kvalitet i stadens 
uppbyggnad och inte i första hand som en resurs för framtida exploateringar. Den urbana 
grönstrukturen har fått ökande betydelse av flera skäl, till exempel: 
√ att tätorterna växer både areal- och invånarmässigt 
√ att avstånden från bostaden till grönområden i och utanför staden ökar 
√ att natur nära bostaden är att betrakta som friskvårdsfaktor för folkhälsan 
√ att arealen grönyta per invånare i tätorter minskar pga. förtätningar och kompletteringar i 

bebyggelsen av staden 
√ att den är viktig för den biologiska mångfalden i staden 
√ att den ofta anknyter till och lyfter fram stadens historiska och kulturella värden 
√ att grönstrukturen är multifunktionell, dvs. den kan fylla många olika funktioner 

samtidigt. 
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Exploateringstrycket är mycket stort på Örebro stad varför det är motiverat att analysera och 
värdera dess grönstruktur. Erfarenheter från detta arbete kommer att underlätta kommande 
arbete med grönstrukturen i kommunens övriga tätorter. 

Figuren visar det område som omfattas av Örebro grönstruktur. Området sammanfaller i stort sett med stadens
randzon som anges i Översiktsplan 2002. I figuren framgår även de sex delområdena som använts i nulägesbe

1 

2 

3 

4 

5 

6 

skrivningen. (Se under punkt 1 Nulägesbeskrivning nedan). 

Arbetet med Örebro grönstruktur redovisas på följande sätt: 

1.	 Nulägesbeskrivning. Först gjordes en nulägesbeskrivning som visar den nuvarande 
situationen avseende tillgången på parker och övriga grönområden samt vattenföre
komster i stadslandskapet. Större grönområden och gröna stråk samt deras kontakter 
med varandra respektive med stadens omgivning har identifierats. Socialt värdefulla 
områden som till exempel rekreationsområden, koloniområden, förskolor, skolor, samt 
äldreboende, lekplatser m.m. har lagts in i digitala kartor. För att underlätta 
redovisningen av nulägesbeskrivningen har staden delats in i sex delområden som 
presenteras på kartor (se kartbilaga):
1. Västra Örebro 
2. Norra Örebro 
3. Östra Örebro 
4. Sydöstra Örebro
5. Sydvästra Örebro 
6. Centrum väst 

Kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla miljöer för grönstrukturen har identifierats. 
Innerstadens parker och grönområden har värderats utifrån de sociala, kulturella och 
ekologiska perspektiven och redovisas på särskild karta. Riksintressen och redan 

15
 




 

 

   
  

   

 

skyddade områden redovisas också på en särskild karta i samma format. Hela 
stadslandskapets parkmark och övriga grönområden samt befintliga gröna stråk har 
klassificerats i olika klasser och redovisas (se kartbilaga). 

2.	 Principer och åtgärder. Här föreslås styrande principer och konkreta åtgärder för att 
säkerställa en grönstruktur och beakta de sociala, kulturella och ekologiska värdena ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Som en hjälp för planeringsprocessen har checklistor för de 
tre perspektiven som beaktas, nämligen det sociala, kulturella och det ekologiska, 
tagits fram. Denna punkt redovisas som en översiktlig karta (se kartbilaga). 

Tillsammans utgör texten och kartbilagan det slutliga dokumentet. Genom Örebro 
grönstruktur tar kommunen ställning till inriktningen av den framtida grönstrukturen i staden 
med dess närmaste omgivning och säkrar allmänhetens tillgång till parker, naturområden och 
möjligheter till stadsnära friluftsliv. 

Styrande kommunala dokument 

Örebro grönstruktur är ett kunskapsunderlag i kommunens planering. Det behandlar stadens 
grönområden på en mer detaljerad nivå och ger, genom att beakta det sociala, kulturella och 
det ekologiska perspektiven, en helhetsbild av stadens grönområden. Det innebär att ett flertal 
kommunala program och planer har starka kopplingar till detta dokument, exempelvis Agenda
21-visionen, Översiktsplanen, Örebro miljömål, Trädvårdsplanen, Karlslund – Vårdprogram 
för park och trädgård och Vattenplanen. Det finns även underhållsplaner för parkmark som 
bör beaktas. I nu gällande översiktsplan anges i en policy att den nuvarande 
markanvändningen bland annat inte ska hota den biologiska mångfalden. Policyn i 
översiktsplanen lyder 

Användningen av mark och vatten skall ske på sådant sätt att den inte hotar den långsiktiga 
produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur- och kulturlandskapet. Uttagen 
av sådana ämnen och material som inte är förnybara (lagerresurser) skall begränsas. 
Utsläppen av föroreningar skall begränsas av naturens och människans hälsa.

Örebro kommun, 2002, sidan 16. 
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                    Slottsparken i Örebro en vårdag. Foto: Ulf Sandström 

Örebro kommun har tagit ställning i policydokument avseende de sociala, kulturella och de 
ekologiska perspektiven som detta dokument beaktar. Agenda 21-visionen utgör
utgångspunkt för alla kommunens program och planer. Översiktsplanen anger kommunens
intentioner avseende mark och vatten. I kommunens program Örebro miljömål 2005-2010 
omsätts 13 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen till den lokala nivån. Under målet ”god 
bebyggd miljö” finns ett antal principer angivna. Kommunens folkhälsoprogram har en 
inriktning som ska bidra till att utjämna hälsoskillnader genom åtgärder som förbättrar 
människors livsvillkor och livsmiljö. Den fysiska planeringen har stor betydelse och 
programmet understryker vikten av närhet till grönområden och miljöer för fritid, rekreation 
och social gemenskap. För ytterligare information hänvisas till respektive dokument. 

Vad säger lagstiftningen? 

I den nuvarande lagstiftningen framhävs de gröna frågorna tydligt. I förarbetena till plan- och 
bygglagen står: Stadens bebyggelse ska utformas med hänsyn till behovet av parker och andra 
grönområden. Grönstrukturen ska jämställas med bebyggelsen och trafikstrukturen. I 2 kap. 4 
§ i plan- och bygglagen anges att bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av parker 
och andra grönområden. I kulturminneslagen anges att förutom byggnader också en park, 
trädgård eller exempelvis en allé som är av kulturhistoriskt värde får förklaras som bygg
nadsminne trots att byggnad saknas. Även miljöbalken ger kommunerna stöd genom möjlig
heten att säkerställa värdefulla natur- och kulturmiljöer och att bevara den biologiska mång
falden. I miljöbalken accentueras främjandet av en hållbar utveckling och att tillförsäkra nu
varande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Behovet av grönområ
den i tätorter och i deras närhet ska särskilt beaktas. Av stort allmänintresse är gröna kilar och 
gröna bälten i och kring bebyggelse (Prop. 1994/95:230, s. 124). Också i regeringens skrivelse 
En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173) anges att kommunal naturvård och naturvård i 
tätortsnära områden bör stärkas samt att den tätortsnära naturen bör få betydligt större värde 
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och betydelse vid planering. I skogsvårdslagen (1979:429) anges klart och tydligt att 
skogsägaren skall ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av 
skog vilket även inbegriper den stadsnära skogen. 

Sveriges riksdag antog i april 1999 15 miljömål som beskriver den kvalitet och det tillstånd 
för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Strävan 
är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen vilket innebär att alla viktiga 
åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). I 
november 2005 antog riksdagen ett 16: e miljömål Ett rikt växt- och djurliv: 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal16.php   2006-01-31 

I detta miljömål framgår vikten av att vi har tillgång till naturmiljöer och sambandet mellan 
sådana miljöer och folkhälsan (se även bilaga 1). 

Rosenbergsstugan i naturreservatet Oset i östra kanten av Örebro. Foto: Ulf Sandström 

Grönstrukturens funktioner 

Parker och andra grönområden fyller viktiga funktioner i staden. De är platser för motion, 
rekreation, för möten samt har mycket positiva effekter på den mentala hälsan. Många 
stadsinvånare upplever stress i vardagen och kan i parker uppleva ett lugn som inte finns i 
stadsmiljön i övrigt. I dagens samhälle är tystnaden och även mörkret en bristvara. I större 
städer kan det till exempel vara svårt att finna bullerfria platser varför det är av stort värde att 
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bevara områden av sådan storlek att tystnad, men också ostördhet och avskildhet, kan 
upplevas. Sjukhem, ålderdomshem eller sjukhus där patienterna har utsikt över, och gärna 
tillträde till, en park har stor betydelse för tillfrisknad och rehabilitering. En park eller annat 
grönområde i staden kan följaktligen fylla flera funktioner samtidigt, till exempel som 
rekreationsområde, som utflyktsmål och därmed en pedagogisk roll för förskole- och 
skolbarn, förbättra lokalklimatet, ta hand om dagvatten samt öka den biologiska mångfalden 
(för ytterligare exempel se bilaga 2). Under senare tid har stadens grönområden 
uppmärksammats alltmer och framför allt deras mångfunktionella betydelse för att uppnå 
hållbara städer. Mot den bakgrunden sammanfattar Boverket (1992) grönstrukturens betydelse 
under sex rubriker: 
1.	 för människors rekreation, vardagsfritid och hälsa 
2.	 för bevarande av den biologiska mångfalden 
3.	 som stadsbyggnadselement, en betydelsefull del av stadsstrukturen 
4.	 för stadens kulturella identitet 
5.	 för stadens hälsa: klimatförbättringar, luftrening, stoftfilter och bullerdämpare 
6.	 för biologiska lösningar på kommunaltekniska frågor, till exempel lokalt omhänderta

gande eller rening av dagvatten. 

Nackdelar och problem med stadens grönstruktur 
Det finns naturligtvis även nackdelar med grönområden i staden. Exempel på sådana är aller
giproblem.  Överkänsliga reaktioner och allergiska besvär kan uppstå dels av höga pollenhal
ter i luften och dels av föroreningar och stoft som fastnar på pollen och frön. Al, björk, ek, 
hassel, sälg och långt gräs är exempel på växter som kan ge luftvägsproblem. 

Ett annat exempel på nackdel är att grönområden kan upplevas som hot eller barriärer. Till 
exempel är det inte ovanligt att kvinnor upplever dåligt överblickbara parker som obehagliga 
och slutna och att risken för överfall där känns mer påtagligt jämfört med mer öppna platser 
eller sådana med aktiviteter i. Ett tredje exempel är som exploateringshinder för bebyggelse 
eller andra strukturer. Dessa nackdelar bör dock vägas mot parkers och övriga grönområdens 
sociala, kulturella och ekologiska värden i staden. 

Hot mot grönstrukturen 

Stadens grönstruktur har som redan nämnts flera funktioner som sammantaget förmedlar 
sociala, kulturella och ekologiska värden. I en stad med stor nettoinflyttning blir det gärna 
förtätningar eller kompletteringar i det urbana landskapet, dvs. ej hårdgjorda obebyggda ytor 
exploateras genom nybyggnationer, byggnader placeras nära varandra och nya gator och par
keringsplatser anläggs. Följden blir att andelen bebyggd och övrig hårdgjord yta i staden ökar 
vilket medför att mellanliggande friytor minskar. Med friyta menas här markområde som inte 
är avsett för byggnader eller trafikanläggningar. Annat som exploateringen kan medföra är 
ökande antal barriärer, till exempel byggnadskomplex eller hinder i form av trafikintensiva 
gator, som är svåra för invånarna att passera. En sådan förtätningsstrategi har anammats av 
många större tätorter i Sverige vilket inneburit att arealen grönområden i dessa successivt 
minskat. Ett tredje hot är kommersiella intressens önskemål att placera reklamskyltar, master 
eller liknande konstruktioner i grönområden antingen med syftet att synas så mycket som 
möjligt eller, tvärt om, att gömma dem. Sådana inslag gör totalupplevelsen av grönområdet 
påtagligt negativ. För att inte grönstrukturen ska ses som presumtiva exploateringsytor måste 
följaktligen ett underlag tas fram som visar vilka värden stadens parker och grönområden kan 
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ha. Den attraktiva staden kräver att man tar tillvara de värden som förekommer i 
stadsgrönskan. 

Uppskattade egenskaper hos grönområden 

Ett grönområdes värde ur rekreationssynpunkt kan ses från flera perspektiv. Oftast har till
gången på spår, leder, rast- eller grillplatser, antalet besökare m.m. varit vägledande. Men det 
finns också andra kvaliteter värda att lyfta fram, till exempel graden av avskildhet från andra 
människor, frånvaro av anlagda miljöer, känsla av mystik och rymd, möjlighet till spänning 
och utmaning. Olika personer har varierade förväntningar när de går ut i ett grönområde och 
detta beror bland annat på tidigare erfarenheter, ålder, i vilket skede i livet man befinner sig, 
sinnesstämning mm. Enligt miljöpsykologisk forskning finns vissa egenskaper i landskapet 
som uppskattas extra mycket av oss människor. Det är 
♣ stor variation 
♣ bra tillgänglighet – det ska vara lätt att ta sig till området och vistas där 
♣ gärna storvuxet, till exempel grova träd 
♣ ålderdomligt som exempelvis gamla kulturbyggnader, gamla träd etc. 
♣ tradition och historia 
♣ naturlig vegetation 
♣ artrika miljöer med mycket blommor, fåglar och andra djur 
♣ ljusa miljöer som man kan se lite längre in i och inte ger ett hotfullt och mörkt intryck 
♣ öppna vattenytor eller strömmande vatten – ger ofta liv och rörelse 
♣ intryck av omsorg 
♣ rundade linjer och former – inbjuder mer att vistas i än kantighet 
♣ särpräglade miljöer och platser – som skiljer sig från vardagen. 

Modern forskning har visat att bilförares körsätt påverkas av estetiskt tilltalande trafikmiljöer. 
Drottenborg (2002) har visat att bilförare kör långsammare i vackra trafikmiljöer jämfört med 
fula vilket även innebär ökad säkerhet för medtrafikanter. Vackra miljöer i hennes forskning 
var vegetationskantade gator med träd- och blomplanteringar medan fula var hårdgjorda ytor 
med lite eller ingen vegetation på sidorna. 

Parkkaraktärer 
Svenska forskare har funnit att när invånare eller organiserade grupper använder parker eller 
liknande grönområden så efterfrågas särskilda karaktärer eller egenskaper (Grahn, 1991). 
Dessa egenskaper sammanfattas i åtta parkkaraktärer som är särskilt uppskattade. Karaktä
rerna går i en gradient från mer naturliga till av människan danade. Till exempel är det viktigt 
med förekomst av parker som inbjuder till spontanaktiviteter. Parkkaraktärerna med
respektive egenskaper samt exempel på dessa i Örebro framgår av tabellen nedan. 
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Karaktärer eller innehåll hos parker eller annat grönområde som ofta efterfrågas av invånare i staden, samt
exempel på dessa i Örebro tätort. Observera att en enskild park/grönområde kan innehålla flera karaktärer 

Den robusta parken/grönområdet Den fina parken/grönområdet 

Karaktär Egenskaper Exempel i Örebro Karaktär Egenskaper Exempel i Örebro 

Den vilda Vildvuxet, vat
ten, stora stenar, 
mystik 

Hjärstaskogen, 
Sommarro, 
Gladarberget 

Artrika Hög variation av 
växter och djur, 
stora träd 

Enebuskabacken, 
Oset, Vattenparken 

Stora sko
gen 

Oändlighets
känsla, varierad 
terräng, leder 

Varbergaskogen 
Karlslundsskogen, 
Markaskogen 

Aktivitets
parken 

Öppna ytor, 
vegetation som 
ger lä, kort gräs 

Rosta gärde, Ekängen, 
Pettersberg 

Lekvänliga Av naturkaraktär, 
buskar att leka i 

Stora Holmen, delar 
av Baronbackarna, 
Sveaparken 

Rofyllda Lugn, stor, 
kulturpräglad, 
välskött 

Stadsparken, Karlslund, 
kyrkogårdar 

Festparken Människor, 
nöjen, kafé, 
upplyst, 
välskött 

Varbergaparken, 
Stadsparken 

Prydnads
sparken 

Kulturell, sta
tyer, minnes
märken, 
blomsterarran
gemang 

Henry Allards park, 
Stadsparken 

En vilopaus i Sveriges vackraste park 2004, Stadsparken i Örebro Foto: Ulf Sandström 
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Grönstrukturen viktig under alla årstiderna 

Oftast förknippas stadens grönska i första hand med sommarhalvåret medan den under övriga 
årstider, främst vintertid, kommer i skymundan. Men vi bor i staden året runt och en 
promenad bland fallande höstlöv, en skidtur längs Svartån eller en nyvaken fjäril i vårens 
skira grönska är fina upplevelser för alla och envar. Att kunna följa året genom att uppleva 
årstidernas speglingar i träden och annan vegetation är en viktig kvalitet i stadens vardagsliv. 
Följaktligen bör alla årstider beaktas i planeringen av stadens parker och övriga grönområden 
för att tillgodose invånarnas behov av upplevelser och utevistelse året runt. 

Skridskoåkning på Svartån vid Örebro slott. Foto: Ulf Sandström 
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2. Tre perspektiv 
Örebro grönstruktur utgår ifrån tre perspektiv, nämligen det sociala, kulturella och det 
ekologiska, vid beaktande av stadens grönstruktur. Motiven är flera. Staden är främst 
människorna som bor där. Utan möten och relationer mellan människor i staden skulle dess 
fysiska strukturer vara ointressanta för de flesta. Följaktligen är det sociala perspektivet ytterst 
viktigt. Men invånarna präglas av stadens historia i form av dess kulturella arv. Det sätter sin 
prägel på dagens och morgondagens användning av staden från exempelvis tidigare
planläggning av gator och byggnader till gamla gårdsnamn mm. Även förekomst av äldre 
parker, alléer, trädgårdar mm. uppskattas mycket. Sådana strukturer ingår också i stadens 
grönstruktur. Det ekologiska perspektivet i form av stadens grönska är en viktig tillgång i 
vardagslivet. Trots att vi fjärmar oss mer och mer från naturen, genom att bosätta oss i 
tätorter, kan vi inte komma ifrån att vi är beroende av den på många sätt. Vi tar ofta för givet 
att trädet eller parken i vår närhet alltid ska finnas där och reagerar först när något hot dyker 
upp. Följaktligen är det sociala, kulturella respektive det ekologiska perspektivet viktigt för 
staden och dess invånare. Nedan utvecklas dessa tre perspektiv. 

Stadsparken en solig vårdag. Wadköping skymtar i bakgrunden. Foto: Ulf Sandström 

Det sociala perspektivet 
Gröna områden har sociala värden. De ger möjlighet till rekreation och upplevelser såväl till 
vardags från arbetsplatsens fönster eller i bostadens närhet som vid helger när man gör längre 
utflykter. Stadens parker och övriga gröna områden ger möjlighet till stillhet, avkoppling, 
frisk luft, lek, motion och odling. Grönområden kan fungera som informella mötesplatser eller 
platser för evenemang och fest. Tillgång till grönska i omgivningen är ett grundläggande be
hov och har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. En förutsättning för att män
niskor ska nyttja gårdar, parker och andra grönområden är att miljön är utformad så att den 
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inbjuder till utevistelse. Då finns en rad aspekter att ta hänsyn till. (Det sociala perspektivet 
berörs även i det kulturella och ekologiska perspektiven). 

Närhet 

Avståndet mellan bostaden och grönområdet har betydelse för i vilken grad grönområdet 
nyttjas. Studier visar att grönområden inom fem minuters promenadavstånd används flitigt. 
Blir avståndet längre minskar användandet drastiskt. För barn, gamla och funktionshindrade 
betyder det att parken måste finnas inom 200 meters radie från bostaden. En bra nära gårds
miljö, till exempel förskolans eller skolans utemiljö, leder till mer utevistelse i parker och 
grönområden överhuvudtaget. Vid planering av bostadsnära utemiljöer bör man därför beakta: 
¾ gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och äldreboendet till grönområdet 
¾ tillgänglighet för funktionshindrade 
¾ stimulans till daglig utevistelse 
¾ tillgänglighet till grönområde i form av gång- och cykelvägar eller kollektivtrafik 
¾ tillgång till parkeringsplatser 
¾ hinder eller barriärer mellan bostad och grönområde, exempelvis trafikleder 
¾ vägar samt gångstråk som kan upplevas hotfulla 
¾ risken för överfall. 

Varbergaparken. Foto: Gunilla Molin 
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Figuren visar vilka färdsätt som invånarna i Örebro väljer till mål på olika avstånd från bostaden. Resultatet visar 
att närheten är viktig. För mål längre än en km bort minskar promenaden snabbt. På samma sätt minskar cykeln 
vid cirka 3,5 km där bilen tar vid. Bussen börjar användas vid avstånd större än en km och endast i svagt ökande 
grad för att sedan plana ut vid cirka 10 km. Från Stadsbyggandskontorets resvaneundersökning 2003 där 1300 
invånare tillfrågades. 

Trygghet och säkerhet 
En park eller annat grönområde ska upplevas som tryggt och säkert men det kan vara svårt att 
anpassa det efter allas upplevelse av vad detta innebär. En insynsskyddad plats upplevs hotfull 
av några, medan andra väljer platser just för avskildheten. Områden som upplevs trygga och 
säkra, oavsett ålder eller aktivitet, besöks också flitigt – och det är ju vad vi vill med våra 
grönområden. När ett grönområde planeras kan det vara viktigt att ur trygghets- och säker
hetssynpunkt utgå från några parametrar: 
¾ häckar, träd eller annan avskärmning utan möjlighet till insyn bör undvikas 
¾ belysning vid avskilda platser, bänkar och gångstråk ökar tryggheten 
¾ sittplatser på regelbundna avstånd för att kunna stanna upp, sitta ner och vila är viktiga för
      många, särskilt äldre 
¾ vägen till grönområdet (hinder eller barriärer, trafik, belysning, tunnlar) bör vara

 inbjudande 
¾ skyltning eller annat som gör det lätt att hitta till och i grönområdet är viktigt 
¾ framkomligheten exempelvis för äldre och funktionshindrade 
¾ sociala kontakter. 
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Zonering 
För att minska obehagskänslan för hot och till och med risk för överfall så kan en lösning vara 
att planera parker i olika vegetationszoner eller stråk. Detta innebär att till exempel träd och 
buskar i vissa delar av parken eller grönområdet tillåts expandera medan de i andra delar hålls 
tillbaka. Resultatet blir att i de lite tätare områdena, som gynnar floran och faunan, kan man i 
högre grad vistas i när det är ljust. De betydligt glesare områdena väljer man främst under den 
mörka delen av dygnet eftersom de känns tryggare att vistas i.

   Mejeriet i Karlslund. Foto: Gunilla Molin 

Rekreation 

Rekreation handlar om att människor ska få tillfälle till återhämtning från krav i arbete och 
hem, stimulans till nya tankar och aktiviteter samt till fysisk aktivitet. Rätt planerade 
grönområden leder till att fler människor lockas att gå ut, flanera och vila sig från alla krav 
som vardagslivet ofta ställer. Att vara i naturen, ta en promenad eller sitta på en bänk och 
koppla av, ger en förhållandevis snabb återhämtning från stressande upplevelser. Bra gårdar 
och utemiljöer nära bostaden väcker intresse för att vara ute i natur och mark. Ett grönområde 
för rekreation bör ha kvaliteter som: 

¾ ”tysta miljöer” avseende buller, trafik eller annan störning 
¾ sittplatser på regelbundna avstånd för att kunna stanna upp, sitta ner och vila 
¾ vackra vyer, färger att vila ögon och sinnen med 

Aktivitet 
Parker och grönområden ska också kunna stimulera till lek, rörelse och gemenskap. Leken ger 
glädjen och samvaron men är också ett led i barnens utveckling som till exempel motorik och 
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social kompetens. Återigen har utformningen av den bostadsnära miljön, förskole- och 
skolmiljön stor betydelse. Parker och grönytor ska även kunna användas för olika former av 
fysisk aktivitet som bollspel och motionsgymnastik. Bostadsnära grönområden ska inbjuda till 
aktivitet och då bör man diskutera frågor som: 
• ytornas storlek 
• variation och omväxling 
• kreativitet och utmaning 
• olika intressen beroende på ålder, kön och funktionshinder 
• slitage 
• närhet till trafikleder, byggnader eller annat som kan komma i konflikt med aktiviteten.

 Badet i Hästhagen i västra delen av Örebro har även kanotuthyrning Foto: Gunilla Molin 

Åldersgrupper och kön 

Barn upp till 12 år är den åldersgrupp som mest använder stadens grönområden. Därnäst kom
mer tonåringar följt av pensionärer mellan 65 och 75 år. Minst utnyttjar personer över 75 år 
grönområden. Detta trots att studier visar att just den åldersgruppen önskar vara ute i mycket 
större utsträckning än vad de faktiskt är. För kvinnor är upplevelsen av otrygghet en begrän
sande faktor vilket även gäller för äldre och för människor med funktionshinder där också 
tillgängligheten är av stor betydelse. Med hänsyn till människors olika behov och möjligheter 
är det viktigt att beakta: 
• barns möjligheter till lek och rörelse i närmiljön 
• äldre och funktionshindrades upplevelse av trygghet i och tillgänglighet till grönområdet 
• kvinnors upplevelse av hot och hinder 
• grönområdets möjligheter till variation och samspel för olika gruppers vistelse 
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 Stadsparken, avkoppling för alla. Foto: Gunilla Molin 

Nyckelord: närhet, trygghet och säkerhet, rekreation, aktivitet, jämställdhet

 Vid Svartåns mynning på väg ut i Hemfjärden. Foto: Ulf Sandström 
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Det kulturella perspektivet 

Den kulturella aspekten inrymmer två delar: dels den kulturhistoriska synvinkeln på vår miljö, 
dels miljön som ram och arena för kulturverksamhet – musik, konst, teater mm. De samman
faller inte sällan genom att vissa kulturhistoriska miljöer är betydelsefulla samlingsplatser för
kulturevenemang. Även nybyggda kulturarenor blir, genom att de ofta ges en intressant form, 
med tiden kulturhistoriskt intressanta. 

Kulturhistoriska miljöer kan vara dels den byggda fysiska miljön men också den omgivande 
gröna miljön, till exempel parker, trädgårdar, åkrar, ängar och betesmarker. Det är miljöer 
som mer eller mindre tydligt bär vittnesbörd om hur tidigare generationer levt och verkat.
Även yngre miljöer med stildrag och funktioner som i nutiden har förändrats räknas hit. Det 
är därför viktigt att lyfta fram de tydliga exemplen och ge dem några typer av skydd. 

Att bevara kulturhistoriska element från olika skeden i stadens och landsbygdens utveckling 
ger kontinuitet och lokal identitet. Detta skänker oss en trygg bas i den annars mycket rörliga 
och ständigt föränderliga moderna tillvaron. Tillsammans med naturens förutsättningar ger det 
en utgångspunkt för grönstrukturen som, rätt utnyttjad, också ger en god grön miljö ur den 
sociala aspekten. Det ger också en samverkan med den ekologiska aspekten, eftersom de kul
turhistoriska miljöerna har haft lång tid på sig att skapa en egen ekologisk balans som med 
tiden har blivit en del av det kulturhistoriska värdet. 

Det biologiska kulturarvet är kulturens spegel i naturen. 
Projektet Skog och historia 

Kategoriindelning 

De kulturhistoriska platserna och miljöerna har stor betydelse för de flesta människor. De är 
ofta landmärken i staden eller på landsbygden, platser för kulturevenemang, utflyktsmål för 
de egna invånarna mm. De mer särpräglade är också besöksmål för turister. Men även de 
vardagliga miljöerna kan ha ett kulturhistoriskt värde, t ex bostadsområden, som är typiska för 
sin tid och kategori, eller koloniområden som från början växte fram ur ett basbehov – arbe
tarbefolkningens livsmedelsförsörjning. 

Under följande rubriker kan man sortera in platser och miljöer med kulturhistoriskt värde, 
som även har stor betydelse som gröna miljöer: 

� Parker 
� Alléer och esplanader 
� Koloniområden 
� Kyrkogårdar 
� Gårdar och byar i och runt staden 
� Forn- och kulturlämningar 
� Gammal infrastruktur 
� Skogar, hag- och betesmarker 
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� Villabebyggelse 
� Parker och gårdar som tillhör bostadsbebyggelse 
� Gårdsmiljöer i centrala Örebro 

Här följer en beskrivning av varje kategori, dess innebörd, den kulturhistoriska betydelsen
samt exempel i Örebro. 

Parker 
Parker definieras här som innerstadens anlagda parker med detaljerad gestaltning, ägda och 
vårdade av kommunen. De började anläggas då stadsbebyggelsen och befolkningen växte, i 
likhet med alléerna och esplanaderna av brandskydds- och hälsoskäl. Ett annat viktigt motiv 
var att man ville ha mötesplatser i det fria, områden där man kunde promenera och synas. Den 
borgerlighet som såg till att de anlades hade också en moralisk aspekt: att ge den arbetande 
befolkningen en mötesplats som alternativ till ”det fördärvliga kroglivet” som det uttrycktes 
av samtiden. 

En föregångare var Slottsparken som anlades på 1770-talet på den yttre borggården till slottet 
och som var tillgänglig för allmänheten. Parkerna i den första stadskärnan, på åsen och i dess 
omedelbara närhet, är belägna i åns närhet på mark som tidigare var glest bebyggd eller ex
tensivt använd. I de utvidgningar av staden som kom till stånd från 1880-talet och framåt in
gick däremot parkerna som en naturlig del redan från början. De ingick helt enkelt i tidens 
stadsbyggnadsmönster. En enklare typ av park är de som i stadsplanerna markerats som små 
ursparingar i bostadskvarter, där det i stället för bebyggelse har anlagts park. Exempel på så
dana är Viktoriaparken och Malmplan. De har stor betydelse som neutral vistelseyta i villa
och egnahemsområden. Den senast anlagda egentliga parken är Hagen i Ladugårdsängen från 
1992. Parkerna har en självklar plats i staden men har periodvis setts som markreserv, t ex för 
daghem. De har då mer än naggats i kanten och deras form och gestaltning förvanskats, t ex 
Karl Johans park och Oskarstorget. Det har även inneburit att den allmänt tillgängliga ytan 
har minskat. 

Oskarsparken en vinterdag. Foto: Ulf Sandström 
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Alléer och esplanader
Alléer och esplanader började anläggas i Örebro efter tillkomsten av det sena 1800-talets 
stadsplaner. De flesta finns kvar, väl inarbetade i stadens struktur. Två av de tydligaste ex
emplen är Hertig Karls allé och Oskarsvägen. De skapades när medvetenheten hade väckts 
om vilken stor betydelse som luft, ljus och grönska hade för människors hälsa. Samtidigt hade 
1800-talets många stora bränder i rikets tätbyggda trästäder lett till att man började använda 
sig av den brandbegränsande egenskapen hos grönska i parker och i breda trädplanterade ga
tor på jämna avstånd i de nya stadsdelar som växte upp, dels i avbrända och dels i nyanlagda 
stadsdelar. Förutom det stora kulturhistoriska värdet har de fortfarande mycket stor funktio
nell betydelse för luftkvalitet, trivsel och variation i stadsbilden. Det ekologiska värdet är 
samtidigt mycket stort (se avsnittet ”Den ekologiska aspekten”). 

Oskarsvägen med tillhörande allé Foto: Gunilla Molin 

Koloniområden 
Staden har tre stora koloniområden vilka anlades i början på 1900-talet i stadens utkanter.
Örnsro koloni grundades år 1905 och är därmed äldst. Älvtomta och Alnängarnas 
koloniområden grundades 1917. Dessa områden ligger nu relativt centralt sedan stadsområdet 
utvidgats med bostads- och arbetsområden. Fler har funnits men har försvunnit när 
bebyggelsen har förtätats. Domarringens koloniområde tillkom i utkanten av den växande 
bebyggelsen i Almby som 1927 blev municipalsamhälle. Domarringen ligger idag i den södra 
utkanten av staden och gränsar mot naturmark. I och med universitetets expansion rycker 
emellertid stadsbebyggelsen allt närmare. 

Koloniområdena Örnsro och Älvtomta utarrenderas av Örebro kommun medan Alnängarna 
utarrenderas av privat markägare. Dessa områden är inhägnade och slutna för allmänheten, 
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men odlas intensivt och har därför visuellt lika stor betydelse för den förbipasserande som 
stadens anlagda parker. Deras ekologiska betydelse är naturligtvis stor. 

Områdena tillkom under en tid då trädgårdsodling hade fått fäste bland den breda allmänheten 
och det var självklart att i möjligaste mån odla egna rotfrukter och grönsaker, bär och frukt. 
Koloniträdgårdar anlades av eller för föreningar bestående av arbetare som bodde i hyreska
serner utan egna trädgårdar. Det var länge mer eller mindre ekonomiskt nödvändigt med den 
egna odlingen. Det gällde särskilt under 1910-talets krigsår som var krisår för den svenska 
folkförsörjningen. 

FAKTARUTA 

Alnängarnas koloniområde anlades av arbetarna på deras eget initiativ på SJ:s 
centralverkstad år 1911. Mark till 360 lotter uppläts av arbetsgivaren mot arrende. 
Det utökades 1918 till 563 lotter. Varje år hölls offentliga kolonifester under åren 
1913-49, och därefter höstfester för medlemmarna. Idag har området 292 lotter, de 
flesta med stuga. Marken på totalt ca 92 000 m2 arrenderas av ägaren Jernhusen. 
Vatten från Svartån finns framdraget till varje kolonilott medan kommunalt vatten 
finns att tillgå vid några pumpar inom området. Dusch och toaletter finns i 
anslutning till en föreningsstuga mitt i området där även en dansbana finns. 

Foto: Gunilla Molin 

Kyrkogårdar 
Kyrkogårdar har sin största betydelse som minnesplatser för anhöriga, men fungerar även i 
viss mån som parker. Stadens historia berättas via deras gravstenar och monument. Detta
borde vara platser präglade av lugn och stillhet, men vissa har i Örebro stad kommit att ligga 
vid några av de större infartslederna. Detta ställer höga krav på att gestaltningen utförs så att 
man kan ”glömma bort” trafikmiljön. 
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De första kyrkorna och kyrkogårdarna i det som kom att bli Örebro stad har medeltida rötter, 
till exempel Nikolai och gamla Längbro kyrka. Den senare stod ungefär vid platsen för
nuvarande Olaus Petri vårdcentral men revs redan på 1550-talet i likhet med Ånsta kyrka 
strax söder om staden.

   Nikolaikyrkans park är en värdefull grön oas i stadens centrum Foto: Gunilla Molin 

Vid kyrkor anlades alltid begravningsplatser, helgad mark där de döda skulle kunna vila i frid. 
Av hygieniska skäl tillkom ny lagstiftning om begravningsplatser i rikets städer år 1803, vil
ket ledde till att dessa måste flyttas utanför stadens gränser. Det hade också praktiska skäl: 
gravarna räckte helt enkelt inte till för en växande stadsbefolkning. Södra kyrkogården och 
Olaus Petri (tidigare Norra kyrkogården) kom till i samband med detta och cirka hundra år 
senare den nuvarande Norra kyrkogården. Runt Nikolaikyrkan anlades istället en park succes
sivt under 1800-talet. Denna har förenklats betydligt under senare delen av 1900-talet men 
fungerar fortfarande som park mitt i stenstaden. 

Utanför den centrala staden finns Mosjö och Almby i söder samt Hovsta i norr med medeltida 
rötter. Den nya Längbro kyrka med begravningsplats i väster tillkom cirka år 1900 sedan be
folkningen i västra delen av staden växt kraftigt under några decennier. Dessa kyrkogårdar är 
alla i bruk och växer. 

Gårdar och byar i och runt staden 
Vartefter staden har växt har den omgivande landsbygden införlivats i stadsbebyggelsen. Ut
vecklingen accelererade under efterkrigstiden då Örebro stad successivt köpte in omgivande 
mark som markreserv för allmännyttans bostadsbyggande. Fram till 1970-talet undanröjdes 
den gamla bebyggelsen utan några större betänkligheter från de styrande. På några platser fick 
små rester av de gamla by- och gårdsmiljöerna finnas kvar. Dessa har tagits i bruk på nya sätt 
och ger profil och identitet åt stadsdelarna. 

Helt utraderade byar är t ex Lundby, Vivalla och Tybble. Av Näsby finns en gård kvar i ut
kanten av den gamla bykärnan med odlingsmark i ett sammanhang med Osets naturområde. 
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Några av de större gårdar som rivits för ny bebyggelse, exempelvis Rosta, Bista, Aspholmen 
och Pilängen, finns kvar enbart som namn. 

Flera bevarade manbyggnader med trädgårdar har numera karaktären av park och de låter sig 
lätt fogas in i grönstrukturen. De flesta hyser olika typer av verksamhet och har för 
närvarande begränsad tillgänglighet för allmänheten. Exempel är Hjärsta, Varberga, Östra 
Mark, Mellringe, Nasta och Stora Hyddan. I randen av dagens Örebro finns by- och 
gårdsmiljöer som är av parkkaraktär. Vissa ligger i utvecklingsområden och kan vara hotade 
nu eller inom en nära framtid. Dit hör: Tybblelund, Ormesta radby (den ursprungliga 
bytomten i första hand men även torpområdet sydväst därom), delar av Hovsta-Gryt (på 
ursprunglig bytomt), Övra och Nedra Vallby, delar av Runnaby, torpmiljöer vid Karlslund-
Snavlunda, Södra Ladugårdsskogen, delar av Ekeby-Almby samt Stora Hyddan-Karlsdal-
Rosängen. Sommarroskogens gårdar (Sommarro, Lugnet, Hagalund, Hagtorp) har ett lika 
självklart bevarandevärde som dess redan uppmärksammade natur. Som särskilt 
bevarandevärda har gårdarna Karlslund och Hjälmarsberg pekats ut. De har valts ut som 
områden av riksintresse för kulturmiljövård. 

FAKTARUTA 

Karlslund tillhör de gårdar som bevarats, och ovanligt nog i sin helhet, tack vare att 
planerna på bostadsbyggande här kom till i en tid då förutsättningarna för att bygga 
bostadsområden i stort sett hade försvunnit. De kulturhistoriska och ekologiska värdena har 
sedan kommit att betraktas som så höga att ett bevarande av helheten - bebyggelsen, 
herrgårdsträdgården och parken, miljön kring ån med natur och lämningar av industriell 
verksamhet samt det storslagna odlingslandskapet - ses som mycket betydelsefullt för
Örebro. Parken och en stor del av byggnaderna är tillgängliga för allmänheten. 

Karlslunds herrgård Foto: Mats Rosenberg 
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Forn‐ och kulturlämningar 
Exempel på forn- och kulturlämningar är gravfält, gravhögar, stensättningar, odlingsrösen och
-murar, husgrunder, gamla bytomter, tjärframställningsplatser och liknande. Örebro ligger i en 
mycket gammal bygd och är rik på sådana lämningar. De berättar om traktens mer eller 
mindre gömda historia, och behöver skyltas eller annonseras på något sätt för att väcka in-
tresse. Ofta för att överhuvudtaget synas för den oinvigde. De kan då i gengäld ge en ny och 
rikare dimension till vistelsen i grönområdena och även en god anledning till att spara ett 
grönstråk. 

FAKTARUTA 

Hjälmarsbergs herrgårdsmiljö vid Hjälmarestranden har medeltida anor. Byggnaderna 
uppfördes huvudsakligen under 1700- och 1800-talen och ligger i ett välbevarat åker- och 
hagmarkslandskap som är karakteristiskt för delar av Hjälmarens stränder. Fornlämningar 
och odlingsrösen finns på markerna och vittnar om mycket lång mänsklig närvaro. Gården 
är privatägd och brukas fortfarande men vissa av hagmarkerna är tillgängliga och har 
skyltade promenadstigar med information om natur och kultur på platsen. 

Hjälmarsbergs herrgård ca fem km öster om Örebro tätort  Foto: Bergslagsbild AB 



   
 

 
 
 
  
  

 
 

  

 
  

                                                                                               

 

   
 

  
 

   
 

    

 
 
 
 
 

 

 

 
• Naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga hi

liksom lämningar efter äldre folklig kult. 

FAKTARUTA 
Enligt Kulturminneslagen (2 kap 1 §) är fasta fornlämningar lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Dit 
räknas 
• Gravar av olika former inkl kyrkogårdar och äldre gravfält 
• Stenar och bergytor med inskrifter, symboler eller andra ristningar eller målningar 
• Kors och minnesvårdar 
• Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål 
• Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit kring dessa, 

lämningar efter arbetsliv och näringsfång inräknat 
• Ruiner av borgar, slott kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt andra märkliga 

byggnader/byggnadsverk 
• Färdvägar, broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar 

för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter. 
• Skeppsvrak, minst hundra år gamla som vrak 

storiska minnen är knutna 

Foto: Gunilla Molin 

Fornlämningar åtnjuter ett starkt kulturhistoriskt skydd i svensk lag sedan 1600-talet. Ett 
fornminnesregister har kontinuerligt förts hos Riksantikvarieämbetet där nya fornlämningar registrerats 
bland annat efter större fornminnesinventeringar. På grund av att senare seklers varaktigt övergivna 
platser är så många har det uppstått en praxis där man enligt vissa kriterier väljer ut vilka som ska 
registreras som ”fasta fornlämningar” med krav på vård, och vilka som ska betraktas som ”övriga 
kulturhistoriska lämningar” och då vara en typ av bevakningsobjekt. Länsstyrelsen ansvarar för urval 
och vård av fasta fornlämningar. 

”Kulturlämningar” är numera skyddade också enligt Skogsvårdslagen (§§ 14, 14a och 30) i samband 
med skogsbruk. I projektet ”Skog och historia” har Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i samarbete 
med Länsarbetsnämnden inventerat och dokumenterat fysiska lämningar av mänsklig verksamhet i
Örebro kommuns skogsmarker. Ett digitalt register har upprättats över dessa. 

36
 




 
 

 

                         

   

  

   

Gammal infrastruktur 
I Örebro med omgivning finns fortfarande gott om rester av jordbrukssamhällets infrastruktur, 
exempelvis vägsträckningar, broar, kanaler, stenmurar och hamnanläggningar. Vissa räknas 
som fasta fornlämningar och är skyddade enligt kulturminneslagen (se faktaruta). Andra kan i 
de flesta fall användas vardagligt och kanske utnyttjas som en av utgångspunkterna i den fy
siska planeringen. Alléer och odlingsmurar/stengärdesgårdar åtnjuter biotopskydd enligt mil
jöbalken. 

Sommarrovägen har riktigt gamla anor Foto: Gunilla Molin 

Delar av de gamla landsvägsträckningarna har medeltida rötter, i vissa fall ännu äldre. Många 
har använts som huvudvägar in i sen tid, men ersatts av nya rakare vägar eller leder. I vissa 
fall kan den gamla finnas kvar vid sidan av och beskådas som en ”årsring” förutom att den 
ofta används för lokal trafik. Några exempel är gamla Mellösa-/Vingåkersvägen från Almby
via Ormesta och Hjälmarsberg, gamla vägen från södra Örebro mot Adolfsberg/Mosås och 
gamla Glanshammarsvägen. Dit hör också till exempel Kåvivägen strax väster om järnvägen i 
Lillån. Vägarna är viktiga minnen, och fullt funktionsdugliga som t ex cykelleder. De kan då 
också fungera som ”gröna stråk”. 

Även de gamla järnvägsbankarna har ett kulturhistoriskt intresse som motiverar ett bevarande 
genom ny användning, det vill säga som idag Svartå- och Pålsbodabanornas bevarade delar. 
Broar, exempelvis de vid Snavlunda/Karlslund, är också viktiga delar i gammal infrastruktur. 
Man bör vara uppmärksam på det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets tillägg, som också 
har ett värde även om de ännu inte uppnått riktigt hög ålder. 

Skogar, hag‐ och betesmarker 
I omgivande skogar finns gott om spår från jordbrukssamhällets gårdar och torp. Själva be
byggelsen är försvunnen men kvar finns husgrunder, odlingsmurar och röjningsrösen, diken 
samt spår i flora och fauna av åkrar, ängar och hagmarker. I projektet ”Skog och historia”
finns dessa redovisade för Örebro kommun. Med hjälp av skyltning, kartor och liknande kan 
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de ingå i framtida generationers levande minne om bygdens historia. (Se även avsnittet ”Det 
ekologiska perspektivet”.) 

Även stadsmänniskan behöver stadens omgivning, t ex för en ridtur   Foto: Mats Rosenberg 

Villabebyggelse 
Kring det förra sekelskiftet växte stadens befolkning kraftigt i och med att industrier anlades
t ex SJ centralverkstad, Örebro pappersbruk, skofabrikerna m fl. Många arbetare organiserade 
sig i egnahemsföreningar som gav stöd praktiskt och ekonomiskt till den enskilde att bygga en 
liten ”villa” med litet uthus och trädgård. Egnahemsrörelsen uppstod som en reaktion på 
utvandringen och på lantarbetarnas inflyttning till städerna. Lantarbetarbefolkningen skulle 
ges bättre levnadsvillkor och förmås stanna i jordbruket och hemlandet. Gatunät inom 
området bekostades också av föreningen. Det är ursprunget till begreppet ”egna hem”, som 
också har kommit att användas generellt på den här typen av mindre villabebyggelse även om 
tomterna avstyckades och bebyggdes individuellt. Typen övergick så småningom, från slutet 
av 1930-talet, i ”småhusområden” med gruppbyggda små villor tillverkade i fabrik och 
monterade på plats samt i de nutida villaområdena. 

Ursprungliga egnahemsområden anlades med trädgårdar för vardagsbruk, dvs. man odlade
potatis, grönsaker, bär och frukt på de således intensivt nyttjade ytorna. Även om potatis- och 
grönsaksodlingen är betydligt mindre idag ger de ett lummigt och idylliskt helhetsintryck och 
skiljer sig radikalt från senare tiders trädgårdar, där gräsmattor, blomrabatter och prydnads
buskar och -träd dominerar. Sammantaget är alla sådana områden en typ av grönstruktur som 
inte är tillgänglig för allmänheten på annat sätt än visuellt. Däremot har de stor betydelse för 
stadens helhet inklusive dess ekologiska kvaliteter. 
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FAKTARUTA 

Goda exempel på egnahemsområden med föreningsbas är Hagaby och Rynninge. Även villorna 
vid Rostastrand byggdes på föreningsbas. Almby, Näsby, Sörby, Hjärsta, Holmen och Ånsta är 
andra områden med ursprung kring det förra sekelskiftet. Som strukturer har de kulturhistoriskt 
intresse – i vissa delar ett stort sådant. 

Allégatan i Hagaby Foto: Gunilla Molin 

Parker och gårdar i bostadsbebyggelse 
De bostadsområden som byggdes upp från efterkrigstiden och framåt innehöll redan i den 
ursprungliga planeringen parker och lekplatser. Idéerna om det goda bostadsområdet med hus 
byggda kring park eller ”storgård” kom bland annat från mellankrigstidens Tyskland, där
speciellt Berlin försågs med gröna bostadsmiljöer av samma typ som kom senare i Örebro. 

Rosta och Baronbackarna är praktexempel på tidiga bostadsområden. De har även fungerat 
som förebilder för arkitekter och planerare i det övriga Sverige. Närgårdar och stora gemen
samma parker centralt placerade och omslutna av huslängor. Gårdsbildningarna är fritt for
made. Även det något senare uppförda Markbacken hör hit men har en något tätare karaktär. 

Till en senare generation hör områdena i Västhaga, Varberga, Vivalla, Lundby och 
Brickebacken. De byggdes under miljonprogrammets tid, då man tillämpade rationellt och 
produktionsvänligt byggande. Det innebar rätvinklighet, avplaning av marken, stark 
funktionsseparering (trafik för sig, parkeringsytor och –garage), särskilda grönområden med 
enkel utformning, närparker, lekplatser. Centrumanläggningar och skolor/daghem ingick. Det 
var ett norm- och regelstyrt byggande för att garantera de kvaliteter man värderade högt under 
perioden, men även för att kunna ingå i den statliga finansieringsramen. 
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Rostaparken inbjuder till lek. Foto: Gunilla Molin 

Grundtanken var ”hus i park”, där barn för första gången fick en viktig roll i planeringen. 
Lekplatser av olika typ anlades: närlekplatser synliga från köksfönstren för de små barnen och 
lekplatser längre bort för de större, mer centralt placerade i området. Den hårda hanteringen 
av naturmarken gav dock en konstlad, helt av människohand skapad grön miljö, bl.a. schakt
massor samlade till kullar. 

Husen upplevs idag fortfarande som placerade i grönområde – stora gröna ytor finns mellan 
husen. Vårdade gårdar, parker och övriga grönytor i dessa miljöer är oerhört viktiga för att de 
ursprungliga idéerna anpassade till dåtidens barnfamiljer ska leva vidare. 

Gårdsmiljöer i centrala Örebro 
Innerstadens gröna miljö består förutom av parker och alléer också av de inre delarna av 
kvarteren, planteringar på fastighetsmark som inte alltid är synliga från gatan men som har 
stor betydelse för invånarnas livsmiljö. De kringbyggda kvarterens gårdsytor kan i bästa fall 
fungera som kvartersgemensamma parker med träd och buskar, planteringar och gräsytor med 
uteplatser. 

De flesta av gårdarna i stenstaden hade från början träd och även ett visst mått av annan 
grönska. Idag konkurrerar grönskan framför allt med bilar, eftersom behovet av 
parkeringsplatser är stort i samband med bostäder. Det är dock viktigt att bibehålla den gröna 
miljö som finns (se även bilaga 3). 
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Kvarter på Öster med mycket grönska på gårdarna. Foto: Gunilla Molin 

Nyckelord: Kulturarv, kulturhistoriska miljöer, kulturhistoriskt intresse, kulturrika platser, 
gårdar, hus i park 

Storbron i centrala Örebro med slottet i bakgrunden  Foto: Ulf Sandström 
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Det ekologiska perspektivet 

Naturen bistår oss med många tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Exempel är vattnets 
kretslopp, en stabil atmosfär, att mikroorganismerna frigör näringsämnen och bryter ned för
oreningar i mark och vatten. Till detta kommer en rad estetiska och kulturella värden. Följ
aktligen är det av vikt att den biologiska mångfalden upprätthålls till exempel för ekosyste
mens förmåga att klara av miljöförändringar och störningar. Eftersom staden representerar ett 
av de största ingreppen som människan gör i naturen är det viktigt att mildra dess negativa 
effekter. Ett sätt att göra detta är att värna om naturen i staden samt dess närmaste omgivning. 

FAKTARUTA 

Grönstrukturens ekologiska perspektiv innebär att parker och grönområden ökar stadens 
biologiska mångfald genom att fungera som livsmiljöer för växter och exempelvis mindre 
däggdjur, fåglar och insekter. Finns kontakt med omgivningen ges möjligheter för dessa arter 
att förflytta sig mellan staden och landet. Det ekologiska perspektivet omfattar även stadens 
klimat och luftkvalitet samt kretsloppsaspekter som exempelvis rening av dagvatten. 

Betad strandäng i Oset. Foto: Mats Rosenberg 

Det som karaktäriserar stadslandskapets grönstruktur är att grönområdena i stadens inre delar 
är mindre och ligger mer eller mindre isolerade från varandra medan grönområdena i stadens 
ytterområden är större och mer sammanhängande. En stad kan alltså betraktas som en mycket 
fragmenterad natur med parker eller andra grönområden som öar i ett övrigt av gator och 
byggnader hårdgjort landskap. Stadens biologiska mångfald beror följaktligen av flera 
faktorer. Ur artsynpunkt är det omgivande landskapets biologiska förutsättningar viktiga samt 
förekomsten av möjliga spridningsvägar för växter och djur mellan omgivning och stadens 
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parker och andra grönområden. Lämpligt är att vegetationen i spridningsvägarna liknar den 
som förekommer i omlandet. Barriärer i form av exempelvis större vägar eller stora öppna fält 
kan vara oöverstigliga hinder för flera växt- och djurarter. Parker och andra grönområden i 
stadsmiljön bör ha en varierad vegetationsstruktur. Följaktligen bör stadens grönstruktur bestå 
dels av ett antal större gröna kärnområden eller värdekärnor spridda runt stadskärnan samt 
dels parker och mindre grönområden i den bebyggda miljön och som tillsammans hänger 
samman i ett grönt nätverk – en grön infrastruktur. Denna infrastruktur underlättar för både 
människor, växter och mindre djur att förflytta sig dels mellan stadens grönområden samt dels 
mellan staden och dess omgivning. 

FAKTARUTA 

Biologisk mångfald (biodiversitet) avser variationen bland levande 
organismer i alla miljöer, inklusive land- och vattenmiljöer, samt de 
ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Detta 
innefattar diversitet inom och mellan arter samt mångfalden av ekosystem. 

FN, 1992 

Grundidén för Örebro grönstruktur, dvs. ett antal gröna kärnområden med kommunikationsstråk eller gröna stråk
(här pilar) mellan dessa. I Örebro centrum förutsätts att ett antal parker och andra mindre grönområden finns 
samt även mindre gröna stråk. Svartån är ytterst viktig och har en mycket stor betydelse som ett grönt stråk ge
nom landskapet. 
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Naturgeografiska regioner i Örebro 
Örebro berörs av två naturgeografiska regioner. Själva staden ligger i regionen skogsland
skapet omedelbart söder om gränsen för norrlandsterrängen och karaktäriseras av slätt, barr
skog, mycket myr och stora grusåsar. Området strax öster om Örebro stad tillhör regionen 
Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken och präglas av mosaikartat 
landskap, barrskog och odlingsbygd. Hela staden samt landskapet runt denna ligger under 
högsta kustlinjen. Som en följd av detta samt närheten till Hjälmaren har staden ett förhål
landevis gynnsamt klimat. Örebro ligger också i växtzon III vilket innebär ett tillräckligt bra 
klimat för att mer sydliga arter ska kunna förekomma här. 

Örebros läge i gränszonen mellan norrlandsterrängen och den mellansvenska odlingsbygden 
medför ett spännande möte mellan växt- och djurarter från de båda landskapstyperna. Detta, 
tillsammans med gynnsamma växtbetingelser, skapar förutsättningar för en stor biologisk 
variation i regionen. Det medför också att dessa landskapstyper ska värnas om och utvecklas 
för att därmed öka förutsättningarna att bibehålla och utveckla den ursprungliga floran och 
faunan med starka och livskraftiga populationer. Ett stort och varierat biologiskt utbud har 
också ett betydande rekreativt värde och en viktig pedagogisk betydelse. 

Grönområdens betydelse för stadens miljö 
En park eller annat grönområde avger vare sig buller eller föroreningar. Endast några meter in 
i en park är halterna av kolväten avsevärt mindre jämfört med gatumiljön. Urbana grönom
råden blir som större eller mindre öar eller stråk i stadslandskapet med många positiva effek
ter på stadens lokalklimat. En stad är oftast några grader varmare än sin omgivning genom att 
en s.k. ”värmeö” uppstår. Det beror största delen på den stora andelen hårdgjord yta som 
lagrar värmeenergin. Denna värmeö i kombination med höga halter av luftföroreningar med
för en ökad frekvens av molnighet och dimma som i sin tur ger högre luftfuktighet och större 
nederbördsmängder jämfört med omgivande land. Urbana grönområden minskar dessa effek
ter genom att de är svalare nattetid jämfört med den hårdgjorda ytan. Temperaturskillnaden 
skapar olika lufttryck mellan grönområdet och den bebyggda miljön vilket i sin tur ger upp
hov till svaga vindar från naturområdet ut i dess omgivning. En sådan ”parkbris” uppstår 
framför allt under inversionsnätter då föroreningshalterna är extra höga vilket innebär att luf
ten renas genom att den späds ut. Även gröna stråk in i staden från omgivande land förbättrar 
luftkvaliteten i staden genom att fungera som ventilationskanaler, särskilt vintertid när vin
darna är svaga och vattnen är isbelagda. Såväl större som mindre vegetationsklädda ytor 
minskar också effekterna av olika föroreningar genom att vegetationen tar upp vissa förore
ningar i stadsluften samt att partiklar fastnar i trädens bladverk. Regnet spolar sedan ned för
oreningarna på marken. En hektar blandad lövskog kan filtrera bort ca 15 ton stoft under ett 
år. 

Hög förekomst av lövträd medför att vegetationens luftrenande effekt minskas drastiskt under 
den del av året då träden inte bär löv. Hos barrträden är förmågan att rena luften ca 2-3 gånger 
större jämfört med lövträd beroende på att de är städsegröna, det vill säga gröna året runt. 
Anledningen till att inte barrträd används i stadsmiljön är att de är känsligare för föroreningar 
och annan stress än lövträd. De anses av tradition inte heller höra hemma i staden som stads
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byggnadselement på grund av trädens vegetationsstruktur. De är alltför täta och därmed 
skymmande. 

I stadens grönska hittar man en hel del växter och djur. Framför allt äldre grova träd kan inne
hålla flertalet arter som är anpassade till dessa miljöer. Träden är även bra som tillflyktsorter 
och häckningsplatser för fåglar i staden. Inslag av gamla ängs- och hagmarker som minner om 
den gamla markanvändningen är värdefulla eftersom de ofta har en rik flora och lägre fauna 
danad genom lång kontinuitet av bete eller slåtter. Sådana ytor bör värnas om.  Finns 
dessutom inslag av fornlämningar med sannolikt en hög biologisk variation ökar värdet 
ytterligare. 

En ”grön tunnel” att gå eller cykla i längs Skyttegatan. Trädkronorna fungerar dels som Foto: Ulf Sandström 
luftrenare och dels erbjuder de skyddade vistelserum och förflyttningsstråk en bit ovanför 
marken för t ex fåglar. 

Skötselstrategier för stadens parker och skogar 
Ansvaret för kommunens planlagda parkmark åvilar Tekniska förvaltningens parkavdelning. 
Fältarbeten uträttas av egen personal och upphandlade entreprenörer men även andra utföra
rekategorier förekommer. Kommunens skogsbruk är FCS-certifierat. Detta har medfört att 
skötseln av viss parkmark ligger på kommunens skogsförvaltning av praktiska eller andra 
skäl, exempelvis Varbergaskogen och Lundbyskogen. I perifera tätorters parkmark utförs 
skötseln genom verksamma vägföreningars försorg. 
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FAKTARUTA 
Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell oberoende medlemsorgani

sation med över 500 medlemmar från 60 länder. FSC har tagit fram internationella 
riktlinjer för ett hållbart nyttjande av världens skogar som successivt håller på att 
kompletteras med nationella och regionala regler. Reglerna är en sammanvägning 
av olika krav – hänsyn tas inte bara till miljön utan också till sociala aspekter som 
till exempel lokalbefolkning, arbetsrättigheter och ursprungsbefolkningars 
intressen. Huvudkontoret ligger i Mexiko. Idag (2006-12-31) är mer än 84,3 
miljoner ha skog och plantager i 76 länder FSC-certifierade. I Sverige är ca 10,4 
miljon ha (ca 45 %) produktiv skogsmark certifierad. Totala arealen skogsmark i
hela Örebro kommun är ca 63 400 ha varav ca 18 000 ha är FSC-certifierad. Detta 
motsvarar ca 28 % av skogsarealen. 

All planlagd park har kommunen klassindelat beroende på sitt ytutseende och krav på 
skötselintensitet. Så indelas gräsytor i fem olika skötselklasser från paradytor med 
intensivskötsel via bruksgräsytor, slaghacksytor till ängsytor med slåtter av skärande redskap 
och naturytor utan särskild vård. De hårdgjorda ytorna är klassade på samma sätt, t ex olika 
asfaltkvalitéer, plattor, grus och sandytor. En trädvårdsplan anger policyn för kommunens 
trädplanteringar och ligger till grund för årliga trädvårdsprogram som innehåller allt från 
skötseln av nyplanterade träd som vattning, gödning, etableringsbeskärning mm till de äldre 
trädbeståndens insatsbehov där farlighetsbedömningen är en viktig del. 

Skogbevuxen mark inom parkens ansvarsområde är likaledes klassad men här i fyra zoner, 
allt efter graden av mänskligt nyttjande. Detta presenteras i en naturvårdsplan som också an
ger den övergripande policyn och allmänna riktlinjer för skötseln inom respektive zon. Målet 
är att varje delyta inom respektive zon skall ha en åtgärdsplan som mer i detalj anger mål och 
medel för biotopen ifråga. Naturvårdsplanen och åtgärdsplanen ligger som utgångspunkter för 
det årliga naturvårdsprogrammets utformning där också allmänhetens synpunkter vägs in. 

Till naturvården räknas även viltvården in. Här ger kommunens fågelvårdsprogram förslag på 
generella för fågellivet biotopbefrämjande åtgärder som även gynnar den lägre faunan. Fågel
vårdsprogrammet innehåller också anvisningar för byggande och uppsättning av holkar samt 
vinterutfodring av småfåglar och övervintrande änder i Svartån. 
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Kajor och gräsänder kivas om det som kommunen   Foto: Ulf Sandström 
bjuder på vid Svartån nära Örnsro 

Skötselstrategin för hela parksektorn skall genomsyras av en ekologisk grundsyn som får 
komma till tals både i det dagliga utförandet och i den framtida planeringen. En strävan efter 
att minska de negativa effekterna av intensivskötsel skall alltid finnas. Exempel på detta är 
användandet av miljövänliga drivmedel i maskinparken, avstående från konstgödsel och be
kämpningsmedel, tillförande av mullmedel till mark genom krossning av höstlöv, ökad mång
fald och variation även i finparker genom till exempel ökad perennplanteringar mm. I partier 
där motsatsförhållandet människa – natur kan uppstå, exempelvis utefter gång- och cykelvä
gar, prioriteras alltid människans säkerhet och trygghetskänsla. I en variationsrik mångfalds
park kan den besökande människan ses som en toppkonsument ingående i parkens ekosystem. 

Spår av bäverns nattliga aktivitet på Stora Holmen .  Foto: Ulf Sandström
 i centrala Örebro 
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                               Rastplatser vid Hemfjärdens strand i naturreservatet Oset   Foto: Ulf Sandström 

. 

Nyckelord: gröna kärnområden, gröna stråk, grönstruktur, biologisk mångfald, ekologiskt 
perspektiv, parkmark 
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3. Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt redovisar de parker och andra grönområden i staden med närmaste omgivning 
som vi har idag. Dessa har placerats i klasser med utgång från värderingar utifrån det sociala, 
kulturella och ekologiska perspektiven. Riksintressen samt redan skyddade områden inom det 
geografiska område som detta program avser redovisas på en särskild karta. Riksintressen är 
objekt med så höga kvaliteter eller värden att de har stort allmänt intresse och därmed kan 
klassificeras ha nationell betydelse. Vanliga exempel är områden med stora värden för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet. Andra exempel på riksintressen kan vara 
byggnader eller byggnadskomplex, trädgårdar, naturområden eller geologiska formationer. 
Riksintressen ska skyddas för att så långt som möjligt bevaras opåverkade eller som en 
strategisk resurs (Miljöbalken 3 kap.). Slutligen redovisas de områden i staden som har längre 
avstånd än 200 meter till närmaste park eller grönområde. 

Parkmark och övrig grönyta i Örebro 

Naturvårdsverket definierar parker enligt följande: ”Parker och andra rekreationsytor i tät
orter avser områden som ligger inom gångavstånd från bostaden och där man normalt vistas 
kortare stunder under dag och kväll.” Arealen anlagd parkmark inom Örebro stad är ungefär 
98 kvm/invånare. Med anlagd parkmark avses i detaljplan angiven park. Det innebär att 
staden ligger ungefär på riksgenomsnittet för städer i motsvarande storlek avseende arealen 
för allmänheten tillgänglig grön mark. 

När det gäller tillgången till grönområden tillgängliga för allmänheten inom 5 km omkring
staden har Örebros invånare tillträde till cirka 48 % av totala andelen sådana områden på 
landsbygden. Det kan antas vara något högre än riksgenomsnittet för städer av motsvarande 
storlek. Med grönområden tillgängliga för allmänheten avses skog av olika slag, hygge,
sankmark, berg i dagen, blockmark samt öppen mark undantaget åker. Örebro kommun är den
största enskilda skogsägaren nära Örebro stad med cirka 3 500 hektar vilket motsvarar 
omkring 95 % av den totala arealen skog (olika slag av skog, hygge, sankmark, berg i dagen 
mm) i stadens omgivning. Denna omfattande ägarandel kan ses som en stor fördel eftersom 
det innebär att kommunen har stort inflytande över markanvändningen i dessa områden.
Övervägande delen av kommunens tätortsnära skog klassas som rekreationsskog i 
skogsbruksplanerna. 

Dokumenten Förslag till grönplan från 1980 och den tidigare översiktsplanen från 1991 säger 
att ”Grönområden skall som ekrarna i ett hjul leda ut från stadskärnan till bostads- och 
rekreationsområden” (Örebro kommun, 1980; 1991). Idag kan sägas att Örebro mer och mer 
har utvecklats från stjärnmönstret med gröna kilar in mot centrum till i många fall mer diffusa 
gröna stråk. Anledningen till detta är en kontinuerlig förtätning av staden och en fortsatt 
exploatering bör därför ske med försiktighet för att inte staden ska utarmas på för allmänheten 
tillgängliga parker och övriga grönområden. Den geografiska fördelningen av parker och
övriga grönområden i Örebro är trots detta relativt bra. Majoriteten av stadens invånare har 
förhållandevis nära till en park eller ett grönområde. Fortfarande finns också tydliga gröna 
värdekärnor i omlandet, vilket kan uppfattas som att ett grönt bälte håller på att utvecklas runt 
staden. 
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Innerstadsparker i Örebro 

Här följer korta beskrivningar med lite historik, dagens trädbestånd mm av några av stadens 
parker. 

Slottsparken 
Denna park är stadens första. Dåvarande landshövdingen J. A. Hamilton tog på 1760-talet 
initiativet till att omdana slottets yttre borggård till park med slingrande gångar och lövträd i
dåtidens stil. År 1872 övertog staden förvaltningen av parken och den fick beteckningen 
”allmän promenadplats”. Om kontraktets innehåll berättas att ”staden skulle svara för parkens 
underhåll utan någon annan ersättning till landshövdingen än att han finge rättighet taga de 
under vår och höst hopräfsade lövhögarne”. Slottsparken är idag mycket välbesökt. Den har 
ett rikt fågelliv med bland annat kanadagäss, grågäss, svanar och änder. 

Trädbestånd 
Stadens högsta och äldsta bokar, den högsta ca 30 meter. 

Staty i Slottsparken.  Foto: Lars-Erik Krafve 
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Henry Allards park (tidigare Centralparken) 
Parken byggdes 1913 i romantisk stil med slingrande gångar och mycket blommor. Varje år 
planterades en så kallad ”kaktusgrupp” vilket var typiskt för sekelskiftet. I samband med sta
dens 700-årsjubileum byggdes parken om i 60-talsstil med murar, plastglas och infravärme 
mot Olaigatan. Under 1970-talets början togs detta bort och parken byggdes om med öppna
sittplatser omgivna av klippta häckar. År 1996 genomfördes en ny ombyggnation med syftet 
att återskapa den i möjligaste mån till sin ursprungliga stil. Parken har idag en stram utform
ning med terrasser ner mot vattnet där speciella sittsoffor är placerade utefter muren. Dessa är 
en av de mest omtyckta sittplatserna i staden med sin utsikt över vattnet och slottet där öre
broarna gärna tar lunchrast. 

Trädbestånd 
Hängpil, pelarek, pelarasp och japanska körsbärsträd.

 Henry Allards park.  Foto: Lars-Erik Krafve 

Oskarsparken 
Parken byggdes 1894 och är en typisk ”stadens gröna lunga” med mycket stora träd. En del av 
parken utgjorde en gång i tiden apotekaren Frans Mikael von Akens trädgård i vilken han 
odlade sina medicinalväxter. Kvar som ett minne från den tiden finns ännu von Akens kastanj 
som är stadens äldsta träd, över 200 år gammalt. 

Trädbestånd 
Lind, alm, lönn, hästkastanj m fl. 

Aktiviteter 
I östra delen av parken finns en lekplats och i mitten av parken en tennisbana som numera 
används till bollspel. 
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Lekplats i Oskarsparken Foto: Lars-Erik Krafve 
. 
Stora Holmen 
Parken har tillhört slottet men ägs nu av kommunen. Stora Holmen  blev den andra parken
som byggdes i Örebro och initiativet togs av dåvarande landshövdingen N. Gyldenstolpe som 
år 1817 lät omdana sin kålgård till park. Parken byggdes i engelsk stil med slingrande gångar 
och många sorters träd. Stora Holmen var fram till 30-talet vad Stadsparken är i dag, en träff
punkt i stadens centrum. 1948 byggdes en miniatyrjärnväg ”Lilleputtåg” som sommartid är en 
populär attraktion. Stora Holmen har broförbindelse med Fredsgatan i väster, sjukhusområdet 
i norr samt sommartid färjeförbindelse med stadsparken. 

Trädbestånd 
I huvudsak lind, ek och lönn. 

Aktiviteter 
I västra delen av parken finns en lekplats med bilbana, kälkbacke och andra aktiviteter för de 
minsta. Sista april anordnas traditionellt valborgsmässoeld. 
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                          Barntåget på Stora Holmen.  Foto: Lars-Erik Krafve 

Stadsparken
År 1863 inköpte den ett år tidigare bildade ”Trädplanterings- och Trädgårdsföreningen i Öre
bro län” ett stycke mark på vilket dagens stadspark ligger. Området fungerade under många år 
som plantskola och senare trädplantering bakom en hög och tät häck, innan den 1933 genom 
en pristävlan fick grunddragen till sin nuvarande utformning. Från och med 1971 äger kom
munen Stadsparken. 

Dagens stadspark aktiverar alla åldrar med ett stort utbud av valmöjligheter när det gäller lek
och rekreation. Parken är inte längre bara en ”finpark” att promenera i utan även en funktio
nell rekreationspark med lekområden samtidigt som den är en lummig, omväxlande och 
vacker miljö för människorna att vistas i året om. På stora scenen förekommer musik, fri
luftsmöten och trivselkvällar. I centrum av parken, långt från all trafik, ligger en lekplats med 
ett rikhaltigt urval av lekanordningar samt två tennisbanor. En stor plaskdamm med duschar 
är belägen på en större grönyta avsedd för solbad, lek och spel. De hortikulturellt intresserade 
kan studera parkens trädgårdsarkitektur och växtmaterial, det senare inte minst i Blomsterga
tan. Ett stort antal tematrädgårdar finns i parken, bland annat japansk-, ros-, krydd- och 
woodlandträdgård. 

Trädbestånd 
Trädsortimentet i parken är rikt, ca 60 arter varav många sällsynta finns representerade, bland 
annat valnöt, rödek, magnolia, äkta kastanj, kaukasisk vingnöt. Huvudbeståndet utgörs av 
lind, lönn, ek, bok och alm. 
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Statyn Balans i Stadsparken. Foto: Gunilla Molin 

Hagaparken 
Hagaparken utlades för första gången som parkmark på den Tengvallska stadsplanen från 22 
juni, 1888. Den utformning parken fick i slutet av 1800-talet har i stora drag bibehållits till 
idag. Parken fick en tidstypisk utformning med snirklande gångvägar. Mellan dessa finns 
plana gräsytor med träd och buskar av solitär karaktär. Detta var ett uttryck för den fria 
engelska parkstilen, dock i miniatyr, den så kallade tyska stilen. Parken restaurerades 1977. 
Målsättningen var att behålla karaktären av äldre park, med gångvägar och sittplatser. 

Trädbestånd 
Lönn och ek dominerar i parken, pilar och alar längs åkanten. 

Karl Johans park 
Parken, som byggdes etappvis under åren 1913 – 1945, innehåller ett stort antal äldre träd 
särskilt ekar. Gång- och cykelvägar är funktionellt inlagda i parken. Parken byggdes om med 
hjälp av stadsbidrag 1975. Detta gjordes som en förbättring av boendemiljön och målet var en 
stadsdelspark med aktiviteter för hela familjen. Lekplats med lektorg och gräsytor för spel 
anlades. Pergola och sittplatser med buskar och blommor anlades för de äldres samvaro. I 
slutet av 1970-talet anlades en barnstuga vilket reducerade parkarealen till viss del. 

Trädbestånd 
80-åriga valnötsträd omger parken. Träden är något av ett konstverk med sina vitt utbredda 
grenar och grå glänsande stambark. 
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Tegnérlunden 
Parken delas av Ullavigatan men hänger visuellt samman som ett enhetligt grönområde. Den 
norra delen byggdes 1948 och den södra några år senare. Norra delen fungerar till stor del 
som bostadspark med plaskdamm, lekplats och sittplatser. Södra delen har en stor samlad 
gräsyta. Parken avgränsas mot gatorna av en kransning med almar. 

Trädbestånd 
Huvudsakligen alm och lönn. 

Drottningparken 
Drottningparken och Södermalmsparken var innan södra infartsleden byggdes på 1960-talet 
en enda park. Den ursprungliga parken byggdes i början på 1900-talet och utformades i ba
rockstil med en central axel, infattningshäckar och alléplanterade träd. Dessa parker har idag 
stor betydelse som gröna lungor i staden. 

Trädbestånd 
Hästkastanj, valnöt, tysk lönn och lind. 

Aktiviteter 
Stor inhägnad lekplats och bollplaner. 

Sveaparken 
Parken började byggas 1923 som ett långsträckt, visuellt sammanhängande grönstråk genom
skuret av Eklundavägen. Parken har stora öppna gräsytor och omges på alla sidor av stora 
träd. I östra delen finns en kälkbacke och i den västra delen en lekplats. De stora fina gräsom
rådena används som träningsplats för många grupper av yngre blivande fotbollsspelare som 
särskilt på våren och försommaren tränar teknik. I övrigt är parken ett komplement till om
kringliggande bostadsområden där speciellt äldre från Södermalmshemmet uppskattar den 
som promenad- och viloplats. 

Trädbestånd 
Lind, lönn, ek och asklönn. 

Brunnsparken 
Till en egen kategori av park kan man hänföra Brunnsparken i Adolfsberg utanför det 
egentliga stadsområdet.  Från 1930-talet har det varit Örebros folkpark med paviljonger och 
större byggnader, promenadstigar i lövlundar och planteringar för nöje och rekreation. 
Ursprunget finns i en surbrunn som upptäcktes på 1600-talet och så småningom gav upphov 
till en brunnsanläggning. Brunnen fick namnet ”Adolfsbergs brunn” på 1760-talet, och växte 
under 1800-talet till ett rekreationscentrum i stadens närhet. Sommarvillor med 
uthyrningsrum, brunnslasarett, restaurang, hotell mm tillkom och så småningom också egen 
hållplats vid järnvägen. Området inrättades med olika typer av träd- och buskplanteringar, 
gångar, kanaler och alléer för att erbjuda en hälsosam och avkopplande miljö för besökarna. 
Under tiden som folkets park har park och planteringar anpassats till denna funktion och till 
tidens nya krav. Ett antal av brunnstidens byggnader finns dock kvar och ger ytterligare en 
dimension till upplevelsen av området. 
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Idag ägs Brunnsparken av Örebro kommun och står öppen åren om. Området nyttjas som park 
av omkringboende, förutom att vara platsen för publika arrangemang, främst sommartid. 
Många av byggnaderna – t ex teatern, restaurangen Svalan och danspalatset Regnbågen – 
används året om och ställer krav på bilparkering i närheten. I väster, runt den äldsta 
byggnaden i området, finns ett område med planteringar, gångar, dammar, skulpturer, 
pergolor etc. som kontrasterar mot den ”vilda” naturmarken i nordost och med strövområdet i 
söder. 

I området i stort finns värdefulla trädbestånd, bland annat ekar och tallar av hög ålder (se även 
kommunens trädinventering). 

Brunnsparken i oktober 2005. Foto: Lars Carlsson 
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Större grönområden i och runt Örebro 
Som tidigare nämnts uppskattar vi människor orörda naturmiljöer som ger oändlighetskänsla. 
Tillgång till mer intakta grönområden röner stor uppskattning. Att kunna vandra i ett större 
grönområde fritt från bebyggelse, vägar eller andra mänskliga konstruktioner och på rimligt 
avstånd från bostaden är av stort värde för oss alla men kanske främst för stadsbon. 
Karaktären ”stora skogen” med varierad terräng, leder och rastplatser ger livskvalitet och den
kan vi fortfarande finna på nära håll runt Örebro. 

Grönstrukturen i Örebro präglas av Svartån, Hjälmarestranden och de större grönområden 
som omsluter och delvis fortsätter in mot stadskärnan. Dessa områden har olika karaktär och 
innehåller sammantaget stora sociala, kulturella och ekologiska värden. Vissa områden har så 
stora ekologiska värden att de har eller bör skyddas som naturreservat. Andra områden har, 
trots höga kvaliteter av ekologisk och/eller kulturell karaktär, ännu inte erhållit någon form av
juridisk skyddsstatus. Ett exempel är Sommarro. Övriga extra värdefulla naturmarker får 
benämningen rekreationsskogar. Gemensamt för alla typer av områden är deras stora 
rekreationsvärde. Här följer korta beskrivningar av de viktigaste av dessa områden. 

Karlslunds herrgård 
Karlslunds herrgård består av ett mycket variationsrikt natur- och kulturlandskap med levande 
forsar, tallbackar, lövskogar, dammar och ängsytor. Miljön präglas av Svartåns dramatiska 
passage genom Karlslundsåsen. Strandmiljöerna omformas fortfarande av höga flöden. I hela 
området finns en mängd kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och odlings
rester som tillsammans med den vackra herrgårdsmiljön gör området till riksintresse för kul
turminnesvården. Flera för Sverige och till och med för vetenskapen nya arter av vattenorga
nismer har påträffats i forssträckorna. Hela området är mycket välbesökt och innehåller en 
mängd fina stigar, rastplatser och besökspunkter med hantverk och information. Karlslund är
ett av de viktigaste grönområdena i Örebros grönstruktur med mycket höga kulturella, sociala 
och ekologiska värden. 

Kolonilotter i Karlslund Foto: Gunilla Molin 
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En arm av Svartån nedanför Karlslunds herrgård. Foto: Mats Rosenberg 

Karlslundsskogen 
Karlslundsskogen utgörs av lättillgänglig tallskog med flera olika motionsslingor, rastplatser 
och en motionscentral. Skogen fortsätter västerut i ett större skogslandskap med flera mossar. 
Mindre delar har höga naturvärden knutna till äldre grov tallskog, vilket är ovanligt i dagens 
skogslandskap. Den starkt hotade mosippan har en av sina fåtaliga växtplatser i länet här. 
”Pelarsalarna” med grova gamla furor här är mycket vackra och ovanliga i det övriga 
landskapet. Skötseln inriktas främst på de höga rekreationskvalitéerna och bevarande av grov 
tallskog. 

Varbergaskogen 
Varbergaskogen är omgiven av stadsbebyggelse på alla sidor utom en liten ”livlina” i 
nordväst som förbinder området med Karlslundsskogen. Denna kontakt med det omgivande 
landskapet är mycket viktig för många arter och bör därför bevaras. Skogen är väl utnyttjad 
för lek och rekreation och har mycket stor betydelse för många närboende inklusive skolor
och förskolor. Området är Örebros viktigaste rekreationsskog med tanke på den stora 
mängden närboende, cirka 12 000. Varbergaskogen har också höga ekologiska värden som 
bland annat är av pedagogisk vikt på grund av närhet och lättillgänglighet. I den inre kärnan 
av skogen finns till och med häckande duvhök observerad och även förekomst av ovanliga 
svamparter. Värdefulla lövträdspartier med bland annat alm är framgallrade i den norra delen. 
Sammantaget visar detta vilka kvalitéer som kan skapas genom lämplig zonering av 
skogsskötsel och tillgänglighet. Ytterkanterna och några inre tydliga stråk är tillgängliga och 
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attraktiva för rekreation samtidigt som ostörda gröna öar av orördhet finns kvar i den centrala 
delen. 

Hjärstaskogen 
Hjärstaskogen utgör en viktig grön länk mellan stora bebyggelseområden (Baronbackarna, 
Hjärsta, Vivalla) och Lundbyskogen. Skogen utgör också närskog/lekskog för många barn i 
omgivande bostadsområden. Den löv- och talldominerade skogen innehåller ett av Närkes 
största bestånd av den ovanliga busken blåtry. Flera kulturpräglade partier bidrar till mång
formigheten i området. 

Lundbyskogen 
Lundbyskogen har sitt största värde som rekreationsmiljö för boende i Vivalla och Lundby. 
En väl utnyttjad motionsslinga och några rastplatser finns i området. Skogen fortsätter norrut i 
det omgivande skogslandskapet. De mest värdefulla partierna består av äldre blandskog i den 
södra och västra delen. Den centrala delen består av en tallmosse med yngre skog. Lundby
skogen är en viktig del av Örebros grönstruktur. 

Gladarberget i Hovsta 
En variationsrik skog med flera jätteblock och gamla grova barrträd. Vegetationen är rik med 
arter som brudborste, nattviol och blåtry. De stora stenarna är rikligt bevuxna med mossa. 
Motionsslingan är väl utnyttjad. Detta är en riktig ”upplevelseskog” för alla åldrar. Området 
har mycket höga naturvärden. 

Kränglan ‐ Lillåskogen 
Området utgör rekreationsmiljö för boende i Bettorp och Lillån. Den utgör också en länk mot 
Rynningeviken i sydost. Skogen är variationsrik med fina tallpartier och biologiskt mycket 
rika alkärr och urskogsartade blandskogsområden med ovanliga mossor, lavar och svampar. 
Fågellivet är rikt med bl.a. spillkråka. Under år 2003 har ett småskaligt äldre beteslandskap 
börjat restaureras för att ytterligare höja attraktionskraften. Skogen innehåller flera motions
slingor och rastplatser. 

Venaskogen‐Henningsholm.
Motionsslingan i denna skog är en av Örebro stads mest utnyttjade. Det finns en lång tradition 
av motionsaktiviteter sedan tiden då regementet I3 fanns. Slingan är ett av få alternativ för 
boende i den nordöstra delen av innerstaden. Många kvinnor utnyttjar ett motionsspår nära 
Hjorttorpsvägen eftersom vägen upplevs som en trygghetsfaktor. Den nordvästra kanten mot 
Henningsholm används mycket av barn och barngrupper. Kantzonen är variationsrik med 
stora klätterstenar och solbelysta lövdominerade bryn. Merparten av skogen består av 
storvuxen tallblandskog med aspbryn och en kärrmosaik med alkärr i den centrala delen. 
Floran är rik med flera ovanliga örter och svampar. De gamla träden är viktiga för spillkråkan 
och många andra fågel- och insektsarter. 

Rynningeåsen 
Området består av en variationsrik moränrygg med flera flyttblock och några välutvecklade 
isslipade hällar. Skogen domineras av grov äldre tall i norr och blandskog av ek, björk, lönn, 
asp och al i söder. De grova vidkroniga träden och rester av ängsflora visar att området tidi
gare utgjort betad hagmark. Rynningeåsen har höga naturvärden och är en viktig länk i nord
sydlig riktning för skogslevande arter utmed Hjälmarestranden, exempelvis stjärtmes och den 
rödlistade (hotad art) mindre hackspetten. I den södra delen ligger en festplats med en liten 
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dansbana. Området används flitigt för promenader i vacker skogsmiljö mellan Rynninge och 
norra delen av Rynningevikens naturreservat. Rynningeåsen bildar en grön variationsrik gräns 
mellan staden (Grenadjärstaden) i väster och det öppna Hjälmarestrandslandskapet i öster och 
har mycket stora rekreationskvalitéer (se även Henriksson, 2004). 

Gömsle för fågelskådning i naturreservatet Rynningeviken. Foto: Mats Rosenberg 

Naturreservaten Oset och Rynningeviken 
Dessa två naturreservat utmed den flacka Hjälmarestranden är ett av Mälardalens rikaste våt
marksområden. Reservaten utgör riksintresse och ingår i Natura 2000, det vill säga det euro
peiska nätverket för speciellt värdefull natur. Landskapet består av en mosaik av betesängar,
våtmarker, grunda sjövikar, urskogsartade strandskogar och beteshagar. Örebro kommun har 
genomfört en genomgripande sanering och restaurering av hela området efter en lång period 
av miljöbelastande verksamhet. Besökaren kan lätt ta sig runt till rastplatser, utkikspunkter 
och raststugor i de olika naturmiljöerna. Området är numera mycket välbesökt året runt. Det 
rika fågellivet under framför allt vår och försommar samt höst lockar många fågelskådare. 
Anledningen är områdenas stora betydelse som rastlokal för passerande fåglar. Den norra 
sidan av Svartån med vildvuxen och delvis otillgänglig natur har mycket speciell karaktär och 
sammantaget erbjuder dessa områden goda förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv 
relativt nära staden. 
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Fågelsträck över naturreservatet Rynningeviken. Foto: Mats Rosenberg 

Markaskogen och Markakärret
Området erbjuder det mest variationsrika skogslandskapet runt Örebro. Här finns fuktiga 
gran- och lövskogar i förkastningsbranten, magra hällmarkstallskogar, små myrar, nyskapade
och naturliga våtmarker i norr och ett levande kulturlandskap vid gården Ässkog i söder. För
att uppleva motsvarande skogsmiljöer måste Örebroarna åka till Kilsbergen eller Käglan. Om
rådet är känt sedan 1800-talet för en rad sällsynta kärlväxter och mossor. Skogen innehåller 
även ett stort antal äldre kulturlämningar. Naturmiljön som motionsslingor och rastplatser
utnyttjas mycket flitigt av Örebro universitet, olika föreningar, skolor och närboende. Hela 
Markaområdet har så höga natur- och rekreationsvärden att ett långsiktigt skydd som 
naturreservat är önskvärt. 

Sörbyskogen 
Sörbyskogen utgör en del av det landskap som omger staden men det är ändå så nära att de 
som vill uppleva lite mer storskogs- och lantkänsla gärna utnyttjar de variationsrika miljöerna. 
Den norra delen är delvis bebyggd medan den södra delen består av trivialare skog som är 
brukad. I ett brett mittstråk från öster till väster ligger de värdefulla delarna för både rekrea
tion och naturvård. Här finns lövskogspartier och tallmossar i väster mot åkermarken, riktigt 
gammal och rik sumpskog i den centrala delen och grov tallskog på torrare mark i öster. Flera 
mindre skogsvägar och stigar löper genom området. 

Sommarro och förkastningsbranten 
Den variationsrika sluttningen söder om innerstaden har en lång historia som rekreationsmiljö
för Örebroarna. Mängder av kulturlämningar som källor och stengärdesgårdar berättar om ett 
äldre kulturlandskap och levnadssätt. Området har också mycket höga naturvärden med grov 
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tallskog, variationsrika lövlundar och små kärrpartier. Det finns ett stort antal ovanliga örter, 
svampar, lavar och mossor varav flera är rödlistade. Fågel- och insektslivet är också mycket
variationsrikt. Sommarro är en av ”hörnstenarna” i Örebros grönstruktur med mycket höga 
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Odlingslandskapet norr om Sommarro utgör ett värde
fullt komplement till miljöerna i själva förkastningsbranten. 

En skolklass har utomhusaktiviteter i Sommarro. Foto: Ulf Sandström 

Sanatorieskogen 
Tall och gran dominerar denna skog på åsmaterial. Området innehåller en motionsslinga och 
flera stigar. Skogen är mycket välbesökt av närboende. Det största naturvärdet ligger i före
komsten av gammal grov tall. 
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Kartor K1 – K6 
Nuläget av parker och grönområden 
Tillgång till olika typer av parker och andra grönområden för invånarna i en stad är viktigt för 
välbefinnandet. Denna del redovisar var i staden, samt dess närmaste omland, som tillgången 
är god respektive mindre god. Vidare belyses också vilka parker och grönområden som 
används i högre grad av invånarna, förskolor och skolor. Redovisningen grundar sig på
underlag dels från berörda kommundelar i staden som Örebro kommun hade till år 2003, dels 
från en skolenkät som gick ut till alla förskolor och skolor i staden våren 2004 (bilaga 4 och 
5) samt på inkomna remissvar under programmets remisstid (bifogade frågor till remissen, se
bilaga 6). Även övriga underlag som översiktsplan och andra policydokument samt 
fältobservationer och dialog med kommuninvånare ligger till grund för bedömningen. 

Nuläget av parker och andra grönområden visas på sex kartor som tillsammans täcker hela 
programmets geografiska område (se kartor K1 – K6). 

Klassificering av parker och grönområden 

Med utgångspunkt från de sociala, kulturella och ekologiska värdena har parker i staden och 
övriga grönområden i den närmaste omgivningen klassificerats. 

Karta K7Innerstadens parker 
Eftersom all parkmark i staden kan betraktas som socialt viktig så har detta perspektiv inte 
uttryckligen angivits på kartan över innerstadens parker. Däremot har det kulturella och det 
ekologiska perspektivet angivits där parkmarken motiverar detta (se karta K7).

  Stadsparken erbjuder flera platser för exempelvis avkopplande läsning. Foto: Ulf Sandström 
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      Grönområden runt staden 
Karta K8 

Staden omges av ett flertal grönområden. Dessa har klassificerats enligt sociotopmetoden 
samt enligt motiveringarna under vardera klassen nedan. Sociotopmetoden ger underlag om 
ett grönområde är värdefullt ur ett kulturellt och socialt perspektiv eller inte och om så är 
fallet hur området är värdefullt. Vidare beaktas värdet ur ett lokalt eller regionalt perspektiv 
(Ståhle och Sandberg, 2002). Värderingen ur det ekologiska perspektivet grundar sig främst 
på tidigare inventeringar men också på föreningars medverkan och ideellt arbete. För varje 
område har även angivits vilket eller vilka perspektiv som områdets värden främst består av. 
Bokstäverna S, K och E på kartorna står för respektive det sociala, det kulturella och det 
ekologiska perspektiven (se karta K8). 

Stadens parker och övriga grönområden klassificeras i fyra klasser: 

Klass Unikt – Unika värden: För Örebro unika områden med sociala, kulturella eller 
ekologiska värden som har få motsvarigheter någon annanstans. Exempel är Oset,
Rynningeviken, Åstråket från Karlslund via Stadsparken till Hjälmaren. 

Klass A – Mycket höga värden: Mycket värdefullt område för hela staden ur minst ett 
av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt; Exempel är Hjärstaskogen. 

Klass B – Höga värden: Värdefullt område för den närmaste omgivningen ur minst ett 
av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt; Exempel är parken Hagen. 

Klass C – Annan grön mark som inte uppfyller kriterierna i de tre högre klasserna. I 
denna klass återfinns parker och övriga grönområden som kan vara värdefulla men 
där ställningstaganden överlåts till framtida planarbete. 

I praktiken innebär detta att tätortens grönstruktur har analyserats och områden som uppfyller
de tre första kategorierna har identifierats. Övriga parker och grönområden blir därmed 
automatiskt placerade i den fjärde kategorin (klass C). Detta medför att den  fjärde kategorin 
inte behöver redovisas med egen rubrik i kartans teckenförklaring eftersom all övrig mark 
automatiskt blir klass C. 
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Motiveringar till de fem områden som har klassats som unika 
Område Sociala kvaliteter Kulturella kvaliteter Ekologiska kvaliteter 

Karlslund Mycket välbesökt område 
året runt. Lättillgängligt, 
flertalet promenadstråk av 
varierande svårighetsgrad. 
Estetiskt tilltalande. Stor 
areal. Varierad, artrik natur, 
öppna vattenytor, 
ålderdomligt, grova träd, 
särpräglade miljöer. 
Pedagogiskt mycket viktigt 
område. 

Riksintresse av högt 
kulturhistoriskt värde. Delar 
av en kulturhistorisk helhet. 
Herrgården med trädgård 
och park, delvis i engelsk 
parkstil. Ekonomibyggnader 
och omgivande 
jordbrukslandskap, vattnet 
och vattenkraften. Flera 
platser med fornlämningar. 

Forsarna ytterst viktiga för 
åns vattenkvalitet genom 
syresättning av vattnet. De 
skapar även öppet vatten 
vintertid, viktigt för flertalet 
djurarter. Förekomst av 
mycket ovanliga och i några 
fall världsunika 
bottenlevande djur i 
forsarna. Mosaikartat 
landskap med stor variation. 

Svartån med grön Kontrasten bebyggd miljö – Slottsträdgården och Stads- Sällsynta bottenlevande djur 
strandbård genom öppet rinnande vatten ge- parken kulturhistoriskt in i Karlslundsforsarna, nedan 
staden från Karls nom staden. Grova träd tressanta. Gammal vattenled slussen en av få lekplatser 
lund till Oset längs stranden. Det enda

öppna vattnet Örebro stad 
har idag. Viktigt GC-stråk. 
Viktig för stadens attrakti
vitet. Stor pedagogisk bety
delse. 

som är ursprunglig anled
ning till att Örebro uppstod. 
Vid Svartån i anslutning till 
stadsparken ligger 
friluftsmuseet Wadköping. 

för Hjälmarens asp. Områ
det runt Svartåns möte med 
Hjälmaren är delvis otill
gänglig vattensjuk mark 
vilket medför en relativt 
ostörd naturmiljö. Ån är ett 
viktigt förflyttningsstråk för 
många växt- och djurarter. 

Rynningeviken Stor areal, 
”oändlighetskänsla nära 
staden, lättillgängligt, 
mötesplatser, av betydelse 
för hela staden. Stor 
pedagogisk betydelse med 
bland annat bete av kor och 
får. Exkursionsmål för 
förskolor, skolor och 
universitet. 

Markarealer som vanns vid 
det sena 1800-talets 
sjösänkning nyttjad som 
ängs- och betesmark. 

Naturreservat. Natura 2000
område. Riksintresse för 
naturvård. Stor areal, artrikt, 
hög variation av biotoper, 
livsmiljö för flera sällsynta 
och hotade arter, främst 
fåglar. Exempel på ett lyckat 
restaureringsprojekt att 
återskapa ursprungliga 
förlorade biotoper. 

Oset Mycket omtyckt 
rekreationsområde framför 
allt vår-sommar-höst men 
även vintertid. Varierad 
natur, artrikt. Pedagogiskt 
viktigt. Stora möjligheter att 
utöva ornitologi nära staden. 
Lättillgängligt. 
Exkursionsmål för 
förskolor, skolor och 
universitet. 

De restaurerade sankängarna 
som nyttjades till bete och 
slåtter i äldre tid. Tillhörde 
byarna Näsby och Ormesta 
och är en del i den 
kulturhistoriska helheten 

Naturreservat. Natura 2000
område. Riksintresse för 
naturvård. Ytterst ovanligt 
att ett område med sådana 
kvaliteter ligger så nära en 
större stad. Betade 
strandängar, en allt 
ovanligare biotop idag. 
Viktig för många fågelarter 
året runt. 

Lilla Åpromenaden Viktigt promenad- och 
cykelstråk med fina 
kulturella upplevelsevärden. 

Nyskapat cykel- och 
promenadstråk genom 
staden med särskilt 
gestaltade skulpturer på 
utvalda strategiska platser. 

Ett vattendrag i en annars 
hårdgjord miljö är ett viktigt 
rörelsestråk för faunan i 
området. Lillåns lopp ner 
mot Hjälmaren blir mer 
naturligt och får liknande 
karaktär som Svartåns. Där 
Lillån närmar sig Hjälmaren 
finns ett nyuppfört Naturens 
hus öppet för allmänheten. 
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Redan skyddade områden	 	 Karta K9 

De riksintressen samt redan skyddade naturområden som förekommer i staden samt dess 
närmste omgivning redovisas dels i nedanstående tabell samt dels på karta K9. I denna 
kategori ingår förutom riksintressen även parker, byggnader, vattenskyddsområden med flera 
objekt. Strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 14 § gäller generellt. 

Riksintressen och redan skyddade områden Typ av skydd/lagrum 
Karlslund – riksintresse för kulturmiljövård	 	 Miljöbalken 3 kap. 

P 2006 Områdesbestämmelser 
för huvuddelen av området, 
utökad lovplikt 

Hjälmarsberg – riksintresse för kulturmiljövård	 	 Miljöbalken 3 kap. 
Gården har skydd enligt detalj
planer P86/7 och DP 96/14 

Rosta med Västra Rostaparken och Harald Aronssons	 	 Miljöbalken 3 kap. 
park – riksintresse för kulturmiljövård	 	 Västra Rostaparken har inget 

inskrivet skydd i DP 92/1.
Övriga delar har skydd 

Baronbackarna – riksintresse för kulturmiljövård	 	 Miljöbalken 3 kap. 
Detaljplan A 710 anger inget 
skydd. DP 90/93 anger bestäm
melser om att kulturhistoriska 
värden ej får förvanskas 

Örebro innerstad – riksintresse för kulturmiljövård	 	 Miljöbalken 3 kap., reglerat i 
flera detaljplaner 

Hemfjärden – riksintresse för yrkesfiske	 	 Miljöbalken 3 kap. 
Västra delen som ingår i 
Oset/Rynningeviken är detalj
planelagd. Övriga delen ej 
planlagd 

Fornlämningar och kulturminne (362 objekt)	 	 Kulturminneslagen, 
Skogsvårdslagen 

Oset – naturreservat, riksintresse för naturvård, Miljöbalken 7 kap., detaljplan P 
Natura 2000-område 86/9 NVL 
Rynningeviken – naturreservat, riksintresse för Miljöbalken 7 kap., ej reglerat i 
naturvård, Natura 2000-område detaljplan 
Ekeby-Almby naturreservat Miljöbalken 7 kap., ej reglerat i 

detaljplan 
Naturminne Miljöbalken 7 kap. 
Ekers vattenskyddsområde, inre och yttre (kommande Miljöbalken 3 kap. 8 §, ej 
benämningar blir primärt, sekundärt och tertiärt) reglerat i detaljplan 
Skråmsta vattenskyddsområde, inre och yttre (kommande Miljöbalken 3 kap. 8 §, ej 
benämningar blir primärt, sekundärt och tertiärt) reglerat i detaljplan 
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Områden med brist på parker 
Allmänt kan sägas att framför allt industriområden har brist på allmän parkmark. Även i flera 
av stadens villaområden upplevs en brist på allmänna parker. I dessa områden har villorna 
oftast egna trädgårdar men dessa ersätter inte allmänna mötesplatser eller möjlighet för barnen 
i området att träffas för lekar, bollspel eller kunna umgås på annat sätt. Exempel på 
villaområden inom denna kategori är Almby och Gamla Hjärsta. 

Med utgångspunkt från att avståndet mellan ett bostadsområde i staden till närmaste park, 
definierat som parkmark enligt kommunens parkavdelning, eller större grönområde inte bör 
överstiga 200 meter har en analys gjorts om några delar i staden ligger utanför detta avstånd. 
Härvid framkom att övervägande delen av stadens boende har mindre än 200 meter till 
parkmark. Det är endast några få mindre områden i framför allt industriområden som ligger 
utanför denna gräns. Minskas avståndet till 100 meter till närmaste park så blir genast bilden 
en annan. Fortfarande är stadens boende väl tillgodosedd med parker men ett flertal mindre 
områden har längre avstånd än 100 meter till parkmark. Man bör dock observera är att denna 
analys inte beaktar eventuella barriärer i form av intensivt trafikerade gator eller andra hinder 
som kan förekomma mellan boende och grönyta. 

Flygfoto över Rynninge. Ett exempel på villaområde med brist på parker  Foto. Bergslagsbild AB 
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4. Vision, mål och styrande principer 

Vision och övergripande mål 

Örebro Grönstruktur innehåller en vision samt övergripande mål för att säkerställa en grön
struktur och beakta de sociala, kulturella och ekologiska värdena ur ett framtida hållbarhets
perspektiv. 

Vision 

Örebros stadslandskap har gröna värdekärnor som binds samman av gröna 
stråk. Det innebär att alla invånare har tillgång till ett varierat utbud av 
grönområden för avkoppling, motion, lek och naturupplevelser. Staden präglas 
av vackra parker och lättillgängliga grönområden med en rik och varierad natur 
med höga ekologiska, sociala och kulturella värden som bevaras och förstärks 
och därmed är ett stöd i arbetet att uppnå en hållbar utveckling. 

Övergripande mål 

Socialt mål 
Alla boende och verksamma i staden har god tillgänglighet till en park eller annat 
grönområde av social kvalitet inom 200 m från bostaden samt även lätt att ta sig till ett 
större rekreationsområde. Alla förskolor och skolor har tillgång till en grön när- och 
lärmiljö samt ett större grönområde för exkursioner och gemenskap. 

Kulturellt mål 
Kulturhistoriska miljöer i parker, trädgårdar och gröna stråk ska bibehållas och lyftas 
fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. De ska även i framtiden representera
kontinuiteten i Örebro med dess långa utvecklingshistoria och på så sätt bidra till att 
stärka den lokala identiteten. 

Ekologiskt mål 
I stadslandskapet ska de ekologiska värdena bibehållas och förstärkas genom ett 
nätverk av parker och andra grönområden inklusive ytvatten, friytor samt 
sammanbindande gröna stråk i det urbana landskapet. Genom nätverket värnas den 
biologiska mångfalden. 
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Svartån, en lisa för själen	    Foto: Gunilla Molin 

Utvecklingsprinciper för planarbetet 
Principer för allt planarbete i Örebro kommun framgår av redan antagna styrande kommunala 
dokument. Kommunen har tagit flera ställningstaganden i policydokument avseende de 
sociala, kulturella och ekologiska perspektiv som detta dokument beaktar. Agenda 21
visionen utgör utgångspunkt för alla kommunens program och planer. Översiktsplanen från
2002 anger kommunens intentioner avseende mark och vatten. I kommunens program Örebro 
miljömål omsätts 13 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen till lokal nivå. Bland annat under 
målet ”god bebyggd miljö” finns ett antal principer angivna. Kommunens folkhälsoprogram 
har en inriktning som ska bidra till att utjämna hälsoskillnader genom åtgärder som förbättrar 
människors livsvillkor och livsmiljö. Den fysiska planeringen har stor betydelse och många av 
kommunens policydokument understryker vikten av närhet till grönområden och miljöer för 
fritid, rekreation och social gemenskap. 

Styrande principer för planarbetet 

Flera av ovan nämnda dokuments inriktningsmål har direkt beröring med arbetet med detta
program. För att förverkliga alla de uppsatta målen och därmed närma oss visionen i Örebro 
grönstruktur föreslås följande styrande principer: 

1.	 Stadens struktur ska präglas av närhet till parker och gröna stråk vilka leder till större na
tur- och rekreationsområden. Värdet av tätortsnära skogar ska beaktas. 

2.	 Naturområden nära bebyggelsen och med god tillgänglighet ska värnas så att behovet av 
lek, rekreation, lokal odling och en hälsosam lokal miljö kan tillgodoses. Andelen grönyta 
i innerstadens gårdar ska bibehållas eller öka. 

3.	 I allt plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till grönområden med stora 
sociala, kulturella och ekologiska värden. 
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4.	 Kompensationsprincipen och försiktighetsprincipen ska tillämpas i planarbetet. Den 
förstnämnda innebär exempelvis att förluster av träd och värdefulla grönytor i stadsmiljön 
ska kompenseras genom nyanläggning av liknande grönytor i närliggande del av staden i 
minst samma omfattning som förlorats. Den andra principen innebär att om det finns skäl 
att anta att om en verksamhet kan medföra skada ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förebygga skadan. 

5.	 Innerstadens parker bevaras i sin helhet. 
6.	 Skyddet av strandzoner skall ges hög prioritet. Till exempel är Svartån och dess stränder 

ett omistligt grönstråk genom staden som ska värnas genom inslag av vegetation längs ån. 
Marken ska i högsta möjliga grad säkras för allmänhetens rekreation och möjlighet att 
röra sig längs ån. 

7.	 Vi ska verka för att flickor och pojkar ges lika möjligheter till meningsfull fritid i den 
gröna närmiljön. 

8.	 Stadens grönstruktur ska vara så utformad att den gör barns väg till skolan trygg och 
säker. 

9.	 Alla ska kunna uppleva trygghet i parker och andra grönytor men en avvägning mellan 
estetik och trygghet ska alltid göras i dessa områden. 

10. Programmet skall leda mot ett socialt, miljömässigt, kulturellt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. 

11. De framtagna checklistorna för de sociala, kulturella och ekologiska perspektiven ska ses 
som hjälpmedel och ska tas hänsyn till i planprocessen. 

Förslag till konkreta åtgärder	 Karta K10 

Som en hjälp i att förverkliga föreslagna utvecklingsstrategier och riktlinjer och med 
utgångspunkt från de tre perspektiven, föreslås ett antal konkreta åtgärder. För varje åtgärd 
anges i tabellen nedan vilka av de tre perspektiv (socialt, kulturellt eller ekologiskt) som 
respektive åtgärd främst berör. De flesta av föreslagna åtgärder är även inlagda i form av 
dialogrutor på en karta. Denna karta visar även förslag på ett antal gröna stråk som 
komplettering till redan befintliga stråk i stadslandskapet (se karta K10). 
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                            Svampen i Örebro, dvs. stadens vattentorn. Foto: Ulf Sandström 
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  Föreslagna åtgärder 

�	 Breda parkstråk utmed Svartån 
nedströms Lindbacka utvecklas 

�	 Kontakt skapa mellan åstråket och 
Karlslundsskogen 

�	 Nytt gång- och cykelstråk mellan 
Karlslundsskogen och Varbergaskogen 

�	 Tillgängligheten för rekreation i 

Lundbyskogen säkerställs 


�	 Lillåstråket utvecklas norrut 

�	 Mosaiklandskap av åkerholmar i 

området nordost om vattendraget Lillån 

sparas i framtida planering 


�	 Gång- och cykelled byggs till sjön 
Lången 

�	 Parker i innerstaden med 200 meter till 
äldreboende och vårdhem bevaras 

�	 Cykelleden Hemfjärden runt byggs 
närmare sjön 

�	 Alnängarna utvecklas med 
strandpromenad, båtplatser och ett 
grönt evenemangsområde 

�	 Skapa rastplatser för skridskoåkare och 
kanotister i Lillån, vid Svartåns 
mynning samt längs Hemfjärdens 
stränder 

�	 Komplettera västra delen av 
naturreservatet i Ekeby-Almby 

�	 Udden Ekeby Dreve respektive 
Hjälmarsbergshagarnas natur-, kultur
och rekreationsvärden säkerställa 
långsiktigt 

�	 Två hälso- och upplevelsestråk för 
cyklister eller heldagspromenaden
skapas: Åstråket norrut respektive
Åstråket söderut. Delar av dessa ska 
vara anpassade för funktionshindrade 
och äldre 

�	 Befintliga skogsbruksplaner utvecklas 
med tydligare sociala, kulturella och 
ekologiska dimensioner 

Berört perspektiv 
Sociala Kulturella Ekologiska 

X X 


X X 


X X 


X 


X X X 


X X X 


X X 


X X X 


X 


X X X 


X X 


X X X 


X X X 


X X X 


X X 
 X 
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�	 Producera en inspirerande 
informationskarta om den gröna staden 
som vänder sig till allmänhet och 
skolor. De sociala, kulturella och 
ekologiska perspektiven betonas 

�	 Naturreservatsbildning av 
Markaskogen och Markakärret. Skapa 
en natur- och kulturstig 

�	 Äldre kulturlandskap vid 
förkastningsbranten restaureras 

�	 Sommarro är ett viktigt kultur- och 
naturområde som bör utvecklas 
ytterligare. Stigar och information 
förbättras och tydliggörs med skyltning 

�	 Öka tillgängligheten vid Örebro slott 
för Svartåns fiskare 

�	 Tillgängligheten för funktionshindrade 
i våra finaste grönområden förbättras 

�	 De ekologiskt viktigaste 
skogsbestånden på kommunal mark 
skyddas formellt som naturreservat, 
biotopskydd eller genom 
naturvårdsavtal med 
Skogsvårdsstyrelsen 

�	 Vattenlandskapet för vattenrening, 
biologisk mångfald och rekreation 
utvecklas på Boglundsängen 

�	 Gamla landsvägen från Almby kyrka 
säkerställs och tydliggörs som natur
och kulturstråk, bland annat som 
förbindelsen Markaskogen – Ormesta – 
Oset – Hjälmarsberg 

�	 Gamla landsvägen norrut och 
Kåvivägen säkerställs som kulturstråk 
med möjlighet att användas som GC-
stråk 

�	 Fortsätta att förbättra cykelskyltningen 
till stadens grönområden 

�	 Innerstadens gröna gårdar skyddas i 
bevarandeprogram 

Berört perspektiv 
Sociala Kulturella Ekologiska 

X X X 

X X X 

X X X
 


X X X
 


X X
 


X X
 


X	 X 

X X X 

X X X 

X X 

X
 


X X
 
 X 
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Berört perspektiv 
Sociala Kulturella Ekologiska 

� Gamla landsvägar söder om staden X X X 

säkerställs som kulturstråk 
� Stråket Mellringe gård – Södra X X X 

Runnaby säkerställs som kulturstråk 
� Skyltningen med kartor och 

informationstavlor för kultur- och 
X X X 

naturstråk förbättras 
� Stadens infarter förskönas med nya 

alléer mm 
X X 

� Vattenspeglar med meanderslingor 
anläggs i stadens bäckar X X X 

� Stadsparken och Stadsträdgården X X X 
utvecklas som en enhet 

� 
� 

Innerstadens parker restaureras 
Ridanläggningar för allmänheten 

X 
X 

X X 
X 

värnas 
� Tänkbara platser för andra 

odlingsområden än koloniområden 
X X 

Övriga förslag till framtida åtgärder 

�	 Kommunen bör vid behov utöka sitt markinnehav i anslutning till utpekade gröna rekrea
tionsområden runt staden 

�	 Följande områden bör inrättas som kommunala naturreservat: 
- Markaskogen med Markasjön 
- Udden Ekeby Dreve med närliggande strandskog i dess västra del 
- Sommarro i Adolfsberg 

�	 En utredning om ökat skydd inom Karlslunds kärnområde samt delar av övrig rekreations
skog inom området bör genomföras 

� Formella biotopskydd av mindre värdekärnor inom övriga rekreationsskogar bör inrättas 
� Vattendraget Lillåns passage genom staden bör på sikt utvecklas som ett tydligare grönt 

stråk med bland annat färre hårdgjorda ytor längs stranden 
� Även mer vildvuxna grönytor ska finnas inom staden t ex för barns lekar 
� En aktivitetsplan för parker och övriga grönområden ska tas fram. Denna plan ska beakta 

de särskilda intressen som olika åldersgrupper har, exempelvis tonåringar 
�	 Parkpersonal och andra berörda personer som sköter stadens parker och andra grönområ

den ska regelbundet erbjudas vidareutbildning för att kunna följa kunskapsutvecklingen 
inom området parkskötsel – folkhälsa – biologisk mångfald 

�	 Örebro grönstruktur ska ligga till grund för en årlig kostnadssatt åtgärdslista som också 
anger var ansvaret ligger för genomförandet av respektive åtgärd. Ansvar för att en åt
gärdslista utarbetas åligger Örebro Stadsbyggnad. 
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Svartån strax öster om Skebäcksbron. Svartåns passage genom staden är ett ytterst    Foto: Ulf  Sandström 
viktigt grönt, eller kanske man ska säga grönblått, stråk för stadens hela grönstruktur. 

Grönområdenas indelning 
En stad har i de flesta fall flera grönområden som är viktiga för grönstrukturen men som inte 
alltid är offentliga. Av praktiska skäl bör en indelning av stadens grönområden göras med 
utgångspunkt från hur de används samt deras tillgänglighet för allmänheten. När det gäller 
parkers och grönområdens tillgänglighet för tätortens invånare bör följande kategorier beaktas 
i planarbetet i staden: 

- Närpark, eller närgrönska inom 50 meter från bostaden, gärna med en lekplats för mindre 
barn. Platsen bör ha soligt läge med lä, varierande och gärna en vegetation som kan ge 
skugga samt skärma av buller. Exempel: Solhagaparken. 

- Lokalpark mindre än 200 meter från bostaden, arean är 0,2-3 hektar. Parken har lekplats, 
möjlighet till promenader, sittplatser i solen, erbjuda mötesplatser samt har plats för 
ytkrävande aktiviteter som exempelvis bollspel. Vegetationen är utformad så att den 
gynnar fågellivet och ger enklare naturupplevelser. I möjligaste mån bör parken skyddas 
mot luftföroreningar och buller. Exempel: Karl Johans park. 

- Stadsdelspark, mindre än 1 km från bostaden (cirka 15 minuters promenad från 
bostaden). Arean är större än 3 hektar, gärna 10-20 hektar (i kategorin ingår även vår 
stadspark). Erbjuder blomsterprakt, möjlighet till flanerande, möten, evenemang, lek, 
bollspel, folkliv, picknick mm. Har gärna ytvatten. I parkens centrala delar hörs främst 
naturliga ljud. Exempel: Stadsparken, Västhagaparken. 
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- Övrig urban grönyta som allé, minipark, planterat torg, trafikgrönyta, skyddsområde.
Årstidernas växlingar i vegetationen kan följas, skugga, vindskydd, avskärmar bostäder 
och gång- och cykeltrafikanter från trafikintensiva gator etc. Exempel: Viktoriaparken, 
även grön trafikmiljö som exempelvis Hertig Karls allé eller Trängkårsvägen. 

- Grönt stråk bör vara ett sammanhängande grönstråk eller t ex kil från omgivningen in i 
bebyggd miljö eller en allé mellan två parker. I stråket kan med fördel anläggas LOD-
dammar som ytterligare höjer dess värde. Ett grönt stråk bör vara 30 – 50 meter brett för 
att kunna upplevas som en fungerande del i grönstrukturen. För passage mellan två större 
grönområden bör bredden ökas till minst 100 m. Exempel: stråket längs Svartån, längs 
Gustavsviksvägen, från Oxhagen in mot Karlsgatan, Oskarsvägen, stråket mellan 
Varbergaskogen och Karlslundskogen. 

- Större grönområde, dvs. ett naturmarksområde som ger naturupplevelser till exempel 
tätortsnära rekreationsskog och strövområde på maximalt 3 km (cirka 15 minuter på cy
kel) avstånd från bostaden, arean är större än 35 hektar. Exempel: Varbergaskogen, 
Lundbyskogen, Venaskogen. 

- Park eller annat grönområde med begränsat användningssätt, exempelvis en park till
ett vårdhem eller sjukhus. Även villaträdgårdar och gårdar till flerbostadshus hör till 
denna kategori. Exempel: kyrkogårdar, koloniträdgårdar, idrottsplatser. 

- Grön värdekärna är ett naturområde som framför allt har mycket höga ekologiska 
värden, men även sociala och/eller kulturella kvaliteter, att området i möjligaste mån bör 
skyddas från exploatering. Vanligt är att värdekärnan ingår som en del i ett större 
grönområde vilket inte håller riktigt samma kvaliteter som värdekärnan. 

På cykeltur i Oset. Här finns goda möjligheter att promenera eller cykla, skåda Foto: Ulf Sandström 
fågel, äta medhavd matsäck eller bara koppla av på någon av områdets rastplatser. 
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Checklistor 

För att underlätta i planarbetet för staden med dess närmaste omgivning har checklistor för de 
tre perspektiven tagits fram. De innehåller viktiga parametrar som bör beaktas i 
planeringsarbetet för att nå de uppsatta målen i Örebro grönstruktur. Syftet med checklistorna 
är att synliggöra effekter av en tänkt exploatering samt att om möjligt bevara eller höja
befintliga kvaliteter. Önskvärt är att tidigt i planeringsprocessen kunna ”checka” vilka 
konsekvenser olika förslag och idéer kan få för de mål och utvecklingsstrategier som 
programmet vilar på. 

Checklista för det sociala perspektivet 

Nyckelord för en ur social synvinkel bra grönstruktur är: 
• Närhet 
• Trygghet 
• Säkerhet 
• Rekreation 
• Aktivitet 
• Jämställdhet 

En skogsdunge vid universitetet som många uppskattar att promenera i under vackra dagar. Foto: Ulf Sandström 
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Social checklista 
Parameter Socialt 

värde 
Högt 
socialt 
värde 

Kommentar 

Närhet mm 
• gångavstånd från bostaden, förskolan, 

skolan och äldreboendet 
• tillgängligheten för funktionshindrade 
• stimulans till daglig utevistelse 
• tillgänglighet i form av gång- och 

cykelvägar, kollektivtrafik, 
parkeringsplatser 

• hinder som trafikleder och andra vägar 
Trygghet och säkerhet 
• häckar, träd eller annan avskärmning utan 

möjlighet till insyn 
• belysning vid avskilda platser, bänkar och 

gångstråk 
• sittplatser på regelbundna avstånd 
• vägen till grönområdet (hinder eller 

barriärer, trafik, belysning, tunnlar) 
• skyltning eller annat som gör det lätt att 

hitta in, i och ur grönområdet 
• framkomlighet för äldre och funktions

hindrade 
• gångstråk som upplevs hotfulla 
Rekreation 
• ”tysta miljöer” avseende buller, trafik eller 

annan störning 
• sittplatser på regelbundna avstånd 
• vackra vyer, färger att vila ögon och sinnen 

på – vikten av öppna landskap 
• bra gårdar och utemiljöer nära bostaden 

som väcker intresse för att vara ute i natur 
och mark 

• möjligheter till naturupplevelser 
Aktivitet 
• ytornas storlek 
• variation och omväxling 
• kreativitet och utmaning 
• olika intressen beroende på ålder, kön och 

funktionshinder 
• slitage 
• närhet till trafikleder, byggnader eller annat 

som kan komma i konflikt med aktiviteten 
Jämställdhet 
• barns möjligheter till lek och rörelse i när

miljön 
• äldre och funktionshindrades upplevelse av 

trygghet och tillgänglighet 
• kvinnors upplevelse av hot och hinder 
• grönområdets möjligheter till variation och 

samspel för olika gruppers vistelse 
* Prioriterade grupper är barn, äldre och funktionshindrade. 
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Checklista för det kulturella perspektivet 

Nyckelord för det kulturella perspektivet är: 
• kulturhistoriska miljöer 
• kulturhistoriskt intresse 
• kulturmiljö 
• kulturarv 

Det kulturella perspektivet ger en fördjupning av grönstrukturens sociala och ekologiska in
nehåll. De tidigare nämnda kategorierna fungerar som checklistans parametrar. Det kulturhi
storiska värdet ger en anvisning om att aktuell miljö är en tillgång för staden som helhet och 
bör ges en plats i grönstrukturen. Till skillnad från de övriga perspektiven måste detta ske från 
början, inte på kort eller lång sikt, eftersom en kulturmiljö av naturliga skäl är befintlig och 
bör vårdas kontinuerligt. 

Det kulturhistoriska värdet kan i vissa fall inhämtas i befintliga bevarandeprogram för inner
staden (1989) och förteckningen över kulturminnen i Örebro kommun (1974). På grund av att 
många år har gått sedan dessa tillkom är de långt ifrån aktuella i dagsläget och därmed inte 
tillförlitliga. Informationen måste därför förnyas genom sakkunnig kulturhistorisk bebyggel
seinventering med bedömning av det kulturhistoriska värdet. Tills ett nytt kulturmiljöprogram 
finns för kommunen måste en kontroll av eventuella kulturhistoriska värden göras från fall till 
fall, det vill säga för varje ny plan eller planändring.

   Blomsterarrangemang i Stadsparken. Ett mycket uppskattat Foto: Ulf Sandström 
kulturellt inslag men som kräver kontinuerlig skötsel. 
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Kulturell checklista 

Parameter 
Kulturhi‐
storiskt 
värde 

Högt kul‐
turhisto‐
riskt värde 

Kommentar 

Innerstadens parker och 
gatuplanteringar 
- Parker 
- Alléer och esplanader 

Kulturhistoriska miljöer 
och element 
- Gårdar och byar i och runt 
staden 
- Koloniområden 
- Forn- och kulturlämningar 
- Gammal infrastruktur 
- Skog, hag- och betesmark 
- Kyrkogårdar 

Bostadsbebyggelse 
- Parker 
- Gårdar som tillhör 
bostadsbebyggelse 
- Gårdsmiljöer i centrala sta
den 
- Villaträdgårdar 
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Checklista för det ekologiska perspektivet 

Nyckelord för en ur ekologisk synvinkel bra grönstruktur är 
• Biologisk variation 
• Gröna kärnområden 
• Gröna stråk 
• Lång kontinuitet 
• Stadens hälsa 

Förklaring till tabellens parametrar återfinns efter tabellen 

Ekologisk checklista 

Parameter 
Ekolo‐
giskt 
värde 

Högt 
ekologiskt 
värde 

Kommentar 

Biologiska faktorer: 
- Större grönområden 
- Gröna värdekärnor 
- Buffertzoner 
- Lång kontinuitet 
- Fragmentering och kanteffekter 
- Värdefulla naturmiljöer som t ex 
♣ hällar 
♣ flyttblock 
♣ ängsmark 
♣ åkerholmar 
♣ dungar 
♣ äldre/grova träd 
♣ kallkällor 
- Gröna stråk 
- Kulverterade bäckar 
- Våtmarker, dammar etc. 
- Närområdet runt dammar & vattendrag 
- Ledningsdragning i mark 
- Förekomst av träd 
- Ovanliga arter eller varianter av dem 
- Kompensationsprincipen/-biotop 
- Försiktighetsprincipen 

Stadens hälsa: 
- Lokalklimat 
- Vegetation som vindskydd 
- Vegetation som bullerdämpare 
- Vegetation som luftrenare 
- Vattenrening 
- Lokala kretslopp 
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Biologiska faktorer 

Större grönområden/värdekärnor 
Större grönområden eller värdekärnor fungerar som viktiga spridningskällor för växter och 
djur. Arter som föredrar stabilare förhållanden och mer orördhet återfinns här. Sådana arter är 
oftast också ovanligare och har större skyddsvärde än mer triviala arter i staden. Värdekärnor 
kan även innehålla höga kulturella värden och är alltid viktiga rekreationsområden. 

Buffertzoner 
Större grönområden är i hög grad utsatta för starkt exploateringstryck från stadens aktiviteter. 
Det kan därför vara motiverat med buffertzoner i form av koloniträdgårdar, villaträdgårdar, 
skyddszoner mot vägar etc. som kan verka som buffert mot exploateringsintressen och mildra 
negativa effekter som föroreningar från industriområden eller trafikleder. 

Lång kontinuitet
Mark som under lång tid varit vegetationstäckt. Även områden som varit våtmark eller 
ytvatten hör hit. Exempel på sådan mark är gammal betesmark eller hävdad mark, våtmark 
eller ytvatten. Dessa är av högt värde för många växt- och djurarter. Att bryta en lång 
kontinuitet är mycket negativt för den biologiska mångfalden. 

Fragmentering 
Fragmentering uppstår när mänsklig aktivitet, till exempel urbanisering, ersätter en större 
andel av det naturliga landskapet med något helt annat. Mindre delområden/öar av det 
ursprungliga landskapet blir kvar vilket innebär ett större antal kantzoner mellan de olika 
biotoptyperna. 

Kanteffekter 
Flera effekter uppstår i kantzonerna i ett fragmenterat landskap, exempelvis högre 
artrikedom av arter som gynnas av kantzoner mellan olika biotoper. Detta innebär också att 
arter som kräver mer orörda förhållanden missgynnas och sådana är oftast av störst behov 
av skydd. Andra exempel på kanteffekter är solexponerade, torrare och mer 
vindexponerade platser. Hur stor påverkan dessa effekter har beror på biotopfragmentets 
form och storlek. 

Delpopulationer 
I en fragmenterad miljö, som exempelvis stadslandskapet, är många arter uppdelade i 
delpopulationer. Exempel på sådana är fjärilar och groddjur vilka kan förflytta sig mellan 
för dem lämpliga områden. Det innebär att områden som vid en viss tidpunkt inte verkar 
viktig för en eller flera arter, ändå mycket väl kan vara det vid ett senare tillfälle. För 
planeraren medför det att en till synes artfattig miljö kanske endast är en ”tom lägenhet” 
som troligen kommer att (åter)koloniseras inom en snar framtid. 

Gröna stråk 
Gröna stråk eller korridorer mellan olika grönytor samt även mellan dem och omgivningen 
blir spridningsvägar och ger möjligheter för växt och djurarter att röra sig i stadslandskapet.
Även stadens invånare får möjlighet att cykla eller promenera i stråken mellan 
rekreationsområdena. Bör vara minst 30 meter men gärna 50 meter breda. Inslag av ytvatten i 
form av till exempel LOD-dammar eller annat ytvatten är positivt. För passage mellan två 
större grönområden bör bredden ökas till minst 100 m. 
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Kulverterade bäckar 
Mindre vattendrag fungerar mycket bra som spridningsvägar samt ökar variationen i 
landskapet. Det är därför en fördel om kulverterade bäckar kan friläggas. 

Våtmarker, dammar och större vattensamlingar 
Många arter är knutna till vatten och eftersom ytvatten i olika former är en brist i dagens 
landskap är det viktigt att värna om det som återstår. 

Närområden runt dammar och vattendrag 
Närmaste området upp till mellan 100 – 200 meter runt ytvatten bör bevaras eftersom många 
vattenlevande djur är beroende av dessa i sin livscykel. För att förebygga erosionsskador är 
det också viktigt att spara markvegetation som gräs, buskar och träd längs stränderna. 
Rötterna binder marken och stabiliserar stränderna vilket är viktigt vid till exempel större 
variationer i vattennivåerna. Grund- och ytvatten är i ständig kontakt och variationer hos den 
ena påverkar den andra. 

Stadslandskapets träd 
Träden är mycket betydelsefulla och har många funktioner i stadslandskapet. Till exempel 
fungerar löv- eller barrmassan som stoftfilter och förbättrar därmed luftkvalitén. De höjer 
luftfuktigheten i staden samt ger skugga och visar årstidernas gång för bland andra de 
invånare som inte kan ta sig ut dagligen. Träden skapar även gröna vägar eller luftkorridorer 
ovan marken för till exempel fåglar eller andra djur samt ger skydd åt fåglar och insekter som 
förekommer i staden. Att värna om träden innebär bland annat att undvika schaktning, onödig 
körning med tunga fordon etc. nära träd för att inte skada rotsystemet. Om så är möjligt kan 
gärna äldre träd stå kvar. Gamla, grova, levande eller döende och döda träd är refuger för 
sällsynta eller hotade arter. Död ved är en stor bristvara idag och många växter och djur är 
helt beroende av sådant för sin överlevnad. Dessutom uppskattas de gamla, grova träden 
mycket av stadens invånare. De upplevs som imponerande på grund av sin storlek och höga 
ålder. Trots detta måste säkerheten sättas i främsta rummet vilket innebär att träd som kan 
falla sönder måste beskäras och i sämsta fall tas bort. Vanligtvis ersätts de då med ett nytt 
yngre exemplar som får glädja kommande generationer. 

Ledningsdragning i mark 
Ledningsstråk i parkmark eller andra typer av grönområden bör undvikas. Det finns flera 
anledningar till detta. Ledningsstråk stör markprofilen och skapar kanaler som trots att de är 
igenlagda dränerar marken på vatten. Vidare så finns stor risk att träd- och buskrötter skadas. 
Nedlagda ledningar begränsar även möjligheten att anlägga dagvattendammar, plantera träd 
eller annat. 

Ovanliga arter eller varianter av dem 
Ofta förekommer i staden varianter av gamla kulturväxter som kanske tidigare odlats och 
förvildats. Dessa utgör en genbank som vi ska vara rädda om. Staden är annars en av få 
miljöer som har ett osedvanligt stort antal för området, och ofta även för landet, främmande 
växtarter på grund av odlingar i till exempel parker och villaträdgårdar. I stället för att införa 
många nya arter kan man ta tillvara gamla kulturväxter. Dessa är oftast också bättre anpassade 
till de lokala förhållandena jämfört med nya, främmande arter. 
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Kompensationsprincipen 
Om värdefull park eller annat grönområde måste tas i anspråk för exploatering så bör det 
undersökas om den förlorade biotopen kan kompenseras genom att likvärdig area anläggs på 
annat ställe. Med det menas både lika stor area som innehåller motsvarande värden som det 
som exploateras. Därmed minskas inte den totala arean park eller grönområde i staden. 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen är en grundläggande hänsynsregel och ska tillämpas vid påverkan på 
gröna värden i samma betydelse som anges i Miljöbalken 2 kap. 3 §. Det innebär i detta 
sammanhang att om det finns skäl att anta att om en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet för parker, andra grön- eller vattenområden eller naturmiljön i övrigt ska 
nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga skadan. 

Stadens hälsa 

Lokalklimat 
En utvecklad grönstruktur i staden har en positiv effekt på lokalklimatet. Förekomst av gröna 
kilar från omgivningen ventilerar staden med frisk luft. Staden kan ses som en värmealstrande 
ö i landskapet och med en utvecklad grönstruktur erhålls en kylande effekt och 
temperaturutjämning gentemot omlandet. Vegetationen ger även skugga samt höjer 
luftfuktigheten. Stadens ytvatten har en utjämnande effekt på temperaturen genom vattnets 
egenskap att lagra värme respektive kyla. 

Vegetation som vindskydd 
Bestånd av träd och buskar avleder vindar bra och skyddar utsatta platser mot vindexpone-
ring. 

Vegetation som bullerdämpare 
Vegetationsridåer är inte effektiva bullerdämpare men däremot fungerar de som 
”psykologiska bullerdämpare” dvs. att om man inte bullerkällan så upplevs störningen inte så 
påtaglig. 

Vegetationen som luftrenare 
En ca 50-100 m bred skyddsplantering fungerar i allmänhet mycket bra som biologiskt filter 
mot trafikleder. Effektivast är barrträd och till exempel en granskog är mer än dubbelt så 
effektiv jämfört med en lövskog. Tyvärr är inte barrträd lika motståndskraftiga mot 
luftföroreningar som lövträd. En lagom tät plantering ger bäst effekt eftersom vinden ska 
tillåtas passera (”silas”) genom planteringen. 

Vattenrening 
Vegetationsklädda områden tillåter infiltration av regnvatten och grönområden kan med för
del användas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom att dagvattendammar 
anläggs. 

Lokala kretslopp 
Stadens grönområden skapar möjligheten att lokalt ta hand om komposterat hushållsavfall 
genom att det används som fyllnadsmaterial och gödsling på för ändamålet lämpliga marker. 
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Ur det kontrollerade avloppsslammet framställs biomull som har visat sig vara mycket 
lämpligt för anläggning av parker. 

Brunnsparken när vintern börjat sitt antåg. Foto: Lars Carlsson 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Lagstiftningen samt lagstiftarnas intentioner 
Som en följd av FN: s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio 1992 är ett övergripande 
mål i det svenska miljöarbetet idag att bevara den biologiska mångfalden. I regeringens proposition 
Strategi för biologisk mångfald (1993/94:30) återfinns principer att upprätthållandet av den biologiska 
mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Propositionen 
åtföljdes av bl.a. Boverkets och Naturvårdsverkets aktionsplaner för biologisk mångfald vilka pekar på 
behovet av att behandla biologisk mångfald i lokalt Agenda 21-arbete och fysisk planering. En viktig 
del här är tätorternas grönstruktur och randzonerna kring dessa. 

I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på långsikt. Under 2005 
antogs ett 16: e mål, Ett rikt växt- och djurliv, som behandlar den biologiska mångfalden. 
Miljökvalitetsmålen är en viljeinriktning som innebär att inom en generation uppnå en god 
miljökvalitet genom att minska påverkan på miljön till nivåer som är långsiktigt hållbara. Det innebär 
att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (för målet begränsad 
klimatpåverkan gäller år 2050). Miljökvalitetsmålens syfte är att 
- främja människors hälsa 
- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
- ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
- trygga en god hushållning med naturresurserna. 

Ett av miljökvalitetsmålen är God bebyggd miljö vilket bland annat har som nationella delmål att 
senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för (1) 
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och 
andelen hårdgjord yta inte ökas samt (2) hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och 
utvecklas. Dessa formuleringar visar ett tydligt ställningstagande för en urban grönstruktur som en 
viktig del att uppnå en god livsmiljö för stadens invånare. Regeringen vill också förbättra folkhälsan 
och i propositionen Mål för folkhälsan – 2002/03:35 lämnar regeringen förslag för att förbättra 
folkhälsan. I propositionen föreslås ett övergripande nationellt folkhälsomål att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och därutöver finns en 
målstruktur med elva målområden. Målen ska nås genom insatser av myndigheter, landsting och 
kommuner inom ett stort antal politikområden. Inom detta omfattas även den yttre bebyggda miljön 
där närmiljön är en viktig faktor. Den 14 april 2003 beslutade riksdagen i enlighet med nämnda 
proposition. Sambandet mellan naturvårdsarbetet och folkhälsoarbetet har följaktligen successivt 
stärkts i Sverige. 

Utöver lagstiftningen har vi i Sverige en allemansrätt. Genom allemansrätten, som är ett kulturarv, har
vi alla en möjlighet att ta del av naturen oberoende av ägarförhållanden. Även om gamla sedvänjor 
ligger bakom allemansrätten så etablerades själva begreppet i början på 1940-talet för att ge tätorternas 
befolkning större möjligheter att vistas i naturen. Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten 
står det i Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter. Sedan 1994 är 
allemansrätten inskriven i grundlagen men det är ingen lag och det står inte i någon lag vad 
allemansrätten innehåller. Allemansrätten ska istället ses som en frihet under ansvar vid vistelser i 
naturen och betraktas som knuten till den enskilde individen, inte till enskilda organisationer 
(www.naturvardsverket.se 2002-10-02). 
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Bilaga 2 

Exempel på grönstrukturens multifunktionella betydelse 

Exemplen i tabellen bygger på litteraturstudier (se till exempel Sandström, 2001) 

Sociala eller kulturella funktioner 
• Som bärare av kulturella värden och bevarande av kulturella traditioner 
• Skapar kopplingar till stadens historia 
• Viktig för stadens attraktion och skönhet 
• Ökar invånarnas livskvalitet 
• Erbjuder promenadstråk och rekreationsområden 
• Viktiga för invånarnas hälsa och välbefinnande samt stressåterhämtning 
• För skolexkursioner 
• Barn som vistas i mer ”vild” natur får bättre motorik och koncentrationsförmåga 
• Pedagogiska funktioner; ger en förståelse för naturen och dess funktioner 
• Erbjuder mötesplatser samt till exempel som arena för evenemang 
• Ger staden identitet; som bas för att identifiera sig med ett område, dvs. en känsla för grannskap 

Funktioner associerade till planering, stadsbyggande och stadens hälsa 
• Viktigt som element i stadsplaneringen, delar exempelvis in staden i gripbara delar 
• Ger staden identitet och karaktär 
• Förbättrar luftkvalitén genom att filtera bort partiklar i luften 
• Förbättrar lokalklimatet till exempel genom att höja den relativa luftfuktigheten 
• Fungerar som ventilationssystem i staden 
• Kan reducera energiförlusterna från boningshus genom att skapa lä för vinden 
• Har en tendens att minska fordonstrafikens hastigheter 
• Skärmar av eller minskar buller 
• Reducerar värmen som alstras i staden 
• Gröna ytor i grannskapet kan minska pendlingen med bil ut till natur längre bort 
• Skapar möjligheter att utveckla och genomföra ekologiska idéer om att bygga ekologiskt 
• Förebygger uppkomst och spridning av eldsvådor 
• Förebygger erosion 

Biologiska funktioner 
• Skapar, bibehåller eller ökar den biologiska mångfalden 
• Fungerar som genbank för till exempel gamla kulturväxter 
• Tar hand om och renar dagvatten 
• Objekt för biologisk/ekologisk forskning 
• Bibehåller eller ökar grundvattentillgången 
• Mikroorganismer i marken tar hand om föroreningar samt renar mark som förorenats 
• Tar hand om komposterat material 
• Tillåter odlingslotter 
• Ger bioindikatorer som tecken på förändringar i miljön respektive förekomst av föroreningar 
• Tar hand om gaser som till exempel CO2 som genereras i staden 
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Bilaga 3
 
Inventering av innerstadsgårdar i Örebro maj 2004.
 


Under maj 2004 inventerades 124 innerstadsgårdar i Örebro avseende följande parametrar:
 

1.	 Markbehandling anges i andel i procent av markarealen, dvs. överbyggd gård, gräs, asfalt, 

betongplattor, naturstensplattor, grus eller annat. 
2.	 Växtlighet, dvs. träd, buskar, häckar och planteringar. 
3.	 Gårdsbyggnader, dvs. gammalt uthus, garage, förråd, sophus, cykelställ (med eller utan 

tak) och annat. 
4.	 Uteplatser/Trädgårdsmöbler/Annat. 

Resultatet framgår av figuren nedan. Innerstadsgårdar som inventerades framgår av kartan 
nedan. 

Inventering av innerstadsgårdar i Örebro 2004 
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Medelvärde av 124 gårdar 

Stapeldiagrammet visar resultatet av en inventering av 124 innergårdar i Örebro under maj 2004. Härvid framgår 
att gräs var den dominerande marktäckningen med ett medelvärde på 47 % av de inventerade innergårdarna. 
Andelen hårdgjord yta var nästan lika stor med ett medelvärde på 45 %. Grus förekom endast i undantagsfall. 

Området i Örebro stad som inventerades avseende innerstadsgårdar. 

Örebro 
slott Svartån 
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Bilaga 4 (fem sidor) 

Enkät om nyttjande av parker och andra grönområden riktad till skolor i Örebro 
tätort 

Vilka parker och andra grönområden används av förskolor och skolor i Örebro stad med dess närmaste omland? 
Detta är mycket viktig information vid utarbetandet av en grönstrukturplan. Vi vill ha ett så bra underlag som 
möjligt för att kunna identifiera de parker och grönområden som skolorna anser värdefulla för sin verksamhet. 
Eventuella brister samt framtida önskemål är också värdefullt att ta del av. Vi är därför tacksamma om ni tar er 
tid att fylla i enkäten samt markerar på bifogad karta de närområden skolan brukar använda i sin verksamhet. 
Enkäten tar ca 30 minuter att fylla i. Ring gärna om ni har några frågor. Helst ser vi att besvarad enkät skickas in 
senast torsdagen den 25 mars. Enkätsvaren kommer att användas i samband med kommunens planeringsverk
samhet. Önskas fler exemplar av enkäten kontakta oss eller kopiera denna. 

Ifylld enkät skickas tillbaka i bifogat kuvert eller via internposten till
Ulf Sandström, Box 334 00, 701 35 Örebro 

Tack för er medverkan 

Ulf Sandström 
Telefon: 21 14 77 
E-post: ulf.sandstrom@orebro.se 

Bakgrunduppgifter 
� Skola 

� F – åk 3 

� Åk 4 – 6 

� Åk 7 – 9 

_________________________ 
My Hanthe Nordin 
Telefon: 21 14 77 
E-post: my.hanthe.nordin@orebro.se 

Namn: ………………………………………….. 

Arbetslag: ………………………………………. 

Arbetslag: ………………………………………. 

Arbetslag: ………………………………………. 

Kontaktperson:…………………………………………….. Telefon: …………………… 
E-postadress: ………………………………………………….. 

Frågeformulär 

1. Fyller skolgården de behov ni har för utomhusaktiviteter? 

a) �  Ja, för att ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

�  Nej, pga. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Vilka är de mest besökta platserna för utomhusaktiviteter VINTER? Ange på bifogad karta platserna med motsvarande bokstav. Ringa även in er skola. Rita gärna in vilka
vägar ni använder till parkerna/grönområdena.


 



 
OBS! Dessa områden kan sammanfalla med vinterplatserna. 
 


Platser vintertid Aktivitet 
(flera alternativ är 

möjliga) 
Hur ofta? Ungefär antal 

elever/tillfälle 

Transportsätt 
(flera alternativ är 

möjliga) 

Ev. hinder/barriärer dit? 

A. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

…………………………………. � Friluftsdag �  1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

………………………….……… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 
…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

B. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

…………………………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

………………………………… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

C. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

…………………………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

……………………………..…… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

……………………………….… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

D. 

…….…………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

� Lektion/exkursion/idrott 

� Friluftsdag 

� Klassträff/gemenskap 

� Annat, nämligen 

……………………………. 

� En - flera ggr/vecka 

� 1 - 3 ggr/månad 

� En - flera ggr/termin 

� Mera sällan 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

� Gå 
� Cykel 
� Buss 
� Bil 

� Starkt trafikerad gata 

� Byggnad/staket etc. 

� Svartån/annat naturligt hinder 

� Annat, nämligen 

…………………………………………. 
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3. Vilka är de mest besökta platserna för utomhusaktiviteter VÅR/SOMMAR/HÖST? Ange på bifogad karta platserna med motsvarande bokstav. Ringa även in er skola. Rita
gärna in vilka vägar ni använder till parkerna/grönområdena.


 


OBS! Dessa områden kan sammanfalla med vinterplatserna.


 

 

Platser vår/sommar/höst 
Aktivitet 

(flera alternativ är 
möjliga) 

Hur ofta? Ungefär antal 
elever/tillfälle 

Transportsätt 
(flera alternativ är 

möjliga) 

Ev. hinder/barriärer dit? 

E. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

………………………….………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

……………………………...…… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………………...… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

F. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

…….……………………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

……………………...…………… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………...………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

G. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

……………..……………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

…...……………………………… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

……..…………………………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

H. 

……….…………………………. 

…...……………………………… 

……...…………………………… 

……….…………………………. 

� Lektion/exkursion/idrott 

� Friluftsdag 

� Klassträff/gemenskap 

� Annat, nämligen 

……………………………. 

� En - flera ggr/vecka 

� 1 - 3 ggr/månad 

� En - flera ggr/termin 

� Mera sällan 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

� Gå 
� Cykel 
� Buss 
� Bil 

� Starkt trafikerad gata 

� Byggnad/staket etc. 

� Svartån/annat naturligt hinder 

� Annat, nämligen 

…………………………………………. 
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Forts. fråga 3. Vilka är de mest besökta platserna för utomhusaktiviteter VÅR/SOMMAR/HÖST? Ange på bifogad karta platserna med motsvarande bokstav. Ringa även in er
skola. Rita gärna in vilka vägar ni använder till parkerna/grönområdena.


 


OBS! Dessa områden kan sammanfalla med vinterplatserna.


 


 

Platser vår/sommar/höst 
Aktivitet 

(flera alternativ är 
möjliga) 

Hur ofta? Ungefär antal 
elever/tillfälle 

Transportsätt 
(flera alternativ är 

möjliga) 

Ev. hinder/barriärer dit? 

I. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

………………………….………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

……………………………...…… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………………...… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

J. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

…….……………………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

……………………...…………… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

………………………...………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

K. � Lektion/exkursion/idrott � En - flera ggr/vecka ………… � Gå � Starkt trafikerad gata 

……………..……………………. � Friluftsdag � 1 - 3 ggr/månad ………… � Cykel � Byggnad/staket etc. 

…...……………………………… � Klassträff/gemenskap � En - flera ggr/termin ………… � Buss � Svartån/annat naturligt hinder 

……..…………………………… � Annat, nämligen � Mera sällan ………… � Bil � Annat, nämligen 

…………………………………. ……………………………. ………… …………………………………………. 

L. 

……….…………………………. 

…...……………………………… 

……...…………………………… 

……….…………………………. 

� Lektion/exkursion/idrott 

� Friluftsdag 

� Klassträff/gemenskap 

� Annat, nämligen 

……………………………. 

� En - flera ggr/vecka 

� 1 - 3 ggr/månad 

� En - flera ggr/termin 

� Mera sällan 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

� Gå 
� Cykel 
� Buss 
� Bil 

� Starkt trafikerad gata 

� Byggnad/staket etc. 

� Svartån/annat naturligt hinder 

� Annat, nämligen 

…………………………………………. 
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4. Finns några parker/grönområden som ni skulle vilja använda men som ni pga. olika anledningar inte 

besöker? 

a) Parker/grönområden .…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

b) Anledningar …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

5. Skulle ni använda parker och andra grönområden i högre grad än idag om resurser och förutsättningar 

ges? 

�  Ja, dessa resurstillskott …………………………………………………………………………... ….……. 
skulle möjliggöra följande: ………..…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
�  Nej, pga. …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Har ni några egna förslag till förbättringar i parker/grönområden som ni anser bör åtgärdas? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Ser ni er själva som en skola som nyttjar parkerna/grönområdena mycket? �  Ja �  Nej 

8. Övriga kommentarer. ………………………………………………………………………………………….. 

….……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Glöm inte att på bifogad karta ange vilka parker/grönområden som skolan brukar använda. Har ni egna namn på 
områdena som ni använder så ange gärna dessa. Markera er skola samt vilka vägar ni använder till 
parkerna/grönområdena. 

Tack för er medverkan. Ifylld enkät skickas tillbaka i bifogat kuvert förslagsvis via internposten till 
Ulf Sandström 
Örebro Stadsbyggnad 
Box 334 00 
701 35 Örebro 
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Bilaga 5 (två sidor)
 


Resultat av en enkätundersökning till förskolor och skolor i Örebro.
 


Kartan visar resultatet från en enkätundersökning till förskolor och skolor i Örebro stad under februari – mars 
2004. Syftet med enkäten var att få ett underlag om fördelningen av besök från grundskolor (gula prickar) och
förskolor (röda prickar) i parker och andra grönytor i Örebro. Stor prick =  en till flera besök/vecka eller en till 
tre besök/månad. Liten prick = en till flera besök/termin eller mera sällan. Svart cirkel i stor färgad prick =  ≥ 5 
träffar/plats. Svart trekant i liten färgad prick = ≥ 5 träffar/plats. 
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Fortsättning bilaga 5. 

Tabellen visar dels antalet förskolor respektive skolor inom varje delområde som fanns vid genomförande av 
enkätundersökningen, dels antalet utskickade enkäter inom varje delområde i staden och dels svarsprocenten från 
skolenheterna. Till förskolorna skickades en enkät per förskola medan skolorna erhöll en enkät  per ca 60 elever. 

Område 
Antal befintliga 
förskolor/ 
skolor 

Antal inkomna 
svar Svarsprocent 

Västra Örebro: 
- Förskola  15  5  33  
- Skola 7 6 86 
- Antal utskickade enkäter 23 12 52 
Norra Örebro: 
- Förskolor  24  5  21  
- Skolor 8 4 50 
- Antal utskickade enkäter 39 8 20 
Östra Örebro: 
- Förskolor  16  11  70  
- Skolor 9 8 90 
- Antal utskickade enkäter 33 21 65 
Sydöstra Örebro: 
- Förskolor  14  5  35  
- Skolor 8 4 50 
- Antal utskickade enkäter 33 10 30 
Sydvästra Örebro: 
- Förskolor  10  4  40  
- Skolor 6 4 67 
- Antal utskickade enkäter 35 10 29 
Centrum väst: 
- Förskolor  15  6  40  
- Skolor 9 6 70 
- Antal utskickade enkäter 37 18 50 
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Bilaga 6
 
Följebrevet till remissupplagan av Örebro grönstruktur.
 


Var med och påverka Örebros framtid!
Örebro växer. Hur ska vi kunna bevara och utveckla de viktiga gröna delarna av staden samti
digt som vi skapar nya bostadsområden och gator och vägar? Örebro Stadsbyggnad har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupning av grönstrukturen för Örebro 
centralort. Syftet är att beskriva strukturen av parker och naturområden ur ett socialt, kulturellt 
och ekologiskt perspektiv. 

Örebro grönstruktur går nu ut på en bred remiss under ca tre månader. Programmet består, 
förutom av bakgrundsbeskrivning inklusive de tre nämnda perspektiven, av en inventering, en 
klassificering och ett antal föreslagna åtgärder. Vi vill gärna att remissinstanserna bland annat 
tar ställning till följande frågor: 

1.	 Allmänt om dokumentet och kartornas läsbarhet/tillgänglighet. Ger texten en god förstå
else av frågorna? Vad anser ni om uppsatta mål och riktlinjer? 

2.	 Är text och kartor heltäckande, saknas väsentliga delar, är de för utförliga? 
3.	 Beaktar programmet målgrupperna barn, funktionshindrade och äldre tillräckligt? 
4.	 Ska grönområdena klassas i 4 eller 3 klasser? (Vi ger två alternativ till klassificering, dels i 

fyra och dels i tre klasser, se kartorna K 8a och K 8b). 

Studera kartorna 
5.	 Finns några värdefulla grönområden vi missat? 
6.	 Finns grönområden ni anser kan exploateras för t ex bebyggelse eller gator/vägar? 
7.	 Har ni föreslag på områden där vi kan skapa nya grönområden liknande vattenparken på 

öster? 
8.	 Är förekommande grönområdens karaktär eller mångfald tillfredsställande? Har ni förslag 

på förändringar/kompletteringar? 
9.	 Har ni förslag på fler gröna stråk/rörelsestråk.
10. Vart anser ni Örebro stad ska expandera? 

Remisstiden är 11 februari till och med den 29 april 2005 och avsikten är att nå alla berörda
och övriga intresserade i Örebro. 

Materialet går att ladda ner från Örebro kommuns hemsida www.orebro.se. Det går även bra 
att kontakta Stadsbyggnadskontoret för att få det hemskickat. 

Synpunkter på denna remissupplaga ska vara Örebro Stadsbyggnad tillhanda senast den 29 
april 2005. Svaren skickas till Örebro Stadsbyggnad, box 33400, 701 35 Örebro eller också
gärna på e-post till stadsbyggnad@orebro.se. Ange som rubrik ”Örebro grönstruktur”. 

Örebro den 11 februari 2005 

Ulf Sandström
 

Kommunekolog
 

Telefon: 019-21 14 77
 

E-post: ulf.sandstrom@orebro.se
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Örebro grönstruktur har 10 bilagda kartor samt sex övriga bilagor. 

Kartor 

Nulägesbeskrivning 
Kartor: 
¾ K1 – K6 över delområden av staden med närmaste omgivning 

- Teckenförklaring till kartorna K1-K6 

- K1 Västra Örebro 

- K2 Norra Örebro 

- K3 Östra Örebro 

- K4 Sydöstra Örebro 

- K5 Sydvästra Örebro 

- K6 Centrum väst 

¾ K7 Klassificerade parker i innerstaden 

¾ K8 Klassificerade grönområden samt befintliga gröna stråk med fyra klasser 

Klass Unikt – Unika värden: områden med sociala, kulturella och/eller 
ekologiska värden som har få motsvarigheter någon annanstans. 
Klass A – Mycket höga värden: mycket värdefullt område för hela staden ur 
minst ett av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt. 
Klass B – Höga värden – värdefullt område för den närmaste omgivningen ur 
minst ett av de tre perspektiven socialt, kulturellt eller ekologiskt.
Klass C – Övrig mark eller ytvatten som inte uppfyller kriterierna i de tre högsta 
klasserna. Ställningstaganden överlåts till framtida planarbete. Observera att 
denna klass inte är markerad med särskilt färg på kartan eftersom all övrig mark 
automatiskt blir klass C. 

¾ K9 Riksintressen och redan skyddade områden. 

Föreslag till konkreta åtgärder 

¾	 	K10 Föreslag till konkreta åtgärder, befintliga och föreslagna gröna stråk, föreslagna 
platser för odlingslotter samt grönområden klassificerade i de fyra klasserna angivna i 
karta 8. 
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Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Teckenförklaring till kartorna 
K 1 – K 6 

De tre perspektiven som beaktas 
anges med var sin bakgrundsfärg. En större 
ruta med en mindre ruta insatt i denna 
betyder att fler perspektiv gäller för 
objektet: 

Sociala perspektivet 

Kulturella perspektivet 

Ekologiska perspektivet 

Ekologiska men även det kulturella 
perspektivet: 

* Parken/grönområdet/grönstråket 
används flera gånger i veckan av 
förskolor och/eller skolor. 

Teckenförklaring 

Funktionshindrade 

Vårdboende 

Skola 

Förskola 

Lekplats 

Badplats 

Småbåtshamn 

Grillplats 

Ridbana 

Golfbana 

Gamla gårdar 

Fornlämning 

Kulturminne 

K Kallkälla 

F	 	 Fors 

Lokal sällsynt djurart 

Ängs- och hagmark 

N	 	 Naturminne 

Naturreservat 

Natura 2000 

Motionsspår 

Cykelkartans cykelvägar 

Ytvatten 

Gröna värdekärnor 

Koloniträdgård 

Planerad koloniträdgård 

Villakvarter 

Parkytor 



 

 

  

 
  

 

 
  

 

  

 

   

 
 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 

 

   

 

 

Karta K 1 

Detta delområde är väl 
tillgodosett avseende 
närparker och lekplatser men 
de är i behov av restaurering. 

Varbergaskogen – en grön värdekärna. Uppskattas mycket av 
förskolor och skolor pga. att de tack vare den har en ”riktig skog” 
på nära håll. Skogen är variationsrik och innehåller även mer 
krävande skogsarter. Varbergaskogen är ett mycket värdefullt 
närrekreationsområde för ett stort antal närboende. * 

Gamla torpgrunder av 
kulturhistoriskt värde. 

Parkerna Tjäderleken och 
Oxhagsparken är värdefulla ur 
rekreationssynpunkt. * 

Rosta gärde, med ett antal 
fotbollsplaner på gräs, är en 
viktig aktivitetspark samt 
mötesplats för ungdomar. * 

Karlslundsskogen är betydelsefull ur 
rekreationssynpunkt. 
Karlslundsåsen – ett viktigt rekreations- och 
kommunikationsstråk i nord-sydlig riktning. * 

Dammbyggnad hindrar 
fisk och andra djur att 
förflytta sig uppströms 
ån. 

Hela Karlslundsområdet är mycket variationsrikt med 
många kulturpräglade naturmiljöer av stort ekologiskt 
värde. Karlslundsforsarna är viktiga för åns 
syresättning och vattenkvalitet samt lokal för sällsynta  
och unika bottenlevande smådjur. 

Varberga gård – ett 
gammalt militärt 
boställe från 1752. 

Vattentäkten i Eker 
viktig att skydda. 

Västhagaparken har 
varierad natur samt 
närliggande bollplan och 
en liten skog. * 

Karlslundsskogen – en 
grön värdekärna. 

Älvtomtabäcken kommer i 
dagen. Här omges den av en tät 
vegetationsridå värdefull för 
den biologiska mångfalden i 
området. 

Fornåkrar. 

Längbro kyrka med 
begravningsplats 
kulturhistoriskt 
värdefulla. 

Svartån binder samman 
staden och landet och 
utgör ett mycket värdefullt 
stråk ur social, kulturell 
och ekologisk synvinkel. * 

Karlsundsområdet är av riksintresse för kulturminnesvård. 
Tillsammans med Hästhagen har de mycket höga natur-, 
kultur- och rekreationsvärden. * 

Viktigt stråk/park för 
förskolor och skolor. * 

Hedeparken och 
Vallåkraparken. * 

Solhagaparken. * 

Mellringe gård. 

Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Örebro Fältrittklubb i Karlslund – viktig för många 
personer i olika åldrar men särskilt för flickors 
fritidsaktiviteter. 

Ett ekologiskt viktigt grönt stråk som 
förbinder Varbergaskogen med 
Karlslundsskogen. 

Vikingagravar på Jägarebacken och vid 
motionscentralen. 

Spårcentral. * 



 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  

 
 

  

 

 

  

 

  
 

 
 

Ett fint promenadstråk på grusad väg 
i nord-sydlig riktning längs 
järnvägen. Karta K 2 

Lillån är högprioriterad och dess närområde 
kommer den att utvecklas till ett ekologisk 
och socialt värdefullt stråk. 

Övra och Nedra Vallby 
värdefulla kulturmiljöer. 

Variationsrik blandskog med flera 
ekologiska värdekärnor. Värdefull 
rekreationsskog med motionsspår och 
grillplatser. * 

Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Eventuell nyexploatering för 
bebyggelse.  

Hjärstaskogen är en ytterst viktig rekreations
skog med motionsspår och picknickplatser. 
Ingår i värdefullt grönt stråk. * 

Viktiga parker och grönytor för 
närboende, förskolor och skolor. * 

Vivallas alla parker och grönytor används flitigt av 
närboende, förskolor och skolor. *  

Promenadstråk 
på skogsbilväg. 

Gemensamma, trevliga 
grönytor för upplevelse och 
avkoppling saknas i kartans 
västra delar. 

Skyddsvärd damm 
med förekomst av 
salamander. 

Gladarberget – skog med flera partier med höga 
ekologiska värden. Området är även socialt och 
kulturellt mycket värdefullt. * 

Ett antal fotbollsplaner 
på gräs. Viktig skogsremsa för skydd 

mot riksväg 50. * 

Fornåker. 

Bymiljöer i Förlunda och Yxstaby med 
gammal vägsträckning. 

Värdefull granskog av hög bonitet viktig ur 
social och ekologisk synvinkel. 

Brunnskällan eller Trefaldighetskällan, en 
gammal kallkälla som tidigare varit av betydelse 
för tillgången på dricksvatten i området. 

Viktiga rekreationsområden för 
närboende, förskolor och skolor. * 

Gryts by med Gryts gård samt gamla Kåvivägen är 
värdefulla kulturmiljöer. 

Hjärsta gård. 

Norra kyrkogården. 

Lunds gård från 1800-t. Var under en 
period på 1800-t. lantbruksskola. 
Fritidsgård idag. 

Lundbyskogen utgör den gröna länken ut i 
landskapet åt nordväst. Skogen innehåller flera 
ekologiskt viktiga partier. Den är även en viktig 
rekreationsskog med motionsspår. * 

Arbete pågår med att förvandla 
Boglundsängen till ett rikt och varierat 
vattenlandskap med stora rekreations- och 
miljövärden. 



 

 

 
 

 

  

 

 
  

  

 
 

  

 
  

 

   

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

  

 
 

    

 

  
 

  

 

  
  

 
 

 

 

 

Karta K 3
 

Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Venakällan, en kallkälla med gamla anor. 
Vattnet användes bl. a. när något extra gott 
vatten önskades, t ex vid ”fint” besök.  

Alnängarna bildar porten till 
Vattenparken, Rynningeviken (Natura 
2000-område) och Hemfjärden. 
Tillsammans skapar dessa områden en 
känsla av rymd och oändlighet med få 
mänskliga störningar. Detta är av stort 
rekreativt värde och ger mycket höga 
upplevelsevärden nära staden. 
Områdena har stora ekologiska värden. 
* 

Munkatorp och Hjortstorp är återstående 
gårdsmiljöer i stadens norra omgivningar. 
Ladugården i den senare används för 
kommunens kor vintertid. 

Lillån med kulturstråket Lilla Åpromenaden är ett 
unikt promenadstråk med fina kulturella 
upplevelsevärden. Viktigt ekologiskt stråk i en 
annars hårdgjord miljö. 

Promenadstråken på N & S sidan av 
Svartån är mycket värdefulla ur social 
synpunkt. De används året runt. * 

Alnängarnas koloniområde har gamla anor och av stor 
social, kulturell och ekologisk  betydelse. 

Oset-Rynningeviken (naturreservat, riksintresse 
för naturvård, Natura 2000-område), ett 
väletablerat område i naturvårdssammanhang. 
Har fina promenadstråk och goda möjligheter 
till fågelskådning. Året runt hittar många 
människor hit. * 

Rävgången är utgångspunkten för 
skridskoåkning. Värmestuga finns. Ca 
100 000 besök/år. * 

Stadsparken korad till Sveriges 
vackraste park 2004. Mycket 
välbesökt. * 

De olika stadsdelarnas parker, t ex Drottningparken, Södermalmsparken, Sveaparken, 
Oskarsparken, Skytteparken, Skebäcksparken, Norensbergsparken, är mycket 
välbesökta. Vissa av parkerna utgör det enda grönområde som finns att tillgå för 
närliggande skolor, t ex Oskarsparken för Engelbrektskolan. *  

Stora Holmen är en mer robust park 
med naturkaraktär har ett populärt 
promenadstråk nära ån. * 

Venaskogen uppskattas mycket av 
närboende för rekreation, motion och 
lek. Skogen innehåller flera ekologiska 
värdekärnor. Särskilt uppskattat är 
skogsbrynet i sydväst. * 

Rynningeåsen bildar en 
variationsrik gräns mellan 
staden och Hjälmarens 
öppna strandlandskap. 
Håller stora sociala och 
ekologiska värden. 

Olaus Petri-skolan saknar 
närliggande grönområde. 

Lekplatserna i detta delområde är av 
varierad kvalitet. Flera av dem 
behöver restaureras. De är särskilt 
viktiga som mötesplatser. 

Ringtorps, Pettersbergs IP, fotbollsplaner 
värdefulla mötesplatser för ungdomar. * 

CV-områdets gröna partier minner bl.a. om när 
Alnängarna var betesmark. Delar av området är 
ruderatmark med speciell flora och fauna. 

Svartån är ett ytterst viktigt stråk ur 
social, kulturell och ekologisk 
synpunkt. * 

Norra 
kyrkogården. 

Bergkällan intill vattentornet Svampen – 
en populär mötesplats för örebroarna förr i 
tiden. Exempelvis hölls där årligen 
valborgsmässofirande. Idag finns inga spår 
av källan. 

Olaus Petrikyrkan 
med kyrkogård. 

Södra 
kyrkogården. 

Örebro slott – ett medeltida slott som är i högsta 
grad levande idag, exempelvis 
konferensanläggning, utställningslokal och stadens 
turistinformation. Hela Örebro innerstad utgör ett 
kulturellt riksintresse. 

S:t Nikolaikyrkan 
med kyrkopark. 



 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

  

 

   
  

  
 

  

 
  

 

  

  

  

 

  

 
 

  
 

Karta K 4
 

Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Ekängen och Tybble – ytor för idrott och annan 
aktivitet viktiga för både när- och fjärrboende. * 

Del av skogen i södra Ekeby-Almby 
viktig rekreationsskog* samt även 
skydd mot Nya Hjälmarevägen. 

Ormesta by – en 
välbevarad radby. 

Svartån är ett ytterst viktigt 
stråk ur ekologisk,  kulturell 
och social synpunkt. 

Tybbleparken*, viktig lekpark 
som kallas för ”Tarzanlek”. 

Upplevelsepark, sinnenas 
park, i livets slutskede. 

Motionsspår/promenadstråk 
som ej underhålls. 

Hela skogen runt Brickebacken är viktig för förskola och 
skola samt närboende – en ”mulleskog” och svampskog. *  

Parkerna i Sörby, Sörbyängen, Almby och på 
Ladugårdsängen används flitigt av förskolor 
och skolor i och nära respektive område. * 

Hemfjärden är av riksintresse för 
yrkesfisket samt viktigt 
rekreationsområde året runt. 

Markaskogen med gården Stora Ässkog, förkastningsbranten, Del av 
Sörbyskogen är viktiga ur biologisk och social synpunkt. Skogen innehåller ett 
stort antal ekologiska värdekärnor. * 

Enebuskabacken och gården Östra Mark – mycket 
värdefulla ur social, kulturell och ekologisk synvinkel. 

Ekologiskt värdefulla ekhagar av 
stor social och kulturell 
betydelse. 

Ekeby Dreve har höga 
ekologiska, kulturella och 
sociala värden.  

Hemfjärden runt, ett socialt 
viktigt cykelstråk. 

Naturreservat i Ekeby-Almby av stor 
ekologisk, kulturell och social 
betydelse. 

Parker i Brickebacken är i dåligt 
skick och i behov av restaurering. 

Pulkabacke med 
vacker utsikt. 

Osets naturreservat utgör riksintresse 
för naturvård. Området är även 
klassat som Natura 2000-område. 

Hjälmarsberg, riksintresseområde, 
god representant för Hjälmarens 
herrgårdslandskap. 

Tybble gård, enda 
återstående gården 
från Tybble by. 

Ekdungar och lövrika 
blandskogar med höga 
natur- och 
landskapsvärden.  

Almby kyrka med 
kyrkogård. 

Brist på offentliga 
parker/grönområden i 
Almby. 
Almby skola har brist på 
gröna närområden. 



 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

Karta K 5 
Fornåkrar. 

Relativt påverkad del av åsen men med vacker 
tallskog och mycket värdefull kallkälla. 

Promenadstråk längs mindre 
vägar i området. 

Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Risupplag från omkringliggande villor/stugor skapar 
olägenhet för bl.a. framkomligheten i området. Medför 
även att eventuella bränder blir svåra att släcka. 

Större sammanhängande skogsområde 
med flera ekologiska värdekärnor. 

Sommarro är en av de värdefullaste 
områdena vi har ur natur-, kultur- och 
social synpunkt. Området är mycket 
välbesökt året runt. * 

Förkastningsbranten har höga natur och 
kulturvärden. Branten har lång historia som 
rekreationsområde. Odlingslandskapet norrut 
utgör ett värdefullt komplement. Det öppna 
stråket/fältet utgör ett viktigt promenadstråk* 

Nasta gård från 1700-talet. 

Stora Hyddan, gård från 1700-t. med omgivande 
miljö, torp och småbruk sammanbundna av gamla 
vägen mot Bondsätter. 

Sanatorieskogen, innehåller flera stigar  
och en motionsslinga. Mycket 
välbesökt av närboende. Fint 
tallbestånd. * 

Lugnet och Hagalund, gårdar från 1700-t. 
med park och alléer.  

Områden som är flitigt 
nyttjade av förskola och 
skola. * 

Lugnets idrottsplats med bågskyttebana. 

Hälleboparken är bl. a. viktigt grönområde 
för närliggande förskola och skola. * 

Sörbyskogen ger möjlighet att uppleva storskog 
nära staden. Ett öst-västligt stråk i mitten har 
särskilt höga naturvärden. 

Blandskog med naturvärden som 
binder samman de större stråken 
vid Svartån med ”storskogen” i 
söder. 

Befintlig vegetation längs båda sidor 
av motorvägen bör bevaras. Där 
vegetation saknas bör träd och buskar 
planteras om det är lämpligt. 
Vegetationen skärmar av vägen och 
fungerar även som luftfilter. 



 

 

   
 

 
  

  
 

  

  
  

 

  
  

 
  

 

 
  

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 
 

Karta K 6Örebro grönstruktur 

Nulägesbeskrivning 

Svartån är ett ytterst viktigt stråk ur ekologisk, 
kulturell och social synpunkt. Dess närområde 
används flitigt av skolor *. 

Baronbackarna byggdes på 50-talet, ett riksintresse. I östra 
delen av parken har fynd gjorts från järnåldern. * 

Hjärstaskogen, ett mycket välbesökt 
skogsområde som bl.a. även fungerar som 
skärm mot motorvägen. * 

Hjärsta gård. 

Arbete pågår att utveckla ett vattenlandskap 
för vattenrening, biologisk mångfald och 
rekreation på Boglundsängen. 

Parkstråket längs Trängkårsvägen 
uppskattas mycket av närboende. 
Spelas mycket fotboll där. * 

Brovallen ej kommunägd men sköts av 
denna. Parken av stort värde för 
närboende men bör anpassas för äldre. 
Används av närliggande skola. 

Örnsköldsparken 
används främst av 
närboende. * 

Vegetationen fungerar som 
skyddszon mot motorvägen. 

Lillån med kulturstråket Lilla Åpromenaden är ett 
unikt promenadstråk med fina kulturella 
upplevelsevärden. Viktigt ekologiskt stråk i en 
annars hårdgjord miljö. 

Varberga gård, ett 
militärt boställe 
från 1752. 

Grönstråket fungerar som barriär mot 
industriområdet. Nyttjas ofta av mindre barn i 
närområdet.  

Tegnérlunden känns öppen och 
välkomnande och är följaktligen 
välbesökt. Besökarna kommer både från 
närområdet och längre bort. * 

Förekommande koloniområden 
viktiga  ur socialt, kulturellt och 
ekologiskt perspektiv. 

Trängens idrottsplats viktig för 
utövandet av flertalet idrotter året runt. 
Även plats för besökande cirkusar.  * 

Rostaområdet med tillhörande 
parker är av riksintresse. * 

Örnsro IP, den första 
idrottsplatsen i Örebro. 

Väståparken och Hagaparken är populära parker. 
Den förra har särskilt vackra träd. Vid fint väder 
erbjuder de goda möjligheter till utevistelse. * 

Befintlig vegetation längs båda sidor 
av motorvägen bör bevaras. Där 
vegetation saknas bör träd och buskar 
planteras om det är lämpligt. 
Vegetationen skärmar av vägen och 
fungerar även som luftfilter. 

Karlaparken och Karl Johanparken är populära 
parker och viktiga gröna lungor i stenstaden. * 

Eugenparken är den gamla 
järnvägsparken vid södra station. 

Frimurarholmen, en uppskattad grön oas i 
denna del av staden, har privat ägare. 










