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Förord till remissutgåvan
I augusti 2009 fick Regionförbundet i uppdrag av länets kommuner och landsting att påbörja ett arbete med
regional översiktlig planering för Örebroregionen. Syftet med den regionala översiktliga planeringen är att lyfta
fram de rumsliga perspektiven i Utvecklingsstrategin för Örebroregionen.
Detta är remissutgåvan av Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Projektledare för arbetet har varit
Fredrik Eliasson vid Regionförbundet. Arbetet har skett i samråd med länets kommuner och landsting.
En referensgrupp har bistått med kloka kommentarer och synpunkter under arbetets gång. Referensgruppen har
bestått av Ingemar Wegfors – kommunstrateg Lindesbergs kommun, Agneta Stål – utvecklingsstrateg
Landstinget, Mats Helgesson – etableringsansvarig Näringslivskontoret Örebro kommun, Kerstin Lillje –
jämställdhetsexpert Länsstyrelsen Örebro län, Peter Åslund – utvecklingsledare Energikontoret Örebro, Fredrik
Idevall – infrastrukturplanerare Regionförbundet Örebro, Eva Kåverud – länsarkitekt Länsstyrelsen i Örebro
län, Linnea Hedqvist – folkhälsostrateg Nora kommun.
Styrgruppen för den regionala översiktliga planeringen har utgjorts av Magnus Persson, regiondirektör, Eva
Jonsson, kommunchef Lekebergs kommun samt Clas-Göran Classon, programchef Samhällsbyggnad Örebro
kommun.
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Översiktlig planering
och den regionala
utvecklingsstrategin
Samhällsutvecklingen ställer ständigt nya krav
på våra utvecklingsambitioner. Människor och
företag blir allt mer rörliga inom och mellan
olika geografiska områden. Det är idag inte
ovanligt att människor inom en och samma
dag har aktiviteter i flera olika kommuner.
Samtidigt blir det alltmer tydligt att det finns
konkurrensförhållanden mellan regioner,
bland annat om inflyttare och
företagsetableringar. Detta ökar behovet av
skarpa strategier och ställer samtidigt höga
krav på förmågan att samverka med andra
regioner.
Kommunerna har en central roll i
samhällsplaneringen. Den kommunala
översiktsplaneringen har traditionellt fungerat
som ett styrdokument för den inomkommunala
markplaneringen. I takt med att samhället
ställer nya krav på funktionalitet och rörlighet
blir det dock allt tydligare att kommunerna
behöver ha strategier för sin framtida
utveckling. Översiktsplanernas strategiska roll
för kommunernas utvecklingsambitioner blir
därför allt tydligare. Det finns en trend där allt
fler kommuner avser att använda
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översiktsplanen som ett strategiskt verktyg för
kommunens utveckling, samt för att belysa
och hantera planeringsfrågor som är
mellankommunala och regionala.
Regional översiktlig planering är underordnad
den regionala utvecklingsstrategin. I den
regionala utvecklingsstrategin för
Örebroregionen finns flera mål där man kan se

en direkt koppling mellan regional utveckling,
fysisk planering och kommunernas
översiktsplaner. Således lyfter den regionala
utvecklingsstrategin fram vad som behöver
göras, medan den regionala översiktliga
planeringen visar hur den fysiska planeringen
kan stödja genomförandet av strategin.

Hur ska den regionala
översiktliga planeringen
användas?
Regional översiktlig planering för
Örebroregionen kan ses som en strävan att
fylla glappet mellan kommunernas
översiktsplaner och den regionala
utvecklingsstrategin. Det övergripande syftet
med den regionala översiktliga planeringen är
att synliggöra regionala utvecklingsambitioner
ur ett rumsligt perspektiv.
Den regionala översiktliga planeringen har
därför två centrala användningsområden:
•

Att vara ett stöd för den kommunala
översiktplaneringen: Det finns ett behov
att de kommunala översiktsplanerna fyller
en större strategisk funktion, vilket också
tydliggörs i det nya förslaget till plan- och
bygglag. Den kommunala översiktsplanen
behöver på ett bra sätt kunna samordnas

•

med såväl regionala som nationella
strategier inom olika områden.
Att ange strategisk inriktning i regionala
program: Det finns flera program som på
olika sätt är kopplade till den regionala
utvecklingsstrategin (t ex
länstransportplanen). Den regionala
översiktliga planeringen syftar till att ge
en strategisk inriktning till dessa program
när det gäller de rumsliga perspektiven.

Avgränsningar
Det finns ett antal viktiga avgränsningar för
den regionala översiktliga planeringen. Det
gäller för det första gränssnittet mot
kommunernas fysiska planering, för det andra
vilka sakområden som tas upp i dokumentet.
För det tredje handlar det om dokumentets
formella status.

ÖP och RÖP
När det gäller samhällets fysiska struktur har
kommunerna planeringsmonopol. Den
regionala översiktliga planeringen inkräktar
inte på kommunernas planeringsmonopol. Den
regionala översiktliga planeringen ger
rekommendationer för utformningen av
kommunernas översiktplaner.

Sakområden
När det gäller vilka sakområden som tas upp
skiljer sig den regionala översiktliga
planeringen från den kommunala
översiktsplanen. Den kommunala
översiktsplanens syfte är att ge vägledning och
stöd i beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras. Planen ska vidare
redovisa hur kommunen avser att tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Det finns inga formella krav på vad den
regionala översiktliga planeringen ska
innehålla. Utgångspunkten är den regionala
utvecklingsstrategin, där de områden som
bedöms vara mest centrala för att stödja den
regionala tillväxten finns med. Det är därmed
tillväxtperspektivet som styr innehållet.
Områden som inte bedömts som prioriterade
för tillväxten i den regionala
utvecklingsstrategin utelämnas i den regionala
översiktliga planeringen.

Formell status på den regionala
översiktliga planeringen
Fysisk planering på regional nivå kan ges
olika status. Ett sätt är att regeringen utser ett
regionplaneorgan, som kan anta en regionplan.
Regionplanen regleras i så fall genom planoch bygglagen (PBL). Ett annat sätt är att
knyta den regionala fysiska planeringen till
den regionala utvecklingsstrategin. Vi väljer

det senare alternativet, då vi anser att det
tillför mer substans till den regionala
utvecklingsstrategin och samtidigt tydligare
länkar den samman med den kommunala
fysiska planeringen. Det har också fördelen att
det inte inkräktar på det kommunala
planmonopolet.

Örebroregionen och
omvärlden
Regionen i det globala samhället
Under senare år har geografiska aspekter blivit
allt vanligare när det gäller att förstå
drivkrafter bakom den ekonomiska
utvecklingen. Det blir allt tydligare att den
ökande globaliseringen medför ett allt större
omvärldstryck på regionerna. Samtidigt som
regionerna tillmäts större betydelse som
skapare av tillväxt, är spelplanen också större
och verkligheten möjligen hårdare. Där
regionerna tidigare sågs som ett bidrag till den
nationella prestationsförmågan, står det idag
allt tydligare att det är regionerna (snarare än
nationerna) som är bärare av
konkurrensfördelar. Därmed är det också
regionerna snarare än nationerna som
konkurrerar på den globala marknaden.
Städer, tätorter, gles- och
landsbygdsområden är idag på många sätt
sammanlänkade områden. Kommuner är
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knappast isolerade i sin utveckling utan
samspelar med varandra, särskilt om de ingår i
en gemensam lokal arbetsmarknad. Den
regionförstoring som nu pågår är följden av en
ökad arbetspendling. Arbetspendlingen har
ökat såväl i omfattning som när det gäller
reseavstånd. Regioner har därför helt andra
förutsättningar och krav för att kunna
utvecklas och därtill vara attraktiva för val av
boende och etablering av företag. Detta ställer
många regioner inför en förändrad situation.
Tätbefolkade regioner med ett väl diversifierat
näringsliv har i de flesta fall visat sig ha
betydande fördelar framför mindre regioner
när det gäller att skapa en hållbar tillväxt.

Våra regionala förutsättningar
Dessa omvärldstrender dikterar förstås i hög
grad våra egna regionala förutsättningar.
Örebro är en av Sveriges större städer.
Samtidigt finns det mycket stora skillnader
inom länet. Utöver Örebro stad och ytterligare
ett fåtal samhällen, minskar nästan alla tätorter
i länet. Våra bedömningar är att kärnstaden
kommer att fortsätta växa, medan stora delar
av det övriga länet kommer att krympa.
Summan för länet som helhet blir blygsam. En
konsekvens av den urbanisering som sker är
att Örebro stad kommer att få allt större
betydelse för regionens samlade tillväxt.
Örebroregionen har en central plats i
Mellansverige mellan Stockholm, Oslo och
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Göteborg med närhet till andra centrum i
Mälardalen och med goda kommunikationer.
Samtidigt är avståndet till Stockholm mätt i
pendlingstid fortfarande alltför långt för att vi
ska kunna hävda att vi har en naturlig plats i
en funktionell Mälarregion. Vi har ingen
granne tillräckligt nära för att bilda en
gemensam funktionell region med intern
arbetsfördelning och specialisering. En slutsats
skulle därmed kunna vara att Örebroregionen i
mångt och mycket måste lita till en egen
styrka.

Ökade sociala klyftor
Trots ett ökat ekonomiskt välstånd finns en
trend mot ökade skillnader mellan grupper i
samhället. Detta ger också tydliga avtryck i
den rumsliga strukturen. Generellt har
invånarna i Örebro kommun såväl högre
utbildning som högre inkomst jämfört med
övriga kommuner i länet. Det finns också stora
skillnader mellan kommunerna när det gäller
hälsan. I Örebro stad finns det också en
betydande boendesegregation med avseende
på socioekonomisk status och etnisk
bakgrund.

Klimathotet utmanar
Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga.
Vi vet att vi behöver arbeta med klimatfrågor,
eftersom de ekologiska och ekonomiska

följderna blir katastrofala om vi inte gör det.
De trender som pågår i samhällsutvecklingen
innebär bland annat att vi reser mer. Den
fysiska planeringen behöver riktas in mot att
eliminera en del av de resor vi gör, samt
klimatanpassa de resor som vi måste göra.

Näringsliv i omvandling
Förmågan till förnyelse, flexibilitet och
företagsamhet i både privat och offentlig
verksamhet är nödvändigt för att tackla den
globala konkurrensens utmaningar. Företag,
men också offentliga organisationer och
regioner, måste därför fundera på vad de är
specialiserade på och vilka nya områden de
kan utveckla.
Profilerade branscher i Örebroregionen är
sprungna ur basindustrin och
naturtillgångarna. Både bas- och
tillverkningsindustrin är viktiga näringar i
Örebroregionen samtidigt som de har
genomgått en betydande strukturomvandling.
Uppemot 20 000 industrijobb har försvunnit i
länet sedan slutet av 1980-talet.
Den ekonomiska tillväxten är starkast inom
kunskapsintensiva verksamheter. Det finns här
stora skillnader inom länet. Att den starkaste
tillväxten skett kring Örebro stad beror till stor
del på att de snabbast växande branscherna är
stora där. Men näringslivet i Örebro stad med
omnejd har också, beroende på
arbetsmarknadens storlek, tillgången till högre

utbildning och förmåga till matchning på
arbetsmarknaden, helt andra förutsättningar än
övriga delar av länet.
Örebroregionen kännetecknas av ett
betydande nyföretagande. Lågkonjunkturen
till trots, så ligger nyföretagandet fortfarande
på en mycket hög nivå. Det finns dock stora
skillnader mellan könen. Cirka 70 procent av
de nya företagen startas av män.

Läsanvisning
Med utgångspunkt i den regionala
utvecklingsstrategin lyfts i det följande de
viktigaste rumsliga förutsättningar för att
skapa regional tillväxt fram. Den regionala
översiktliga planeringen är indelad i tre
utvecklingsområden:

anges rekommendationer för vilka
prioriteringar som behöver göras för att
målbilden ska bli realitet.
Rekommendationerna är riktade till
kommuner och andra aktörer som sysslar med
regional fysisk planering eller därtill relaterad
verksamhet.
Miljö- och sociala aspekter av planeringen är
integrerade i texten.
Under vart och ett av utvecklingsområdena
finns målbild och rekommendationer.
Målbilderna sträcker sig fram till år 2030 och i
några fall därefter. Målbilden utgår från den
regionala utvecklingsstrategin

1. Regionförstoring och hållbart pendlande
2. Hållbar ortsstruktur
3. Närings- och arbetsliv
Utvecklingsområdena är disponerade så att de
inleds med en kort faktasammanfattning inom
området – hur ser det ut idag och vilka är de
huvudsakliga trenderna i utvecklingen?
Därefter följer ett avsnitt som visar målbilder
och rekommendationer. Målbilden sträcker sig
till år 2030 eller bortom detta årtal där så
anges. . Målbilden kompletteras också med
kartor för den rumsliga strukturen. Därefter
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1. Regionförstoring och
hållbart pendlande
Nuläge och trend
Regionförstoring

Vi pendlar mer och allt längre sträckor. Detta
är en trend som är mycket tydlig i
Örebroregionen såväl som i andra delar av
Sverige och Europa. En av de viktigaste
orsakerna till regionförstoringen och den
ökade pendlingen är att globaliseringen ställer
allt högre krav på specialiserad arbetskraft.
Detta gör att arbetskraften allt mer sällan är
lokalt förankrad, utan näringslivet har ofta
behov av att rekrytera från större geografiska
områden. Därtill bidrar en generell höjning av
utbildningsnivån att allt fler människor har
tillgång till en större arbetsmarknad. En hög
utbildning bidrar ofta till en högre lön, vilket
ger incitament till att ta ett arbete på längre
pendlingsavstånd från hemmet. Den ökade
pendlingen drivs dessutom i hög grad fram av
förbättrade kommunikationer.
Även om Örebroregionens mest trafikerade
pendlingsstråk redan idag är förhållandevis
välförsedda med snabb och bekväm
kollektivtrafik, sker runt 85 procent av
pendlingsresorna mellan tätorter med bil.
Pendlande med bil ger en stor miljöbelastning
i jämförelse med kollektivtrafik, och kan på
sikt skapa allt svårare trängselsituationer i
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Örebro stad. Under de senaste årtiondena har
bilen haft en mycket begränsad betydelse som
regionförstorande transportmedel. Vi når
ungefär lika långt på en timme med bil idag
som för 20 eller 30 år sedan. Stora
hastighetsförbättringar har dock skett på den
spårburna trafiken och ytterligare förbättringar
finns att göra. Då vårt län är förhållandevis
välförsett med järnväg, tyder mycket på att

kollektivtrafik på järnväg har avsevärt större
möjligheter att skapa regionförstoring än
biltrafik.
Höginkomsttagare och högutbildade pendlar
generellt mer än låginkomsttagare och
lågutbildade. Men utbildningsnivån påverkar
framförallt mäns pendlande. Högutbildade
kvinnor pendlar inte i någon särskilt större
omfattning än lågutbildade kvinnor.

En lokal arbetsmarknad kan i stort säga
återspegla det omland kring en regional kärna
kring vilken de flesta människor gör sina
pendlingsresor till och från arbete. De lokala
arbetsmarknadernas storlek är i hög grad
beroende av transportsystemets status.
Forskning visar att det är de stora
arbetsmarknadsregionerna som har de bästa
förutsättningarna för tillväxt. Regionens
storlek mäts i antal invånare. Regionen kan
växa antingen genom att fler flyttar dit eller
genom att den omfattar ett större geografiskt
omland. En stor region finns det ett rikt urval
av arbetsplatser för arbetstagaren samtidigt
som näringslivet och andra arbetsgivare har
lätt att hitta arbetskraft. Detta är en starkt
bidragande orsak till att stora
arbetsmarknadsregioner är attraktiva platser
för såväl inflyttare som företagsetableringar.
Långt till storstäder

Örebros läge 20 mil från Stockholm och något
längre från Göteborg och Oslo gör att vi
sannolikt inte kommer att bli en integrerad,
funktionell del av någon av dessa regioner.
Stockholms funktionella region kan sannolikt
inlemma delar av Västmanlands,
Södermanlands och Uppsala län, men bara i
vissa specifika perspektiv omfatta delar av
Örebro län.
Samtidigt är vår region sannolikt för liten
för att vi ska kunna skapa en god tillväxt på
egen hand. Vi är en region med en stad som
ligger strax under storstadsnivån. Vi kan inte

på samma sätt som Stockholm, Malmö och
Göteborg – och kanske på sikt NorrköpingLinköping – förvänta oss att regionens storlek
i sig ska driva fram hållbar tillväxt och
välfärd.
Flygresor

Örebro flygplats har utvecklats till en av
landets största för fraktflyg, men har också ett
väl fungerande charterflyg och viss linjetrafik.
Trots att flygplatsen har en förhållandevis liten
marknadsandel när det gäller
persontransporter är den en viktig del av det
regionala transportsystemet, och särskilt
näringslivet med internationell marknad pekar
ut flygplatsen som strategiskt viktig.

Målbild
Målbilden för den rumsliga strukturen utgår i
hög grad från utvecklingsområdet ”Den öppna
regionen” i den regionala utvecklingsstrategin.
Det finns goda förutsättningar att med den
fysiska planeringen stödja regionförstoringen

och att stärka kommunikationerna med
omvärlden.
Aktiv regionförstoring

Trenden mot större regioner, framdrivna av en
ökad arbetspendling, pågår på de flesta håll i
världen. Regionförstoringen är därför något vi
måste förhålla oss till i vår planering och våra
strategier för framtiden. Men vi ska också dra
nytta av den regionförstoring som pågår.
Örebro stad är regionens motor och den
tillväxt som genereras där behöver omfatta så
stort omland som möjligt. Hela regionen tjänar
på regionförstoring genom att det blir möjligt
att kunna byta jobb utan att behöva flytta.
Detta stärker också förutsättningarna för
människor att stanna kvar och företag att
etablera sig på hemorten. Regionförstoringen
stärker också Örebro stads nationella status
som stor stad i landet.
Goda kommunikationer med omvärlden

En förutsättning för att vi ska frodas är att
möjligheter till kontakter med vår omvärld är

Prioriteringar för framtidens kollektivtrafik enligt Målbild 2015 och 2030
Stomnät: Prioriteras högst när det gäller restid och turtäthet. Riktvärdet är att resor med tåg ska gå avsevärt
snabbare än med bil, och bussresor obetydligt långsammare än bil. Detta förutsätter stopp endast vid definierade
resecentra. Jämna turintervall.
Regionala stråk: Här tillåts fler stopp och restiden kan bli något längre än för stomnätet. Turintervallerna
anpassas för att medge goda anslutningsmöjligheter till stomnätet och de storregionala stråken.
Storregionala stråk: Skapar möjlighet för resor utan byte från Örebro till närliggande större städer. Riktvärdet är
att resorna ska gå avsevärt snabbare än med bil. Trafikeringen är särskilt prioriterad i stråken från Örebro stad till
Stockholm, Göteborg respektive Oslo.
Närtrafik: Anropsstyrd trafik erbjuds på landsbygden och i de tätorter som ligger utanför stomnät och regionala
stråk.
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bra. Prioritera den storregionala
kollektivtrafiken i stråken till och från
Stockholm, Göteborg och Oslo. Här är det
angeläget med snabbare resor och högre
turtäthet för att underlätta för pendling och
resor över dagen. Örebro flygplats ska också
utgöra det självklara resealternativet för
internationella resor till och från regionen.

Rekommendationer

•

•

•

Bättre kollektivtrafik

•

•

•
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Fokusera utvecklingen på ett stomnät
mellan de större orterna, kombinerat med
anropsstyrd trafik i övriga delar av länet, i
enlighet med Målbild för kollektivtrafiken
2015 och 2030. Kollektivtrafiken ska
knyta samman viktiga målpunkter i länet,
exempelvis större tätorter med sjukhus,
universitet och större arbetsplatser.
Integrera kollektivtrafiken med andra
transportslag. Skapa pendlarparkeringar
för att integrera kollektivtrafik/bil. Detta
är särskilt angeläget i områden med spridd
bebyggelse eller där stora delar av
befolkningen bor långt från hållplatser i
kollektivtrafikens stomnät.
Underlätta för pendlare som kommer till
resecentrum att ta sig till sin målpunkt.
Det kan exempelvis handla om smidiga
former för cykeluthyrning vid resecentrum
eller bättre möjligheter att medföra cykel
på buss eller tåg.

•

•

Balansera prissättning så att
kollektivtrafiken alltid är det billigaste
alternativet (jämfört med reskostnad och
parkeringsavgift för bil).
Stärk tillgängligheten i Örebro stad.
Tillgängligheten inom Örebro stad och
anslutningar mellan resecentrum och
viktiga målpunkter i staden är en regional
angelägenhet. Inför busskörfält i Örebro
stad på gator som trafikeras av stomlinjer.
Renodla stads- respektive länstrafik.
Särskilj länsbussar från stadsbussar, så att
det inte är tillåtet att använda länsbussarna
resor inom staden. Det ger färre stopp och
skapar snabbare resor.
Kollektivtrafik till upplevelserika miljöer.
Stärk tillgängligheten med kollektivtrafik
till upplevelserika miljöer och attraktiva
besöksmål. Det minskar miljöbelastningen
för fritidsresor och ökar
upplevelsemöjligheterna för de turister
som besöker Örebroregionen utan bil.
Planera för investeringar i Norabana
respektive Nobelbana. Dessa investering i
infrastrukturen möjliggör att vi får
spårburen pendling där resmängderna är
störst. Det finns idag möjlighet till
pendlingsresor på järnväg på flera de
sträckor där pendlandet är som störst. Två
undantag är dock sträckorna Örebro-Nora
samt Örebro-Karlskoga. Där sker en
omfattande pendling, men resandet är helt
hänvisat till buss- eller biltrafik. Spårburen

trafik på dessa sträckor skapar en tätare
integrering av arbetsmarknaden. Möjlighet
till järnvägspendling mellan Karlskoga
och Örebro är sannolikt en förutsättning
för att kunna knyta samman dessa
arbetsmarknader.
Storregionalt trafiksystem

•

Utveckla kommunikationerna längs stråk
som är betydelsefulla för kontakter mellan
vårt län och omvärlden. Särskild prioritet i
stråken mot Stockholm, Oslo och
Göteborg, vilka ska ha en kollektivtrafik
med hög turtäthet och som är smidig att
utnyttja.

Säkerställ internationellt flyg

•

Stimulera efterfrågan på internationellt
reguljärflyg till och från Örebroregionen.
Det finns behov av anknytning till fler
internationella destinationer från Örebro
flygplats. När det gäller flygplatser utanför
länet, finns det behov att stärka
tillgängligheten till Arlanda flygplats.

Målbild 2030:
Kollektivtrafik och
stråk för
persontransporter
För att understödja den
nödvändiga regionförstoringen
är en konkurrenskraftig
kollektivtrafik en förutsättning.
Med stöd av
kollektivtransporter är det
möjligt att knyta samman länet
med en gemensam
arbetsmarknad. Här läggs
särskilt vikt läggs på stråken
mellan Örebro stad och övriga
kommunhuvudorter. Då kan
man också utnyttja hela
arbetsmarknadens- och
bostadsmarknadens potential
och minska miljöbelastningen
från transportsektorn.
Kollektivtrafiken är också
nödvändig för att stärka
förbindelserna mellan Örebro
stad och andra större städer.
Här läggs särskild prioritet i
stråken mot Stockholm, Oslo
och Göteborg. En satsning på
kollektivtrafik innebär också
möjligheter för en mer jämställd
regionförstoring, då kvinnor är
mer benägna än män att resa
med kollektivtrafik.
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Målbild 2030 - så långt når vi på 45 minuter
Kartorna visar hur långt man kommer på 45 minuter från Örebro
stad (resecentrum) med bil respektive kollektivtrafik. 45 minuter
är den pendlingstid som av de flesta uppfattas som en övre
gräns. Detta innebär inte per automatik att det är så långt
människor pendlar. 85 procent av de boende i Örebro stad
pendlar endast inom den egna staden.
Restiden sätter tydliga begränsningar för hur stort område som
kan dra nytta av den tillväxt som genereras i Örebro stad.
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Vilka förbättringar i tillgängligheten är då möjliga? De orangea
områdena visar hur långt vi når på 45 minuter med kollektivtrafik
och bil idag. De gröna områdena är en målbild för 2030.
Bedömningen är att bilen fortfarande kommer att vara det
transportmedel som skapar den bästa tillgängligheten för stora
delar av länet, framförallt landsbygden. Kollektivtrafiken bedöms
dock ha en mycket större potential som regionförstorande
transportmedel, framförallt för att förkorta restiden mellan större
tätorter.
Med en fortsatt ökning av pendlandet är det dock nödvändigt att
öka andelen pendlare med kollektivtrafiken väsentligt – både för att
minska miljöpåverkan och för att eliminera framtida
trängselproblematik.
För kollektivtrafiken utgår målbilden från de förbättringar i som
anges i ”Målbild för kollektivtrafiken”, vilken närmast kan ses som
en framtidsvision för kollektivtrafiken, samt från beslutade
förbättringar i järnvägen i den nationella planen. Målbilden för
biltrafiken utgör från de förbättringar på väg som är beslutade i
Länstransportplanen 2010-2021, den nationella planen samt
förbättringar som det med stor sannolikhet kommer att fattas beslut
om i kommande planering.
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Målbild 2030: Regionförstoring
Pendlingsmönstren
skapar pendlingsomland
kring lokala kärnor
Genom att närmare
analysera
pendlingsmönstren mellan
tätorter i länet, framträder
ett mönster med flera
lokala centra. De lokala
centrana har i sin tur en
dragningskraft på en antal
kringliggande tätorter.

*En tätort definieras som regional
kärna om minst 70 procent av
nattbefolkningen arbetar i sin
hemort. Övriga tätorter knyts till
den eller de regionala kärna/or dit
minst 20 procent av pendlingen
går. En tätort kan också knytas till
en regional kärna om inpendlingen
från tätorten står för minst 10
procent av arbetskraften i den
regionala kärnan.
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Hur väl kan
arbetsmarknaden
integreras?
Med de förbättringar som
planeras i vägnätet och för
kollektivtrafiken skapas
robustare förutsättningar
för tillväxt, genom en
fortsatt regionförstoring.
Det är främst de större
regioner som växer. I
första hand Örebro, men
även Karlskoga och
Lindesberg. Ett rimligt mål
är att samtliga
kommunhuvudorter (plus
Arboga) förutom
Degerfors, Hällefors och
Kopparberg, kommer att
innefattas i den
arbetsmarknad som
omgärdar Örebro stad.
De regionala kärnorna
blir färre, men kommer
alltjämt fylla en viktig
funktion för sina respektive
omland, med ett brett
serviceutbud och
arbetstillfällen.

2. Hållbar ortsstruktur
Nuläge och trend
Befolkningsfrågan är en av de mest avgörande
framtidsfrågorna för regionen. Det är knappast
möjligt att skapa en god tillväxt i en region om
befolkningen samtidigt minskar. Befolkningen
utgör arbetskraften och skapar ett
skatteunderlag. Samtidigt är befolkningen i
hög grad en motor för framväxten av företag,
och det är också människor som är bärare av
nya idéer som driver regionen framåt.
Det framtida befolkningsunderlaget bestäms
i hög grad av flyttströmmar. En betydande
majoritet av de människor som flyttar till
Örebroregionen är antingen unga eller
människor som invandrar från andra länder.
Frågor om livskvalitet och möjlighet till egen
försörjning är avgörande om fler ska flytta hit
och fler ska kunna bo kvar i regionen.
Idag bor drygt 80 procent av befolkningen i
Örebroregionen i tätorter eller städer. Även
om befolkningen till stor del bor i Örebro stad,
har länet mestadels små tätorter. Endast tre
tätorter har fler än 10 000 invånare. Örebro är
en av Sveriges större städer, men utgör
knappast någon storstadsregion. Även om
storstadsregioner i de flesta fall har bättre
förutsättningar att skapa tillväxt, finns det
fördelar i en mindre region. I jämförelse med
en storstadsregion har Örebroregionen som

regel kortare resor från bostaden till arbetet,
daghemmet, butiker och fritidssysselsättning.
Förändrade boendemönster

Man kan se två tydliga trender i
boendestrukturen. Den ena är att det förefaller
ha skett en förskjutning i förhållandet mellan
regionens orter. Urbaniseringen sätter mycket
stark prägel på bosättningsmönstren i vårt län.
Flyttströmmarna gick tidigare från
landsbygden till tätorter och städer. Nu går
flyttströmmarna i huvudsak från medelstora
samhällen och mindre städer till de större
städerna. I Örebroregionen förefaller de flesta
tätorter vara för små för att kunna attrahera

inflyttare i någon större omfattning. Det bara
är Örebro stad och några tätorter inom nära
pendlingsavstånd som växer. Nästa alla övriga
tätorter tappar befolkning. Den andra, och
mindre tydliga trenden, är ett ökat boende i
delar av landsbygden. I det korta perspektivet
utgör det spridda byggandet en liten andel av
allt som byggs, men på längre sikt skapar det
en struktur som dels genererar höga kostnader,
exempelvis i form av färdtjänst, skolskjutsar
och hemvård. Dels är det svårt att skapa en
kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen i
en sådan bebyggelse. Det förutsätter också att
vi har en fortsatt tillgång på billiga drivmedel.
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Befolkningsutvecklingen påverkas också av de
marknadsmässiga förutsättningarna på
bostadsmarknaden. Som läget ser ut idag är
det svaga till mycket svaga marknadsmässiga
förutsättningar för nybyggnation av bostäder
utanför Örebro stad.
Segregerat boende

Delar av Örebroregionen har problem med
boendesegregation. Skillnader mellan olika
bostadsområden har ökad under senare år,
både när det gäller inkomst och anknytning till
arbetsmarknaden. Det är de resurssvaga
områdena som haft den i särklass svagaste
utvecklingen. Sedan början av 1990-talet har
andelen sysselsatta i de resurssvaga
bostadsområdena i det närmaste halverats. Det
finns också en tydlig samvariation mellan
etniska och socioekonomiska skillnader. Den
rikaste befolkningen återfinns i de
svenskdominerade villaområdena och den
fattigaste i de svenskglesa hyreshusområdena.
Serviceutbud

Det finns ett starkt samband mellan
serviceutbud och ett områdes
tillväxtmöjligheter. Platser med ett stort utbud
av tjänster för hushållen har som regel
attraktionskraft än platser med magrare utbud.
Idag sker det en tydlig omstrukturering inom
såväl dagligvaru- som drivmedelshandeln.
Sedan 1990 har drygt 25 procent av de små
och medelstora livsmedelsbutikerna i länet
försvunnit. Samtidigt ökar handeln vid
stormarknader kraftigt. Butiksnedläggningarna
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har medfört att allt fler hushåll får längre
avstånd till närmsta livsmedelsbutik. Det finns
förmodligen flera orsaker till
butiksnedläggningarna. För många gles- och
landsbygder gäller dock att underlaget för
butikerna har varit vikande i takt med en
minskad befolkning. Den allt mer spridda
bebyggelsen gör det också svårare för de
mindre tätorter som fortfarande har ett
serviceutbud att värna. Men förutsättningarna
för att bedriva handel har också förändrats.
Stormarknader kan erbjuda lägre priser och ett
stort utbud, samtidigt som små butiker i
många fall fått försämrade leveransvillkor.
Mycket tyder på att utvecklingen mot större
och färre butiker kommer att fortsätta.
Samtidigt finns en trend att allt fler gör sina
dagliga inköp via nätet, men det är svårt att
idag vad denna utveckling kommer att betyda
för handelslokaliseringar i framtiden.
Så gott som samtliga tätorter över 200
invånare har idag en grundskola med antingen
samtliga stadier eller något av låg-, mellaneller högstadium. Många av länets skolor har
också fått minskade elevkullar. Det är både en
följd av minskande befolkning och
förändringar i åldersstrukturen. Samtidigt
ställs det allt större krav från arbetslivet på
Karta 1: Sysselsatta inom handel 2005, samt
sysselsättningsutveckling inom handel 1990-2005.
Cirklarnas storlek visar antal sysselsatta och cirklarnas
färg visar utvecklingen.

Målbild Hållbar
ortsstruktur
Prioriteringar krävs när mindre
tätorter krymper
I planering för kommande bostäder
och offentlig service finns det behov
att prioritera de orter som bedöms
ha bäst förutsättningar att utvecklas
och växa på lång sikt. Det bör vara
orter som kan bibehålla eller uppnå
en tillräckligt stor befolkning så att
det finns underlag till ett visst utbud
av kommersiell och offentlig
service.
En riktlinje kan vara orter som
har minst 1 000 invånare och som
ligger längst kollektivtrafikens
stomnät eller som har viktiga
regionala funktioner.
På så sätt kan vi skapa en
livskraftig ortsstruktur med
attraktiva boendemiljöer och goda
kommunikationer till viktiga
målpunkter i regionen.

utbildningsinstitutioner bör betraktas som en
regional konkurrensfördel. Det finns också ett
samband mellan låg utbildningsnivå och låg
förvärvsfrekvens i delar av länet.
Utbildningsnivån är en av de viktigaste
faktorerna för att ha arbete och egen
försörjning.

Målbild
Målbilden inom detta område utgår till stor del
från det inriktningsmål om fler boende i
Örebroregionen som finns i den regionala
utvecklingsstrategin. Målsättningen anger att
Örebroregionen ska ha 300 000 invånare. Det
finns också koppling till utvecklingsområdet
”Lustfyllda möten och upplevelser”, vilket
bland annat syftar till att öka attraktiviteten för
dem som bor i regionen och för dem som
söker sig hit.
Bebyggelse och infrastruktur i harmoni
En större befolkning bidrar till fler resor,
exempelvis mellan hem och arbete samt hem
och fritidssysselsättning. För att minska
resornas miljöbelastning och bidra till en
jämställd regionförstoring, är det nödvändigt
att kommande bebyggelse är koncentrerad till
lägen nära resecentrum och hållplatser. Det
möjliggör att fler resor kan göras med
kollektivtrafik. Det är också en förutsättning
för att åstadkomma regionförstoring genom
förbättringar i kollektivtrafiken. En tät
bebyggelse innebär också att vi kan utnyttja

utbildningsnivån, och tillgänglighet till
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befintlig infrastruktur, samtidigt som på sikt
håller nere kostnaderna för exempelvis
hemtjänst och skolskjutsar.
Livskraftiga tätorter

De tätorter dit ny bebyggelse planeras är
livskraftiga och har en stabil eller ökade
befolkning. Ett kritiskt befolkningsunderlag är
en förutsättning för att kunna behålla och
utveckla den kommersiella och offentliga
servicen på orten. Det ökar orternas
attraktivitet samtidigt som det minskar
behovet av resor till exempelvis
dagligvaruhandel, barnomsorg och skolor.

•

Boende med livskvalitet

Örebroregionen ska vara en praktisk region att
leva i. Vi har möjlighet att planera för närhet
från bostaden till arbete, skola, dagis,
fritidsverksamheter och handel. Det är en av
våra starkaste fördelar framför
storstadsregionen, där resorna av naturliga
skäl ofta är långa, både i tid och rum. En tät
bebyggelse ökar underlaget för handel och
service, vilket kan locka invånare och
besökare.

Rekommendationer
Samordna planering av bebyggelse och
infrastruktur

•
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När det gäller planering för framtida
bostäder och offentlig service är det

•

viktigt att prioritera de orter som har bäst
förutsättningar för att utvecklas och
överleva på lång sikt. Det bör vara orter
som kan bibehålla eller uppnå en
tillräckligt stor befolkning så att det finns
underlag till ett visst utbud av kommersiell
och offentlig service. En riktlinje kan vara
orter som har minst 1 000 invånare och
som ligger längst kollektivtrafikens
stomnät eller som har viktiga regionala
funktioner. På så sätt kan vi skapa en
livskraftig ortsstruktur med attraktiva
boendemiljöer och goda kommunikationer
till viktiga målpunkter i regionen.
Förtäta i de prioriterade orterna. Ny
bebyggelse sker i anslutning till befintlig
Lokalisera ny och stärk befintlig offentlig

•
•

service till de prioriterade orterna
(exempelvis skolor och vård).
Begränsa framväxten av spridd
bebyggelse.
Samordna planeringen av bebyggelse och
infrastruktur. Bebyggelsen bör vara tät i
stations- och hållplatsnära lägen.
Därigenom uppnås korta gångtider till
kollektivtrafikanslutning, vilket är en
förutsättning för att skapa
regionförstoring.

Skapa förutsättningar för boende med
livskvalitet

•

Attraktiva tätorter har god tillgänglighet
till kommersiell- och offentlig service.
Verka för att koncentrera tillkommande

En tät och attraktiv ortsmiljö
Förtätning kring resecentrum innebär att
det går snabbt och smidigt att ta sig till
en kollektivtrafiksanslutning. Detta är en
förutsättning för att skapa
regionförstoring på hållbara grunder.
Förtätning bidrar också till att skapa
attraktiva tätortskärnor med god
tillgänglighet till handel och service. Det
ökar också incitamenten för gång- och
cykeltrafik framför bilen.
Ny bebyggelse för därför i första hand
lokaliseras inom eller i direkt anslutning
till den befintliga bebyggelsen.

•

•

handel till de prioriterade tätorternas
centrum.
Begränsa tillkomsten av nya externa
handelsområden. Det stärker
överlevnadspotentialen för butiker i lokala
centra.
Av samma anledning bör man vara
restriktiv med tillstånd för
dagligvaruhandel i externhandelslägen.

Ha planberedskap för de trender som finns på
bostadsmarknaden och i
befolkningsutvecklingen

•

•

•

•

•

Motverka förekommande och potentiell
boendesegregation genom att planera för
blandad bebyggelse (med avseende på
upplåtelseform) i planerad och befintlig
bebyggelse.
De unga är mest flyttbenägna. Studenterna
är en betydande potential om vi vill ha en
ökande befolkning. Skapa förutsättningar
för en smidig övergång från
studentboende till permanent boende i
Örebroregionen.
Universitetet stärker regionen.
Bostadsgarantin är en betydande
konkurrensfördel – planera så att den kan
bibehållas.
Integrera universitetet i staden. Det ökar
studenterna delaktighet i stadslivet och
stärker incitamenten till att bo kvar i
regionen efter avslutade studier.
En betydande potential för en positiv
befolkningsutveckling är att fler

•

•

•

invandrare väljer att bo kvar i regionen.
Skapa förutsättningar för en smidig
övergång från tillfälligt till permanent
boende i Örebroregionen.
De äldre kommer att bli fler – planera för
fler bostäder som efterfrågas av de äldre.
Samtidigt som det ger en attraktiv
boendemiljö för denna åldersgrupp, bidrar
det till att skapa en fungerande
bostadshierarki i de tätorter som idag har
ett vikande befolkningsunderlag.
En större befolkning kräver fler bostäder.
Den största befolkningsökningen
förväntas ske i Örebro och i dess
närområden. Ha planberedskap med
byggklara tomter i Örebro stad och i de
tätorter som ligger i Örebros
pendlingsomland enligt målbild 2030 för
regionförstoring (s. 16).
Ha planberedskap med detaljplanerade
tomter i de tätorter som ligger utanför
Örebros pendlingsomland enligt målbild
2030 för regionförstoring (s. 16).
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3. Närings- och
arbetsliv
Nuläge och trend
Företagandet

Näringslivet i Örebroregionen domineras totalt
sett av teknikföretag, handel samt råvaru- och
processindustri. Dessa branscher sysselsätter
flest personer. Fram till den ekonomiska
krisen har Örebroregionen haft en god
tillväxttakt såväl i förhållande till riket som till
jämförbara län. Fortfarande ligger
nyföretagandet på en mycket hög nivå och
Örebro län är ett av de län som har den högsta
tillväxten när det gäller tillkomsten av nya
företag.
Arbetskraften

För att ekonomisk tillväxt ska skapas i länet är
en väl fungerande arbetskraftsförsörjning
viktig. Det är därför betydelsefullt med ett
utbildningsutbud som matchar näringslivets
behov. Vidare är också ständig förnyelse i
näringslivet viktigt för att klara den
internationella konkurrensen. När mindre
konkurrenskraftiga verksamheter slås ut eller
flyttar från regionen behövs nyföretagande och
nyetableringar. I takt med denna process
ställer näringslivet allt högre krav på
utbildningsnivå och kompetens.
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Generellt sett sker den ekonomiska
tillväxten främst inom kunskapsintensiva
verksamheter. Det finns här stora skillnader
inom länet. Att den starkaste tillväxten skett i
länets centrala delar kring Örebro stad beror
till stor del på att de snabbast växande
branscherna är stora där. Men den
arbetsmarknad som omgärdar Örebro stad har
också, i egenskap av sin storlek, tillgång till
högre utbildning och förmåga till matchning

på arbetsmarknaden, helt andra förutsättningar
än övriga länet.
Offentliga institutioner

Örebroregionen kännetecknas av flera
betydelsefulla institutioner inom den
offentliga sfären. Örebroregionen är ett av sju
län med både universitet och
universitetssjukhus. Den läkarutbildning som
nu är under etablering kommer med största

sannolikhet stärka såväl universitetets som
universitetssjukhusets nationella status och
betydelse. Bland den statliga förvaltningen
märks exempelvis Statistiska Centralbyrån och
en länsstyrelse som genom åren fått många

Karta 2: Antal sysselsatta och fördelning mellan branscher, 2008

viktiga nationella uppdrag.
Godstransporter

Effektiva godstransporter är en viktig fråga för
Örebroregionens utveckling. Transporterna är
dock inget självändamål. Transporter kan

istället ses som ett medel för att driva fram
utvecklingen inom andra områden. Effektiva
transporter stödjer ett differentierat näringsliv,
säkrar leveranser till och från regionen och
minskar transporternas negativa
miljöpåverkan. Internationellt sett har
Örebroregionen en nackdel i form av långa
avstånd till de stora marknaderna i Europa.
Nationellt har regionen länge varit en
knutpunkt för transporter i såväl nord-sydlig
som öst-västlig riktning. Den befintliga
strukturen med dominerande transportflöden i
vissa stråk väntas i huvudsak bestå över lång
tid, och trafiken i stråken väntas växa.
Flera av landets järnvägsstråk från norr till
söder och från väster till öster går via
Örebroregionen. Av stor betydelse för
godstrafiken är de nord-sydliga stråken
Bergslagsbanan och Godsstråket genom
Bergslagen, samt de öst-västliga stråken
Västra stambanan och Värmlandsbanan. I stort
sett all godstrafik från norr som ska vidare till
de södra och västra delarna av landet går via
Örebro och Hallsberg. Detta gör att det råder
kapacitetsbrist på flera sträckor i
järnvägstrafiken.
Flera av landets stora nationella vägstråk
går genom Örebroregionen. E18, E20 och
Rv50 (Bergslagsdiagonalen) är helt eller
delvis utpekade som nationella stråk för gods i
den nationella planen för
transportinfrastrukturen. Dessa nationella
stamvägar har också stor betydelse även för

23

person- och godstransporter inom regionen.
Det största godsmängderna i regionen går idag
på väg, och det är också detta transportslag
som ökar mest.
Regionens många nationella och regionala
stråk gör att stora krav ställs på samordning av
olika trafikslag. Navet i den svenska
godstrafiken på järnväg och Sveriges största
bangård finns i Hallsberg. Kombiterminalen i
Hallsberg pekas i den nationella planen för
transportinfrastruktur ut som en nationell
logistiknod. De övergripande förutsättningarna
för trafikeringen vid anläggningen i Hallsberg
påverkas i hög grad av
kapacitetsbegränsningar i dagens
järnvägssystem. Persontrafiken tar idag en stor
del linjekapacitet i anspråk.
De mest betydande hamnarna för
Örebroregionen när det gäller godsmängder är
Göteborg och Norrköping. Regionens
närmaste hamnar ligger i Köping, Västerås
och Kristinehamn. Här finns potential för ökad
godstrafik.

Målbild
Bästa läget för etableringar

Örebroregionen har ett nyföretagande som
redan idag ligger på topp i riket. En ambition
som uttrycks i den regionala
utvecklingsstrategin är att vi kontinuerligt kan
attrahera nya investeringar från omvärlden. Vi
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vill också vara en attraktiv plats för etablering
av huvudkontor i börsnoterade företag.
Innovativa miljöer

En ambition i den regionala
utvecklingsstrategin är att skapa och
vidareutveckla innovativa miljöer med
internationellt genomslag och långsiktig
bärkraft. Sådana miljöer är t.ex. akademiska
forskningsmiljöer, väl fungerande inkubatorer
och täta företagsmiljöer.

•

Bästa läget för logistikberoende företag

Örebroregionen har många företag inom
logistiksektorn. Vi har en fördel för de
logistikberoende företagen med ett läge
centralt i Sverige och en väl utbyggd
infrastruktur. Ett mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att logistikberoende
företag väljer att etablera sig i Örebroregionen
ur ett hållbart ekologisk och ekonomiskt
perspektiv.

Stärk regionala handelsplatser

Skapa goda förutsättningar för de
handelsplatser som har potential att attrahera
besökare från andra regioner. Det handlar i
första hand om Örebro City och Marieberg.
Begränsa tillkomsten av nya handelscentra i
externa lägen.
Planera för innovativa miljöer

•

Rekommendationer
Etableringslägen som underlättar
arbetskraftsförsörjningen

•

Planera för lokaliseringar som är målpunkt
för många pendlare i områden inom
gångavstånd till resecentrum.

•
•

Optimala lägen etableringar och nya företag

•

Mark- och lokalresurser för regionalt
betydelsefulla verksamheter ska ses som
gemensamma för regionen. De behöver få

effektivast möjliga resursutnyttjande
oberoende av kommungräns. Att sätta
regionala intressen framför kommunala
kan underlätta för företagen att dra nytta
av närhet till andra företag och god
tillgänglighet till transportsystemet. På så
sätt kan näringslivets fortsatta tillväxt
omvandling och förnyelse underlättas.
Varje kommun har en reserv av planlagd
mark för företagsetableringar som
motsvarar minst två års normala behov
(fastställs i detaljplaner).

•
•

Ge förutsättningar för lokalisering och
utveckling av Business Science Park
Örebro samt Business Science Park
Karlskoga.
Ge möjlighet för Universitetssjukhuset att
utvecklas och expandera.
Ge möjlighet för universitetet och
universitetsanknuten verksamhet att
utvecklas och expandera.
Ge förutsättningar för lokalisering av
statliga verksamheter

Målbild 2030:
Godsstråk och
målpunkter för
godstransporter
Kartan visar de stråk som
har högst prioritet för
godstransporter för
Örebroregionens
näringsliv. Kartan visar
också viktiga målpunkter
för godstransporter, både i
och utanför länet.
Merparten av stråken och
målpunkterna inom länet
är också betydelsefulla för
andra regioner och
nationellt.
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Hållbara godstransporter

•
•
•
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Planera för att öka kapaciteten på järnväg
mellan Hovsta och Hallsberg.
Frigör kapacitet på Godsstråket genom
Bergslagen genom att leda mer gods på
Bergslagsbanan.
Planera för bättre kapaciteten vid
befintliga och tillkommande
kombiterminaler.Det skapar
förutsättningar för mindre godstransporter
på väg och mer på järnväg.

