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INLEDNING
Arbetet består av fyra delar, inledning, metod, resultat och utvärdering. I 
inledningen finns syftet och den tillhörande frågeställningen. Metodkapitlet 
inleds med de teoretiska utgångspunkterna, sedan redovisas analyserna och 
inventeringarna. Resultatkapitlet redovisar hur de teoretiska utgångspunk-
terna, analyserna och inventeringarna lett fram till planförslaget. Utvärder-
ingskapitlet avslutar arbetet med en måluppfyllelse- och intressantanalys. 

Bakgrund
Centrala Örebro delas av järnvägen Hallsberg- Frövi som är en del av 
godsstråket genom Bergslagen. Det har inneburit att Väster en central stads-
del väster om järnvägen har avskiljts från resten av Örebros centrala stads-
delar som ligger på den östra sidan av järnvägen (Braathen 2009, s. 5).

Järnvägen är för Örebro och dess invånare en nödvändighet. Samtidigt ger 
den oönskade effekter som buller och blir en barriär vilken är svår att korsa 
på ett enkelt och säkert sätt. Problemet tas upp i Örebros översiktsplan från 
2010 där kommunen presenterar en vision om att minska järnvägens stör- 
nings- och barriäreffekterna för centrala Örebro. En utredning pågår vilken 
undersöker alternativen nedgrävning, överdäckning och upphöjning av 
järnvägen (Örebro kommun 2010, s. 75).

Eftersom jag fann detta projekt intressant och något som ligger i tiden, har 
jag därför valt att göra mitt examensarbete om hur Väster och centrala Öre-
bro kan länkas samman med de tre förslagen från Örebro kommun i fokus. 

Möjligheter
Ett så stort projekt som att minska störnings- och barriäreffekterna av järn-
vägen ger flera möjligheter till utveckling och förbättring av Örebro stad.
  
Östra bangatan är en tungt trafikerad väg som går längs med järnvägen. 
Likt järnvägen är den en barriär mellan Väster och centrala Örebro som ger 
bullerstörningar och är svår att korsa. Det ger möjligheter att göra om Östra 

bangatan till en lugnare och mer trivsam stadsgata.

Länkas stadsdelarna samman på ett bra sätt kommer tillgängligheten till 
dem att öka. En ökad tillgänglighet bör bidra med mer folkliv och en ökad 
attraktivitet. Väster skulle gynnas avsevärt av detta då stadsdelen i dagsläget 
är avskild på grund av järnvägen och flera tungt trafikerade bilvägar.

Centrala Örebro och Väster har olika karaktär. Det är därför viktigt att 
bevara deras speciella drag och olikheter samt låta stadsdelarna växa på sina 
egna villkor för att skapa större mångfald och stadsmiljöer i harmoni. 

Bild av typ området idag....

Spårområdet vid Centralstationen.



SYFTE
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilket förslag från Örebro 
kommun som mest minskar barriäreffekterna av järnvägen och bäst länkar 
samman Väster och centrala Örebro samt att göra ett planförslag utifrån det 
bästa förslaget.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i väster av Västra Bangatan och Jacobsgatan, i norr 
av Västra och Östra Nobelgatan, i öster av Östra Bangatan och söder om 
Järntorgsgatan av Svartån, i söder av Svartåns södra strand.

Arbetet kommer att avgränsas genom att de tekniska och ekonomiska asp- 
ekterna med de olika förslagen för att minska barriäreffekterna av järnvägen 
inte kommer att beaktas. Detta för att underlätta arbetet med att hitta det 
förslag som mest minskar barriäreffekterna av järnvägen och bäst länkar 
samman Väster och centrala Örebro.
 
Endast de rumsliga effekterna och läget av det nya resecentrum kommer att 
beaktas. Detta för att göra en rimlig begränsning av examensarbetets om-
fattning.
 
Arbetet avgränsas även till att detaljer i bebyggelsen och möbleringen av 
utemiljön inte kommer att finnas med då detta hade varit att gå in på alltför 
detaljerad nivå.

 

FRÅGESTÄLLNING

1. Hur kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas utan   
 att de smälter samman till en?

2. Vilka stråk ska skapas, förstärkas, minskas eller tas bort? 

3. Vilka för- och nackdelar finns med nedgrävning, överdäckning samt  
 upphöjning och vilken åtgärd är mest lämplig med avseende på att   
 länka samman stadsdelarna?

4. Hur ska barriären i form av Östra Bangatan hanteras? 

5. Hur ska ny bebyggelse/platser anpassas till de befintliga? 
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  Planområdets avgränsning markeras med den röda linjen.
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METOD
Svårigheterna med ett designprojekt, som ett planförslag till stora delar är, 
är att det inte finns några tydliga rätt eller fel. Därför har jag lagt stor vikt 
vid att förklara informationen bakom planförslagen på ett klart och tydligt 
sätt så att läsaren förstår varför förslagen ser ut som de gör. 

För att genomföra syftet och svara på frågeställningen har jag till att börja 
med korfattat beskrivet Örebro och stadens historia. Därefter nämns järn-
vägen och framtida planer på nya sträckningar. I litteraturstudierna ges svar 
på hur stadsdelarnas karaktär kan stärkas samtidigt som de behåller sin 
unika karaktär. Tre källor har i huvudsak använts, Kevin Lynchs The im-
age of the city, Jane Jacobs Den amerikanska storstadens liv och förfall och 
Jan Gehls Life between buildings. Jag har valt dessa för att jag tycker att de 
beskriver staden på ett bra sätt samt eftersträvar levande städer med män-
niskan i centrum. Med levande städer menar jag städer där människor syns 
och är i rörelse. Där folk känner sig trygga och där chansen att träffa vänn-
er och bekanta på väg till affären eller på eftermiddagspromenaden är stor. 
Med städer som är anpassade för människor menas att de är byggda för oss 
och våra sinnen i första hand. Detta för att det ska vara trevligt att röra sig 
i staden och det offentliga rummet. Det jag eftersträvar är alltså städer för 
människor, möten, vänskap, en plats att leva på.
 
Två analyser har gjorts för att se vilket av förslagen från Örebro kommun 
som mest minskar barriäreffekterna av järnvägen och bäst länkar samman 
Väster med centrala Örebro. Den första analysen utgår från Kevin Lynch 
teorier och syftar till att hitta stråk som skulle kunna funnits om järnvägen 
inte varit en barriär. Den andra analysen syftar till att se hur de olika försla-
gen minskara eller ökar barriäreffekterna på de platser där stråken korsar 
järnvägen. 

Därefter nämns Östra Bangatan och hur dess barriäreffekter kan minskas 
och hur gatan kan hjälpa till med att länka samman Väster med centrala 
Örebro. Boverkets Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelse-

planera (2002) skulle användas som hjälpmedel till detta. Skriften gav dock 
inget konkret till arbetet och är därför inte representerad. 

Inventeringarna går i huvudsak ut på att hitta grönstrukturen, bebyggelse-
strukturen, infrastrukturen och rumsstrukturen. De ska också ge en upp-
fattning om hur planområdet och kringliggande områden ser ut idag för 
att anpassa ny bebyggelse och platser till de befintliga. Johan Rådbergs 
Svenska stadstyper (1996) har använts som hjälpmedel vid klassificering av 
bebyggelsestrukturen och byggnader.
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BAKGRUNDSINFORMATION
Örebro är Sveriges sjunde största kommun med ca 135 000 invånare, den 
västligaste staden i Mälaredalsregionen och residensstad i Örebro län. 
Staden ligger i mitten av Sverige, nära den demografiska mittpunkten och 
här möts E18 och E20. Örebro flygplats är Sveriges fjärde största fraktflyg-
plats och har stor betydelse för svenska försvaret (Statistiska centralbyrån, 
2010).

Örebro grundades på en strategisk plats där det gick att korsa Svartån. 
Någon gång på 1200-talet tros staden ha fått sina stadsprivilegier och 
Örebros slott byggdes runt 1260-talet. Utvecklingen tog fart i slutet av 
1800-talet i samband med industrialiseringen. Sko- och kexfabriker gjorde 
Örebro känd som “Sko- och kexstaden”. I slutet av 1960-talet drabbades 
staden av en finansiell kris på grund av industriernas nedläggning. Som av 
kompensation för nedläggningarna, flyttades flera statliga verk till staden. 
Idag består Örebros näringsliv av service, tjänster och utbildning med Öre-
bro universitet och Örebro universitetssjukhus (Nationalencyklopedin (NE) 
2011).

Bebyggelsen i centrala Örebro har stor variation och innefattar allt från 
1200-tals slottet till nya postmodernistiska flerbostadshus. I Väster är be-
byggelsen mer enhetlig och består främst av jugend och tidig funktionalism. g

Karta över Örebros stadsdelar.

p
N
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Bebyggelse i Väster.

ö

Bebyggelse i Väster.

g

Bebyggelse i Norrcity.

ö

Bebyggelse i Södercity.
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Järnvägen 
Genom Örebro går idag järnvägen Hallsberg - Frövi som är en del av 
godsstråket genom Bergslagen. Mälarbanan ansluter sträckningen 9 km norr 
om Örebro i Hovsta. Persontågstrafiksystemet består huvudsakligen av två 
trafikupplägg, det ena är sträckan Mjölby - Örebro - Gävle via Borlänge och 
Laxå - Örebro. Den andra är sträckan Stockholm - Göteborg via Västerås 
och Örebro. Antalet resenärer till och från Örebro Central med tåg är ca 
5000 personer per dygn och från Örebro Södra ca 700 personer. Nobelbanan 
Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är en ny tänkt järnväg. Sträckan skulle 
kunna bli en del av den tänkta höghastighetsbana som ska knyta samman 
Oslo - Stockholm med stationer i Karlstad, Örebro och Västerås (Braathen 
2009, s. 5-12).

i

Schematisk spårkarta som visar järnvägssystemet kring Örebro.



LITTERATURSTUDIER
Litteraturstudierna ska i första hand ge svar på hur stadsdelarnas karaktär 
kan stärkas samtidigt som de behåller sin unika karaktär.

Källkritik
Kevin Lynchs, The image of the city, handlar om hur man hittar den all-
männa bilden av staden och de fem element den består av. Litteraturen har 
främst använts till att göra analysen som ska hitta de stråk som borde fun-
nits om järnvägen inte utgjort en barriär. Den har även använts till att svara 
på frågan om hur stadsdelarna kan behålla sin identitet och karaktär utan att 
smälta samman till en. Styrkan med Lynchs teorier, är att de är så grund-
läggande och breda och att de går att applicera på de flesta situationer.
 
Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, handlar om att 
skapa städer med mångfald av kultur, verksamheter och service. Litteraturen 
har spelat en stor roll i utformningen av stadsmönstret och sammanlänk- 
ningen av Väster och centrala Örebro. Texten behandlar amerikanska 
storstäder och deras problem på 60-talet. Även om det kan tyckas avlägset 
från en svensk medelstor stad år 2010 är det viktigt att se helheten och an-
passa texten till svenska förhållanden.

Jan Gehls, Life between buildings, utgår från en planering med människan, 
möten och våra sinnen i fokus. Jag har använt litteraturen för att göra ett 
planförslag som bidrar till en mänskligare stad som tillåter flera sociala kon-
takter. Texten idealiserar ett medeltida stadsbyggnadssätt som av flera skäl 
inte skulle fungera i dagens samhälle. Det finns dock flera bra och viktiga 
synpunkter som kan förbättra våra städer avsevärt.

Det offentliga rummet 
För att förstå vikten av utemiljön och hur den påverkar oss måste vi ta reda 
på hur vi använder den. Jan Gehl (2006, s. 9-15) delar in utomhusaktivteter 
i tre kategorier.
  
• Nödvändiga aktiviteter, sådant som måste göras. Exempelvis gå   
till arbetet och handla mat. Dessa aktiviteter är inte speciellt beroende av 
utemiljön eftersom de måste uträttas under alla förhållanden.

• Friviliga aktiviteter, sådant som personen bara gör om den har lust till 
det. Som att ta en promenad eller sitta och filosofera på en trevlig plats. 
Dessa aktiviteter är väldigt beroende av utemiljön eftersom den som utför 
dem kan välja att inte göra dem.

• Sociala aktiviteter, innebär någon form av kontakt med andra människor. 
Det kan röra sig om att hälsa på någon bekant eller bara prata en stund med 
några vänner. Det kan även vara en så trivial sak som att bara se andra och 
själv synas. Dessa aktiviteter är resultat av de två övriga kategorierna.

Nödvändiga- och Friviliga aktiviteter leder till sociala aktivteter då chansen 
att träffa vänner och bekanta ökar desto mer vi befinner oss utomhus. Alltså 
är en god utemiljö av största vikt för att öka sociala aktiviteter och därmed 
bidra till en levande stad. Att vistas i det offentliga rummet leder också till 
utbyte av information mellan olika människor om vad som händer här och 
nu, vilket är positivt för civilsamhället (Gehl 2006, s. 15-21).
 
Det finns även andra fördelar med att människor vistas i utemiljön. Gehl 
(2006, s. 76-77) menar att tomma och övergiva gator blir ett ingenmansland 
där vandalism och kriminalitet får råda då det inte finns någon som över-
vakar dem. Jane Jacobs (1961, s. 52) tar detta som en självklarhet när hon 
skriver att det måste finnas människor som övervakar gatorna och därmed 
upprätthåller säkerheten på dem. Är människor rädda för gatorna slutar de 
använda dem och allt detta bidrar till en negativ spiral. För att en gata ska 
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bli säker och de som använder den ska ses som en säkerhetsfaktor istället 
för ett hot, behövs enligt Jacobs (1961, s. 51-59) följande tre kriterier upp-
fyllas.

1. Det måste finnas tydliga gränser mellan privata och offentliga rum. Båda 
Gehl (2006, s. 113) och Jacobs (1961, s. 66) ger liknande exempel när det 
privata och offentliga inte fungerar som det ska. I flervåningshus där man 
antingen är inne i den helprivata lägenheten eller ute i det offentliga trapp-
huset. Gehl (2006, s. 53-59) menar att det bör finnas flera steg mellan en 
privat- och offentlig plats. Det lockar människor till att använda det offent-
liga rummet.
 
2. Det måste finnas människor som iakttar gatan, ser till så att allt står rätt 
till. Det handlar om vanliga personer som bor och arbetar i området. För att 
detta ska var möjligt och ske, måste byggnader, fönster och ingångar vara 
vända mot gatan.

3. Gatorna måsta användas kontinuerligt för att de som iakttar dem ska 
tycka det är roligt och intressant.

Återigen kommer vi tillbaka till vikten av folkliv och levande gator. Vad 
behövs då för att skapa detta? För att besvara frågan måste man första vad 
folkliv är. Folkliv och levande gator är en produkt som bygger på faktorerna 
tid och antal människor. Detta medför att folklivet blir desamma för en of-
fentlig plats där det vistas 60 människor i 10 minuter som om det där vistas 
30 människor i 20 minuter (Gehl 2006, s. 77). Detta betyder att fokus inte 
enbart ska läggas på antalet människor som befinner sig på gatorna utan att 
det är lika viktigt att de stannar där längre. 

Vad som är attraktivt är olika från person till person och samma sak gäller 
vad vi uppfattar som är attraktiva städer. Dock utgår vi alla från våra sinn-
en när vi gör våra värderingar. Därför menar Gehl (2006, s. 62) att vi även 
måste utgå från våra sinnen i planeringen. 

Synen är det viktigaste sinnet i det avseendet och fungerar bäst horisontellt 
i en maxhastighet på 5 km/h. Det sociala synfältet börjar vid 100 meter då 
det går att urskilja människor. Vid 70 meter går det att se kläder och vad 
personen sysslar med. vid 30 meter går det att se detaljer som frisyr och 
ansiktsdrag. Vid 25-20 meter går det att se en persons humör och känslor. 
Gehl (2006, s. 62) listar fem punkter för en bättre planering som utgår från 
våra sinnen.

1. Murar ska inte hindra människor från att se andra och synas.
2. Avstånd för att se andra och synas får inte vara för stort.
3. Hastigheten som vi upplever omgivningen bäst i är 5 km/h.
4. Nivåer bör undvikas då vi ser som bäst horisontellt.
5. Orientering i utemiljön bör ske så att vi vänds mot varandra.

Det räcker inte med att förstå hur vi uppfattar staden för att förstå vad en 
attraktiv stad är vi måste även förstå hur och av vad den är uppbyggd. Kevin 
Lynch (1960, s. 46-83) menar att det finns en allmän bild av staden. Varje 
individs bild av staden är unik men de har alla vissa likheter. Det är dessa 
likheter som ger den allmänna bilden av staden. Tittar man på den allämna 
bilden av staden är den uppbyggd av fem element vilka är stråk, områden, 
gränser, noder och landmärken.

• Stråk är de platser vi förflyttar och rör oss längs. Vägar är det som för det 
mesta förknippas med stråk men alla linjära sträckor folk förflyttar sig längs 
är stråk.

• Områden är uppbyggda av något som är visuellt likartat som gör att de 
känns sammanhängande. Exempelvis kan ett område med tegelhus från 
1910-talet vara ett område. 

• Gränser är det som avslutar ett område, de kan antingen fungera som bar-
riärer eller fogar mellan två områden. En barriär kan vara ett järnvägsspår 



som är svårt att ta sig över, medan en fog kan vara en väg som delar två 
områden samtidigt som den medför rörelse mellan dem. 

• Noder är platser där det finns en högre koncentration av människor än 
övriga kringliggande platser. Vid sådana platser finns det ofta en hög kon-
centration av verksamheter, det sker byten i färdriktning eller transport-
medel.

• Landmärken är referenspunkter i staden som skiljer sig från omgivningen 
vilka gör dem bra att orientera sig efter. Exempel på landmärken är statyer, 
offentlig konst och höga byggnader.

För att öka folklivet på våra gator behövs det utrymmen för människor att 
se och synas. Människor och aktiviteter attraherar fler människor (Gehl 
2006, s. 21-31, 121). Det behövs också en mångfald av kultur, service och 
verksamheter som lockar människor att använda det offentliga rummet. 
Det gäller alla tider på dygnet då folk är vakna så att platserna inte upplevs 
öde vissa tider (Jacobs 1961, s. 51-59). Jacobs (2006 s. 179-250) listar fyra 
punkter för att ge en stad eller stadsdel mångfald

1. Områden måste fylla mer än en funktion. Ett område med bara arbetsplat-
ser har svårt att få serviceverksamheter som restauranger att gå runt då de 
bara kommer att användas på lunchtid. Finns där också bostäder kommer 
även restaurangerna besökas på kvällarna. Även Gehl (2006, s. 101) nämner 
detta då han skriver att för att samla ihop människor, behöver olika funk-
tioner i staden integreras då fler kommer att röra sig där fler tider på dygnet.
 
2. Korta kvarter ger fler vägar att välja på vilket leder till en mer dynamisk 
närmiljö och avstånden blir kortare då inga omvägar behövs. Detta mot-
verkar att ett visst stråk blir överutnyttjat vilket kan ge kommersiell likform-
ighet medan det inte finns någon kommersiell verksamhet på andra ställen. 

3. Behovet av äldre byggnader. Med det menas lokaler i olika prisklasser. 

Detta för att olika typer av verksamheter ska finnas, både de som och kräver 
nya lokaler och de som behöver billigare. Allt för att skapa större variation.

4. En tillräkligt hög koncentration av människor måste finnas i ett område. 
Detta för att service och verksamheter ska vara lönsam. Men koncentra-
tionen av människor får inte heller vara för hög så att det blir trångt och 
avskräckande att vistas i det offentliga rummet. 

Det finns också hot mot mångfalden och ett av dessa är Mångfaldens 
självdestruktivitet. Det uppstår när ett bra blandat område blir så populärt 
att bara de lönsammaste verksamheterna och de rikaste har råd att stanna 
och flytta dit. Eftersom det var mångfalden som gjorde området populärt 
blir det snart enformigt och området tappar sin attraktivitet (Jacobs 2006, s. 
271-286).

Stora monotona områden som exempelvis järnvägsspår, hamnar och sjuk-
husområden, bildar gränser där folk inte rör sig. Eftersom det finns få 
anledningar att gå dit, kommer den service som ligger där att försvinna. Det 
bildas vakuumzoner kring områdena som förstör mångfalden (Jacobs 2006, 
s. 287-299).

Oattraktiva områden utan mångfald av aktiviteter tappar sina kreativa in-
vånare och unga. Detta leder till massutvandring från området och de som 
måste stanna kommer flytta så fort de får chansen. För att bryta mönstret be-
höver dess invånare stanna och engagera sig in området och inte vilja flytta 
vidare så fort de får råd (Jacobs 2006, s. 301-321). 
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ANALYSER
Två olika analyser har gjorts för att svara på vilket av alternativen från 
Örebro kommun som mest minska barriäreffekterna av järnvägen och bäst 
länkar samman Väster och centrala Örebro

Den första analysen bygger på Lynch teorier och syftar till att hitta stråk 
som borde ha funnits om järnvägen inte utgjort en barriär. Detta gjordes 
genom att först hitta noderna närmast järnvägen och sedan koppla sam-
man dem. Analysen används också till att jämföra skillnader med nuläget 
och planförslaget vilket kommer att tas upp i resultatkapitlet. Analysen, 
enligt Lynch (1960, s. 46), var tänkt att med hjälp av invånarna ta fram den 
allmänna bilden av staden. Då jag främst varit intresserad av noder där det 
rör sig mycket människor, har jag valt att göra analysen själv. Jag anser 
att det i det här specifika fallet går att göra utan att fråga invånarna, vilket 
sparar mycket tid. Lynch analys avgränsas av det visuella. Aspekter som 
social mening, funktion, historia eller namn tas inte i beaktning. Det är 
viktigt att påpeka att järnvägen har bidragit till stadens utformning och den 
förmodligen hade sett helt annorlunda ut utan den.  

Den andra analysen syftar till att se hur de olika förslagen från Örebro 
kommun minskara eller ökar barriäreffekterna på de platser där stråken 
från den tidigare analysen korsar järnvägen. Barriäreffekterna bedöms 
utifrån nivåskillnader och siktlinjer. Analysen är upplagd så, att först görs 
en nulägesanalys och sedan utvärderas förslagen utifrån den. Analysen är 
framtagen specifikt för den här uppgiften och inriktar sig i första hand på 
gående och cyklister. De är också de som drabbas värst av nivåskillnader 
och omvägar. Styrkan i analysen ligger i att det snabbt går att se om något 
förslag är bättre eller sämre än de andra. Nackdelen är att analysen inte kan 
bedöma vilket som är bäst av två likvärdiga förslag.

           Våghustorget med Krämaren i bakgrunden, en stark nod.



Analys utifrån Kevin Lynch teorier
Noder
De röda noderna i öst ligger längs Drottninggatan och är Våghustorget, 
Stortorget och Järntorget. Detta är de starkaste noderna och kring dem rör 
sig också flest människor.

Korsningen Ekersgatan, Karlsgatan, Lövstagatan, Jakobsgatan och Kils-
gatan är den starkaste noden i Väster och dess centrum. Här finns flera res-
tauranger och affärer. Platsen är otydlig vilket ger en osäkerhet för de som 
använder den.

Polishuset/Skattehuset är en svag nod och ligger i den norra utkanten av 
innerstaden. Platsen har potential, speciellt om centralstation blir en starkare 
nod. Svagheterna är att platsen saknar målpunkter och behöver fler funk-
tioner.

Centralstation är en förhållandevis svag nod med bara en funktion. Det finns 
planer från Örebro kommun att bygga ett resecentrum här, då kommer dess 
vikt att öka. Ett problem är att noden ligger i utkanten av centrum.

Konserthuset är också den en svag målpunkt som behöver fler funktioner 
och idag är kollektivtrafiken den starkaste.
 
Vasatorget är en svag målpunkt och används mest av gående och cyklister 
för att ta sig till andra sidan järnvägen. Torget lutar på grund av gång- och 
cykeltunneln som finns där och platsen är diffus. Dock finns stor potential 
då många människor rör sig där.

Landmärken
Det finns få tydliga landmärken på Väster, i centrum finns ett ICA och 
krogen Napoli och vid Vasatorget en plantering med träd och ett hög hus. 
Övriga noder har starka landmärken utom polishuset/skattehuset. De star-
kaste noderna, torgen längs Drottninggatan har väldigt starka landmärken.

Röda ringar representerar starka noder och orangea svaga. Gula stjärnor representerar 
starka landmärken och orangea svaga.

16
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Gränser
Den starkaste gränsen är Järnvägen vilken fungerar som en barriär. Andra 
barriärer är de större bilvägarna som går kring och genom centrum. Östra 
bangatan är en av de bilvägarna vilken ger en kumulativ barriäreffekt till-
sammans med järnvägen. Svartån har broar på strategiska ställen och upp-
levs inte som en barriär utom vid Hagaparken då övergångar saknas.

Områden
Centrum kan delas upp i två områden Södercity och Norrcity. Väster är mer 
klart definierat, även om det kan upplevas splittrat i norr på grund av villa-
bebyggelsen.

De transparenta områdena visar stadsdelarnas upplevda läge. Det blå området är Väster, 
det röda är Norrcity och det grå är Södercity. Linjerna representerar gränser, den svarta är 
järnvägen och de grå bilvägar. Även Svartån det mörkblå området på kartan är en gräns.

p
N



Stråk
Det starkaste stråket är Drottninggatan - Storgatan som går mellan de star-
kaste noderna. Ett annat starkt stråk går mellan Västers centrum och Ring-
gatan.  För bilister är Östra Bangatan det starkaste stråket vilket det höga 
trafikflödet visar på. Vid järnvägstunnlarna bildas stråk då cyklister och 
gående måste använda dem för att ta sig till andra sidan järnvägen. Flera av 
de svagare stråken är cykelbanor och används främst av de som ska till och 
från arbetet.

Alla fem element som bygger upp staden representerade på en karta. De vinröda linjerna 
representerar starka stråk där många människor rör sig, de gröna linjerna är svagare stråk. 
Flera av de svaga stråken är cykelbanor.
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Viktiga punkter
Flera av de starkare stråken går mellan de olika noderna. Det går därför att 
anta att stråk skulle gått mellan noderna på motsatta sidor av järnvägen om 
barriäreffekterna av den inte funnits. Efter att ha kopplat samman noderna 
framträdde fyra stråk och fyra platser där barriäreffekterna av järnvägen 
påverkar som mest. Noden vid konserthuset påverkar inte stråken vid järn-
vägen och jag har därför valt att utesluta den.

De gröna ringarna visar fyra punkter där barriäreffekterna av järnvägen har störst påverkan. 

p
N



Barriäranalys
Järnvägen har bildat en vakuumzon närmast rälsen där parkeringar och 
vägar lagts vilket bidrar till att Väster och Centrum kommer ändå längre 
ifrån varandra. De få tunnlarna under järnvägen tvingar människor till att ta 
vissa vägar.

De fyra punkterna som analyseras. Bokstäverna visar var bilderna är tagna.

1. Vid Centralstationen kan gående ta sig under järnvägen genom en tunnel. 
Det finns även en gång- och cykeltunnel längs Västra Nobelgatan. De som 
kör bil måste ta sig till Nobeltunneln för att korsa järnvägen. Siktlinjerna 
blockeras av stationshuset och perrongerna.

j

y

Plats A.

h

Plats B.
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2. Vid Kilsgatan - Olaigatan kan gående och cyklister kan ta sig under järn-
vägen genom en tunnel. Det finns ingen passage för bilister. Här finns det 
inget som skymmer siktlinjerna.  

j

y

Plats C.

h

Plats D.

3. Vid Vasastorget finns en gång- och cykeltunnel men likt område två 
saknas en passage för bilar. Siktlinjerna bryts av vegitationen.

j

y

Plats E.

h

Plats F.



4. Vid Badhusbron går det inte att korsa järnvägen på något sätt utan att 
behöva ta omvägar. Siktlinjerna störs på grund av järnvägsbron och vegeta-
tionen.

j

y

Plats G.

h

Plats H.
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Nuläget
I dagsläget när järnvägen går i markhöjd måste tunnlar användas för fot-
gängare, cyklister och bilister för att korsa järnvägen. En gångtunnel finns 
vid plats 1. Gång- och cykeltunnlar finns vid plats 2 och 3. Bilister kan 
endast korsa järnvägen via tunnlar på Hertig Karls Allé och Västra Nobel-
gatan.

   1. Centralstationen 2. Kilsgatan - Olaigatan

Nivåskillnad  Ja, tunnel  Ja, tunnel
Visuell bar.  Ja,  stationshuset Nej
   och perrongerna

   3. Vasatorget  4. Badhusbron

Nivåskillnad  Ja, tunnel  Finns ingen passage
Visuell bar.  Ja, vegetation  Ja, vegetation och
      järnvägsbro



Järnväg i tråg
Med järnväg i tråg menas att järnvägen grävs ned och däckas över. På 
grund av Svartån skulle en överdäckning sticka upp tre meter som lägst vid 
Centralstationen. Tråget kommer att börja vid Vasaparkens södra ände och 
fortsätta fram till godsterminalområdet utanför planområdet. Det kommer 
innebära att övergångarna för fotgängare, cyklister och bilister kommer ske 
via broar över järnvägen (Braathen 2009, s. 35).

Den visuella kopplingen kommer att brytas helt på grund av överdäcknin-
gen. Bullerstörningarna från järnvägen kommer att upphöra. Överdäck-  
ningen kommer bidra till att stärka barriären mellan Väster och centrala 
Örebro på grund av att den kommer ge ett starkt visuellt intryck.

   1. Centralstationen 2. Kilsgatan - Olaigatan

Nivåskillnad  Sämre, bro  Sämre, bro
Visuell bar.  Sämre, över-  Sämre, över-    
   däckningen  däckningen

   3. Vasatorget  4. Badhusbron

Nivåskillnad  Sämre, bro  Samma
Visuell bar.  Sämre, över-  Samma
   däckningen   
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Järnväg i tunnel
Vid nedgrävning av järnvägen kommer den södra tunnelmynningen att börja 
vid Södra infartsleden och den norra vid Postterminalen båda områdena 
ligger utanför planområdet. Centralstation och Södra station kommer då 
behöva läggas under marken och båda kan då flyttas. De platser där det går 
att korsa järnvägen idag skulle då kunna läggas i markplan (Braathen 2009, 
s. 36).

De visuella barriärerna skulle försvinna då perrongerna, stängslen och 
den skyddande vegetationen inte skulle behövas längre. Bullret skulle helt 
upphöra. Den centrala marken vilken järnvägen ligger på skulle bli fri att 
använda för andra ändamål.

   1. Centralstationen 2. Kilsgatan - Olaigatan

Nivåskillnad  Bättre, ingen  Bättre, ingen
Visuell bar.  Bättre, ingen  Bättre, ingen

   3. Vasatorget  4. Badhusbron

Nivåskillnad  Bättre, ingen  Samma
Visuell bar.  Bättre, ingen  Bättre, bara vegetation



Järnväg på bro
Går järnvägen på bro bör brobankerna vara solida. Den södra brobanken 
kommer att gå från Södra station och sluta vid gångtunneln på Vasatorget. 
Den norra brobanken kommer att börja vid godsterminalområdet och sluta 
norr om Västra Nobelgatan, utanför planområdet. De platser däremellan där 
det går att korsa järnvägen går att lägga i markplan. Övriga undergångar 
kommer att ligga i tunnlar som innan (Braathen 2009, s. 37).

De visuella barriärerna försvinner mellan brobankarna, medan brobankarna 
i sig kommer utgöra en stark visuell barriär. Området från Vasatorget fram 
till Södra station kommer påverkas negativt. Bullret kommer att öka och 
någon typ av inkapsling kommer att behövas. Detta kommer att göra järn-
vägsbron än mer utmärkande i stadsbilden.

   1. Centralstationen 2. Kilsgatan - Olaigatan

Nivåskillnad  Bättre, ingen  Bättre, ingen
Visuell bar.  Bättre, ingen  Bättre, ingen

   3. Vasatorget  4. Badhusbron

Nivåskillnad  Ingen, undergången  Samma
   blir förskjuten
Visuell bar.  Sämre, brobank Sämre, brobank   
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Slutsatser
Med järnväg i tråg behövs broar för att ta sig över järnvägen på plats ett, två 
och tre. Broar är mer fysiskt påfrestande att använda än tunnlar. Tunnlar kan 
dock upplevas som otäcka men de i fråga är breda, upplysta och väl trafik- 
erade. Därför anser jag att broar är en sämre lösning än tunnlar och ökar 
barriäreffekterna av järnvägen genom att göra det svårare för människor att 
korsa järnvägen. Den visuella kopplingen blir sämre på plats ett, två och 
tre därför att överdäckningen kommer att blockera siktlinjerna. Överdäck-   
ningen kommer bidra till att stärka barriären mellan Väster och centrala 
Örebro på grund av att den kommer ge ett starkt visuellt intryck. Med hän-
syn till att länka samman stadsdelarna är järnväg i tråg sämre än dagsläget. 
En fördel med förslaget är att bullerstörningen från järnvägen kommer att 
upphöra. Järnväg i tråg kommer grovt räknat kosta en miljarder konor.

Vid nedgrävning av järnvägen i tunnel kan övergångarna i punkt ett, två 
och tre att ske i markplan. Den visuella kopplingen kommer bli bättre på 
samt liga undersökta platser. Med hänsyn till att länka samman Väster och 
centrala Örebro är den här lösningen bättre än nuläget. Andra fördelar med 
förslaget är att bullret från järnvägen kommer att försvinna, stationerna kan 
flyttas och marken där järnvägen går idag blir fri att använda till annat. Järn-
väg i tunnel kommer grovt räknat kosta två miljarder kronor.

Blir järnvägen upphöjd på bro kan övergångarna i punkt ett och två läggas 
i markhöjd. Övergången i punkt tre kan läggas i markhöjd vid Vasatorgets 
norra del, resten av torget kommer att blockeras av brobanken. Den visuelle 
kopplingen kommer att bli bättre i punkt ett och två. Vid punkt tre och fyra 
kommer brobanken skymma siktlinjerna. Med hänsyn till att länka sam-
man Väster och centrala Örebro kommer förslaget bli bättre i punkt ett 
och två än nuläget. I punkt tre kommer nivåskillnaden att försvinna men 
över-gången bli tvungen att ligga vid Vasatorgets norra del. Den visuella 
kopp-lingen kommer att bli sämre då siktlinjerna blir skymda av brobanken. 
Även i punkt fyra kommer den visuella kopplingen bli sämre. En nackdel 
med förslaget är att bullerstörningarna från järnvägen kommer att öka om 

järn- vägen inte blir inkapslad. Järnväg på bro kommer grovt räknat kosta 
en miljard kronor.

Järnväg i tråg är det sämsta förslaget och ger mer barriäreffekter än nuläget. 
Barriäreffekterna kommer att öka båda fysiskt och visuellt vid samtliga 
punkter. Upphöjning av järnvägen är bättre än nuläget. Den fysiska barr- 
iären i punkt ett, två och tre kommer att bli bättre. I punkt tre uppstår vissa 
problem då järnvägen endast går att korsa vid Vasatorgets norra del. Den 
visuella barriären bli bättre i punkt ett och två men sämre i punkt tre och 
fyra på grund av att brobanken bryter siktlinjerna. Nedgrävning är det bästa 
alternativet för att länka samman Väster och centrala Örebro. Det minskar 
eller tar bort samtliga barriäreffekter i punkt ett, två och tre och i punkt 
fyra minskar de visuella barriäreffekterna. Nedgrävning bidrar också till 
att det blir lättar i framtiden att skapa kopplingar och övergångar vid punkt 
fyra, bullerstörningarna från järnvägen upphör, stationerna kan flyttas och 
marken där järnvägen går idag bli fri att använda till annat.

Kostnaderna för förslagen är grovt uppskattade och fler kostnader kommer 
tillkomma för bland annat nya plattformar samt upprustning och anpassning 
av stationerna. Med tanke på kostnaderna för upphöjning av järnvägen är 
nuläget ett bättre alternativ enligt mig. Med en nedgrävning av järnvägen 
kommer det bli intäkter för försäljning av marken där spåren går i dagsläget. 
De kommer dock bara utgöra en liten del av kostnaderna för hela förslaget. 
Att flytta stationerna och gräva ner dem kommer bli mycket dyrare än att 
rusta upp dem. Trots de höga kostnaderna anser jag att förslaget är värt det 
då det bidrar såpass mycket till Örebro.
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ÖSTRA BANGATAN
Östra Bangatan är en tungt trafikerad trafikled som går längs järnvägen 
och bidrar till barriären mellan Väster och centrala Örebro. Årsvardags-
medeldygnstrafiken på Östra Bangatan är 20 000 -24 000 bilar. Ca 5 000 
av dem måste använda Östra Bangatan, resten är genomfartstrafik (Örebro 
kommun 2009). Det höga trafikflödet beror på att gatan är bred och gen. 

Lösningen för att minska trafikflödet är att göra det svårare för trafikanter 
att ta den vägen. Det går att åstadkomma genom att sänka hastigheten, min-
ska vägbredden och göra vägen krokigare. Kringliggande vägar som Hertig 
Karls Allé kan klara mer trafik. Nya parkeringar och parkeringshus bör 
läggas så att andra vägar än Östra Bangatan är närmaste utfartsled.

Östra Bangatan.
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INVENTERINGAR
Inventeringarna går i första hand ut på att hitta 
grönstrukturen, bebyggelsestrukturen, infra-
strukturen och rumsstrukturen. De ska också 
ge en uppfattning om hur planområdet och 
kringliggande områden ser ut för att anpassa ny 
bebyggelse och platser till de befintliga. 

Grönstruktur
Genom Örebro längs Svartån går ett bälte med 
grönstruktur. Dock är det inte påtagligt på 
Väster då järnvägen och Östra Bangatan där går 
längs ån. Den största parken på Väster är Karl 
Johans park. Hagaparken på Väster ligger längs 
Svartån men tillgängligheten är dålig. I Centrala 
Örebro fungerar bandet med grönstruktur längs 
Svartån bra.

Karta över grönstrukturen.

100 m
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Karl-Johans park

Hagaparken
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Infrastrukturen
Tillgängligheten med bil är god i Örebro och 
stora bilvägar skär och går runt centrum. Dock 
finns det få platser att korsa järnvägen och där 
de finns bildas flaskhalsar som stoppar upp 
trafiken. Cykelnätet är väl utbyggt och där det 
inte finns cykelvägar fungerar det ändå bra att 
cykla. 

Karta över Infrastrukturen. De gula linjerna är större bilvägar.
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Det framgår tydligt på kartan hur järnvägen skär 
av gatunätet. 

h

Karta över bilvägarna.
100 m
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Bebyggelsestruktur
Väster har en klassicistisk stadsplan ritad 1888 
av Adolf Kjellström. Bebyggelsen består främst 
trevåningshus i jugend och tidig funktionalism. 
Centrum har en rutnätsstruktur med blandad 
arkitektur. Byggnadshöjden i söder ligger på tre 
till fem våningar med högre punkt och lamell-
hus. I norr är bebyggelsen jämnare med fem till 
sex våningar.

Karta över stadsmönstret och bebyggelsestrukturen.
100 m
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Höjd
Bebyggelsen på Väster ligger på tre till fyra 
våningar. Dock är bebyggelsen något högre mot 
järnvägen runt Vasatorget där den kan gå upp 
mot fem till sex våningar. I centrum närmast 
järnvägen är bebyggelsen fem till sex våningar. 
I de flesta fall närmast järnvägen är bebyggelsen 
två våningar högre på den östra sidan än på 
Väster.

Grön    = 0-2 vån.
Gul    = 3-4 vån.
Orange = 5-6 vån. 
Röd    = 7-9 vån.
  

Karta över vångingsantal.
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Arkitekturtyper
Bebyggelsen på väster längs järnvägen består 
främst av tidig funktionalism. I Centrum är 
bebyggelsen längs järnvägen blandad.

Ljusblå   = Postmodernism
Mörkblå = Funktionalism
Mörkblå = Jugend/Nationalromantik 
       och nystilar
Röd         = Viktiga byggnader som 
                  står ut i stadsrummet 

Karta över arkitektur.
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Användning
På Väster består bebyggelsen närmast järnvägen 
främst av bostäder med handel i bottenvån-
ingen. Bebyggelsen på den östra sidan är 
blandad med en majoritet av kontor i de norra 
delarna.

Gul  = Bostäder
Brun  = Verksamheter
Röd  = Offentliga byggnader som skolor,  
    äldreboende, vårdcentraler

Karta över användning.
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Rumsstruktur

1. Västers centrum. Femvägskorsning med affärer och restauranger. Platsen 
är rörig och otydlig, en upprustning skulle behövas.  

2. Vändplats Jacobsgatan. Gatan är stängd för biltrafik vid korsningen Ja-
cobsgatan - Norrgatan. Jacobsgatan behöver öppnas upp för biltrafik.

3. Vändplats Tulegatan. Gatan är stängd för biltrafik vid korsningen Tule-
gatan - Norrgatan. Tullegatan behöver öppnas upp för biltrafik.

4. Fredsgatan. Gatan är bredare än vad som är nödvändigt. En förtätning på 
den norra sidan skulle förbättra gaturummet.

5. Torgbildning vid polis/skattehuset. Saknar målpunkter, fler funktioner 
behövs exempelvis handel i bottenvåningen på skattehuset.

6. Magasinsgatan. Gatan tar slut innan Östra bangatan. Parkeringshus och 
parkeringsplatser på södra sidan. Gatan används enbart för att ta sig till 
parkeringarna. Det finns inga skäl till att öppna den i dagsläget.

7. Frimurareholmen. En grön ö mitt i Svartån med parkering på den norra 
delen. Grönområdet borde förstärkas och öppnas mot det på den andra sidan 
ån. 

8. Vasa strand. Grönområde med bänkar och mycket folk i rörelse. Bör 
kopplas till grönområdet på Frimurareholmen.

9. Vasatorget. Öppen yta med plantering i mitten omgärdad av park-          
eringar. Starkt trafikerat av fotgängare och cyklister som ska korsar järn-
vägen. Fungerar som en rondell för cyklister. Platsen är för stor och behöver 
definieras.  

10. Vasagatan. Bil och cykelparkering på Södra sidan av vägen och cykel-
parkering på norra sidan. Platsens läge vid Svartån och Järntorget tas inte 
tillvara. 

11. Badhusbron. Går inte att korsa Svartån från Väster. Möjligheter att korsa 
Svartån bör finnas.

12. Parkering vid Konserthuset. Ett outnyttjat gångstråk längs Svartån. An-
vänds inte på grund av att det saknas målpunkter i söder. Behöver kopplas 
till Väståparken.

Karta över problematiska rumsbildningar.
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Plats 9.

t

Plats 10.

h

Plats 1.
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Plats 8.
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RESULTAT
Litteraturstudierna, analyserna och inventeringarna har lett till ett 
planförslag vilket kommer att förklaras i följande kapitel.

Planförslaget.

100 m
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Stadsmönster
Det nya stadsmönstret utgår från två grunder. 
För det första följer det befintligt vägnät. För 
det andra ska det knyta samman det klass-
icistiska stadsmönstret på Väster med rut-
nätsmönstret i centrala Örebro. 

Det har på de flesta platser skapats små kvarter. 
Där det inte blivit små kvarter har de delats för 
att följa den övriga kvartersstrukturen och 
Jacobs (2006 s. 179-250) teorier om korta kvar-
ter.

f

Karta över planförslagets stadsmönster och bebyggelsestruktur.
100 m

p
N
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Väster och centrala Örebro kan liknas vid två 
bitar i ett lapptäcke där Västra Bangatan är 
sömmen som binder dem samman. Trots att 
bitarna ser olika ut sitter de ihop och bildar 
tillsammans något större. På det sättet kommer 
Väster och centrala Örebro att förhålla sig till 
varandra.
 
Att områdesgränsen läggs vid Västra Bangatan 
beror på att de blandade arkitektoniska stilarna 
i centrala Örebro bättre kommer smälta sam-
man med den nya bebyggelsen. Den kommer 
skapa en naturlig gräns mot den mer homogena 
bebyggelsen på Väster. Höjden på den nya 
bebyggelsen kommer att vara i fem till sex 
våningar, samma som bebyggelsen öster om 
järnvägen.

En gräns vid Västra bangatan medför att cen-
trala Örebro blir större vilket kommer ge en 
tätare och mer levande stad än om Väster hade 
blivit större. Ett större centrum kommer att 
gynna Väster och centrala Örebro mer än vad 
ett större Väster hade gjort.

Att områdesgränsen går vid Västra Bangatan 
medför att den västra platsbildningen vid rese-
centrum kommer att tillhöra Väster medan den 
östra kommer att tillhöra Södercity. Det bidrar 
till att den nya centralstationen/resecentrum 
kommer att ligga väldigt centralt mellan två 
stadsdelar. 

f

De transparenta områdena visar hur stadsdelarna kan komma att upplevas. Det blå området är Väster, det röda är Norrcity 
och det grå är Södercity.

p
N



41

Grönstruktur
Med det nya planförslaget förlängs grön-
området längs Svartån åt väster. Därför att det 
blir möjligt att ta sig från Vasa Strand vidare till 
Hagaparken. Det kommer också bli möjligt att 
ta sig från Svartåns östra strand till Väståparken.

En bro vid Vasa Strand till Frimurareholmen 
kommer öka kopplingen och tillgängligheten 
mellan de olika grönområdena. Vid en sådan 
lösning bör den befintliga grönstrukturen på 
Frimurareholmen stärkas speciellt vid park-
eringsplatsen och krogens uteservering. Kro-
gen bör också användas dagtid till exempelvis 
restaurang eller kaffe för att fler människor ska 
vistas i området olika tider på dygnet. 

Kvalitén på grönområdet längs Vasa Strand 
kommer bli bättre då bullerstörningarna från 
järnvägen och Östra Bangatan kommer att min-
ska.

Inga nya parker tillkommer inom planområdet. 
Men planen medför att befintliga grönområden 
blir bättre och mer tillgängliga.

Karta förändringar i grönstrukturen.

p
N

Vasa Strand

Hagaparken

Väståparken

Frimurareholmen
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Byggnadsstruktur 
De gamla byggnaderna har sparats och inför-
livats i kvarteren för att skapa större arkitek-
tonisk variation. Den nya bebyggelsen ska vara 
i nutida stil men anpassas till de befintliga med 
avseende på höjd och form. Äldre värdefull 
bebyggelse ska framhävas och tas hänsyn till. 
Fönster och ingångar ska vara vända mot gatan 
för ökad uppsikt och trygghet. Höghusen är 
alla indragna för att få bort uppåtvindarna vid 
marken och minska deras påtaglighet i den när-
maste stadsbilden.

Varje kvarter får bestå av minst fyra byggnader 
för att skapa variation i stadsbilden. Områdena 
har idag flera funktioner och den nya bebygg- 
elsen ska öka och bidra till detta. För att be-
vara fler funktioner får inte handel eller kontor 
tillsammans utgöra mer än 70% av ett kvarter. 
Bottenvåningarna ska vara reserverade för han-
del och service utom de som ligger mot Västra 
Nobelgatan.

Karta över den nya bebyggelsen, den mörkgröna färgen representerar ny bebyggelse.

100 m
p
N
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Platsbildningar
Tre nya större platsbildningar skapas i plan-
förslaget. A ligger vid gamla Centralstation, B 
vid korsningen Kilsgatan Västra Bangatan och 
C vid Vasatorget. De ligger alla längs huvud-
stråk och har starka landmärken. Storleken på 
platsbildningarna är ca 30 meter i diameter för 
att ge en mänsklig skala och det ska vara lätt att 
se vilka andra som befinner sig där.

Torgbildningen vid gamla Centralstation har 
stationshuset som fond. Gatan som går i nord- 
sydlig riktning är avstängd för biltrafik.

Korsningen Kilsgatan Västra Bangatan har en 
speciell utformning och där finns gott om plats 
för olika aktiviteter och uteserveringar.

Vasatorget delas i två mindre platsbildningar ge-
nom att den befintliga byggnadsstrukturen dras 
ut på torget. De halvcirkelformade utbyggnader-
na på nya Centralstation är till för att den östra 
delen av torget inte ska upplevas konvext, vilket 
skulle ge en orolig känsla för de som befinner 
sig där. Det är tänkt att bussarna kör in mellan 
byggnaderna på den nya Centralstationen för att 
inte vara i vägen. Den gröna rektangeln mar-
kerar läget för ett parkeringshus och mataffär 
för de som pendlar. Affären bör ligga i markplan 
för att skapa en levande intressant fasad. In- och 
utfarterna bör ske på den sydvästra sidan för att 
ge minimal störning på trafiken. 

De röda ringarna är nya eller omgjorda platsbildningar, de blå är befintliga.

p
N
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Infrastruktur
Östra Bangatan trafikeras idag av ca 20 000 - 
25 000 bilar per dygn. Endast 5 000 av dem 
måste ta den vägen. Därför går det att minska 
trafiken där kraftigt. För att minska trafiken är 
gatan slingrande, hastigheten bör inte överstiga 
40 km/h och Västra Bangatan är utformad för 
att ta en del av trafiken. Gatorna längs Svartån 
är smalare än övriga gator för att minska bil-
trafiken och hastigheten där.
 
Få nya parkeringar tillkommer i planen och 
flera befintliga kommer att försvinna. Krav ska 
ställas på fastigheterna att det ska finnas 0,4 
parkeringsplatser per hushåll. Parkeringsplatser 
får inte finnas i första vången på fastigheterna. 
Gemensamma parkeringslösningar för flera 
byggnader eller kvarter är godkänt inom rim-
ligt avstånd från fastigheten. Det låga kravet på 
antalet parkeringsplatser beror på att statsdelen 
ligger såpass centralt. 

Karta över bilvägar.
100 m

p
N
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Längs huvudstråken finns alléer på ena sidan av 
vägen för att skapa hierarki vilket ökar orienter-
barheten i området. 

Alléerna representeras av de gröna linjerna och 
går längs huvudgatorna. De röda stjärnorna 
representerar noder och pilarna fortsättningen 
på viktiga stråk.

p
N
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Kevin Lynch - analys på planförslaget
En ny nod har tillkommit vid Västra bangatan - 
Kilsgatan. Noderna på Väster har fått tydligare 
landmärken. Barriären i form av järnvägen och 
östra bangatan är borta. Västra Bangatan har 
blivit en gräns mellan de olika områdena. Det 
har tillkommit starkare stråk som binder sam-
man noderna.

De röda ringarna representerar noder, de gula 
stjärnorna landmärken, de vinröda linjerna stråk 
och de grå linjerna gränser. De färgade fälten 
representerar de upplevda områden. Det ljusblå 
fältet är Väster, det rosa Norrcity och det grå 
Södercity.

Kevin Lynch- analys över planförslaget.

p
N
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Kopplingar mellan litteraturen och planförslaget
Följande kapitel visar hur litteraturen är kopplad till planförslaget. Mer om 
litteraturen går att läsa under kapitlet litteraturstudier.

Följande punkter förklarar hur Jacobs (1961) teorier är kopplade till plan-
förslaget. Korta kvarter har efterstävats. Även om kvarteren naturligt kunnat 
vara längre har de gjorts mindre. Områdena har idag flera funktioner och 
den nya bebyggelsen ska bidra till att den ökar. För att bevara och skapa 
fler funktioner får inte handel och kontor tillsammans utgöra mer än 70 % 
av ett kvarter. För att det inte enbart ska bli lägenheter är bottenvåningarna 
reserverade för service och handel. Alla äldre byggnader har bevarats. Trots 
detta är majoriteten av byggnaderna i planområdet nya. Dock är intilligg-
ande byggnader gamla vilket borde ge varierade lokalhyror. Ingångar och 
fönster ska vara vända mot gatan för att öka tryggheten så att gatorna blir 
bevakade. En ny bro planeras vid Vasa Strand över till Frimurarholmen för 
att skapa ett stråk så att fler människor rör sig där och platsen blir tryggare. 
Koncentrationen av människor kommer att öka vilket i sin tur kommer ge 
ökat underlag för handel och servicen, speciellt i Väster.

Följande punkter förklarar hur Gehls (2006) teorier är kopplade till plan-
förslaget. Planförslaget har i åtanke att människor inte ska röra sig för 
snabbt i den offentliga utemiljön. Därför är den planerad så att det är be-
svärligast att ta sig fram med bil och enklast till fots. Byggnaderna ska stå 
tätt så att vinden blåser över dem. De höga byggnaderna är indragna så att 
det inte ska uppstå uppåtvindar vid marken. De offentliga platserna ska inte 
vara större än 30 meter i diameter för att ge en mänsklig skala.

Följande punkt förklarar hur Lynch (1960) teorier är kopplade till plan-
förslaget. Enligt Lynch teorier är områden platser i staden som har något 
visuellt gemensamt. Eftersom Väster är mer homogent än Centrum är det 
bättre att låta Väster vara som det är och låta centrum växa.
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UTVÄRDERING
Måluppfyllelse 
Alla frågorna i frågeställningen är kopplade till planförslaget som till stor 
del bygger på design. Det medför att det inte finns några självklara svar till 
frågorna. Jag har därför valt att motivera mina svar med hjälp av littera-
turen, analyserna och inventeringarna. Här följer en kort sammanfattning på 
frågorna och vad jag använt mig av för att lösa dem.

Hur kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas utan att de 
smälter samman till en?
Stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet kan stärkas genom att skapa 
en stad med ett offentligt rum där människor vill vistas och som bidrar till 
sociala kontakter. Detta kan ske genom att skapa en mångfald av kultur, ser-
vice och handel. Utemiljön bör också vara anpassad efter oss och våra sin-
nen. Stadsdelarnas karaktär kan bevaras genom att en naturlig visuell gräns 
används och förstärks. Mer information finns under kapitlet litteraturstudier.
Detta visas i planförslaget genom korta kvarter, äldre bebyggelse har spar-
ats, en hög koncentration av människor har skapats och områdena har fått 
fler funktioner. Det offentliga rummet är anpassat till våra sinnen och of-
fentliga rum är ca 30 meter så det går att urskilja ansiktsuttryck och känslor. 
Gatorna är utformade så att fotgängare de långsammaste trafikanterna gynn-
as så att det offentliga rummet ska kännas så levande som möjligt. För att 
Väster och centrala Örebro inte ska smälta samman har gränsen medvetet 
lagts längs Västra Bangatan då det bildas en naturlig gräns där mellan den 
nya bebyggelsen och den gamla homogena på Väster.

Vilka stråk ska skapas, förstärkas, minskas eller tas bort? 
De stråk som stärkas är de som går från polis-/skattehuset till Väster cen-
trum via Järnvägsgatan och Jakobsgatan, Järntorget till Västers Centrum via 
Olaigatan och Kilsgatan samt Stortorget till Västers centrum via Vasagatan, 
Vasatorget och Ekersgatan. Mer information finns under kapitlet Analys 
baserad på Lynch teorier).
I planförslaget visas detta genom att Stadsmönstret är anpassat efter stråken 

och att de har blivit huvudstråk.

Vilka för- och nackdelar finns med nedgrävning, överdäckning samt 
upphöjning och vilken åtgärd är mest lämplig med avseende på att länka 
samman stadsdelarna?
Nedgrävning är det bästa förslaget med avseende på att länka samman 
Väster och centrala Örebro då det ger den minska barriäreffekten. Andra 
fördelar är att bullerstörningen försvinner, Centralstation går att flytta och 
marken där spåren går idag blir fri. Mer information finns under kapitlet 
Barriäranalys. Hela planförslaget bygger på denna åtgärd. 

Hur ska barriären i form av Östra Bangatan hanteras? 
Östra Bangatan ska bli en lugnare stadsgata. Detta ska utföras genom att 
minska bredden på gatan, göra den mer slingrande och sänka hastigheten till 
40km/h. Mer information finns under kapitlet Östra Bangatan. I Förslaget 
visas att gatan är smalare och slingrar sig mellan bebyggelsen.

Hur ska ny bebyggelse/platser anpassas till de befintliga? 
Den nya bebyggelsen och platserna ska anpassa sig till den befintliga på 
flera sätt. Bland annat ska stadsmönstret anpassa sig till det klassicistiska på 
Väster och rutnätsmönstret i centrala Örebro. Grönstrukturen längs Svartån 
ska följas. Bebyggelsehöjden i centrum ska gälla fram till Västra bangatan. 
Mer information finns under kapitlet inventeringar. I planförslaget visas hur 
det nya stadsmönstret knyter samman det på Väster med det i centrala Öre-
bro. Grönstrukturen förlängs åt väster och byggnadshöjden öster om järnväg 
kommer att gälla fram till Västra Bangatan.
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Intressentanalys
De som gynnas av planförslaget är de som bor och vistas i närheten av det 
berörda området då bullret och barriären av järnvägen och Östra Bangatan 
minskar. Grönområdet längs Svartån kommer att fortsätta längre väster ut 
och tillgängligheten till det kommer att öka. Det nya området kommer att 
vara säkrare då det är utformat så att gatorna och de offentliga platserna 
kommer att vara under uppsikt. Centralstation kommer att ligga mer centralt 
vilket gör den mer tillgänglig. Handel och service kommer få ökat kund-
underlag. Väster och Centrum kommer att bli tillgängligare med bil även 
om det kommer att ta längre tid att ta sig till de olika platserna. Nackdelarna 
med förslaget är att det kommer ta längre tid och vara svårare att använda 
Östra Bangatan som genomfartsled. Trafiken på Väster kan kommat att 
öka då stadsdelen blir mer tillgänglig med bil. Parkeringsplatserna kom-
mer antagligen bli dyrare på Väster då flera parkeringar i marknivå kommer 
försvinna och ersättas av parkeringshus.

Fortsatta studier
Eftersom arbetet är så översiktligt och att gräva ned järnvägen är ett så stort 
projekt finns det flera sätt att fortsätta arbetet. Ett är att titta närmare på hur 
resecentrum kan utformas på Vasatorget. Andra är att se hur områdena norr 
och söder om planområdet kommer att påverkas om järnvägen grävs ned.
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SAMMANFATTNING
I Örebros översiktsplan från 2010 nämns tre förslag, nedgrävning, 
överdäckning och upphöjning av järnvägen för att minska dess störnings- 
och barriäreffekter. Syftet med examensarbetet är att göra ett planförslag 
utifrån det förslag från Örebro kommun som mest minskar barriär-
effekterna av järnvägen, bäst länkar samman Väster och centrum och svara 
på frågeställningen. För att genomföra det har två analyser utförts. En litter-
aturstudie med material från bland annat Jane Jacobs och Jan Gehl. Inven-
teringar för att hitta den befintliga grönstrukturen, infrastrukturen, bebygg-
elsestrukturen och rumsstrukturen. Nedan följer frågeställningen med svar.

Hur kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas utan att de 
smälter samman till en?
Enligt litteraturstudierna kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktiv-
itet stärkas genom att skapa en stad med ett offentligt rum där människor 
vill vistas och som bidrar till sociala kontakter. Detta kan ske genom att 
skapa en mångfald av kultur, service och handel. Utemiljön bör också vara 
anpassad efter oss och våra sinnen så vi upplever den på bästa sätt. Detta 
utförs i planförslaget genom att kvarter blir korta, äldre byggnader sparas 
och en hög koncentration av människor skapas så att områdena kan få flera 
funktioner. Det offentliga rummet anpassas till mänskliga avstånd bland 
annat genom att torg inte är större än 30 meter då det är gränser för att ur-
skilja ansiktsuttryck och känslor. Stadsdelarnas karaktär kan bevaras genom 
att ny bebyggelse sammanknyter till den befintliga och att naturliga visuella 
gränser förstärks. Det utförs i planförslaget genom att den nya bebyggelsen 
har fått samma höjd som den på den östra sidan av järnvägen för att skapa 
en naturlig gräns mot den lägre homogena bebyggelsen på Väster.

Vilka stråk ska skapas, förstärkas, minskas eller tas bort? 
Utifrån den analys som bygger på Kevin Lynch teorier ska följande stråk 
stärkas. Polis-/Skattehuset till Västers centrum via Järnvägsgatan och 
Jakobsgatan. Järntorget till Västers centrum via Olaigatan och Kilsgatan. 
Stortorget till Västers centrum via Vasagatan, Vasatorget och Ekersgatan. 

I planförslaget visas det genom att Stadsmönstret är anpassat efter stråken 
och att de har blivit huvudstråk.

Vilka för- och nackdelar finns med nedgrävning, överdäckning samt 
upphöjning och vilken åtgärd är mest lämplig med avseende på att länka 
samman stadsdelarna?
Enligt barriäranalysen som utgår från platserna där föregående stråk korsar 
järnvägen är nedgrävning det bästa förslaget med avseende på att länka 
samman Väster och centrum. Fördelarna är att ingen hänsyn behöver tas 
till järnvägsspåren och centralstation går att flytta. Det har en övergripande 
effekt på planförslaget då marken där järnvägen legat blir fri att använda 
till annat. Det bidrar även till att det blir möjligt att flytta Södra station och 
Centralstationen.

Hur ska barriären i form av Östra Bangatan hanteras? 
Östra Bangatan ska bli en lugnare stadsgata. Det höga trafikflödet kommer 
att delas med Västra Bangatan. I Förslaget är Östra Bangatan smalare och 
hastigheterna kommer att sänkas för att minska genomfartstrafiken. 

Hur ska ny bebyggelse/platser anpassas till de befintliga? 
Inventeringarna visar att den nya bebyggelsen och platserna kan anpassa sig 
till den befintliga på flera sätt. I planförslaget länkar den nya bebyggelsen 
samman det klassicistiska stadsmönstret på Väster med rutnätsmönstret i 
Centrum. Grönstrukturen längs Svartån ska förlängas och förstärkas. Be-
byggelsehöjden i Centrum ska gälla fram till Västra bangatan.
 
Fördelarna med förslaget är att bullret och barriären från järnvägen och 
Östra Bangatan minskar. Östra bangatan kommer bli en lugnare och trev-
ligare stadsgata. Det kommer bli lättare att ta sig mellan Väster och cen-
trum. Centralstation kommer ligga mer centralt i Örebro och grönområdet 
längs Svartån kommer få ökad tillgänglighet. Nackdelarna med förslaget är 
att Östra Bangatan kommer bli svårare och ta längre tid att ta sig fram på 
och det kommer bli mer bilar på Väster.
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