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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Arbetet inom Örebro kommun styrs av ett antal måldokument, bland annat Örebro miljömål 
och Tillväxt Örebro. Andra dokument som är styrande är till exempel Handelspolicy för 
dagligvaruhandel och Översiktsplan för Örebro kommun. Kommunens uppgift är att i så stor 
grad som möjligt uppfylla måldokumentens innehåll. Att efterleva och uppfylla dokumentens 
innehåll fullt ut är i stort sett omöjligt vilket leder till att konflikter uppstår. Miljömålens 
strävan är att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle medan tillväxt är svårt att nå utan 
påverkan på miljön. Det är därför viktigt att se enskilda planeringsprocesser för sig och utifrån 
dessa i möjligaste mån ta hänsyn till det dokumenten förespråkar. 
 
I dagsläget är det aktuellt med en expansion av det externa handelsområdet Marieberg strax 
söder om Örebro. Där planeras en utbyggnad med fristående byggnader till bland annat Coop 
Forum och Bauhaus norr om nuvarande Marieberg köpcentrum. Kan expanderingsplaner av 
detta slag leda till konflikter mellan innehållet i kommunens dokument om tillväxt och miljö? 
En expansion av Mariebergs handelsområde gör att konflikterna blir synliggjorda och aktuella 
att studera.  
 
Externhandel är ett omtalat och omstritt fenomen eftersom det får stora effekter på miljö och 
samhälle. Forskning visar att externhandel generar biltrafik vilket leder till ökade utsläpp och 
högre bullernivåer. Då de ligger utanför städerna och främst är planerade för kunder med 
tillgång till bil kan de även ha en exkluderande verkan, de nås oftast inte så lätt av dem utan 
bil. Till exempel är kollektivtrafiken i många fall bristande. 
 
Att konflikter finns mellan dokumenten har även uppmärksammats av Örebro kommun som 
inspirerat oss till att studera vilka målkonflikter som uppkommer just i det specifika fallet 
Marieberg. Detta leder oss till följande syfte och frågeställningar. 
 

1.2 Syfte  
Både Örebro miljömål och Tillväxt Örebro är politiska program som ska vara styrande för 
Örebro kommun och markanvändningsplaneringen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om 
de kolliderar och i så fall var, samt i vilken utsträckning de påverkar planerna. 
 

1.3 Frågeställningar 
� Vilka konflikter uppstår i planeringsprocessen mellan Örebro miljömål och Tillväxt Örebro 
och hur hanteras dessa? 
� Vilket genomslag har programmen Örebro miljömål och Tillväxt Örebro i planerandet av 
expanderingen av Marieberg köpcentrum? 
 

1.4 Avgränsning och förklaring till urval 
Då det blev aktuellt att skriva C- uppsats tog vi i februari 2006 kontakt med 
stadsbyggnadskontoret i Örebro för uppsatsidéer. Bland ett antal olika förslag valde vi det 
förslaget som sedan har legat till grund för vårt syfte och våra frågeställningar. I och med valt 
syfte och frågeställningar medföljde också en naturlig avgränsning till Örebro miljömål, 
Tillväxt Örebro, detaljplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Marieberg 
köpcentrum.  
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Vid en jämförelse mellan Tillväxt Örebro, Örebro miljömål, detaljplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen för Marieberg köpcentrum anser vi att det även är väsentlig att 
studera översiktsplanen eftersom uppförandet av en detaljplan bygger på denna. 
Handelspolicy för dagligvaruhandel är också betydelsefull i uppsatsen då den ger en 
uppfattning om vad kommunen har för inställning till var och hur dagligvaruhandel bör 
bedrivas och lokaliseras.  
 
Efter att studerat dokumenten Tillväxt Örebro och Örebro miljömål framstod tre av 
miljömålen som mer intressanta än de övriga för att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I uppsatsens slutskede framkom för oss att det i november 2005 antagits 
ännu ett miljökvalitetsmål, �ett rikt växt- och djurliv� som inte presenteras i dokumentet 
Örebro miljömål. Miljökvalitetsmålet är däremot omnämnt i miljökonsekvensbeskrivningen 
och är av vikt för uppsatsens slutanalys. Utifrån den information om miljökvalitetsmålet som 
finns i miljökonsekvensbeskrivningen har vi valt att göra en kortare presentation. Även 
urvalet i miljökonsekvensbeskrivningen är gjort med fokus på vad som är relevant för 
uppsatsen. De konflikter som tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen och som vi även har 
sett kollidera med bl.a. Örebro miljömål läggs särskild vikt vid.  
 
Anledningen till att vi ägnat stor del av tidigare forskning åt externhandel är den tydliga 
kopplingen till lokaliseringen av Marieberg köpcentrum. I och med att fokus ligger på 
externhandel blir också trafik och dess effekter på miljö och människa framträdande i 
uppsatsen 
 
Då arbetet med uppsatsen sker under en begränsad period har vi utelämnat mindre 
framträdande konflikter mellan måldokumenten och planerna. Till exempel har vi främst valt 
att fokusera på tillväxtmålet �Örebro- en kommun för företagande och handel� och dess 
konflikter med Örebro miljömål. Vidare uppkommer något mindre konflikter mellan 
tillväxtmålet �arbetsmarknad Örebro� och miljömålen då utbyggnaden leder till fler 
arbetstillfällen men samtidigt en belastning på miljön. En expansion av Mariebergs 
handelsområde leder också till att Örebros ställning som nav i Central Sweden stärks vilket 
Tillväxt Örebro förespråkar. Därför är det flera av Tillväxt Örebros mål som alla talar för en 
utbyggnad av Mariebergs handelsområde som krockar med Örebro miljömål 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 i uppsatsen är en inledning där bland annat syfte och frågeställningar presenteras. 
Där finns också bakgrund, avgränsningar och en beskrivning av den metod som vi använt oss 
av.  
 
Kapitel 2 är en genomgång om tidigare forskning, främst gällande handelns lokalisering och 
vilka effekter externhandeln får på miljö och resande. Det tredje kapitlet beskriver ett antal 
måldokument som gäller inom Örebro kommun vilka också ligger till grund till uppsatsens 
analys. 
 
Det nästkommande kapitlet börjar med en presentation av Mariebergs köpcentrum, som följs 
av en redogörelse av detaljplanen för Rävgräva 4:1 och del av Rävgräva 1:4 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum) som i skrivande stund ännu inte är antagen. Därtill medföljer den till 
detaljplanen tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.  
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I kapitel 5 redogörs för de intervjusvar vi erhållit vid intervjuer med Jonas Karlsson (s), 
kommunalråd, samhällsbyggnad, Örebro kommun och Gunhild Wallin (c), kommunalråd, 
samhällsbyggnad, Örebro kommun.  
 
Kapitel 6 består utav uppsatsens analys vilken baseras på uppsatsens tidigare kapitel vilket 
följs utav en slutsats i kapitel 7. Därefter avslutas uppsatsen i kapitel 8 med en 
sammanfattning. Avslutningsvis följer källförteckning och intervjuguide.  
 

1.6 Metod 
För att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att genomföra litteraturstudier och kompletterande 
intervjuer. Litteraturen vi använt oss av har vi till viss del kommit i kontakt med genom 
sökningar i Örebro universitetsbiblioteks katalog Voyager, med sökorden: köpcent?, extern?, 
externhandel, tillväxt, miljö. Vidare har vi fått information om litteratur via Svenska 
Naturskyddsföreningens hemsida (snf.se).  
 
Vid besök på stadsbyggnadskontoret 2006-03-22 träffade vi Susanne Rosendahl och Anne 
Pettersson av vilka vi erhöll alla plandokument vi använt oss av. De Internetkällor vi använt 
oss av har vi sökt under arbetets gång och används till största delen som kompletterande 
information. Den mesta informationssökningen på Internet har skett via sökmotorn google.se, 
där vi bland annat använde sökorden: marieberg köpcentrum örebro, kluster definition,   
 
Vi har även genomfört två intervjuer med kommunalråd i Örebro kommun. Förslag till 
intervjupersoner fick vi från Eva Gustavsson, doktorand vid Örebro universitet, vilket 
underlättade urvalsprocessen. Därefter kontaktade vi Jonas Karlsson (s), Gunhild Wallin (c) 
och Fredrik Persson (mp) via mail. Av dessa fick vi svar från och genomförde intervjuer med 
Jonas Karlsson och Gunhild Wallin. Intervjuerna var semistrukturerade med en huvudfråga 
och sex följdfrågor, se bilaga. Vi träffades på rådhuset i Örebro under maj månad 2006, varje 
intervju varade ca 50-60 minuter då vi hade en öppen diskussion om frågorna. Vi båda 
antecknade informationen och sammanställde sedan detta som skickades tillbaka till 
intervjupersonerna för godkännande.    
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Externhandel 
Externhandel har sedan de första etableringarna grundades i Europa på 1960-talet blivit ett allt 
vanligare inslag i den europeiska stadsstrukturen. Externetableringen har alltmer kommit att 
bli en stark konkurrent och ett gott alternativ till stadens handel i och med att här erbjuds det 
mesta konsumenten söker inom ett begränsat område som är lätt att nå med bil och som ofta 
har gratis parkeringsplatser. Därför faller valet många gånger på ett externt köpcentrum vid 
val av handlingsplats framför att ta sig in i stadskärnan och handla, inte minst då för boende 
på landsbygden och i förorter. Tillgängligheten till externa köpcentrum för transporter och 
logistik är också det av avgörande betydelse och till fördel för den externa anläggningen. Det 
är många gånger smidigare med leveranser till externetableringar än till stadskärnan.1  
 
Externetableringar har under åren inte varit helt utan kritik. Under 1960-talet riktades kritiken 
främst mot externhandelns utestängande då de ofta inte är tillgängliga för alla utan stänger ute 
vissa grupper t.ex. de som inte har bil. Kritiken kom efterhand att byta fokus och under 1990-
talet låg den alltmer på den viktiga miljöfrågan. Frågor väcktes om huruvida externhandel 
påverkar färdmedelsval och transportarbetet med bil samt om förbrukningen av fossila 
bränslen och utsläpp av koldioxid påverkades av externetableringarna. Externhandeln som hot 
mot centrumhandeln och stadsbilden har kommit att bli alltmer uppmärksammat. Påverkan på 
den byggda miljön och människors levnadsmönster gör att frågan om centrumbildningar med 
eller utan externetableringar är en aktuell fråga.2 
 
Som grund till kritiken ligger bland annat det faktum att varutransporterna till 
dagligvarubutikerna nära nog tredubblats mellan 1960 och 1993. Under samma period nära 
sjudubblas hushållens inköpsresor med bil från bostaden till livsmedelsbutiken. Parallellt med 
utvecklingen mot ett ökat bilanvändande och bilberoende ökar bränsleförbrukningen och 
emissionerna, effektivisering av motorer och lastbilstransporter drar ned effekten men under 
perioden 1960-1993 ökar bränsleförbrukningen ändå med 2,5 gånger. En förklaring till ökat 
bilanvändande kan vara att befolkningen och konsumtionen per capita även ökade under 
perioden (1960-1993) vilket resulterat i en sammanlagd ökning i konsumtion med 35-40 %.3  
 
Miljøverndepartementet i Norge har gjort en studie av norska förhållanden som visar på 
sambandet mellan avståndet till livsmedelsbutiken och val av färdmedel vid inköpsresor. 
Resor upp till en kilometer sker i första hand till fots för att sedan snabbt avta vid längre 
avstånd, för resor över en kilometer är bil det mest framträdande färdsättet.4 I svenska 
resvaneundersökningar framkommer det att inköp och service svarar för ca 10 % av 
svenskarnas dagliga resande, däremot sker dessa resor till 80 % med bil vilket är en högre 
andel än för övriga ärenden. Studien visar också att 65-70 % av alla svenskar åker bil till sin 
förstahandsbutik samtidigt som 20 % väljer att gå till sin förstahandsbutik och 10 % cyklar. 
Svenskarna använder även bilen i hög grad vid kompletteringsinköp, de externa 

                                                
 
1 Hagson, Anders (2003): Effekter av externetablerad handel, särskilt dagligvaruhandel, på trafikarbete och 
miljö � en kunskapsöversikt. Göteborg: Publikation � Chalmers tekniska högskola, sektionen för arkitektur. 
Tema stad & trafik. s. 4 
2 Ibid. s. 4 
3 Ibid. s. 7 
4 Ibid. s. 8 
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etableringarna är även här viktiga tillsammans med t.ex. bensinstationer som många gånger 
konkurrerar ut de lokala servicebutikerna.5  
 
Att externetableringarna har fått en allt större andel av handeln visar även en utredning av 
Handelns Utrednings Institut (HUI) där dagligvaruförsäljningen mellan 1989 och 1997 
fördubblats i externt belägna butiker i 28 mellanstora svenska kommuner. Parallellt med 
externhandelns utbredning (1989-1997) minskade dagligvaruförsäljningen i cityhandeln med 
10 % och i övriga lägen med 12 %. Externetableringar kan även vara ett hot mot handel på 
mindre orter och i stadsdelscentrum. En studie av glesbygdsverket fastställer att mellan 1996 
och 2001 förlorade 300 mindre orter sin sista livsmedelsbutik. Det blir allt vanligare med 
trafikorienterade butiker och trenden går mot större och färre affärer.6  
  
Bilanvändningen ökar i dagens samhälle, tillsammans med ökat bilinnehav är målpunkternas 
lokalisering en viktig faktor i den utvecklingen. För att dra ned bilanvändningen bör det alltså 
därför reflekteras över var lokalisering av handel och liknande anläggningar sker.7 Effekten av 
ytterligare externetableringar där det finns befintlig handel har visat sig vara liten, därför tas 
det viktigaste politiska beslutet vid nyetablering av externhandel. Vid nyetablering blir 
effekten som störst då det är vid detta skifte som flest övergår från att gå och cykla till sin 
förstahandsbutik till att åka bil.8 Däremot leder ytterligare etablering av handel i områden med 
låg grad av externhandel till minskad körsträcka.9 
 
Handelns lokalisering påverkar även bränsleförbrukningen och utsläppen i samband med 
besök vid externetableringen. Lokalisering av externhandel i utkanten av en större tätort ger 
mindre bränsleförbrukning per besökande bil än en lokalisering längre bort från stora orter. 
Det är alltså ur den synvinkeln bättre att lokalisera externhandeln närmare befintliga centra 
och större orter, samtidigt innebär lokalisering nära stora orter en högre grad tätortskörning 
och mer utsläpp inom tätort än vad de externetableringar längre bort ger då andelen 
landsvägskörning är större.10  
 
I Per Elvingsons rapport Stormarknaderna och miljön11 presenteras flera resultat av 
undersökningar om diskursen om externa köpcentrum. Det framgår att konceptet med externa 
köpcentrum på flera sätt kolliderar med samhällets mål att skapa möjligheter för att nå 
ekologisk (och även socialt) hållbar utveckling. Stora externa etableringar medför bl.a. 
utslagning av bostadsnära handel, vilket främst får konsekvenser för dem som av olika 
anledningar saknar bil. I många fall hör de billösa hushållen till dem som redan har det sämst 
ställt i samhället. De externa etableringarna bidrar till ökat resande som i sin tur kräver ökad 
energiåtgång och ger ökade utsläpp i form av luftföroreningar. I rapporten riktas även kritik 
mot större handelsetableringar inom tätorterna, vilka även de kan ge liknande effekter som 
externa köpcentrum. I stort är nämligen handeln med dagligvaror �ett nollsummespel, den 
ökar bara marginellt över tiden varför nyetableringar alltid drabbar befintlig handel�12. För att 
tydliggöra diskursen lanserar författaren ett samlingsbegrepp, "bilorienterad 
                                                
 
5 Hagson (2003) s. 19 
6 Ibid. s. 9 
7 Ibid. s. 23 
8 Ibid. s. 10 
9 Ibid. s. 7 
10 Ljungberg Christer, Sjöstrand Helena, Smidfelt Lena. 1995. Externa affärsetableringar och deras effekt på 
miljö och energianvändning. KFB � rapport 1995:6 Stockholm. S. 64 
11 Elvingson, Per (2001): Stormarknaderna och miljön. Stockholm: Svenska naturskyddsföreningen 
12 Ibid. s. 5 
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dagligvaruhandel" som anses täcka hela problemområdet. 
 
I Sverige har det givits stort utrymme för byggande av handelsanläggningar utanför tätorterna, 
till skillnad mot våra skandinaviska grannländer där lagstiftning i princip förbjuder stora 
handelsetableringar utanför tätorterna. I Norge infördes 1998 ett femårigt stopp för 
etableringar av köpcentrum utanför tätorterna med syftet att värna om stadskärnorna och 
medverka till att de som inte har tillgång till bil inte ska drabbas av försämrad service. 1997 
ändrades planlagstiftningen i Danmark, sen dess gäller att ny handel ska etableras i 
stadskärnorna och att nyetableringar utanför dessa endast tillåter handel med skrymmande 
varor (t.ex. byggmaterial, vitvaror och möbler). Även i andra EU-länder som Tyskland, 
Nederländerna, Frankrike och Storbritannien förs liknande resonemang. Externa köpcentrum 
finns inte med i planeringsprocesserna, de anses vara ett hot mot stadskärnorna, annan 
befintlig handel och bidra till ökat bilresande och transporter.13 
 
Utvecklingen i Sverige går stadigt mot mer bilorienterad handel, de lokala affärerna blir färre 
medan stormarknader och (dyra) servicebutiker, som i många fall i ligger i anslutning till 
bensinstationer blir fler. Att detta genererar ökad biltrafik visar Elvingson med exempel från 
fyra olika studier. I en studie av Håkan Forsberg om förändrade handelsmönster i sex 
kommuner före och efter att externa köpcentrum etablerats visade det sig att 38 % av 
hushållen bytte affär och började handla i sitt nya köpcentrum, och att 29 % anammat en 
dagligvarubutik i köpcentret som ny förstahandsbutik. Dessa byten av inköpsställen innebar 
för de berörda ökat bilanvändande med 3-11 gånger, bara för att få hem veckans behov av 
livsmedel. De ändrade inköpsvanorna medförde också att utsläppen av koldioxid ökade med 
mellan 120 och 370 kg per hushåll och år. 14 Det motsvarar en procentuell ökning på mellan 
200 och 1100 %.15 
 
I den andra undersökningen, gjord av Christer Ljungberg, Helena Sjöstrand och Lena 
Smidfelt, intervjuades bilburna besökare på två köpcentrum i Skåne, Burlöv centrum i Arlöv 
och Centrum Syd i Löddeköpinge. De fick frågor om sina nuvarande handelsmönster jämfört 
med hur de skulle ha handlat om etableringarna inte funnits. Bl.a. framkom att:  
 

�de externa etableringarna ger upphov till högre avgasutsläpp och bränsleförbrukning än om 
inköpen görs på annat sätt. Med längre avstånd från större tätort blir också utsläppen per 
besökande bil större. Å andra sidan ger en placering nära en större tätort ett större tillskott av 
avgaser inom tätort än en placering längre bort�.16  

 
Den tredje undersökningen av Tomas Svensson visade på starka förändringar i hushållens 
inköpsmönster när ett externt köpcentrum etablerades utanför Linköping. Den befintliga 
handeln (dagligvaror) tappade en tredjedel till nyetableringen. Samtidigt stegrades 
biltransporterna kraftigt, de ökade med hela 50 %, vilket motsvarade 450 000 mil per år, detta 
trots att många hushåll redan innan nyetableringen använde bil för att handla i bilvänligt 
belägna affärer.17  
 
Tammerfors i Finland är utgångspunkten för den fjärde undersökningen. Med en modell 
baserad på intervjuer av kunder tar M Risto fram prognoser om effekter på resande vid 
                                                
 
13 Elvingson (2001) s. 7 
14 Ibid. s. 7 
15 Hagson (2003) s.31 
16 Elvingson (2001) s. 7 
17 Ibid. s. 7 
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etableringar av olika handelsanläggningar. Modellen gav tre olika utvecklingslinjer:  
 

1. fyra nya stormarknader anläggs utanför stadskärnan, 
2. nuvarande stormarknader tas bort och ersätts med dagligvaruaffärer med bra sortiment närmare 

stadskärnan  
3. en del av inköpsresorna ersätts med elektroniska inköp och hemkörning.  

 
Analysen av resultaten medförde i alternativ 1: användningen av bil för inköpsresor ökar med 
6 % jämfört med idag, medan det i alternativ 2 och 3 minskar, med 25 % respektive 17 %. 
Effekterna av externa handelsetableringar är enligt dessa exempel alltså påtagliga, de medför 
ökad belastning på miljön i form av ökad biltrafik och transporter.18 
 
När externhandel expanderar är det i första hand den befintliga halvcentrala handeln, den som 
t.ex. bedrivs i mindre tätorter och stadsdelscentrum som drabbas av minskade intäkter och 
nedläggningar. Cityhandeln i stadskärnorna har ofta stark dragningskraft i sig själv eller stöd i 
form av sammanslutningar (köpmannaföreningar) som aktivt verkar för att bevara och stärka 
den. I stället är det alltså främst risk för försämrad service för befolkningen i glesbygd och 
semiperifera områden, som om lokalhandeln tappar i omsättning kan förlora tillgången på 
ombud för t.ex. apotek, systembolag och post.19  
 
Elvingson redogör för ytterligare effekter som kan uppstå om handelsmönster ändras, som 
mer är av social karaktär. De människor som inte har tillgång till bil kan få sämre utbud och 
höjda matkostnader:  
 

�När utbudet av affärer i rimliga prislägen minskar i nära anslutning till bostadsområdena 
drabbas vissa grupper mer än andra. Till dem som får det svårare hör hushåll som av olika 
anledningar saknar bil, vilket ofta är de hushåll som redan har det sämst ställt. På många orter 
är det inte ett realistiskt alternativ för denna grupp att ta kollektiva färdmedel till ett externt 
köpcentrum (busslinjer saknas eller kräver en orimligt stor tidsinsats). De tvingas därför hålla 
till godo med det mer begränsade och betydligt dyrare utbud som servicebutikerna 
tillhandahåller�.20  

 
Att servicebutikerna ändå överlever och finns kvar beror på att de fungerar som 
kompletteringshandel för de bilburna hushåll som storhandlar i externa etableringar. Miljön i 
områden där handel försvinner kan i takt med minskade hyresintäkter drabbas av förfall då det 
finns mindre resurser till underhåll och upprustning. Andra problem tillkommer med den allt 
större delen äldre bland befolkningen:  
 

�Om utbudet av butiker inom gångavstånd minskar kommer hemtjänsten eller någon annan 
framöver att få hjälpa en stor del av de äldre som inte längre kan göra sina dagligvaruinköp 
själva, med försämrad livskvalitet och ökade samhällskostnader som följd�21.  

 
Elvingson konstaterar också att vanliga argument i debatten för etablering av externa 
köpcentrum är att konsumentpriserna blir lägre, det skapar fler arbetstillfällen och genererar 
högre skatteintäkter. Till viss del stämmer det första argumentet. De köpstarka grupperna med 
tillgång till bil hör hit, de kan tillgodogöra sig utbudet och priserna medan andra svagare 
grupper (utan bil) kan få sämre och/eller dyrare utbud. Beträffande det andra visar författaren 

                                                
 
18 Elvingson (2001) s. 8 
19 Ibid. s. 8 
20 Ibid. s. 8 
21 Ibid. s. 8 
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att motsatsen i stället kan bli fallet när befintlig och mer personaltät handel i t.ex. ett 
stadsdelscentrum slås ut. Svaret på frågan om ökade skatteintäkter för kommuner som 
upplåter mark till externa affärscentrum är också oviss, det framgår sällan i de 
konsekvensutredningar som görs.22 
 
Handelsintressen ihop med byggföretag som anar affärsmöjligheter är ofta pådrivande 
faktorer när externa köpcentrum planeras. Dessa aktörer går ofta samman för att påverka 
kommuner att släppa till attraktiv mark, i vissa fall också genom att spela ut grannkommuner 
mot varandra. Att upplåta mark till externetableringar kan också vara ett sätt för de styrande i 
kommunen att framstå som att de leder en växande och framgångsrik region: 
 

�En drivkraft för de kommunala politikernas agerande, som sällan framförs men som sannolikt 
är viktig i beslutsprocessen, är viljan att kommunen ska framstå som expansiv och attraktiv för 
kommersiell verksamhet. Släpper kommunen fram en externetablering med medföljande inflöde 
av köpkraft sänder den de ur denna synpunkt rätta signalerna�23.  

 
Att medverka till en långsiktig hushållning med t.ex. mark och energi ingår i de nationella 
målen kommunerna har att rätta sig efter. Därefter bestämmer kommunen själv hur vatten och 
mark lokalt ska användas, om och när detaljplaner ska upprättas. Både allmänna och enskilda 
intressen ska beaktas i planarbetet, vilket bl.a. betyder att bevaka så att miljön inte försämras 
och att alla medborgare har tillgång till affär inom rimligt avstånd. I de fall planer förväntas få 
betydande effekter (vilket externa köpcentrum oftast får) för en eller flera grannkommuner 
måste dialog och diskussion inledas med berörda parter. Planer som anses få för stora 
konsekvenser kan överklagas hos Länsstyrelsen, som har till uppgift att se till att länet 
utvecklas i gynnsam riktning i symbios med de nationella målen om hållbar utveckling.24  
 

2.2 Sammanfattning  
I den forskning vi tagit del av framgår att biltrafiken är den största källan till utsläpp av 
växthusgaser och partiklar. Därför är det viktigt att reflektera över handelns lokalisering så att 
förbrukningen av fossila bränslen kan begränsas. När avståndet till förstahandsbutiken är 
längre än 1 kilometer väljer många konsumenter att ta bilen för att handla. Idag tar uppemot 
70 % av svenskarna bilen till sin förstahandsbutik. Forsbergs undersökning visar att 
konsumenter många gånger väljer att byta förstahandsbutik då nya externa köpcentrum 
etableras i regionen med ökad bilanvändning och utsläpp som följd.  
 
Då utvecklingen går mot fler och större trafikorienterade butiker kan en exkluderande effekt 
skönjas eftersom det totala antalet butiker tenderar minska. De som inte har bil har svårt att ta 
del av externhandelns breda utbud. Samtidigt begränsas den bostadsnära handeln eftersom 
den får tuff konkurrens av externhandeln. Att externhandeln även utgör ett stort hot mot 
handeln och servicen på landsbygden bekräftas av att 300 mindre orter under slutet av 1990-
talet miste sin sista livsmedelsbutik och därigenom också en viktig mötesplats.  
 
Sedan de första externetableringarna grundades på 1960-talet har svenskarnas inköpsresor 
med bil ökat kraftigt. I takt med att externetableringarna blev allt vanligare under 1990-talet 
minskade dagligvaruhandelns omsättning i city med 10 % och i övriga lägen med 12 %.  

                                                
 
22 Elvingson (2001) s. 10 
23 Ibid. s. 11 
24 Ibid. s. 14 
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3 PRESENTATION AV MÅLDOKUMENT 

3.1 Tillväxt Örebro  
Dokumentet Tillväxt Örebro är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro 
kommun. Följande text i kapitel 3.1 är om inget annat anges en presentation av dokumentet 
Tillväxt Örebro- Närings och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun. 
Programmet är framarbetat vid näringslivskontoret i Örebro i samarbete med kommunala 
förvaltningar, näringslivets organisationer samt företag och företagare och antaget av 
kommunfullmäktige 2001-11-19. I Tillväxt Örebro presenteras mål och medel för Örebro 
kommuns utveckling fram till 2010. Tillväxt Örebro behandlar frågor som rör tillväxt, 
näringsliv och arbetsmarknad och särskilt fokus läggs på de delar av kommunal verksamhet 
där dessa får genomslag. Den kommunala verksamheten inom Örebro kommun omfattas av 
flera andra program, planer och måldokument som tillämpas parallellt med Tillväxt Örebro 
och som styr olika områden och representerar olika intressen. Tillsammans med de andra 
program som finns inom kommunen ska tillväxtpolitiska programmet vara vägledande för 
planer, insatser och beslut som tas av Örebro kommun. Årligen omsätts tillväxtprogrammet i 
verksamhets- och handlingsplaner 
 
Definitionen av begreppet tillväxt kan vara något diffus, vanligt är att ekonomisk tillväxt 
åsyftas. I programmet Tillväxt Örebro används en vidare betydelse som även innefattar 
tillväxt av innovativa och kreativa miljöer och nätverk. Viktigt i programmet är också att 
tillväxten inte sker på bekostnad utav andra viktiga bevarande- och utvecklingsmål, som till 
exempel miljö, dvs. att tillväxten är hållbar.   
 
Enligt Tillväxt Örebro har Örebros utveckling under det senaste seklet varit stor. Örebro är 
inte längre en småstad med handel och tillverkning som viktigaste näring utan Sveriges sjunde 
största kommun med 125 000 invånare. Staden är idag också en viktig del som centrum i 
regionen. Idag kännetecknas Örebro och Örebroregionen av avancerad tillverkning, 
servicenäringar, kunskapsföretag, IT företag, medicin och högteknologi. Som centrum i 
regionen och sitt fördelaktiga geografiska läge i landet har staden utvecklats till centrum för 
handel, logistik, lager och transporter. Samtidigt har Örebro kvar en del av sina äldre värden 
med industri- och jordbrukskulturer. 
 
Örebro är idag också en viktig del som största stad och nav i Central Sweden regionen, en 
funktionell region med Örebro och Örebro län som centrum. Central Sweden regionen utgörs 
utav Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Örebro län. Syftet med Central Sweden regionen 
är att knyta kontakter över gränserna, detta ska genomföras med många aktörer på såväl lokal 
och regional nivå. Central Sweden har idag ett kontor i Bryssel och ska verka för att EU: s 
stöd till regional utveckling och internationella projekt i högre grad kommer regionen till 
godo.25 
 
I Tillväxt Örebro avses Central Sweden regionen i första hand Örebro och Örebro län, övriga 
angränsande kommuner ingår beroende av behov och utgångspunkter i den aktuella frågan. 
Central Sweden regionen innebär ett ömsesidigt beroende, Örebros utveckling är till exempel 
även beroende av Askersunds utveckling och vice versa i den nätverksekonomi som växer 
fram. Överhuvudtaget har regionen belysts som en allt viktigare del för den lokala 
utvecklingen som lyfts fram sedan 1994 års tillväxtprogram antogs. 

                                                
 
25 Central Sweden, http://www.centralsweden.se, 2006-04-25 
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Programdokumentet är upplagt så att det tar upp en bakgrund till behovet av ett regionalt 
tillväxtprogram, vad som har förändrats sedan det senaste programmet antogs 1994 därefter 
presenteras en vision för Örebro kommuns utveckling. Fortsättningsvis inriktar sig 
dokumentet på de punkter som kommunen satt upp för att nå en god tillväxt. Dessa punkter är 
att Örebro ska vara ett nav i Central Sweden, ha en god arbetsmarknad, fungera som etablerad 
universitets- och kunskapsstad, vara en kommun för företagande och handel samt att kultur- 
och miljökommunen Örebro ska främjas. För att uppnå en god nationell tillväxt är det viktigt 
med starka regioner, vilket gör det relevant att lokalt arbeta fram uppgifter och mål för 
regionen. Enligt Tillväxt Örebro karakteriseras en stark region av:  
 

- �Starka gemensamma kluster26 
- Starkt partnerskap och samspel mellan offentliga och privata aktörer 
- Stark förmåga att uppträda samlat vid externa kontakter 
- Starkt internt samspel mellan centralort och övriga delar av regionen�27            

 
Visionen med Tillväxt Örebro 
I Tillväxt Örebro formuleras visionen för tillväxt på följande sätt: 
 
      � � Örebro ska tillsammans med regionen ha god livskvalitet för medborgarna och vara en bra plats att bo,  

       arbeta, leva, studera och utbilda sig och vara företagsam i och därmed utgöra det bästa alternativet till 
       våra storstadsregioner.  
    � Tillväxten ska vara hållbar och över tiden högre än genomsnittet för landet. Hållbar 

              tillväxt uttrycker balansgången mellan tillväxt och de krav som ställs på miljöhänsyn och medborgarnas    
              lika möjligheter att uppnå en god livskvalitet. Visionen är också att nå full sysselsättning.�28  
 
För att uppnå visionen krävs samverkan inom kommunen, regionen, nationellt och 
internationellt. Förutom dessa visioner har regionen också en målsättning att Örebro ska vara 
ett dynamiskt transportcentrum med ett av Sveriges starkaste transport- och logistikkluster. 
Satsningar på att utveckla de kluster som redan finns inom till exempel måltid och livsmedel, 
miljö, call center och distansoberoende service samt högteknologisk tillverkningsindustri ska 
genomföras som en del i regionens tillväxtprocess. Att regioner profilerar sig och att kluster 
skapas är viktigt för regionen och sedermera nationens tillväxt och utveckling. Ett ökat antal 
företag ska göra att antalet arbetstillfällen ökar inom regionen samtidigt som förutsättningar 
och möjligheter för de etablerade företagen ska skapas. Genom utbildning och ett gott 
företagarklimat ska kommunens och regionens efterfrågan och behov på kompetens 
tillgodoses.  

 
Från vision till verklighet 
För att förverkliga visionen har Tillväxt Örebro satt upp fem omfattande målområden. Vart 
och ett utav målområdena behandlar nuläget, vart vi är idag, målen, vart vi ska, samt hur vi tar 
oss dit och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. De fem målområdena presenteras 

                                                
 
26 Enligt verket för näringslivsutveckling (NUTEK) definierar de svenska myndigheterna begreppet kluster som: 
�geografiska koncentrationer av relaterade företag, specialiserade leverantörer, serviceföretag, företag i 
närliggande branscher och institutioner (t.ex. universitet, standardiseringsmyndigheter och 
handelsorganisationer) som både konkurrerar och samarbetar inom ett visst område� 
http://www.nutek.se/content/1/c4/27/80/Klusterbegreppet_definition.pdf, 2005-04-26 
27 Örebro kommun (2002): Tillväxt Örebro- Närings och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun, 
Örebro s. 13 
28 Ibid. s. 16  
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kortfattat nedan. Då vi anser målområdet Örebro en kommun för företagande och handel mer 
relevant för denna uppsats får den en närmare presentation. 
  
Ett av målområdena i Tillväxt Örebro är att Örebro ska fungera som ett nav i Central Sweden 
regionen. Örebro är idag mittpunkt i regionen med funktioner som mötesplats och centrum ur 
flera avseenden. Örebro har idag ett mycket bra geografiskt och transportmässigt läge i 
Skandinavien, en flygplats under expansion, goda kommunikationer med satsningar på såväl 
vägnätet som bredbandsnätet. Samtidigt vidgas de lokala arbetsmarknadsregionerna bland 
annat på grund av motorvägen mot Köping. Förhoppningen är att Örebro och Central Sweden 
ska växa ytterligare till att bli en stark mellansvenskregion. En annan vikigt del i Tillväxt 
Örebro är arbetsmarknaden. Att nå full sysselsättning inom området är ett mål. Viktigt är 
också att regionen i framtiden lyckas rekrytera och bibehålla kompetens inom olika områden. 
 
En viktig del i profileringen av Örebroregionen är Örebro som universitets- och kunskapsstad. 
Redan idag är regionen framträdande med ett universitet som växer med fler studenter, nya 
utbildningar och forskning. Parallellt med detta utvecklas också universitetssjukhuset. 
Samtidigt är utbildningsnivån i regionen lägre än för flera andra regioner. Ett annat problem 
är att endast hälften av studenterna stannar i regionen efter avslutad utbildning. Därför har 
Tillväxt Örebro som mål att utbildningsnivån ska stiga och att tre fjärdedelar av studenterna 
ska stanna kvar inom regionen efter avslutade studier.  
 
Tillväxt Örebro betonar också vikten av att Örebro ska vara en kultur- och miljökommun. I 
dagsläget finns ett antal kulturella verksamheter såsom Svenska Kammarorkestern, 
Musikhögskolan, Örebro slott, Wadköping och Måltidens hus i Grythyttan. Dessa bidrar till 
att profilera kommunen och ge regionen en speciell dragningskraft både vad det gäller 
företagande och vilja att bosätta sig i kommunen.  
 
Det mål som i första hand blir aktuellt i denna uppsats är målet om att Örebro ska vara en 
kommun för företagande och handel, vilket den idag kanske också till stor del är. Örebro har 
starka handelstraditioner och är idag Sveriges femte handelsstad med ett antal starka kluster 
utvecklade i regionen. Samtidigt som stadskärnan utvecklas har staden en stark expanderande 
externhandel runt Marieberg. Företagandet i regionen är relativt stort men Örebros 
företagsklimat hamnar på 144 plats i en jämförelse med andra kommuner.  Det finns i 
dagsläget en god tillgång på mark för etablering av företag och tomter för olika typer av 
bostäder. För att utveckla Örebro kommun till en kommun för företagande och handel har 
bland annat följande mål satts upp: 
 

- �En av landets ledande kommuner avseende positivt företags- och etableringsklimat. 
- Stark attraktion på företag vid utflyttning från storstadsområden. 
- Starkare kluster för att attrahera företag till regionen. 
- Stimulera framväxten av minst ett nytt kluster utifrån befintliga förutsättningar. 
- Stärkt handelsstad och cityhandel. 
- Sveriges femte handelsstad. 
- Varierat utbud � genom kompletterande etableringar inom handel. 
- Fortsatt positivt och växande köpindex för Örebro.�29 

 
För att uppnå uppsatta mål och stärka tillväxt, handel, företagande och livskraft ska 
samarbetet mellan kommuner, offentliga myndigheter och företagen förbättras. Kreativitet, 

                                                
 
29 Örebro kommun (2002): Tillväxt Örebro- Närings och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun, 
Örebro s. 33 
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företagande och entreprenörskap ska stimuleras på alla nivåer, såväl inom skolan som för 
invandrare och kvinnor. Det är också viktigt att uppmuntra nyföretagande, kooperativt 
företagande och småföretagande. För att stärka och bibehålla Örebros ställning som 
handelsstad bör handelstraditionen värnas om. Stadskärnans handel bör utvecklas och 
bibehållas som ett kvalitativt alternativ till externhandel. Samtidigt bör satsningar även göras 
på utveckling av Marieberg som köpcentrum och aktivitetsområde. För att attrahera 
ytterligare handelsföretag till Örebro bör åtgärder vidtas, etablering och expansion i 
kommunen ska vara ett självklart alternativ och tillståndsärenden, handläggningstider och 
service ska vara i nivå med konkurrerande städer och regioner. Kommunen bör även satsa på 
elektronisk handel och utbildning inom företagskunskap. På så sätt ska ett bättre 
företagsklimat skapas och ge förutsättningar till nyetablering och expansion och en växande 
kommun i avseendet företagande och handel. 
 

3.2 Örebro miljömål 
Örebro kommun har som mål att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Av detta följer att 
allt arbete som utförs inom kommunens organisation (också viktigt inom andra externa 
verksamheter) måste följa vissa direktiv, Örebro miljömål. Detta styrdokument är format av 
och med utgångspunkt i det nationella miljömålet �att vi till nästa generation år 2020 ska 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta�30 som riksdagen slog fast 2001. 
Till 2020 måste påverkan på miljön minskas till hållbara nivåer vilka preciseras i 15 olika 
miljökvalitetsmål. Dessa är: 

 
- begränsad miljöpåverkan,  
- frisk luft,  
- bara naturlig försurning,  
- giftfri miljö,  
- skyddande ozonskikt,  
- säker strålmiljö,  
- ingen övergödning,  
- levande sjöar och vattendrag,  
- grundvatten av god kvalitet,  
- myllrande våtmarker,  
- levande skogar,  
- ett rikt odlingslandskap,  
- god bebyggd miljö,  
- storslagen fjällmiljö,  
- hav i balans samt levande kust och skärgård.  

 
Av dessa 15 är Örebro kommun av uppenbara skäl undantagna två, �Storslagen fjällmiljö� 
och �Hav i balans samt levande kust och skärgård�. De övriga 13 är dock relevanta för Örebro 
kommun och har legat till grund för de regionala miljömål som Länsstyrelsen antog under 
2005.31 Som nämnts i avgränsningen tillkom senare ett ytterligare miljökvalitetsmål, ett rikt 
växt- och djurliv, vilket alltså inte presenteras i  Örebro miljömål. 
 
Lokalt har kommunen ett samlat ansvar för att skapa förutsättningar för en god livsmiljö. Den 
har också ett övergripande ansvar för lokala anpassningar till de nationella miljömålen. 
Genom sin närhet till invånarna har kommunen goda förutsättningar att genom dialog föra 
fram och informera om hur miljömålen ska uppnås, vilka åtgärder och eventuellt uppoffringar 

                                                
 
30 Örebro kommun (2005): Örebro Miljömål 2005-2010, Örebro: Tetab tryckeri, s. 3 
31 Ibid. s.3 ff.  
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som måste göras. Vidare har kommunen själv, genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för 
samhällsplanering och arbetet inom den egna verksamheten, ett stort ansvar för att miljömålen 
ska kunna efterlevas. Inom många av kommunens verksamheter är påverkan på miljön stor, 
som t.ex. fastighets- och bostadsutveckling, infrastrukturplanering och vid utveckling av 
trafiksystem. Andra exempel där anpassandet till miljömålen får stor betydelse är vid 
utveckling och bevarande av grönområden, vattenförsörjning samt vård och skydd av 
kulturarvet.32 
 
Utsläpp av växthusgaser, däribland en stor del av koldioxid från fossila bränslen, ses som en 
stark orsak till att klimatet på jorden kan förändras. Eventuella konsekvenser av förändrat 
klimat beskrivs bl.a. i boken Places and Regions in Global Context; Human Geography av 
Knox och Marston. Avgaser och utsläpp från förbränningsmotorer kan leda till att jordens 
medeltemperatur höjs, vilket i sin tur medverkar till att stora mängder is i glaciärer och vid 
polarområdena smälter och förhöjer havsnivån, med svåra översvämningar som resultat. Det 
kan också leda till kraftigare och frekventare oväder. Orkaner och tyfoner förekommer allt 
oftare med förödande ödeläggelse av infrastruktur och bebyggelse. Det är ett globalt problem 
som kan påverka hela jordens befolkning.33 
 
Biltrafikens stora del av koldioxidutsläppen är en tuff utmaning att anta i strävan att nå ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Vilket trafiksystem har vi råd med att använda? Lösningarna till 
frågorna kring klimatproblemet är globala men därför inte betydelselösa för Örebro kommun. 
I kommunen ska energitillförseln om 40 år baseras på förnyelsebara energikällor. Om detta 
ska kunna slå in så måste stora förändringar inom transport- och trafikområdet, vilka idag står 
för en tredjedel (som dessutom ökar varje år) av totalutsläppen genomföras. Enskilt är resor 
och transporter den största källan till utsläpp av koldioxid. Därtill har de i övrigt också negativ 
inverkan på miljön på flera sätt: de förbrukar ändliga resurser, påverkar människors säkerhet 
och hälsa, är bullerframkallande, utrymmeskrävande och är svåra att förena med en vacker 
miljö.34 
 
För att ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle ska kunna uppnås måste grundläggande 
förändringar i människors värderingar och i samhällsstrukturen genomföras. Alla medborgare 
måste bli varse om att det i ett långsiktigt hållbart perspektiv inte går att fortsätta leva och 
förbruka resurser på det sätt som vi gör idag. Därför ska Örebro kommun: 

 
�genom god planering arbeta för att effektivisera och minska behovet av transporter. Så långt 
som möjligt ska transporterna styras över till mer miljövänliga alternativ. Örebro ska utvecklas 
så att ett miljöanpassat transportsystem och cykelstaden Örebro förstärks. Nya lösningar och ny 
teknik kan hjälpa oss en bit på vägen, men framförallt måste vi förändra vårt sätt att resa och 
minska behovet av att transportera varor�35 

 
Kommunens medborgare (liksom övriga världens) får inte blunda för att miljöproblemen �är 
summan av människors enskilda beteenden�.36Genom medvetna val av produkter, transport- 
och uppvärmningssätt med mera kan människan drastiskt medverka till en minskad påverkan 
på miljön. Kommunen har i detta fall en uppgift att bidra till att forma miljöanpassade 

                                                
 
32 Örebro miljömål 2005-2010 s.3 ff. 
33 Knox, Paul L. & Marston, Sallie A (2003): Places and Regions in Global Context; Human Geography. Upper 
Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, andra utgåvan. s. 535 
34 Örebro miljömål 2005-2010 s. 4 
35 Ibid. s. 4   
36 Ibid. s. 4   
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levnadsvanor och miljöer där människorna kan leva med minimal miljöbelastning. Bland 
annat kan det handla om att tillhandahålla fungerande och bra system för återanvändning av 
produkter och avfall, attraktiva boenden och transportmöjligheter, handel i närmiljö, 
innovativa miljöer som främjar nya idéer och spridning av kunskap om hur enskilda 
medborgare själva kan göra insatser för miljön. Om det finns möjlighet att själv kunna 
påverka beslut som är viktiga för miljön öppnas för ett brett engagemang hos många vilket 
skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt miljöarbete.37  
 
Kommunens miljöarbete fokuserar på sex olika områden:  
 

- människor och natur, 
- hållbara transporter,  
- miljöeffektiv energianvändning,  
- handla miljövänligt � säkra varor, 
- utbilda och informera 
- samverka med forskning, företag samt organisationer i Sverige och internationellt.38  

 
För denna uppsats har det visat sig att ett av dessa områden är mer relevant än de andra, därför 
väljer vi att fördjupa oss i området om hållbara transporter. Inom detta område vill Örebro 
kommun vara en föregångskommun, genom att personalen tillämpar en miljöanpassad 
resepolicy och när det gäller fordonsanvändning och val av drivmedel. Det kan bidra till 
minskad miljöpåverkan från transporter och resor. För att nå målen om minskade transporter 
ska kommunens planering styras så �gång-, cykel-, och kollektivtrafik framstår som 
konkurrenskraftiga alternativ till bilen�.39 
 
Miljömålen40 
Örebro miljömål 2005-2010 beskriver ett antal principer, policybeskrivnigar som gäller 
för/inom kommunen. Energi ska användas effektivt, transporter ska bli färre, samordnas och 
vara energieffektiva. Användandet av fossila bränslen ska minska. I samband med bygglov, 
bygganmälan och energirådgivning ska kommunen informera om förnyelsebara energikällor 
och energieffektivisering. Nya byggnader som uppförs ska utformas energieffektivt. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Målet beskrivs och presenteras i Örebro miljömål enligt nedan: 

 
�Utsläppen av växthusgaser per person i Örebro ska vara på en nivå som (om den tillämpas 
globalt) inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras.�41  

 
Sverige har utöver FN: s klimatkonvention Kyotoprotokollet där flera länder lovat minska 
utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 till mindre än utsläppen var 1990, åtagit 
sig att minska utsläppen ännu mer. De ska ner minst 4 % under siffrorna för 1990 och sedan 
allteftersom minska ytterligare. 2050 ska utsläppen av växthusgaser vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare och år, vilket ungefär motsvarar en halvering mot dagens 
nivåer. 
                                                
 
37 Örebro miljömål 2005-2010 s. 5 
38 Ibid. s. 6   
39 Ibid. s. 6   
40 Följande text, fram till 3.3, bygger på Örebro miljömål 2005-2010 s. 5-66 
41 Örebro miljömål 2005-2010 s. 10 
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Koldioxid står för 80 % av utsläppen av växthusgaser i Sverige och kommer till största delen 
från förbränning av fossila bränslen som olja, kol, naturgas och torv. Denna koldioxid ger till 
skillnad från biobränslen (flis, pellets, ved, etanol, etc.) negativt tillskott till atmosfären. 
Troliga effekter i Sverige av klimatförändring kan vara ökad risk för översvämningar och 
utarmning av den biologiska mångfalden samt större problem med skadeinsekter för skogs- 
och jordbruk.  
 
Vad vill, kan och behöver kommunen göra för att minska risken för klimatförändringar? I 
miljömålen framgår att utsläpp av växthusgaser delas i två kategorier. De som kommer från 
t.ex. förbränning av drivmedel eller i form av metangas från avfallsdeponier kallas direkta, 
medan de som uppstår till följd av att vi konsumerar produkter, t.ex. importerad el som 
produceras på kolkraftverk i Danmark kallas indirekta. En sådan indelning är bra som 
underlag när åtgärder för hur målen som ska nås bestäms.  
 
Utformandet och handhavandet med planeringsarbete ger kommunen stora möjligheter till att 
nå minskad energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Möjligheten att planera 
samhällsaktiviteter som arbete, skolor, service och fritidsanläggningar etc. i närheten av 
bostäder är av stor betydelse när det gäller att kunna minska transporterna. Den kommunala 
energiplaneringen syftar även den till att minska koldioxidutsläppen. Därför erbjuds både 
företag och allmänhet kostnadsfri och opartisk energirådgivning, �det lokala arbetet är viktigt 
för att åstadkomma mindre koldioxidutsläpp från transporter, bostäder, lokaler och service�.42 
 
Både samhället och individen har stora möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser. Ett 
område som tydligt framträder i denna uppsats är trafiksektorn som producerar stora mängder 
koldioxid och dikväveoxid (lustgas). Samhället kan verka med ekonomiska styrmedel, 
prioritera närproducerade produkter, minska behovet av transporter och istället stimulera 
samåkning, kollektivtrafik, cyklande och promenerande. Individen har valmöjlighet att ställa 
upp på detta, att minska resandet med bil och i första hand utnyttja cykel, kollektivtrafik eller 
samåka och helt enkelt konsumera mindre. 
 
Frisk luft 
Målet beskrivs och presenteras i Örebro miljömål enligt nedan: 
 

�Luften i Örebro kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.�43  

 
Trafiken är den största källan till utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar. När det 
gäller de totala utsläppen av kolväten, kväveoxider och kolmonoxid i städer är bilarna den 
klart största källan. 
 
God bebyggd miljö 
Målet beskrivs och presenteras i Örebro miljömål enligt nedan: 
 

�Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö.  Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 

                                                
 
42 Örebro miljömål 2005-2010 s. 12  
43 Ibid. s. 16 
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utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.� 44 

 
För att begränsa spridningen av föroreningar med dagvatten ska onödig hårdgöring av ytor 
undvikas. Det dagvatten som leds bort från t.ex. kraftigt trafikerade vägar och 
högfrekventerade parkeringsplatser ska på något sätt renas på platsen, innan det släpps vidare 
för att minska belastningen på vattendrag och sjöar.45 
 
Närhet är ett begrepp som används ofta i miljöplanen. När rekreationsområden, arbetsplatser, 
service och boende planeras nära varandra kan transportbehovet reduceras. Eftersom 
vardagsanvändning av energi, transporter och vatten står för en mycket stor del av 
belastningen av miljön får sättet staden växer på en betydande roll. Hur trafiksystem planeras 
och hur olika funktioner lokaliseras ställer stora krav på och accentuerar vikten av en 
framsynt planering. Vid planering är Översiktsplanen det vägledande dokumentet. I Örebros 
översiktsplan står bl.a. att: 
 

�utsläppen av föroreningar ska begränsas så att natur och människa inte skadas�användningen 
av mark och vatten ska ske på ett sådant sätt att den inte hotar den långsiktiga 
produktionsförmågan, den biologiska mångfalden och natur- och kulturlandskapet�.46 

 
Kommunen har bl.a. genom sin roll som upphandlare och sitt stora innehav av anläggningar 
och byggnader stora möjligheter att verka för en önskad riktning inom byggnation, då det är 
möjligt att styra byggnationer och förvaltning av dessa så att påverkan på miljön minimeras. 
Principer som gäller för bebyggelse och byggnation är bl.a. att byggande och förvaltning ska 
ske så att negativ miljöpåverkan minimeras vid produktion, förvaltning och avyttring samt att 
negativa miljöbelastningar kontinuerligt ska arbetas bort i det befintliga beståndet av 
byggnader och anläggningar. 
 
I Örebro och Sverige är en stor del av befolkningen utsatt för trafikbuller. Bullret ökar stadigt 
i omfattning, i synnerhet i staden. Det kan vara belastande för livskvaliteten och innebära en 
hälsorisk. Det främsta sättet att få bukt med buller är att angripa källan, dvs. trafiken. Där 
gäller det att få tystare och färre fordon samt lägre hastigheter. Dessutom kan tekniska 
lösningar lindra bullret. Upp till 80 % av ljudet kommer ifrån fordonens däck, vilket kan 
reduceras genom att strängare krav ställs på däcktillverkningen och om de görs smalare. 
Husfasader kan ljudisoleras bättre och bättre vägbeläggning kan användas. 
 
Trafiksektorn får stort utrymme i miljömålen. Där står det att när staden allt mer blir 
funktionsuppdelad ökar det onödiga resandet, barn och äldre samt de som inte har bil får 
begränsad rörelsemöjlighet. Ökad trafik av motordrivna fordon medför ökning av 
luftföroreningar, buller-, vibrations- och trafiksäkerhetsproblem vilket förstås är mycket 
negativt för miljön. Idag trafikeras de livligast belastade gatorna i Örebro av 25 000 fordon 
per dygn. Av dessa är ungefär 1 400 tunga fordon, en post där utvecklingen går mot allt större 
fordon i proportion till den ökade mängden lastgods. Likaså förväntas lastbilstransporterna 
(räknat i kilometer) under perioden 1997-2010 i landet öka med 41 % medan 
personbilstransporterna (kilometer) ökar med 2 % per år (ökning 30 % 1997-2010). Örebros 
siffror har dock inte följt rikets de senaste åren, men i och med det geografiska läget och 

                                                
 
44 Örebro miljömål 2005-2010 s. 53 
45 Ibid. s. 66 f   
46 Ibid. s. 54   



 
 

19

utbyggnaden av Truck Stop47 och en beräknad befolkningstillväxt på närmare 800 personer 
per år förväntas transporterna inom kommunen ändå öka. 
 
Endast marginell minskning av den tunga citytrafiken skulle märkas om nya genomfarts- eller 
ringleder skulle byggas eftersom 80 % av transporterna har sitt mål i staden. I Miljömålen 
framgår också att nya vägar inte bara omfördelar befintlig trafik utan även genererar ny, 
samtidigt som det innebär investeringar i system som i ett långsiktigt hållbart perspektiv är 
osäkert. Det betonas att: 
 

�de viktigaste åtgärderna är att minska transporter och resor med bil och optimera användningen 
av befintliga vägar och fordon. Miljövinster kan göras genom t.ex. samåkning/samtransporter, 
god körteknik och användning av motorvärmare� Kommunen ska stadsplanera för ett minskat 
behov av resor och transporter�. 48 
 

Stadsbusstrafiken utgör bara 4 % av persontransporterna i innerstaden medan cyklandet står 
för 30 %. Fritidsaktiviteter genererar de längsta resorna (i kilometer räknat) med bil. 
Samtidigt använder örebroarna bilen i högre utsträckning än riksgenomsnittet för inköpsresor. 
Det har bl.a. sin förklaring i det stora köpcentret Marieberg 1 mil söder om staden, där många 
ärenden kan göras på en relativt koncentrerad plats. 
 
Principer i urval som gäller för trafiken är att: 
 

- �gång-, cykel- och kollektivtrafik ska utformas så att de framstår som konkurrenskraftiga alternativ till  
         bilen.  
- Användningen av olika transportmedel ska optimeras så att behovet av utbyggnad av nya vägar 

minskar. 
- Tillgänglighet och närhet är en viktig princip i all planering av boende arbetsplatser/utbildning, 
        fritidsaktiviteter, offentlig och kommersiell service. 
- Godstrafikens negativa effekter i tätorternas centrala delar ska minimeras. 
- Åtgärder som minskar trafikens negativa effekter i staden men motverkar andra miljömål ska undvikas. 
- Trafikmiljöns utformning ska medföra att särskilt barn, äldre och funktionshindrade självständigt kan 
        färdas på ett tryggt och säkert sätt.�49  

 
Örebro kommun har lagt fram flera delmål beträffande handel, trafik och transporter som ska 
uppfyllas under perioden 2005-2010. För biltrafiken gäller att den ska understiga nivån för 
2003. Genom t.ex. bättre samordning ska varutransporter och lastbilstrafik minska i 
innerstaden medan andelen cykel- och kollektivtrafikresenärer ska öka. Cityhandelns andel av 
handeln i hela kommunen ska vara oförändrad eller öka. Till 2010 ska innerstadens säkerhet, 
attraktivitet och tillgänglighet vara bättre än den var jämfört med 2005. Slutligen ska en större 
andel funktionshindrade, äldre och barn uppleva att de kan resa självständigt, effektivt och 
säkrare med egna icke motordrivna eller kollektiva färdmedel, också jämfört med 2005.50 
 
Ett rikt växt- och djurliv 

                                                
 
47 Truck Stop Örebro, ska bli �den största och mest genomtänkta knutpunkten för tunga transporter i Sverige�, 
strategiskt placerad vid en av Sveriges mest trafikerade korsningar, med 5000 tunga fordon per dygn, där E18 
och E20 möts. Där ska erbjudas all tänkbar service då honnörsordet är att �den ska vara den kompletta 
anläggningen för tung trafik�.  
http://www.truckstop.se/omprojektet/komplettanlaggning.4.10efd7cf872e16fd37fff536.html, 2006-04-26 
48 Örebro miljömål 2005-2010 s. 64   
49 Ibid. s. 64 f   
50 Ibid. s. 65   
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Sedan Örebro miljömål 2005-2010 antogs har riksdagen beslutat om ytterligare ett miljömål, 
ett rikt växt- och djurliv. Målet presenteras och beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivning för 
detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs köpcentrum): 
 

�Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.�51  

 

3.3 Översiktsplan 
Alla kommuner är skyldiga att ha en kommunomfattande översiktsplan, vars innehåll är 
kommunfullmäktiges uppfattning om hur mark och vatten bör användas i framtiden med 
målet att nå ett kulturellt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Den är inte 
rättsligt bindande men ska vara vägledande vid kommunala beslut. I översiktsplanen skildras 
de långsiktiga målen för den fysiska planeringen i kommunen, 52  av vilka vi kortfattat avser 
beskriva dem vi anser vara relevanta för våra frågeställningar.  
 
Ett framträdande problemområde i översiktsplanen är trafiken. Människors behov av 
transporter och resor har negativ inverkan på miljön. För att miljömålen ska kunna nås måste 
bl.a. utsläppen av föroreningar kraftigt begränsas, vilket minskade transporter kan bidra till. 
Även andra positiva följder av minskat resande lyfts fram, t.ex. att miljön blir tystare med 
färre bullriga fordon och att nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken 
kan uppnås.53   
 
I översiktsplanen för Örebro kommun presenteras bl.a. en prognos som pekar mot en kraftig 
befolkningsökning i åldrarna 65 år och äldre under de närmaste årtiondena. En ökande andel 
åldrande bland befolkningen innebär konsekvenser för den fysiska planeringen i kommunen, 
eftersom det medför ett i framtiden ökat behov av bostadsnära basservice, som t.ex. 
dagligvaruhandel. Sådan handel ska nämligen alla kommunens invånare kunna tillgodogöra 
sig med minimal belastning på miljön, dvs. människor ska inte behöva använda bil för detta 
ändamål. 54  
 
När stora butiker etableras i ytterområden finns risk att de mindre butikerna närmare 
bostadsområdena slås ut vilket kan innebära försämrad service för dem utan bil. De 
handelslägen som har hög tillgänglighet för alla grupper i samhället ska prioriteras. Gällande 
boende och bostadsområden eftersträvas en helhet med bostäder, arbete, kommunal service 
och kommersiell basservice i närområdet.55  
 
Betydelsen av tillgång till dagligvaruhandel för befolkningen på landsbygden och i mindre 
orter påtalas också i översiktsplanen. Där kan även affären ofta fungera som mötesplats och 
dit kan andra basserviceinrättningar knytas, såsom bank, post och apotek. Om sådana 
etablissemang finns nära bostadsområden öppnas också för goda förutsättningar att hålla nere 

                                                
 
51 Örebro kommun (2006): miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum). Förhandskopia 2006-02-10. s. 26 
52 Örebro kommun (2002): Översiktsplan för Örebro kommun. Örebro: s 9 f 
53 Ibid. s 20 f 
54 Ibid. s 11 f  
55 Ibid. s 54 
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samhällets kostnader för omsorgsverksamhet då de boende själva kan handla i närområdet och 
inte behöver hjälp av till exempel hemtjänst för att uträtta ärenden. För boende i områden utan 
lokal handel och med längre avstånd till liknande service framstår bilen som nödvändigt 
alternativ.56  
 
Den övergripande strukturen beträffande infrastruktur och trafik är att persontransporter i 
staden i första hand bör ske med cykel och i andra hand med kollektivtrafik. För att få 
örebroarna att ändra sina resvanor ska gång- och cykeltrafikanternas behov tillvaratas framför 
bilisternas, detta genom både god planering och återkommande kampanjer. För att skapa bra 
underlag för service och fungera som knutpunkter för transporter för kollektiv- och 
cykeltrafik bör satsning och stöttning göras på stadskärnan och lokala centra som är de 
naturliga mötesplatserna för stadens invånare.57   
 

3.4 Handelspolicy 
I handelspolicyn för dagligvaruhandel i Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2004-05-1258 presenteras de principer som kommunen behöver driva för att en stark handel 
med hänsyn till översiktsplanens krav ska vara genomförbar. I samband med förändringar och 
översyn av kommunens översiktsplan ska Handelspolicyn uppdateras och aktualiseras. 
Handelspolicyn är utformad för att ge kommunens syn på dagligvaruhandelns utveckling och 
i viss mån också sällanköpshandeln då de ofta återfinns i samma etablering eller vid samma 
handelsplats. Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet, och i 
handelspolicyn presenteras ett antal principer som är viktiga att ta hänsyn till. Prioritering 
dem emellan görs inte utan det uttrycks en strävan om hänsynstagande till så många principer 
som möjligt. I samtliga fall måste alltid en enskild intresseavvägning göras. De principer som 
ska vara grundläggande för handelslägen är: 
 

 
- �Örebro kommun ska arbeta aktivt för att dagligvaruhandel finns på nära avstånd till bostäder. 
- Handelns anläggningar ska inordnas i stadens traditionella strukturer. 
- Kommunen ska vara restriktiv till handelslägen som medför att längre bilresor och ett totalt ökande 

av bilresandet kan förväntas. 
- Kommunen ska på landsbygden uppmuntra till samordnad service där så många funktioner som 

möjligt kan koncentreras till ett utbudsställe. 
- Kommunen ska verka för att offentliga platser skapas i anslutning till handelsytor. 
- Kommunen ska uppmuntra dagligvaruetableringar i city. 
- Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa etableringslägen som ger lågt bilresande. 
- Kommunen ställer sig positiv till ny dagligvaruhandel i lägen med lokalt upptagningsområde och 

god kollektivtrafiktillgänglighet.  
- Nya större dagligvaruetableringar ska konsekvensbeskrivas med avseende på trafik, transporter, 

miljö, sociala effekter, ekonomi och stadsmiljö.�59  
 

Örebro är sedan länge en etablerad handelsstad och eftersom 80 % av Sveriges befolkning nås 
inom en radie 20 mil kan staden ses som Sveriges demografiska mittpunkt. Bevarandeåtgärder 
och upprustning av citykärnor under 1990- talet har gjort cityhandeln betydande i Örebro. 
Örebro har även god balans och till och med överskott i köpindex då de flesta handlar sina 

                                                
 
56Örebro kommun (2002): Översiktsplan för Örebro kommun. Örebro: s 74 f 
57 Ibid. s 77 f 
58 Örebro kommun (2004): Handelspolicy för dagligvaruhandel Örebro kommun. Antagen av 
kommunfullmäktige 2004-05-12: Örebro 
59 Ibid s. 3 
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dagligvaror i regionen och som dessutom är regionalt handelscentrum. Unika och större 
handelsetableringar som till exempel IKEA med större kundupptagningsområde än enbart 
kommunen drar upp köpindex för Örebro, troligen på bekostnad av andra kommuners 
indextal.60 
 
Kommunen har i nuläget möjlighet att styra stora delar av handelsetableringarna genom att 
skilja mellan handel med livsmedel och skrymmande varor. Vid planläggning av 
markområden preciseras vilken typ av handel etableringen avser, detta är sedan bundet till 
lokalen eller tomten.61 
 
Då handelsstrukturen påverkar närheten till service och hur mycket vi reser påverkas också i 
sin tur miljön och tillgängligheten. Biltrafiken orsakar såväl luftföroreningar som buller och 
därför har kommunen ambitionen att den ska minskas. Handelns lokalisering påverkar 
trafiksäkerheten, detta gör att lägen och utformning är viktigt för såväl gående, cyklister, som 
kollektivtrafikresenärer och bilister är betydelsefulla. Även inom trafik, transporter och miljö 
har ett antal principer upprättats som strävar efter att begränsa handelsetableringars påverkan 
på miljön alternativa handelsutformningar.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
60 Örebro kommun (2004): Handelspolicy för dagligvaruhandel Örebro kommun. Antagen av 
kommunfullmäktige 2004-05-12: Örebro s. 6 
61 Ibid. s. 8 
62 Ibid. s.10 
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4 MARIEBERG 

4.1 Presentation av Marieberg köpcentrum 
Marieberg köpcentrum är beläget invid motorvägen, E20, 9 kilometer söder om Örebro. Det 
inrymmer 60 butiker, caféer och restauranger fördelat på 25 700 kvm. De flesta butikerna, 26 
av 60 säljer konfektionsvaror. Det finns mer än 2000 gratis parkeringsplatser för bilister 
medan de utan bil kan åka buss, en resa som tar 20-30 min från centrala Örebro. 
Köpcentrumet ägs av det norska bolaget Steen & Ström, som också äger flera andra stora 
externetableringar i främst mellersta och södra delen av landet.63  
 
I Brandteknisk riskundersökning av Marieberg Centrum Örebro, gjord vid Lunds tekniska 
högskola 1998 hämtas följande information om Marieberg köpcentrum. Grunden till dagens 
köpcentrum anlades 1979 då ett Obs!� varuhus byggdes på platsen. 1987- 88 genomfördes en 
omfattande om- och tillbyggnad som gav centrumet dess nuvarande form, det var också i detta 
skede ett andra våningsplan tillkom. Sedan dess har köpcentrumet genomgått invändiga 
förändringar, 1991 och 1995 då ytorna för affärer och butiker omdisponerades. Till Marieberg 
köpcentrum kommer i genomsnitt 7000 personer/dag på vardagarna och 12 000 personer/dag 
under helgerna. Förutom besökande från Örebro län kommer kunder från orter inom 12 mils 
radie. De åker i genomsnitt 2,37 personer per bil och spenderar i snitt 90 minuter per tillfälle i 
köpcentrumet.64   
 
Enligt Steen & Ströms hemsida avser företaget att expandera handelsytan vid Marieberg 
köpcentrum med 50 000 kvm till en investeringskostnad av 600 miljoner kronor. Coop Forum 
stormarknad och �volymfackhandel för byggvaruhus� är de nya hyresgästerna. I samband 
med utbyggnaden förbättras logistiken i form av busskommunikationer, rondeller och vägar. 
Det hela ska stå färdigt hösten 2007 och skapa 300 nya jobb. Satsningen ska ge Mariebergs 
handelsområde �förutsättningar att fortsätta befästa sin roll som regionens ledande 
handelsplats�65. Steen & Ström skriver på hemsidan: 
 

�omdisponeringar inom skalet har till vissa delar kortsiktigt löst handelns behov av förändring 
men inga större strukturella grepp har tagits för att utveckla handeln och tillgodose 
konsumenternas förändrade behov�. 66 

 
Enligt Steen & Ström är det alltså nya behov från både konsumenter och handlare som ligger 
till grund för expanderingsplanerna. 
 
Några hundra meter söder om Marieberg köpcentrum finns fler butiker och varuhus, bl.a. 
IKEA, Onoff, El-giganten, Micro, K-rauta, Silvan, Dormy etc. Dessa ägs dock inte av Steen 
& Ström. 
 

4.2 Detaljplan 
Marken omedelbart norr om Marieberg köpcentrum är enligt översiktsplanen avsatt som 
utbyggnadsområde för verksamheter. Att en utbyggnad av Mariebergs köpcentrum behövs för 

                                                
 
63 Marieberg centrum, http://www.marieberg.nu/, 2006-05-02 
64 Brandteknisk Riskvärdering av Marieberg Centrum Örebro, Lund tekniska högskola, 1998  
http://www.brand.lth.se/utbild/btr/marieb.pdf, 2006-05-05 
65 Steen & Ström, http://www.steenstrom.se/Steenstrom2/templates/PressPage.aspx?id=2855, 2006-05-02 
66 Ibid. 
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att stärka Örebros roll som handelsstad bekräftas av studien Handelsstaden Örebro 
(Bergshyttan Invest AB, Sören Bergström) från 2005. Där framgår att utveckling och 
förnyelse av köpcentrumet är en betydelsefull och nödvändig åtgärd för att nå detta mål. Steen 
& Ström vill som ägare av köpcentrumet expandera och därför har Örebro kommun tagit fram 
ett detaljplanförslag (som i skrivande stund är under prövning) vars syfte är att undersöka 
möjligheten att utöka handeln i området.67 
 
För att pröva möjligheten att utöka området (i detaljplanen kallat Rävgräva 4:1 och Rävgräva 
1:4 m.fl. dvs. Marieberg köpcentrum) med handel har en detaljplan färdigställts av Örebro 
kommun. Prövningen gäller ny vägförbindelse mellan Mariebergs trafikplats och det 
befintliga köpcentrumet, frågan om lokalt omhändertagande av dagvatten och den redan 
nämnda expanderingen av handel. Coop Forum planerar att bygga en ny byggnad för 
livsmedelsförsäljning, på maximalt 3 500kvm och Bauhaus vill bygga ett nytt byggvaruhus 
(uppgift om hur stort saknas). Utöver detta medger planen utbyggnad för handel med 
skrymmande varor (ej livsmedel), lager och kontor mm.68  
 
Expanderingsplanerna fordrar en ny gata mellan Mariebergs trafikplats och 
Varuvägen/Sätterstorpsvägen. I anslutning till denna gata kommer också en ny cykelbana 
byggas. Sammanlagt kommer dessa båda vägar bli ungefär 26 m breda. Dessutom ska nya 
anslutande vägar till påfartsrampen till E20 och Kumlavägen färdigställas.69 
 

4.3 Miljökonsekvensbeskrivning 
Sedan den 1 maj 2005 har ändringar angående miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner 
införts i Plan och bygglagen (PBL), 5: e kapitlet, 18 §. Miljökonsekvensbeskrivningar ska 
upprättas i de fall då genomförandet av detaljplanen innebär en eventuell miljöpåverkan till 
följd av att ett planområde tas i anspråk för vissa utpekade ändamål. Vilket är fallet för 
detaljplanen för expanderingen av Mariebergs handelsområde, då köpcentrum är ett av de 
utpekade ändamålen för ett upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar.70 
 
Miljökonsekvensbeskrivningens uppgift är att identifiera och beskriva de miljöeffekter som 
en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra indirekt eller direkt. Effekterna ses ur 
perspektiv som t.ex. hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt  
hushållning med material, råvaror och energi. Genom en miljökonsekvensbeskrivning där alla 
dessa faktorer tas med är syftet att ge en samlad bedömning av dess effekter på människa och 
miljö. Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan för Rävgräva 4.1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum) behandlar de effekter ett genomförande av detaljplanen för samma område 
skulle innebära. Huvudpunkterna är effekterna på miljö, hälsa och säkerhet, hushållning med 
mark och vatten samt miljöeffekter där en jämförelse med miljömålen görs.71   
 
En expansion av Mariebergs handelsområde skulle bland annat innebära att trafikmängden 
ökade på omgivande vägnät. Till exempel skulle trafiken på E20 öka från dagens 28 000 i 

                                                
 
67 Örebro kommun (2006): Detaljplan för Rävgräva 4:1 och del av Rävgräva 1:4 m.fl. (Mariebergs köpcentrum) 
s 5f 
68 Ibid. s 5f 
69 Ibid.  
70 Örebro kommun (2006): miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum). Förhandskopia 2006-02-10. s. 3 
71 Ibid.  
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årsmedeldygnstrafik till 38 500 år 2010. Utan en expansion av området skulle trafiken ändå 
öka med 1,5 % per år och 2010 ligga på närmare 30 200 fordon i årsmedeldygnstrafik. En 
betydande effekt av den ökade trafiken är att vägtrafikbullret ökar, bullernivån beror också på 
andelen tung trafik, hastighet samt på vägens läge i förhållande till marknivån.72 
 
Riktvärdet för god miljökvalitet avseende buller från vägtrafik är enligt Naturvårdsverket 65 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Dessa riktvärden uppfylls idag av E20 60 meter ifrån 
vägens mitt och av Kumlavägen, väg 690 15 meter från vägmitt. En expansion av 
handelsområdet och därmed ökad biltrafik beräknas förskjuta gränserna till 70 meter från 
vägmitt på E20 och 16 meter från vägens mitt på Kumlavägen, väg 690. På den nyanlagda 
lokalgatan beräknas dygnstrafiken ligga på runt 5 200 fordon och riktvärdena på 65 dBA nås 
vid ca 6 meter från vägens mitt.73 
 
Den ökade biltrafiken leder också till en ökning i luftföroreningar och utsläpp. Bland annat 
orsakar vägtrafiken utsläpp av kväveoxid, kolväte och koldioxid. Tillsammans med solljus 
bildar kväveoxider och kolväten fotokemiska oxidanter som till exempel ozon. Vissa kolväten 
är också cancerogena, samt att koldioxid bidrar till växthuseffekten. Utsläppen av dessa 
ämnen förväntas med tiden minska på grund av förbättrad reningsteknik i bilmotorer, 
bensinsnålare motorer eller alternativa bränslen. Beräkningar av väntad utsläppsmängd 2010 
visar att årsmedelhalten av kväveoxid, NO², ligger under den undre utvärderingströskeln, 
risken att normen för området ska överskridas är då liten. Under kortare perioder finns det 
däremot viss risk att normvärdet kommer att överskridas då dygnsmedelvärdet ligger över den 
undre utvärderingströskeln. Partikelhalten överskrider enligt beräkningarna för 2010 den övre 
utvärderingströskeln, både vad gäller årsmedelhalt och dygnsmedelvärde.74 
 
Expanderingen av området kommer att innebära att stora ytor tas i anspråk till byggnader och 
parkeringsplatser, vilket leder till ett ökat antal hårdgjorda ytor i området. Dessa ytor kommer 
att uppta 90 % av kvartersmarken vilket leder till att dagvattnet avrinner mycket snabbare än 
vad det gör idag. Detta ger problem med för stora vattenmängder i diken mot Täljeån 
samtidigt som vattnet i högre utsträckning kan komma att vara förorenat pga. fordonstrafik 
och saltbekämpning etc. För att förhindra denna effekt kommer dagvattnet att omhändertas 
och fördröjas i dammar och diken och samtidigt renas innan det går vidare ut i Täljeån. Detta 
ger i slutändan en positiv effekt då problemen med för stora vattenmängder i diket ner mot 
Täljeån snarare minskar.75 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar också upp två miljömål som anses relevanta i samband 
med utbyggnaden av Mariebergs handelsområde. Dessa är god bebyggd miljö och ett rikt 
växt- och djurliv. Just dessa två tas up då expansionen strider mot målen. I målet god bebyggd 
miljö står att natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas, byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att de främjar en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Den typ av 
verksamhetsområde som planeras strider mot miljömålens målsättning då de inte medverkar 
till en god regional och global miljö med tillvaratagande av de få naturvärden som finns. En 

                                                
 
72 Örebro kommun (2006): miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum). Förhandskopia 2006-02-10. s. 13 ff. 
73 Ibid. s. 15 f 
74 Ibid. s. 18 ff. 
75 Ibid. s. 23 
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expandering av handelsområdet innebär inte heller ett steg mot en bättre och hälsosammare 
livsmiljö.76 
 
Planförslaget strider också mot miljömålet ett rikt växt- och djurliv, enligt miljömålet bör det 
sträva efter att den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. På grund av 
att stora ytor hårdgörs eller bebyggs minskas den biologiska mångfalden. Detta kommer dock 
till viss del uppvägas då de anlagda dammarna ger möjlighet till växt- och djurliv som inte 
finns idag. Tidigare inventeringar (1989, 2003) har konstaterat förekomsten av större 
vattensalamander i området. Den större vattensalamandern är upptagen i EU: s habitatdirektiv 
och Bernkonventionens appendix II, detta innebär att alla EU länder är förbundna både art och 
habitat. I dagsläget är det ovisst om den större vattensalamandern fortfarande finns kvar i 
området och därför ska en ny inventering göras (2006). Om biotopen77 i dagsläget finns i 
planområdet kommer den att flyttas till annan biotop där det redan finns större 
vattensalamander alternativt bevaras inom den nuvarande biotopen.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
76 Örebro kommun (2006): miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum) Förhandskopia 2006-02-10. s. 26 
77 En biotop är en biologisk term för ett område där ett visst växt- och djursamhälle hör hemma. Inom biotopen 
finns de rätta förutsättningarna för att arten skall överleva. En biotop kan vara till exempel en våtmark, äng, barr- 
eller lövskog . 
78 Örebro kommun (2006): miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Rävgräva 4:1 m.fl. (Mariebergs 
köpcentrum) Förhandskopia 2006-02-10. s. 26 
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5 INTERVJUER 
För att få en aktuell syn på uppsatsens ämne tyckte vi det kunde vara intressant att undersöka 
kommunens inställning till en expandering av externhandeln i Örebro. Detta även för att 
bättre kunna svara på våra frågeställningar och bredda analysmaterialet. Därför valde vi att 
intervjua två kommunpolitiker inom Örebro kommun, den första med Jonas Karlsson, 
kommunalråd (s) samhällsbyggnad och den andra med Gunhild Wallin, kommunalråd (c) 
samhällsbyggnad. Båda intervjuerna genomfördes på rådhuset i Örebro på respektive 
arbetsrum. Under intervjun diskuterades öppet kring frågorna från intervjuguiden, se bilaga. 
Nedan presenteras hur Jonas Karlsson och Gunhild Wallin resonerar kring frågorna. 
 

5.1 Jonas Karlsson, kommunalråd (s) samhällsbyggnad 2006-05-03 
Örebro Miljömål är ett bra dokument, med bra struktur och med system för uppföljning. Det 
är väldigt styrande inom kommunen, det handlar om ansvar och prioriteringar. I miljömålen 
finns inte lika många självklara konflikter som i till exempelvis Handelspolicy för 
dagligvaruhandel. Styrdokumenten inom kommunen måste ses tillsammans som en helhet och 
inte var för sig.  
 
Angående externetableringar � miljömålen säger inte i sig att det inte får byggas ut. 
Ställningstagande och avvägningar i varje enskild situation krävs på grund av 
intressekonflikter olika mål emellan. Kommunens roll är inte bara att säga stopp utan att 
försöka få en utveckling som är så positiv som möjligt.  
 
Det är inte dagligvaruhandeln som utarmar cityhandeln. Egentligen inte heller handeln med 
skrymmande varor som endast i ganska liten omfattning utmanar city. Det är i stället främst 
konfektionshandeln som är väl representerad inne i Marieberg som är en stark konkurrent mot 
cityhandeln. Därför är kommunen mycket försiktig gällande utbyggnad av konfektionshandel 
i Marieberg. Etablering av handel med sällanköpsvaror är kommunen inte lika restriktiv mot.  
 
Kommunen är heller inte beredd att släppa fram ytterligare dagligvaruhandel i Marieberg. 
Plan- och bygglagstiftningen kan styra handeln till viss del, men inte fullt ut pga. marknadens 
starka drivkrafter. Vilka områden som en utveckling bör stimuleras i och var man bör vara 
försiktig är frågor som behandlas utifrån vilka krav handlare, kommun och konsumenter 
ställer.  
 
Det är viktigt med både närhet mellan boende och butiker, samtidigt räcker det inte med att de 
som bor i närheten handlar i butiken utan det krävs ett flöde (att många människor rör sig i 
området) för att underlag ska finnas. Kommunen har ambitionen att alla ska ha en närbutik på 
gångavstånd (1 kilometer), och en fullservicebutik på cykelavstånd (3 kilometer). De boende 
vill inte bara ha tillgång till en närbutik med dyra priser utan även fullservicebutik. Istället för 
att stötta en mindre butik som går trögt satsar kommunen hellre på att skapa förutsättningar 
för en butik i närheten som ger god service. 
 
Ökar verkligen biltrafiken i och med en utbyggnad av Marieberg? Etablerandet av IKEA i 
Karlstad innebär kanske att biltrafiken i stort minskar då kunderna inte längre behöver åka till 
Örebro för att handla på IKEA. Närhet till utbud, var måste kunden åka för att tillgodogöra sig 
det servicebehov den har. Det är närmare för karlstadborna att åka till t.ex. Karlstad och 
handla än att åka till Örebro, och närmare för örebroarna att tillgodose sitt servicebehov i 
länet än att åka någon annan stans. Bauhaus etablering i Marieberg innebär kanske snarare en 
mindre belastning på miljön än när örebroarna åker till Västerås och handlar. För Bauhaus är 
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det inte heller aktuellt med en cityetablering. Svenska Hem som idag bl.a. finns i 
Odensbacken vill också etablera sig i Marieberg. 
 
Kommunen kan välja mellan att ha två inriktningar. Antingen försöker kommunen hindra 
utvecklingen eller så försöker den skapa positiv utveckling. Kommunen har länge försökt 
stoppa det som ansetts vara negativ utveckling men de har endast fungerat som bromskloss. 
Därför är det bättre anpassa sig och lyssna på konsumenternas och handlarnas önskemål och 
behov. Kommunen styr över vilka etableringar som tillåts på marken. Oönskade etableringar 
släpps helt enkelt inte fram. Här tror Jonas att Örebro kommun har en tuffare attityd än många 
andra kommuner, som t.ex. Västerås och Karlstad. 
 
Kommunen vill med försiktighet utveckla de stormarknadslägen som finns medan 
inställningen till en utveckling i stadsdelscentrum är mer positiv. Idag finns i kommunen 2 � 
2½ viktiga handelslägen, det ena är Mariebergs köpcentrum som är ett viktigt regionalt 
handelsläge och det andra är södercity. City måste kommunen stötta, med kompletteringar 
och restaureringar i t.ex. Oscar C, Träffpunkt och längs Kungsgatan. Samtidigt måste det 
skapas ett mer attraktivt centrum med utemiljöer, serveringar, blomsterarrangemang, konst 
och snabb sanering, vid t.ex. skadegörelse. Marieberg drivs till större del av kommersiella 
krafter utan inblandning av kommunen i lika stor utsträckning. I Marieberg måste det hittas en 
balans för vad som får släppas fram, medan kommunen i city är mer drivande vad det gäller 
investeringar och satsningar. Kommunen strävar efter att centrumhandeln och externhandeln 
ska vara i harmoni. 
 
Örebro kommun har satt ett mål att ha köpindex för dagligvaror på 100 %, dvs. örebroarna 
ska handla sina dagligvaror i Örebro. Motsvarande index för sällanköpsvaror bör också ligga 
på närmare 100 %, men i dagsläget väljer för många av länsinvånarna att åka längre än till 
Örebro för att handla sällanköpsvaror. Detta kan åtgärdas om city och Marieberg utvecklas 
och blir mer attraktiva. 
 
Marieberg är i ett tydligt behov av förstärkt kollektivtrafik vilken idag är ganska dålig och ger 
dålig service. Det kommer att bli aktuellt att förbättra kollektivtrafiken i form av bättre bussar, 
med större lastutrymme och kanske direktbussar, i första hand på helgerna. Faktorer att ta 
hänsyn till är bekvämlighet, tidsåtgången och hur ofta bussarna går. 
 
Det handlar inte om externhandel eller cityhandel, det handlar om att hitta balansen och att 
stärka båda. 
 

5.2 Gunhild Wallin, kommunalråd (c) samhällsbyggnad 2006-05-09 
Det finns konflikter mellan Örebro miljömål, Tillväxt Örebro, Översiktsplanen och 
Handelspolicyn. Översiktsplanen är dock ej dagsaktuell, den är under omarbetning då det var 
ett tag sedan den antogs. Konflikter inom handeln är handeln city mot handeln i Marieberg, 
handeln i Marieberg mot omlandet och handeln mot trafiken. 
 
En konflikt mellan måldokumenten och Mariebergs handelsområde är att det genererar en 
ökning av biltrafik och utsläpp. Externa affärscentra genererar trafik. Samtidigt finns en 
efterfrågan från flera intressenter att få etablera sig i Marieberg, och bland dem som redan 
finns där är inställningen positiv till vidare utveckling. 
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Inom kommunen är man överens om att det inte får etableras ytterligare dagligvaruhandel i 
området. I samband med att handelspolicyn antogs (2004-05-12) intog kommunen denna 
ställning. En orsak till det var att inte slå undan fötterna för befintlig handel i city och i mindre 
orter t.ex. Kumla och Lekeberg, vars handel påverkas av Marieberg. Inte heller kommer några 
fler nyetableringar tillåtas i området förrän trafiksituationen med södra tvärleden är löst. För 
övrigt finns det en viss tvekan till att fortsätta utveckla handeln i Mariebergsområdet men 
gärna med annan verksamhet som t.ex. lättare industri som inte genererar miljöpåverkan.  
 
Mariebergs handelsområde är en bra plats för handel med utrymmeskrävande varor. 
Skrymmande sällanköpsvaror måste ofta transporteras med bil, men dessa transporter vill man 
inte ha inne i Örebro.  
 
Affärerna i city är oroliga för konkurrensen från Marieberg. Samtidigt finns en rad av de stora 
kedjorna som finns inne i Örebro också på Marieberg. Detta är någonting de bör fundera över 
själva, samt varför de har söndagsöppet i Marieberg medan det i stort sett aldrig är öppet på 
söndagar i city. Man har generösare öppettider i Marieberg, men är det fel med generösa 
öppettider som genererar trafik dit? Kommunen har inget inflytande över de öppettider som 
Marieberg har. 
 
Gunhild ställer sig frågan om man har knappare med öppettider, leder det till att den närmare 
handeln gynnas? Det är individens ansvar att bestämma var jag handlar mina dagligvaror.  I 
översiktsplanen står att var och en ska ha närhet till service och handel, det är en fin ambition 
men det är inte något som man kan subventionera för att uppnå. Det är kundernas ansvar och 
en viktig miljöaspekt som var och en ska ta ansvar för. Man kan inte klandra de som lever 
under knappa förhållanden och som känner att de måste storhandla i lågprisbutiker av 
ekonomiska skäl.  
 
För att underlätta den bostadsnära handeln bör man planera för trivsamma, tillgängliga 
bostadscentra. Kommunen kan planera andra aktiviteter runtom, som till exempel bad, 
bibliotek, dagcentraler, dagis och annat som kommunen har inflytande över och som ser till 
att det blir rörelse i området. 
 
Det har mycket med att göra hur strömmarna i samhället vänder. Idag är det många som 
kommer från Värmland och handlar, men vad innebär det att Karlstad har egna satsningar, på 
bl.a. IKEA? Örebro kan inte längre konkurrera med att ha ett IKEA då de idag finns i ett 
flertal städer. Om inte Marieberg skulle finnas vart skulle man åka då? Det är inte säkert att 
den handeln som finns i city skulle uppfylla behoven och då åker man någon annanstans, 
kanske ännu längre bort. Konsumenterna har vant sig med ett jättestort utbud. 
 
Hur många som har möjlighet att åka kollektivt väljer att verkligen göra det? Om butikerna 
låg på Stortorget skulle ändå då många förmodligen ta bilen trots att de bor ganska nära. Det 
viktiga är att försöka få folk att avstå från att använd bilen i city. 
 
En viktig fråga inom kommunen är vad man kan göra för att kollektivtrafiken ska bli ett 
alternativ till bilen. Det räcker inte med någon liten förändring utan man måste göra en 
ordentlig genomlysning, något radikalt. T.ex. se över hur man drar busslinjerna, satsa på 
några stamlinjer utifrån vilka man sedan kan åka med kompletteringstrafik, låta resecentrum 
vara knutpunkten för all kollektivtrafik i Örebro, och inte som Järntorget idag.  
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Tidigare har man laborerat med taxorna. I början av mandatperioden drogs ett antal busslinjer 
in vilket förstås inte leder till ökat användande av kollektivtrafiken eller minskad biltrafik. Det 
viktigaste om vi ska få bilisterna att välja kollektivtrafiken är att den är snabb, idag är det för 
låg snitthastighet på bussarna.  
 
Det är viktigt att diskutera attityder. I miljömålen står det om allas ansvar. Vi kan inte reglera, 
lagstifta osv. och därigenom förändra människors beteende, det mesta måste ske frivilligt, 
man måste känna att man gör något bra och att det är praktiskt. Det är viktigt att politiker 
ständigt diskuterar den frågan med allmänheten.  
 
Om staden planeras efter cyklisters och gångares behov gör det att man som bilist undviker att 
åka genom city när det inte behövs. Man kan förhindra att bilarna tar �smitvägar� genom att 
sätta en hastighetsgräns på 30 km/h. En del är rädda att cityhandeln påverkas då man inte får 
åka bil in till stan.  
 
Av miljöskäl i tätorten är det kanske bättre att man åker till Marieberg för att handla. Örebro 
kan inte avstå från att ha köpcentrum, eftersom om man inte har sådana inom kommunen 
dyker de upp vid kommungränsen. Därför är det mer miljövänligt att ha det inom kommunens 
gränser. 
  

5.3 Sammanfattning 
Både Jonas och Gunhild har en positiv inställning till att expandera Mariebergs 
handelsområde, för att erbjuda de boende i Örebroregionen en heltäckande handel på 
hemmaplan. Örebro kommun kan inte heller avstå från att ha köpcentrum då andra kommuner 
konkurrerar om kunderna. Därför är det bättre att ha en välutvecklad externhandel i Örebro så 
att kunderna inte ska behöva åka längre sträckor för att göra sina inköp. Sett ur ett större 
perspektiv menar Gunhild och Jonas att en utbyggnad av externhandeln i Örebro innebär att 
positiva effekter för miljön uppnås då de längre handelsresorna minskar. Gunhild menar även 
att det av miljöskäl i tätorten kanske är bättre att lokalisera handel vid Mariebergs 
handelsområde.  
 
Vidare är båda överens om att expandera Mariebergs handelsområde, dock inte med 
dagligvaror utan endast med skrymmande sällanköpsvaror. Om en expandering genomförs ser 
båda att kollektivtrafiken måste förbättras, men förslagen till hur den utformas skiljer sig en 
aning.  Viktigt är också att värna om centrumhandeln där Jonas betonar trivselfaktorn och det 
estetiska inslaget i stadsmiljön medan Gunhild lyfter fram problemen med biltrafiken i 
stadskärnan som hon menar måste begränsas.  
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6 ANALYS, FRAMTRÄDANDE KONFLIKTER 
Utbyggnaden vid Mariebergs handelsområde innebär att flera kollisioner uppstår mellan 
Tillväxt Örebro och Örebro miljömål. Innehållet i Tillväxt Örebro hamnar även till viss del i 
konflikt med innehållet i Handelspolicy för dagligvaruhandel inom Örebro kommun och 
Örebro kommuns översiktsplan.  
 
I Tillväxt Örebro står det att Örebro för att behålla sin ställning som Sveriges femte 
handelstad bland annat bör utveckla det externa handelsområdet Marieberg, detta både i form 
av köpcentrum och som aktivitetsområde. En sådan utveckling är nu i stundande då det finns 
planer på en expansion i området med etablerandet av Bauhaus och en ny Coop Forum � 
butik. Effekterna av detta strider på flera olika sätt mot en del av miljömålen, bland annat 
leder externa köpcentrum till ökad trafik och risk för utarmning av befintlig handel och 
service. En utbyggnad leder också till att antalet hårdgjorda ytor i området ökar och att den 
biologiska mångfalden hotas. Nedan utvecklar vi resonemanget om hur det uppstår kollisioner 
mellan Örebro miljömål och Tillväxt Örebro inom dessa fyra områden.   
 

6.1 Trafik 
Utsläpp och föroreningar  
I uppsatsen framkommer på flera ställen att biltrafiken är den största källan till utsläpp av 
växthusgaser och partiklar. Då bilanvändningen ökar blir lokaliseringen av handeln en viktig 
faktor för att bromsa denna utveckling. I miljömålet begränsad klimatpåverkan presenteras 
Örebro kommuns målsättning att �utsläppen av växthusgaser per person i Örebro ska vara på 
en nivå som (om den tillämpas globalt) inte äventyrar jordens klimat�.79 Vidare står i 
miljömålet om frisk luft att Örebro kommun har som strävan att luften inom kommunen ska 
vara så ren att den inte utgör ett hot mot människors hälsa, eller ha skadlig inverkan på djur, 
natur eller kulturvärden. Idag är trafiken den största källan till utsläpp av kolväten, 
kväveoxider och partiklar.  
 
Etablering och expandering av externa köpcentrum genererar mycket biltrafik som har stor 
inverkan på miljön. De undersökningar vi fördjupat oss i har visat på att externetableringarna 
leder till ökad förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid, kolväten och 
kväveoxider. Här framträder en tydlig konflikt med miljömålens strävan att minska utsläppen 
av växthusgaser och partiklar.  
 
I avsnittet om tidigare forskning framgår det att konsumenter som har längre än 1 kilometer 
till sin förstahandsbutik i stor utsträckning väljer att använda bil vid inköpsresor. 65-70 % av 
svenskarna väljer att ta bilen till sin förstahandsbutik vilket självklart får konsekvenser för 
miljön. Det har också visat sig att vid etablering av externa köpcentrum väljer konsumenterna 
många gånger att byta förstahandsbutik till en butik i nyetableringen. Enligt den undersökning 
Håkan Forsberg gjorde angående sex kommuner där externetableringar öppnades ökade 
bilanvändningen med 3-11 gånger vilket medförde ökade utsläpp av koldioxid med upp till 
370 kg per hushåll och år. När ett köpcentrum öppnades i utkanten av Linköping ökade 
biltransporterna med 450 000 mil per år trots att handeln i området redan till stor del var 
bilorienterad.  
 
 
                                                
 
79 Örebro miljömål 2005-2010 s. 10 
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Buller  
De viktigaste faktorerna till att vägtrafik genererar buller är trafikmängden, andelen tung 
trafik, hastigheten samt vägens läge i förhållande till marknivån. Ökad biltrafik leder till höjd 
bullernivå och att bullergränsen flyttas längre ut från vägens mitt. Konsekvenser av detta kan 
leda till att bullerdämpande åtgärder vidtas, till exempel bullerplank och liknande som kan 
inkräkta estetiskt på miljön främst för de boende. I miljömålen om god bebyggd miljö hävdas 
att buller effektivast angrips vid källan, dvs. när trafiken minskar eller om fordonen blir 
tystare vilket kan ske med bättre däck och lägre hastigheter. Enligt handelspolicyn, 
översiktsplanen och Örebro miljömål är kommunens ambition att biltrafiken ska minska då 
den har påverkan på miljön både vad det gäller buller och luftföroreningar.  
 
Marieberg  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för utbyggnaden av Mariebergs handelsområde 
kommer biltrafiken i området att öka till 2020, oavsett om en utbyggnad sker eller ej. Idag är 
trafikmängden på E20 28 200 fordon per dygn. Till 2010 förväntas siffran öka med 1,5 % per 
år vilket motsvarar 30 200 fordon per dygn utan expansion av området. Om området byggs ut 
enligt detaljplanen beräknas trafiken på E20 öka till hela 38 500 fordon per dygn. Utifrån 
beräkningar om ökad biltrafik vid expansion av Mariebergs handelsområde kan vi även dra 
slutsatsen att utsläppen av växthusgaser och partiklar kommer att öka. Den förväntade 
utsläppsmängden av kväveoxid 2010 når inte upp till gränsvärdena vilket innebär att risken 
för att normen ska överskridas är liten. Däremot är prognoserna för utsläppen av partiklar mer 
negativa, de beräknas vid en expansion överskrida normen både för både dygnsmedelvärde 
och årsmedelhalt.  
 
Redan med dagens bullernivåer har åtgärder vidtagits på Kumlavägen, väg 690 där 
bullerplank satts upp för att dämpa ljudnivån för de boende i området. Eventuell utbyggnad av 
handelsområdet innebär att bullergränserna flyttas, från 50 till 60 meter från vägmitt på E20 
och från 15 till 16 meter från vägmitt på Kumlavägen. Här ser vi ännu en konflikt, mellan 
miljömålens strävan att minska bullernivåerna och den ökning av biltrafik som en expansion 
förväntas leda till. För att minska bullret bör man enligt miljömålen i första hand angripa dess 
ursprung dvs. minska biltrafiken. I detta fall förväntas snarare biltrafiken öka vilket kan leda 
till att ytterligare åtgärder behöver vidtas. 
 

6.2 Sociala effekter 
Utvecklingen mot fler och större externetableringar kan få en exkluderande effekter. 
Lokaliseringen och avståndet kan få både indirekta och direkta konsekvenser, främst för de 
hushåll som saknar bil.  
 
Direkta konsekvenser 
Eftersom externetableringarna är planerade för målgruppen med bil blir den direkta 
konsekvensen för dem som inte har bil att tillgängligheten till externhandeln begränsas. 
Kollektivtrafiken som finns idag i fallet Marieberg framstår för de flesta inte som ett fullgott 
alternativ. Detta bekräftas av kommunalråd Jonas Karlsson (s) som framhåller vikten av en 
utveckling av kollektivtrafiken för att göra den till ett alternativ till bilen. Han menar att det är 
viktigt att satsa på bättre och bekvämare bussar med större lastkapacitet, hållplatser i 
anslutning till entréer, tätare avgångar och kortare restid. För att korta ner restiden kan det 
även vara aktuellt med direktbussar, i första hand på helgerna. Forskningen vi tagit del av 
visar att en konsekvens för konsumenter utan tillgång till bil är att de många gånger �tvingas� 
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handla sina varor till högre priser i närbutiker som ofta också har sämre utbud. Det blir allt 
vanligare med trafikorienterade butiker och trenden går mot större och färre affärer.  
 
Jonas Karlsson menar att kommunen bör satsa på att skapa förutsättningar för butiker i 
närheten av de boende istället för att stötta mindre butiker som går trögt och som många 
gånger utvecklats till dyrare butiker. De boende vill inte bara ha tillgång till en närbutik med 
dyra priser utan även en fullservicebutik i närområdet. Därför är kommunens ambition att alla 
ska ha en närbutik på gångavstånd (1 kilometer), och en fullservicebutik på cykelavstånd (3 
kilometer). 
 
Indirekta konsekvenser 
Externetableringarna kan indirekt också utgöra ett hot mot befintlig handel och service i 
stadsdelscentrum och på landsbygd. Vi har tidigare i uppsatsen refererat till studier som visar 
att externhandeln i många fall är en svår konkurrent till den befintliga handeln. Exempelvis 
förlorade cityhandeln 10 % och handeln i övriga lägen 12 % av dagligvaruförsäljningen till 
externetableringarna under perioden 1989-1997. Externhandeln utgör främst ett hot mot 
handeln på mindre orter och i stadsdelscentrum. Det är därför ofta de mindre butikerna som 
förlorar en stor del av kundkretsen eftersom de inte kan konkurrera med vare sig utbud eller 
priser. När kunderna sviker och omsättningen minskar finns risk för nedläggning, vilket kan 
få konsekvenser för serviceutbudet i närområdet. Enligt studien av glesbygdsverket framkom 
att 300 mindre orter förlorade sin sista livsmedelsbutik mellan 1996-2001.  
 
I ett område med begränsad service rör sig färre människor vilket kan leda till högre grad av 
skadegörelse och förfall. Tomma affärslokaler ger minskade hyresintäkter och därmed mindre 
resurser till underhåll och upprustning. Enligt kommunalråd Gunhild Wallin (c) kan 
kommunen till viss del förhindra en sådan utveckling i stadsdelscentrum genom att lokalisera 
andra aktiviteter så som bad, bibliotek och dagis etc. och på så sätt göra dem mer levande. Om 
butiker i mindre orter läggs ned får de boende försämrat serviceutbud då lanthandeln ofta är 
den naturliga mötesplatsen och ombud för ett antal servicefunktioner, som exempelvis apotek, 
post och systembolag. Nedläggning av bostadsnära handel påverkar sannolikt i längden 
samhället i form av ökade omsorgskostnader. Minskat utbud av butiker inom gångavstånd 
leder till att hemtjänsten eller någon annan framöver måste hjälpa de äldre att tillgodose sina 
behov av dagligvaror.  
 
En utveckling liknande den vi beskrev i föregående stycke strider till viss del mot innehållet i 
både översiktsplanen och handelspolicyn. I översiktsplanen betonas att konkurrensen från 
externetableringar förorsakar branschvisa utslagningar, främst på mindre orter och i 
stadsdelscentrum som redan tidigare haft svårt att överleva. Därför förespråkas en restriktiv 
inställning till handelsetableringar i perifera lägen, undantaget handeln med skrymmande 
varor av sällanköpskaraktär. Vidare är översiktsplanens mål att �alla invånare skall ha god 
tillgänglighet till vardagshandel med ett minimum av belastning på miljön�80 vilket ofta hotas 
av den alltmer omfattande externhandeln.  
 
Tillgängligheten till dagligvaruhandel i bostadsnära lägen är också ett viktigt mål i 
handelspolicyn, där det framhävs att handelsytorna är viktiga för att främst på landsbygden 
och i stadsdelscentrum skapa offentliga platser. För att skapa naturliga mötesplatser är det 
viktigt med samordnad service koncentrerat till ett utbudsställe. Närheten till andra 

                                                
 
80 Örebro kommun (2002): Översiktsplan för Örebro kommun. Örebro: s. 24 
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verksamheter ger även bättre förutsättningar för olika företag att bedriva verksamheter i 
området vilket även bekräftas av klusterteorin. Även Örebro miljömål skriver att 
tillgänglighet och närhet är en viktig princip i all planering med betoning på offentlig och 
kommersiell service. Dessa punkter i Översiktsplanen, handelspolicyn och Örebro miljömål 
kan vi se komma i tydlig konflikt med en utbyggnad av Mariebergs handelsområde.     
 
Marieberg  
De dokument vi studerat bekräftar att externetableringar verkar exkluderande för vissa 
grupper samt att de hotar befintlig handel, främst i stadsdelscentrum och på landsbygd. För att 
minska riskerna för en sådan utveckling är Örebro kommun enligt Gunhild Wallin överens om 
att det inte får etableras ytterligare dagligvaruhandel i Mariebergs handelsområde. Hon menar 
att orsaken till kommunens inställning angående detta grundas på att man inte vill slå undan 
fötterna för befintlig handel i city och i mindre orter som t.ex. Kumla och Lekeberg, vars 
handel påverkas av Marieberg. Detta är något som även bekräftas av Jonas Karlsson, som 
menar att kommunen inte är beredd att släppa fram ytterligare dagligvaruhandel i Marieberg. 
Gunhild Wallin menar att ytterligare expansion av området kan komma ifråga men då enbart i 
form av handel med skrymmande varor av sällanköpskaraktär. Däremot ser båda det som 
viktigt att området stärks och uppfyller kommuninvånarnas behov så att de inte åker till andra 
kommuner för att göra sina inköp. När örebroarna handlar inom regionen görs större 
miljövinster jämfört med om de åker till exempelvis Karlstad eller Västerås för att handla. 
Därför är det kanske bättre att stärka den lokala externhandeln (Marieberg) som dessutom 
innebär att skattepengarna stannar inom kommunen.  
 
Intervjumaterialet vi fått problematiserar till viss del innehållet i tidigare forskning och 
måldokumenten, vilka främst visat på de negativa effekterna av externhandeln. Vikten av att 
örebroarna kan uppfylla sina behov �på hemmaplan� dvs. inom kommungränsen har lyfts 
fram. Finns inte möjlighet att handla på nära håll finns risk att kommuninvånarna åker längre 
sträckor vilket förstås får negativa konsekvenser för miljön. Därför kan det ur den synvinkeln 
vara ett bra miljöval att det finns en stark och heltäckande externhandel inom regionen. Jonas 
Karlsson menar till exempel att en etablering av Bauhaus i Mariebergs handelsområde snarare 
kan innebära en mindre belastning på miljön än alternativet att örebroarna åker till Bauhaus i 
Västerås och handlar. 
 

6.3 Vatten och hårdgjorda ytor 
Byggnation innebär hårdgörning av ytor och kan därmed strida mot miljömålet god bebyggd 
miljö, där det står att onödig hårdgörning av ytor ska undvikas. Det får konsekvenser för 
vattenavrinningen som påskyndas när stora ytor upptas av byggnader och parkeringsplatser. 
När regn faller fångar dropparna upp föroreningar som finns i luften och tar med sig dem ned 
till markytan. På hårdgjorda ytor förloras den naturliga reningsprocessen och vattnet rinner 
undan snabbare direkt till diken eller brunnar och dylikt då det inte renas genom marken. På 
parkeringsplatser samlas lätt föroreningar som läckage av olja och annat som vid regn följer 
med vattnet ut i diken och brunnar utan att renas. Detta innebär att yt- och grundvatten utsätts 
för föroreningar i högre grad än det som faller och renas på orörd mark. Under senare år har 
användandet av LOD- dammar utvecklats, dit vattnet leds undan, fördröjs och renas. Därmed 
rinner vattnet inte undan lika snabbt och problemen med förorenat vatten minskar. 
 
Marieberg  
Mariebergs handelsområde består till största delen av hårdgjorda ytor, dvs. byggnader och 
parkeringsplatser. Idag utgörs exploateringsområdet av åkermark där nederbörd genomgår en 
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naturlig reningsprocess i marken och har låg påverkan på miljön. Det är dessa ytor som vid 
utbyggnad kommer hårdgöras. En konsekvens av att ytterligare stora ytor hårdgörs i området 
är att problem med vattenavrinningen uppstår. De hårdgjorda ytorna gör att vattnet kommer 
att avrinna mycket snabbare än idag och troligen vara förorenat beroende på fordonstrafik och 
saltbekämpning mm. Detta kommer att innebära problem med för stora vattenmängder och 
föroreningar i närliggande diken, vilka förser Täljeån med vatten. Den ökade vattentillförseln 
i dikena förväntas också öka vattenmängderna och föroreningarna i ån. I och med att det 
planeras för anläggande av LOD- dammar som ska fördröja, utjämna och rena områdets 
vatten blir inte effekten av de hårdgjorda ytorna lika omfattande. I 
miljökonsekvensbeskrivningen för Mariebergs handelsområde framgår att situationen med 
vattenhanteringen i området snarare kommer att förbättras om expanderingen verkställs.  
 

6.4 Effekter på biologisk mångfald 
Som det står i miljömålet ett rikt växt- och djurliv ska den biologiska mångfalden bevaras på 
ett långsiktigt hållbart. Då markområden exploateras finns risk att den biologiska mångfalden 
hotas, liksom arternas livsmiljöer och ekosystem. Människan tar växternas och djurens 
utrymme i anspråk och försvårar därmed deras överlevnad. Det kan innebära att 
levnadsområden helt eller delvis förstörs eller att betesmarker och strövområden försvinner. 
Nybyggda vägar kan utgöra barriärer som hindrar djur att röra sig som de gjorde tidigare. 
 
Marieberg  
En expansion av Mariebergs handelsområde utgör enligt miljökonsekvensbeskrivningen ett 
hot mot den biologiska mångfalden. Vid två tidigare inventeringar (1989 och 2003) 
konstaterades att den enligt EU skyddade större vattensalamandern finns i området. Det är 
idag oklart om arten fortfarande finns kvar i området men om planerna sätts i verket riskeras 
dess framtid. Alternativt finns planer på att flytta salamandern till områden där förekomsten 
av större vattensalamander sedan tidigare är känd eller att bevara den inom nuvarande biotop. 
 
Om området exploateras anläggs LOD- dammar, vilka kan ge förutsättningar för ett än rikare 
växt- och djurliv eftersom miljön förändras. Expanderingsplanernas verkställande kan därmed 
förväntas ge vissa arter en förbättrad levnadsmiljö medan den för andra arter kan innebära en 
försämring.  
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7 SLUTSATS 
I Örebro miljömål framgår tydligt att kommunen genom god planering ska arbeta för att 
effektivisera och minska behovet av transporter. En satsning och utveckling av Mariebergs 
handelsområde som koncept strider i sig mycket tydligt mot miljömålens strävan. Även den 
forskning vi tagit del av visar att externhandel har mycket negativa effekter på miljön då den 
genererar ett stort behov av transporter. Om vi ska få bukt med den kraftigt ökande biltrafiken 
i samhället måste vi förändra våra resvanor. För att bromsa utvecklingen med ökande biltrafik 
och minska behovet av att transportera varor kan alltså vara en god idé att reflektera över var 
handel med dagligvaror lokaliseras.  
 
I miljömålet en god bebyggd miljö är begreppet närhet centralt. Det står bland annat att 
serviceanläggningar bör planeras i närheten till bostadsområden för att reducera 
transportbehovet. Etableringar av externhandel går emot kommunens riktlinje om att såväl 
minska biltrafiken som att tillgodose behovet av god tillgänglighet till bra och prisvärd handel 
i bostadsnära lägen.  
 
Vi ser att frågan angående externetableringar är komplex. De kan ha miljömässiga fördelar då 
de begränsar behovet för kommuninvånarna att åka längre sträckor till andra orter för att göra 
sina inköp. Ur ett tillväxtperspektiv blir fördelarna att det skapas ett starkt handelskluster som 
kan ge goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas och vara ett attraktivt 
alternativ i konkurrensen med andra kommuner.  
 
Samtidigt tycker vi oss se att de negativa effekterna är fler och att vissa i ett långsiktigt 
perspektiv kanske kan leda till mer förödande konsekvenser. Handeln i externetableringar 
genererar stora mängder biltrafik vilket medför en mängd klimatförändrande utsläpp. Andra 
mer direkta konsekvenser av den externhandelorienterade trafiken är de ökade bullernivåerna 
som påverkar människors livsmiljö negativt. De kan också utgöra en exkluderande faktor då 
de gör att det är svårt för hushåll utan bil att tillgodogöra sig det utbud de erbjuder, istället 
hänvisas de billösa hushållen att handla i butiker med i många fall dyrare och sämre utbud.  
 
Vi ser att en sådan utveckling, med ett samhälle som satsar på att stärka och utveckla handel i 
externa köpcentrum, på flera sätt kolliderar med vad miljömålen förespråkar. En sådan 
utveckling hamnar i konflikt med miljömålen frisk luft, begränsad klimatpåverkan och god 
bebyggd miljö. 
 
Slutligen avser vi att mycket kortfattat göra en sammanfattning av svaren på våra 
frågeställningar. Ovan har vi redogjort för att Tillväxt Örebro kommer i konflikt med Örebro 
miljömål bland annat på punkterna begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö 
och ett rikt växt- och djurliv.  Tillväxt Örebro vill stärka och befästa Örebros ställning som 
handelsstad bland annat genom att utveckla Mariebergs handelsområde. Detta får 
konsekvenser för miljön och en utbyggnad hamnar i konflikt med främst fyra av miljömålen. 
En utbyggnad leder till ökad biltrafik, ökade utsläpp och höjda bullernivåer vilket strider mot 
målet begränsad klimatpåverkan. Expansion leder också till att miljömålet frisk luft 
motverkas då partikelhalten och föroreningar i luft kommer att öka. Tillgänglighet, närhet och 
buller är viktiga begrepp där en utbyggnad kolliderar med miljömålet en god bebyggd miljö. 
Miljömålet betonar att onödig hårdgörning av ytor bör undvikas och att kommunen ska 
planera för minskat behov av resor och transporter. Vidare finns vid expandering av 
externhandeln en risk för utarmning av befintlig handel vilket enligt Örebro miljömål bör 
undvikas. Dessutom strider en utbyggnad av Mariebergs handelsområde mot miljömålet ett 
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rikt växt- och djurliv då en sådan kan utgöra ett hot mot den sällsynta större 
vattensalamandern som finns i området.  
 
I de konflikter som uppstår mellan Örebro miljömål och Tillväxt Örebro gällande 
expanderingsplanerna av Mariebergs handelsområde tycker vi oss se tendenser till att beslut i 
första hand fattas efter Tillväxt Örebros linje. Tillväxt Örebro vill se en expansion av 
Mariebergs handelsområde för att på så sätt bland annat nå målet om att stärka och behålla 
positionen som Sveriges femte handelsstad. I och med att en detaljplan har upprättats för 
området uppfattar vi det som att kommunen främst följer Tillväxt Örebros målsättning och 
därefter tas i möjligaste mån hänsyn till Örebro miljömål. Vi ser att kommunen går emot 
miljömålen då en utbyggnad av externhandel planeras, bland annat kommer biltrafiken och 
utsläppen att öka och bullernivåerna höjas. Däremot tas det på flera andra områden hänsyn till 
Örebro miljömål, till exempel genom begränsningen av handel med dagligvaror.   
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8 SAMMANFATTNING 
Arbetet inom Örebro kommun styrs av ett antal dokument varav vi studerat Örebro miljömål 
och Tillväxt Örebro. Det är för kommunen svårt att fullt ut följa alla riktliner i dokumenten då 
det uppstår konflikter dem emellan. Vi har fokuserat på konflikter som rör externhandel och 
en expandering av det externa köpcentret i Marieberg. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur 
Örebro miljömål och Tillväxt Örebro påverkar planerna om en utbyggnad vid Mariebergs 
handelsområde och vilka eventuella motsättningar dem emellan som kan uppstå. För att uppnå 
syftet ska uppsatsen svara på följande frågeställningar: Vilka konflikter uppstår i 
planeringsprocessen mellan Örebro miljömål och Tillväxt Örebro och hur hanteras dessa?, 
Vilket genomslag har programmen Örebro miljömål och Tillväxt Örebro i planerandet av 
expanderingen av Marieberg köpcentrum? För att besvara syftet och frågeställningarna har vi 
genomfört litteraturstudier och två intervjuer med kommunalråd i Örebro. 
 
Externetableringar är föremål för konflikter på många områden. Den forskning vi har tagit del 
av visar att externa etableringar genererar mycket biltrafik i och med sitt läge utanför 
städerna. På 1960-talet anlades de första externetableringarna i Europa vilka kom att bli ett 
allt vanligare inslag i de europeiska städerna. Parallellt med ett ökat antal externetableringar i 
Sverige sjudubblades svenskarnas inköpsresor med bil mellan 1960 och 1993. 
Undersökningar har visat att konsumenter i stor utsträckning väljer att ta bilen för inköpsresor 
när de är längre än 1 kilometer. 65- 70 % av svenskarna väljer att ta bilen till sin 
förstahandsbutik vilket givetvis får konsekvenser för både miljön och befintlig handel i 
närområdet. 
 
Besök vid externetableringar medför påverkan på miljön i form av ökad bensinförbrukning 
som leder till ökade utsläpp av växthusgaser och partiklar. Biltrafiken genererar främst 
utsläpp av växthusgaserna kväveoxid, kolväte och koldioxid. Kolväten kan också vara 
cancerogena samt att de tillsammans med kväveoxid och solljus bildar fotokemiska oxidanter 
som till exempel ozon. Koldioxid bidrar i sin tur till växthuseffekten. Biltrafiken utgör en stor 
del av bullret i samhället. Externetableringar leder till ökad biltrafik vilket innebär en ökning 
också av bullernivåerna.  Konkurrensen från den expanderande externhandeln gör att den 
befintliga bostadsnära handeln hotas. Den leder även till branschvisa utslagningar på mindre 
orter och i stadsdelscentrum vilket i framtiden kan få konsekvenser i form av ökade 
omsorgskostnader.  
 
I dokumentet Tillväxt Örebro framgår att Örebro kommun vill satsa för att behålla sin 
ställning som stark handelstad. Kommunen vill att örebroarna i än högre utsträckning ska 
handla sina varor inom regionen. En möjlighet för att uppfylla detta är att stärka handeln i 
Mariebergs handelsområde. Därför har kommunen tagit fram en detaljplan för en expandering 
av området där bland annat en etablering av Bauhaus är aktuell. Planen innefattar dessutom att 
Coop Forums nuvarande verksamhet flyttar ut i nya lokaler samt att en ny lokalgata anläggs. 
 
En utbyggnad av området sägs vara nödvändig för tillväxten, men kolliderar samtidigt med 
Örebros miljömål god bebyggd miljö. Där står det att trafiken och bullernivåerna ska 
begränsas, samt att onödig hårdgörning av ytor ska undvikas. Eftersom all byggnation innebär 
hårdgörning av ytor kommer en utbyggnad sannolikt att leda till ett ställningstagande om vad 
som är onödig och nödvändig hårdgörning.  
 
I och med att biltrafiken enligt beräkningar kommer öka vid en utbyggnad strider den mot 
miljömålet frisk luft eftersom trafiken är den största källan till utsläpp, främst av kväveoxider, 
kolväten och partiklar. Problemen med trafikföroreningar förväntas emellertid minska med 
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tiden i takt med att tekniken utvecklas. Miljömålet begränsad klimatpåverkan ligger också i 
konflikt med planerna på att expandera området. Liksom ovan beskrivna miljömål betonar 
miljömålet begränsad klimatpåverkan vikten av att biltrafiken bör begränsas eftersom den har 
en skadlig effekt på miljön och bidrar till utsläppen av växthusgaser.  
 
Vid en utbyggnad av Mariebergs handelsområde uppstår även en konflikt med miljömålet ett 
rikt växt- och djurliv, som menar att den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt ska 
bevaras. I området lever nämligen ett bestånd av den sällsynta större vattensalamandern som 
är skyddad enligt bestämmelser inom EU. En exploatering och hårdgörning av området utgör 
ett hot mot artens överlevnad. I en miljökonsekvensbeskrivning för området presenteras två 
förslag för artens överlevnad, antingen kommer den att flyttas till en annan biotop där det 
redan finns större vattensalamander eller bevaras inom den nuvarande biotopen.  
 
Att kombinera och efterleva alla måldokument och planer är en svår uppgift för kommunen då 
det ofta uppstår konflikter av detta slag. Det är för kommunen inte möjligt att arbeta fram ett 
generellt tillvägagångssätt som gäller alla planeringsprocesser. Istället måste snarare ett antal 
mål och riktlinjer sättas upp som behandlas och tas ställning till utifrån varje enskilt fall. Ett 
sådant exempel är fallet med externhandeln och planerna på att expandera Mariebergs 
handelsområde. Här uppstår ett antal konflikter mellan kommunens mål och riktlinjer om 
miljö och tillväxt som är specifika för utbyggnadsplanerna i Marieberg. Samtidigt har 
kommunen andra mål och riktlinjer vilka inte är aktuella för denna plan men som säkert är 
mer framträdande och kan vara upphov för diskussion i andra 
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10 BILAGA - INTERVJUGUIDE 
 
Vad ser du för konflikter mellan Örebro miljömål, Tillväxt Örebro, Översiktsplanen 
och Handelspolicyn?   
 
Till exempel vill man i Tillväxt Örebro satsa på Marieberg som köpcentrum och 
aktivitetsområde, samtidigt som man i miljömålen, översiktsplanen och handelspolicyn är 
restriktiva till handelslägen med begränsad tillgänglighet och miljöpåverkan. Hur är de 
förenliga? 
 
Vad har du/ni inom ditt parti för uppfattning av vad måldokumenten säger om externhandel? 
Hur tar man hänsyn till dem i expanderingsplanerna av Mariebergs köpcentrum?  
 
Minskning av transporter är ett viktigt mål, hur går det ihop med expansionen av 
externetableringar? 
 
I översiktsplanen står det att persontransporter i staden i första hand bör ske med cykel och i 
andra hand med kollektivtrafik, hur resonerar man inom kommunen angående detta när man 
tar beslut om en expandering av handelsområdet Marieberg. (Översiktsplan s. 77f)  
 
Cyklister och gångares behov ska tillgodoses framför bilisters � konflikter?  
 
I handelspolicy för dagligvaruhandel i Örebro kommun står att Örebro kommun ska arbeta 
aktivt för att dagligvaruhandel finns på nära avstånd till bostäder. Hur tror du/ni inom ditt 
parti att externhandeln påverkar tillgängligheten? (s18) (Handelspolicy s. 3) 
 


