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Diarienummer: PLAN 2020.4
Godkänt av Kommunfullmäktige 2022-06-27 §63

Rättigheter
Om inget annat anges:
- kartor: © 2022 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun  
och © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
- fotografier och illustrationer: Örkelljunga kommun har rättigheterna att publicera ingående bilder. 
I de fall fotografen inte arbetar inom kommunen anges fotografens namn särskilt.
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Förslaget i korthet

• Origo – Örkelljungas mittpunkt, centrum och hjärta

• Ett nytt stadsmässigt, attraktivt och hållbart område som gör Örkelljunga centrum helt

• Åtta nya kvarter med tät blandstad

• Attraktiva, varierade bostäder i stationsnära läge

 
• Möjlighet för butiker och service i bottenplan

• Omvandling och sanering av industrimark

• Tillgängliggörande av åpromenaden längs Pinnån 

• Tre nya torg och två nya parker (eller en av dem finns ju redan, men kan utvecklas...)

• Blå inslag med dammar för fördröjning av dagvatten

• Stadsmässigt gatunät

• Starka, trygga och attraktiva kopplingar för gång- och cykel
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Arbetet med framtagandet av planprogram för 
Origo inleddes med en insamlingsfas där  
kommunen samlade in synpunkter från med- 
borgare, barn och ungdomar, myndigheter, för-
eningar, organisationer med flera. De inkomna 
synpunkterna har sedan använts för framtagandet 
av detta förslag till planprogram. 

När ett förslag framarbetats ställs det ut till 
samråd och allmänheten får möjlighet att lämna 
synpunkter på det framtagna förslaget. Kommu-
nen har sedan att bearbeta de inkomna synpunk-
terna och revidera förslaget innan det godkänns 
av Örkelljungas Kommunfullmäktige.

Vad är ett planprogram?
Detaljplanearbetet kan föregås av ett plan- 
program, i vilket kommunen tar fram mål och 
framtidsvisioner för planområdet. Det är fri- 
villigt för kommunen att arbeta med planprogram 
men det föreslås användas för geografiskt stora 
områden eller då detaljplanen går emot över-
siktsplanen. Planprogram är ett verktyg som även 
används när områdets utbyggnad innebär stor 
påverkan och engagerar många intressenter. 

Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan är 
vägledande inför framtida detaljplanearbeten.  
Planprogrammet är ett mellansteg mellan över-
siktsplanen och kommande detaljplaner för 
området. 

Översiktsplan Planprogram Detaljplan

Planprogrammet är ett mellansteg mellan översiktsplan och kommande detaljplaner för området.

Inledning
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Skånes 
Fagerhult

Skånes Värsjö

Åsljunga

Örkelljunga

Eket

PLANOMRÅDE

Planområdet ligger mitt i Örkelljunga centrum, precis söder om Örkelljunga busstation.
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Vid plankommittén 2019-08-19 presenterades en 
centrumvisualisering (utredningen från  
SUDes URBAN LAB) och alternativa upplägg 
för planprogram. Plankommittén gav samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag gällande upplägg av planprogram. Vid 
plankommittén 2020-09-09 konstateras att de-
taljplan för ”Ejdern Norra Örkelljunga centrum” be-
höver föregås av ett planprogram, där alla tidigare 
skisser bearbetas till ett förslag, för att därefter gå 
vidare med detaljplan. Kommunstyrelsen besluta-
de 2020-12-02 § 181 att uppdra åt samhällsbygg-
nadsnämnden att upprätta ett planprogram för 
Ejdern Norra - Örkelljunga centrum.
 
Programområdet omfattar knappt sex hektar.  
Valet att föregå detaljplanearbetet med ett  
planprogram grundas i att området ligger mitt i 
centrum och därmed berör många. 

Bakgrund
Mitt i Örkelljunga centrum finns det gamla såg-
verksområdet, som sedan början av 2000-talet har 
exploaterats kvarter för kvarter med bostäder och 
centrumändamål. Planläggning och exploatering 
har skett söderifrån och nu behöver nytt plan- 
arbete inledas på norra delen för att centrum ska 
bli helt och vidare exploatering möjliggöras. 

Vid en överläggning i KSAU 2019-05-22 §151 har 
möjligheten att ta fram ett planprogram som stöd 
för fortsatt planering för Örkelljunga centrum 
berörts. Planprogrammet kan övergripande ange 
ett helhetsgrepp för etappindelningar, kostnader, 
prioriteringar av åtgärder, eventuell markanvis-
ningstävling med mera. Som stöd i arbetet finns 
tidigare inspel från fastighetsbolaget 3Hus och 
”Utredning av Örkelljunga stadskärna” från SUDes 
URBAN LAB. KSAU beslutade att överlämna 
ärendet till plankommittén 2019-08-19. 

Utredning av Örkelljunga stadskärna av SUDes URBAN LAB.
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Syfte 
Syftet med planprogrammet är att på ett översikt-
ligt plan utreda förutsättningarna för utbyggnad 
av området samt skapa underlag för fortsatt de-
taljplanearbete. Planprogrammet ska med utred-
ningar och en samlad översyn av intressen och 
konsekvenser underlätta arbetet med detaljplaner 
i området. Det är viktigt att skapa en gemensam 
och tydlig målbild för hela området.  
 

Inspel från 3Hus i samarbete med Möller Arkitekter.  

Mål
Målet med projektet är att upprätta ett planpro-
gram som bidrar till att området blir attraktivt, 
hållbart och stadsmässigt med nya bostäder och 
lokaler, gator, parker och kopplingar till omgivan-
de områden. 

Varför Origo?
Origo (från latinets origo, "ursprung"). I ett koordinatsystem punkten där axlarna 
skär varandra, "mitten". Synonymer: skärningspunkt, mittpunkt, mitten, nollpunkt, 
utgångspunkt, utgångsläge. 
 
Den nya stadsdelen Origo blir Örkelljungas centrum, mittpunkt och hjärta.
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David Anders sågverk
Från år 1922 och cirka 75 år framåt låg sågverket 
mitt i Örkelljunga. Grundaren David Andersson 
drev vad som skulle bli Skånes största sågverk. 
Sågverket producerade förutom virke även enkla 
trähus, förråd och garage men även bland annat 
gurkor och tomater i växthus som fick spillvärme 
från sågverket. 

Våren 1997 stängde verksamheten som då var 
uppköpt av AlgoTimber och ett år senare fälldes 
den 36 meter höga fabriksskorstenen, som då var 
Örkelljungas högsta byggnad. Den lägsta delen av 
skorstenen lämnades kvar som minnesmärke.

Historiska aspekter
Planområdet mitt i Örkelljunga centrum är plat-
sen för många viktiga händelser och verksamheter 
i Örkelljungas historia, såsom stationssamhällets 
utveckling, hantverkstraditionen och industrialise-
ringen. Innan järnvägen kom till byn (Skåne- 
Smålands järnväg, 1897) var området obebyggt.  

Örkelljunga station
Örkelljunga station, alldeles norr om planområdet 
var ett stationsläge på Skåne-Smålands järnväg. 
Järnvägen gjorde att Örkelljunga etablerades som 
stationssamhälle. Flera viktiga industrier och verk-
samheter möjliggjordes och Örkelljungatrakten 
blev också ett uppskattat rekreationsområde för 
närliggande städer, bland annat Helsingborg, tack 
vare möjligheten att ta sig hit med tåg.

Järnvägen slutade att trafikeras 1968 och rälsen 
plockades bort på 1990-talet. Den gamla ban- 
vallen används som gång- och cykelväg som  
knyter samman kommunens byar.

Stationsläget för Örkelljunga busstation är fort-
farande det samma som för järnvägsstationen, 
vilket innebär att planområdet ligger med direkt 
närhet till Örkelljunga busstation. 

Historiskt foto från spårområdet i Örkelljunga. Till 
vänster ses Engens fabriker och skorstenen på David 
Anders sågverk. (Örkelljunga kommuns fotosamling, 
foto Sven Hjalmarson)

Engens fabriker
Engens fabriker startade 1936 under namnet  
Fåtöljfabriken och var som störst i slutet av 80- 
talet, med ett 50-tal anställda. I april 2005 medde-
lades att Engens fabriker lade ner sin verksamhet, 
som då sysselsatte ägarfamiljen och tolv anställda. 
Örkelljunga kommun förvärvade fastigheten 
Engens fabriker 2015. 

Örkelljunga skyttepaviljong
I äldre generationer är Örkelljunga känt från en 
gammal schlager, där Örkelljunga skyttepaviljong 
omnämns. Mycket tyder på att skyttepaviljongen 
haft sin placering i ”Pinnå park”, i södra delen av 
planområdet.

David Anders sågverk på 1940-talet. (Örkelljunga 
kommuns fotosamling, foto Sven Hjalmarson)

Planförutsättningar
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Markägoförhållanden
Planprogramsområdet omfattas av fastigheterna 
Ejdern 6, 8, 10, 11, 12, 25, del av Örkelljunga 
156:1 och del av Örkelljunga 155:2. Samtliga ägs 
av Örkelljunga kommun, utom Ejdern 8, som ägs 
av Malmgren Bostad AB i Höör och Ejdern 25 
som ägs av det kommunala bostadsbolaget Örkel-
ljunga bostäder AB.

Gällande Överiktsplan, Riktlinjer för  
bostadsförsörjningen och Detaljplan
Översiktsplan
Gällande översiktsplan ”ÖP07” antogs 2008 och 
har därefter kompletterats med en fördjupning 
gällande vindkraft. I ÖP07 anges området som 
förtätning och framtida tätortsutbyggnad. Längs 
Pinnån anges grönområde och upplevelsestråk. 
Planprogrammet får anses följa gällande över-
siktsplan. Arbete pågår med att ta fram en ny 
översiktsplan. 

Planområdet.

Utsnitt ur gällande översiktsplan. Planområdet anges 
som område för förtätning och framtida tätorts-
utbyggnad. Längs Pinnån finns grönområde och 
upplevelsestråk.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örkelljunga 
antogs av Kommunfullmäktige den 13 december 
2021.   

Örkelljunga kommun måste minst ha 700 nya 
bostäder till år 2040, men har som målsättning 
att det ska finnas 1275 nya bostäder 2040. Flera 
av dessa nya bostäder behöver inrymmas inom 
planområdet. Cirka 500 nya bostäder behöver 
upprättas inom planområdet, som har det bästa 
kollektivtrafikläget i hela kommunen. 
 
Sammansättningen av bostadsbeståndet i Örkel-
ljunga är idag ojämnt. I Örkelljunga finns en hög 
andel småhus och en mindre andel lägenheter. 
Av de lägenheter som finns är andelen hyresrätter 
hög. För att balansera rådande förhållanden bör 
kommunen sträva efter att nya lägenheter i form 
av bostadsrätter uppförs i kommunen.

Detaljplan
För större delen av planområdet gäller en stads-
plan (Ö22) från 1970, som anger användningen J 
industri och en byggnadshöjd på 9 meter. Explo-
ateringsgrad eller antal byggnader är inte reglerat 

För norra delen av planområdet, med bland annat David Anders gata, gäller stadsplanen Ö22 som anger  
kvartersmark: Industri.

alls, vilket resulterat i den byggnadsvolym som 
finns idag (2021) som består av industribyggna-
den med en byggnadsarea på ca 12500 kvm i 14 
sammanhängande delbyggnader uppförda i olika 
omgångar mellan ca 1900-1980. Även David 
Anders gata omfattas av stadsplanen från 1970 
och ligger på kvartersmark med användningen J 
industri.
 
Södra delen av planområdet omfattas av en 
detaljplan (DP109) från 2008, som anger använd-
ningarna CBHK Centrum, bostäder, handel och 
kontorverksamhet och högsta antal våningar VI 
(6). Vidare är exploateringsgraden reglerad i pro-
cent av fastighetsarean, 25% för huvudbyggnader 
3-6 våningar och 40% för huvudbyggnader 1-2 
våningar. I planen finns också en bestämmelse y 
om in- och utfart.
 
”Sågverkstorget” ligger inom stadsplan (Ö26) 
från 1971, som anger användningen U Upplags-
ändamål. 
 
Pinnå Park ingår i detaljplanen för Ejdern Söd-
ra (DP102) från 2006, som anger Allmän plats; 
PARK.
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Ovan: För södra delen av planområdet gäller DP106 som anger kvartersmark: centrum, bostäder, handel och kon-
tor i sex våningar. 
Nedan: För ”Sågverkstorget” gäller stadsplanen Ö26 som anger kvartersmark: upplagsändamål.
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För ”Pinnå Park” gäller DP102 som anger Allmän plats: PARK.

Riksintresse och statliga regleringar

Riksintresse
Det finns inga riksintressen inom planområdet.

Strandskydd
Pinnån omfattas av strandskydd som inträder vid 
planläggning enligt programförslaget. Marken är 
sedan tidigare ianspråktagen med detaljplan för 
industriändamål. Ny detaljplan främjar allmänhe-
tens tillgänglighet till vatten med en uppbruten 
kvartersstruktur, å-promenad längs Pinnån och 
en ny park. Bebyggelse på platsen innebär vidare 
att förorenad mark saneras. Tillgängligheten för 
människor och djur blir därmed bättre, med aktu-
ellt planförslag. 

I kommande detaljplaner redogörs för inom vilka 
ytor som strandskyddet avses upphävas, med 
redogörelse för vilka särskilda skäl som är tillämp-
bara för var och en av ytorna, samt motivering till 
varför skälen är tillämpbara. Fri passage beaktas.

Ortofoto 2020 med nuvarande strandskyddslinje 
markerad med grön linje. 
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Dagvattnet från planområdet Ejdern Norra 
avleds både ytligt och via ledningar till vattenfö-
rekomsten Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön. Denna 
del av Pinnån uppnår måttlig ekologisk status 
med avseende på bristande hydromorfologi samt 
ej god kemisk status med avseende på bromerad 
difenyleter (PBDE) och kvicksilver (VISS, 2022). 
De olika kvalitetsfaktorerna som behöver åtgär-
das för att uppnå god ekologisk status berör hy-
dromorfologi och har tidsfristen 2027 eller 2033. 
Angående den kemiska statusen finns inga satta 
kvalitetsfaktorer som behöver åtgärdas för denna 
vattenförekomst. Detta på grund av att det endast 
är PBDE och kvicksilver som klassats. Dessa äm-
nen överskrids i samtliga svenska vattenförekom-
ster till följd av atmosfärisk deposition, och det 
saknas i nuläget tekniska åtgärder för att få ner 
halterna till den nivå som motsvarar god kemisk 
status. För de ämnen och faktorer som inte har 
något särskilt krav gäller att de inte får försämras. 

Spillvatten
Planområdet ansluts till det kommunala spill-
vattenledningssystemet som renas i avloppsre-
ningsverk, vilket innebär att påverkan på grund- 
och ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

Dricksvatten
Planområdet är anslutet till Örkelljungas kom-
munala dricksvatten vilket innebär att uttag av 
grundvatten inte kommer att ske. Därmed blir 
påverkan på grundvattenkvaliteten obefintlig. 

Fisk- och musselvatten
Det finns inga fisk- och musselvatten inom plan-
området. 

Omgivningsbuller
I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) 
uppges att skyldighet att kartlägga buller och upp-
rätta åtgärdsprogram finns för kommuner med 
över 100 000 invånare. Örkelljunga kommun har 
drygt 10 000 invånare.

Slutsats
Konsekvenserna av planförslaget förväntas inte 
ge upphov till överskridande av gällande miljö- 
kvalitetsnormer.

Undersökning av betydande  
miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att planprogrammets 
genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och 
bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 
§. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms 
därför inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer
I dag finns fyra förordningar om miljökvali-
tetsnormer; en för föroreningar i utomhusluft, 
en för vattenförekomst, en för olika parametrar i 
fisk- och musselvatten och en för omgivningsbul-
ler. 

Luftföroreningar
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger nor-
mer för ämnena kvävedioxid/kväveoxid, svavel-
dioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren i utomhusluft. I de luftkvalitetsmät-
ningar som har genomförts i Örkelljunga låg alla 
uppmätta värden klart under miljökvalitetsnor-
merna. Planförslaget beräknas medföra ökad
biltrafik. Ökningen bedöms dock inte vara så
stor att luftkvaliteten påverkas negativt. Det
bedöms därför inte heller finnas någon risk
för att miljökvalitetsnormerna ska överskridas
till följd av förslaget. 

Vattenkvalitet
Vattenförekomst inom planområdet utgörs av 
grundvattnet. Planprogrammets genomförande 
bedöms inte medföra sådan påverkan på grund-
vattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Dagvatten
Planförslaget innebär inte någon väsentligt större 
andel hårdgjord yta än tidigare. Planområdet 
ansluts till det kommunala dagvattenlednings- 
nätet. Planprogrammet innebär att möjligheten 
att fördröja dagvatten utreds. Dagvattnet bedöms 
inte påverka grundvattenförekomsten, under för-
utsättning att det renas. Grundvattenförekomsten 
har idag god kemisk och god kvantitativ status.

Utredningar och analys
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Landskap 
Örkelljunga centrum ligger i en gryta med omgi-
vande höjdryggar. De topografiska förhållandena 
medger att centrum kan bebyggas med relativt 
höga byggnader, utan att till exempel överstiga 
kyrkans högsta punkt. Differensen mellan mark-
nivån inom planområdet och kyrkans högsta 
punkt är drygt 25 meter. Studier av kringliggande 
kvarters topografi och byggnadshöjder ger stöd i 
att kvarteren inom den nya stadsdelen kan tillåtas 
vara mellan fyra och sex våningar höga. 
 
Det har med hjälp av drönare utretts hur hög en 
byggnad skulle behöva vara för att sjöutsikt till 
Hjälmsjön skulle kunna uppnås. På grund av de 
topografiska förhållandena skulle en byggnad 
behöva vara 55 meter hög (ca 19 våningar). Plan-
programmet föreslår inga byggnader med denna 
höjd.

Översiktlig topografistudie. Planområdet markerat med tjock streckad svart linje.

Runt planområdet finns högre landskapsformationer 
som ger stöd för ny bebyggelse mellan 4-6 våning-
ar, såsom kyrkåsen och Lycksta berg.
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Bebyggelsekaraktärer 
Byggnader inom planområdet idag utgörs av: 

Ejdern 6: Engens fabriker
Den gamla industribyggnaden består av 14
sammanhängande delbyggnader uppförda i olika 
omgångar mellan ca 1900-1980. Byggnaderna
är i 1-3 plan. Fasadbeklädnader är tegel, plåt och 
betong, delvis putsad. Takbeläggning består av 
takpapp, gummiduk, plåt, betongpannor och 
eternitplattor. Byggnaden kommer att rivas under 
2022.
 
Ejdern 8: Byggvaruhandel 
Fastigheten är bebyggd med sju delbyggnader i 
två kluster och har lagerkaraktär. Fasadbeklädnad 
är trä och plåt. Takbeklädnad är plåt. 

Ejdern 11: Kontorsbyggnad 
På Ejdern 11 uppfördes är 2003 ett kontorshus.
Byggnaden är i ett plan, har fasad av tegel och tak 
av röda betongpannor.

Engens fabriker på Ejdern 6. Foto: CA consultadministration ab

"Sexvåningshuset" på Ejdern 25.
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Byggvaruhandel på Ejdern 8.

Förrådsbyggnader på Ejdern 25. Basen från skorstenen på David Anders sågverk 
finns bevarad som ett monument.

Ejdern 25: Flerbostadshus 
Bostadshuset på Ejdern 25 i sex våningar uppför-
des 2009. Fasaden är klädd med genomfärgade 
fibercementskivor i vitt och grått. Taket har röda 
betongpannor. Tillhörande förråd och miljöhus 
har dovt grön fasad med stående träpanel och tak 
med röda betongpannor.

Kontorshus på Ejdern 11.

Skorstensmonument 
I anslutning till David Anders gata finns resterna 
efter skorstenen på David Anders sågverk. Skor-
stenen är av rött tegel och har fått ett tak av svart 
papp och ett torn klätt med röd plåt. 
 

Transformatorstation i Pinnå Park.



20   • 

2022 har reglerna för detta ändrats och det har 
kommit en ny förordning om statligt stöd: För-
ordning (SFS 2022:98) om statligt stöd till åtgär-
der för efterbehandling av föroreningsskador.

Markradon
2010 genomfördes mätning av markradon i två 
punkter inom planområdet. Mätpunkterna visade 
på låga halter av markradon, under 10 kBq/m3 
jordluft. Marken klassades därmed som lågradon-
mark.  

Geoteknik och markmiljö 
Området har undersökts geotekniskt i flera olika 
omgångar.
 
Geologi och grundvattenförhållanden beskrivs i 
DGE Mark och miljös undersökning från 2014: 
De ytliga jordlagren inom undersökningsområdet 
utgörs av fyllning. Fyllnadsmaterial underlagras i 
sin tur av naturliga jordarter bestående av isälv-
sediment. Isälvssedimenten utgörs av sand med 
varierande inslag av silt och grus. Underliggande 
berggrund utgörs av urberg i form av gnejs. I när-
området är bergrunden belägen ca 50–55 meter 
under markytan. Grundvattenytans nivå har vid 
tidigare markprovtagning mätts in till ca 1,4 meter 
under markytan i den södra delen av undersök-
ningsområdet. 

2016 utförde DGE Mark och miljö en miljö-
teknisk markundersökning inom fastigheterna 
Ejdern 10, 11, 12 samt Sågverkstorget. I fyra 
av elva analyserade delprover överskreds Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) avseende arsenik, koppar, 
bly och zink samt tyngre oljekolväten i form av 
alifater >C16-C35. Även kobolt och dioxin över-
skred riktvärdena. Utifrån markundersökningen 
konstaterades att det föreligger ett efterbehand-
lingsbehov inom samtliga fastigheter. Påvisade 
föroreningar är ej i detalj avgränsade och kom-
pletterande provtagning rekommenderades innan 
en sådan efterbehandling inleds.

2018 utförde Tyréns en miljöteknisk markunder-
sökning för Ejdern 12. Slutsatsen i den rapporten 
var: "Utifrån rådande föroreningssituation bedöms inga 
vidare utredningar nödvändiga innan
byggnationen startar." 
 
För fastigheterna Ejdern 6 och 8 har provtagning 
ännu inte utförts, eftersom det står byggnader 
här. Fortsatt provtagning krävs. 

I samband med detaljplaneläggningen finns det 
eventuellt möjlighet för kommunen att ansöka 
om bidrag för sanering av förorenad mark. I mars 
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Utdrag ur DGE Mark och Miljös rapport från 2014, som visar 
på att efterbehandlingsbehov efter sågverksverksamheten 
föreligger inom planområdet. Bild: DGE Mark och Miljö
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Vatten och avlopp 
 
NSVA har i planprogrammet utfört en övergri-
pande utredning gällande förutsättningarna för 
vatten och avlopp. Syftet med utredningen är att 
redovisa hur förutsättningarna för den allmänna 
vatten-, spillvatten- och dagvattenhanteringen för-
ändras till följd av planprogrammet. Målet är att 
VA-utredningen ska ligga till grund för utform-
ningen av planskissen.
 
Översvämnigsrisker
Grundvattennivån påträffas på 1,0-1,8 m under 
markytan. Undersökning visade även att grund-
vattenströmningen framför allt förväntas ske 
österut mot Pinnån.

En översiktlig skyfallsanalys har tagits fram av 

Tyréns. För att visa en övergripande bild av plan-
området har en skyfallskartering för planområdet 
gjorts i modelleringsprogramvaran Scalgo Live, 
se bilden ovan. I Scalgo Live sker beräkningar på 
hur vatten rinner i ett område baserat på mark-
höjderna i området. Hänsyn tas till hur mycket 
regn som behövs för att fylla upp de lågpunk-
ter som finns i området. Det tas inte hänsyn till 
något ledningsnät eller markegenskaper (t.ex. att 
vatten rinner olika fort över gräs och betong). 
Regnet anges inte heller utifrån varaktigheter eller 
återkomsttider, utan enbart som en regnmängd 
uttryckt i mm. 

Vilken regnmängd som ska användas i en sky-
fallskartering kan antas på olika sätt och hamna 
mellan ca 10-50 mm. Bilden ovan visar en regn-
mängd på 30 mm, men i planområdet ser skyfalls-

Vid skyfall samlas vatten i Bangatan och i Pinnå Park. Rinnvägar och vattendjup över 10 cm vid befintlig situation 
och en regnmängd på 30 mm i Scalgo Live. Bild: NSVA
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karteringen ungefär likadan ut från en regnmängd 
på 10 mm och uppåt.  

Skyfallskarteringen visar att det finns en vat-
tensamling på Bangatan norr om planområdet. 
Sedan rinner vattnet västerut och vidare mot en 
nedsänkt yta i sydvästra hörnet av planområdet 
(Pinnå Park). Inom planområdet finns det inte 
några större områden där det samlas vatten.

VA-ledningar
Planområdet ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten, 
och det finns befintliga VA-ledningar i anslutning 
till området. Befintliga vattenledningar finns i 
Bangatan, i David Anders gata samt i Ågatan. För 
spillvatten finns ledningar i Bangatan och i David 
Anders gata. 
 
Av de befintliga ledningarna av annat slag än VA, 
är det endast en del av elledningarna som omfat-
tas av ledningsrätt Både inom planområdet och 
längs med planområdets gräns går ledningsrätten 

Nedläggning av de första rören till Örkelljungas första avloppsledning I Bangatan. Till höger ser man nuvarande  
"Blå huset". (Örkelljunga kommuns fotosamling,)

1137-311.1, och i direkt anslutning till planområ-
det ligger 1257-472.2. Övriga ledningar inom och 
i nära anslutning av planområdet saknar lednings-
rätt. 

NSVA har i den översiktliga VA-utredningen 
utgått från 500 nya bostäder med 1,8 boende 
per bostad. Dimensionerande flöde kan skil-
ja sig något om det blir färre bostäder och fler 
verksamheter. Hushållsstorleken i Örkelljunga 
kommun avviker också något från schablonen 
1,8. Medelstorleken på ett hushåll i Örkelljunga är 
2,15 personer. Kompletterande VA-utredningar 
behöver göras för efterföljande detaljplan.

VA-huvudmannens ansvar för dagvatten ser 
olika ut beroende på områdets karaktär. I ett 
tätbebyggt bostadsområde är VA-huvudmannen 
ansvarig för 5-årsregn vid dämning i ledning samt 
20-årsregn vid dämning i marknivå. I centrum-
områden ansvarar VA-huvudmannen i stället för 
10-årsregn vid dämning i ledning samt 30-årsregn 
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vid dämning i marknivå. Då ambitionen är att 
planprogrammet för Origo ska innehålla en hel 
del grönytor har området kategoriserats som tät 
bostadsbebyggelse. Dagvattenberäkningarna har 
därför baserats på 5- och 20-årsregn. Eftersom 
marken kommer att få bestämmelsen centrum-
område i plankartan, är det viktigt att säkerställa 
att den sammanvägda avrinningskoefficienten 
hamnar runt 0,6 för hela området. 

I beräkningen av fördröjningsvolym har utflödet 
satts till 0,8 l/s och hektar, vilket är det maximala 
flöde som Örkelljungaåns nygrävningsföretag har 
dimensionerats för. 

Dricksvatten 
Beräknat dimensionerande dricksvattenflöde 
inom planområdet hamnar på ca 15 l/s. Denna 
utredning befinner sig i ett tidigt skede av ex-
ploateringsprocessen och dricksvattenflöden har 
beräknats i ett översiktligt läge. En mer noggrann 
beräkning behövs för att säkerställa ett optimerat 
system med avseende på tryckförhållanden och 
dricksvattenkvalitet.
Befintligt vattenverk och ledningsnät är inte 
dimensionerat för det tillkommande vattenflödet, 
och det kan komma att krävas stora investeringar 
för att nå önskad kapacitet. Det finns behov av en 
utredning kring den framtida vattenförsörjningen 
för att planprogrammet ska kunna genomföras. 

Spillvatten
Kapaciteten på spillvattenledningar runt planom-
rådet är ca 50 l/s i Bangatan och ca 20 l/s i David 
Anders Gata. Då befintligt spillvattenledningsnät 
har vissa begränsningar i sin kapacitet kommer 
utbyggnaden att kräva uppdimensionering.

Dagvatten och fördröjningsbehov
Den fördröjning som krävs för att klara ett 
20-årsregn med klimatfaktor 1,25 är en yta om 
4500 kvm, med ett permanent vattendjup på 

0,6 meter och ett totalt vattendjup på 1,8 meter. 
Denna volym är den största erforderliga enligt de 
krav som ställts. Genom att arbeta med fler typer 
av dagvattenlösningar kan denna volym minskas.  
Dammarna bör införlivas i parkområdena i plan-
programmet.
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Offentlig och kommersiell service 
Byggande enligt planprogrammet förväntas 
medge cirka 500 nya bostäder. I Örkelljunga är ett 
medelhushåll 2,15 personer, vilket alltså innebär 
en uppskattad befolkningstillväxt med knappt 
1100 nya invånare. 1100 nya invånare kommer att 
innebära ett ökat behov av offentlig och kommer-
siell service. 

Spacescape har i sin "Bostadspotential Stockholm" 
en analysmodell som schablonmässigt illustrerar 
vilka behov av offentlig och kommersiell service 
som fler bostäder genererar. 500 nya bostäder 
gnererar enligt modellen:
• 3 nya butiker
• 2 nya restauranger 
• 1 ny förskola 
• 0,5 ny grundskola
• 0,5 ny livsmedelsbutik
 
Mobilitet
I arbetet med planprogrammet har Tyréns AB ta-
git fram en Trafikutredning för att besvara fråge-
ställningar om trafikalstring, parkering, reglering 
och gatusektionsutformning.

Den nya bebyggelsen bedöms alstra ungefär 2750 
personresor/dygn exklusive nyttotrafik. Av dessa 

resor sker ungefär 24% (665) med bil, 6% (175) 
med kollektivtrafik, 10% (262) med cykel och 
59% (1608) till fots.

Kapacitetsberäkningar visar att det inte blir några 
kapacitetsproblem i korsningarna mot Bangatan. 
Det finns inga behov av exempelvis cirkulations-
platser eller svängkörfält. 
 
Planprogramsområdets läge är ur mobilitetssyn-
punkt mycket gott. Strax norr om området, i di-
rekt anslutning, finns Örkelljunga busstation med 
busslinjer till Helsingborg, Markaryd, Ängelholm 
och Hässleholm. På gamla Banvallen, strax norr 
om planprogramsområdet finns cykelvägen som 
knyter samman alla kommunens byar och därmed 
gör det möjligt att cykelpendla inom kommunen. 
I planprogramsområdets södra del går Skånele-
den. (Se även analys av landskap och mobilitet på 
sidan 17).

Enligt kommunens parkeringsnorm är parke-
ringsantalet för flerbostadshus 1,0 per bostad i 
hela kommunen. Just för planprogramsområdet 
anses det enligt utförd trafikutredning rimligt att 
reducera parkeringsantalet till 0,83 per bostad i 
flerbostadshus, med tanke på det optimala kollek-
tivtrafikläget. 415 nya p-platser behövs. 

500 nya bostäder!

3 
nya butiker

2 
nya restauranger

1 
ny förskola 0,5 

ny grundskola

0,5 
ny livsmedelsbutik

415 
nya parkeringsplatser

Schablonmässig uppräkning av det behov av service som 500 nya bostäder medför.
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Tidig medborgardialog
All samhällsplanering är ett dynamiskt grupparbe-
te. Det är många aspekter som behöver behandlas 
och det är olika personer som har bäst kompeten-
ser i varje specifika ämne. En viktig grupp är de 
som idag bor och verkar i området. I arbetet med 
det här planprogrammet har kommunen använt 
sig av tidig dialog via en dialogkarta på kommun- 
ens webbplats. Dialogkartan var tillgänglig på 
kommunens webbplats från juni 2021-augusti 
2021, vilket påannonserats via lokaltidningen och 
kommunens Facebook-konto. Synpunkterna som 
kom in har sammanställts i ordmolnet ovan.

Det är en fördel att synpunkterna kommer in i ett 
tidigt skede, möjligheten för att inkludera syn-
punkterna i planförslaget är större. Kommunens 
uppfattning är att föreslaget program ligger i linje 
med inkomna synpunkter. Majoriteten av syn-
punktslämnarna var mellan 20-39 år och fördel-
ningen mellan män och kvinnor var nästan helt 
jämn, med en liten övervikt på män.  
 
I planförslaget har kommunen tagit fasta på öns-
kemål om fler bostäder, fler lokaler i bottenplan, 
attraktiva torgbildningar, gärna med inslag av 
vatten, bevarande av skorstensmonumentet, grö-
na parker, gröna gator med träd och gärna högre 
hus. Kommunen bedömer det som att alla inkom-
na synpunkter har gått att väva in i planförslaget. 

Barnperspektiv  
Barn från Trollbackens förskola och elever i års-
kurs 6 på Mårdenskolan har involverats i en tidig 
dialogfas. 
 
Dialogmötet med årskurs 6 på Mårdenskolan 
utfördes den 2 juni 2021. Inledningsvis berättade 
planavdelningen om samhällsplanering och om 
varför det är viktigt att just barn och unga invol-
veras i samhällsplaneringen. Det vi planerar för 
idag är hur det ser ut i framtiden - vi planerar för 
hur samhället ser ut när ni är vuxna. Därför är 
det jätteviktigt att ni får vara med och tycka till 
om hur ni vill att det ska vara i framtiden. Vad är 
viktigt för er? Vad ska utvecklas? Vad ska bevaras? 
Eleverna fick därefter utföra två övningar, en 

Ordmoln utifrån inkomna synpunkter i dialogkartan som var aktiv på  
kommunens webbplats sommaren 2021.

Statistisk uppföljning på vilka som deltog i dialog-
kartan på kommunens webbplats sommaren 2021.
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Ordmoln från mentimeter. Årskurs 6:s svar på hur området används idag.

utfördes den 9 juni 2021. Sex barn i åldern 5-6 år 
och två pedagoger följde med planavdelningen på 
en promenad genom området. Metoden bestod 
snarare i att observera hur barnen rörde sig i 
området och vad deras sinnen uppmärksammade, 
än i att diskutera eller intervjua. Matvarubutikerna 
i centrum var tydliga landmärken, som alla barnen 
hade en relation till. Att röra sig utmed gatorna 
kändes inte alltid tryggt, och ännu otryggare på 
en parkeringsplats. Bilister visar inte alltid hänsyn, 
trots uppenbart små barn i reflexväst i trafiken. 
Barnen fascinerades av höjden på  6-våningshus-
et. När de tittade på husen var det mycket reflek-
tioner kring fasadfärger. Färgglatt är fint. Växtlig-
het i den lilla skalan uppmärksammas av barnen, 
som gärna plockar det som växer eller beundrar 
insekter i vägkanten. Fåglar och djur i allmänhet 
var intressanta. Skateparken upplevdes som en 
otrygg och farlig plats för en del av de små barn-
en, eftersom många ungdomar brukar vistas där.  
 
Utifrån dialogpromenaden med barnen tar plan-
förslaget fasta på vikten av genomtänkt färgsätt-
ning och omsorg i gestaltningen av det offentliga 
rummet - gator, parker och torg. 

individuell mentimeterövning och en kartövning 
i grupp. I mentimeter-övningen fick eleverna 
svara på två frågor: "Hur använder du det här området 
idag?" och "Hur skulle du vilja använda platsen i fram-
tiden?" Nedan ses svaren på frågan "Hur använder 
du det här området idag?" i ett ordmoln. Av svaren 
att döma är det inte i många fall som målpunkten 
finns inom programområdet, utan området är 
snarare en del av samhället som man rör sig ige-
nom för att nå andra målpunkter, som fritidsakti-
viteter, matvarubutiker, skateparken, skridskoba-
nan på landis eller beachvolleyboll planen. 
På frågan om vad man vill se på platsen i framti-
den är svaren spridda. Många är överens om att 
det ska vara ett modernt område, med bostäder 
och service. Exempel på saker som nämndes 
var: biograf, restaurang, klädesaffär, leksaksaffär, 
park med lekplats och badland. Ambitionen är 
att planförslaget ska leva upp till elevernas öns-
kemål om ett modernt område med bostäder och 
service. Platsen skulle utifrån elevernas svar vara 
lämplig för en fritidsgård eller ett aktivitetshus. 
Se artikel om samarbetet med Mårdenskolan här: 
https://www.hd.se/2021-06-13/elever-far-tycka-
till-nar-orkelljunga-planeras. 
Dialogpromenaden med Trollbackens förskola 

”Mina fötter alltså. De liksom bara går. 
Jag styr inte.” - förskolebarn på dialogpromenad. 

... något att planera trafik utifrån...
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Planförslag

Parkeringshus

Pa
rk

er
in

gs
hu

s
D

av
id

 A
nd

er
s 

ga
ta

Pinnå Park

Örkelljunga busstation



•   29Illustrationsplan. Se även separat illustrationsplan, som är skalenlig.

Parkeringshus

Bangatan

Pinnån

Pinnå Park

Örkelljunga busstation

Skateparken



30   • 

Livet på Origo 2040 
 
Gunnel, 5
"Hela världen är så fin" säger Gunnel, när hon går 
med pappa längs Pinnån i den lummiga parken. "Tit-
ta, en ekorre!" De är på väg hem till Gunnels kusiner 
som bor på sjätte våningen i det hallonbåtsröda 
trähuset med stora fönster. Gunnel drar handen i 
den klippta idegranshäcken på kusinernas innergård. 
Så mjuk. Där är de ju, kusinerna! De åker rutschka-
nan på lekplatsen på innergården. Gunnel kastar sig 
in i leken. 

Leyla, 26  
Leyla kommer cyklandes på supercykelstråket in i 
Örkelljunga centrum. Hon började från Åsljunga kl 
16:40, och nu 20 minuter senare anländer hon till sin 
arbetsplats. Idag har hon kvällspasset i den välre-
nommerade  restaurang- och vinbaren på Origo. Det 
är fantastiskt roligt att jobba i restaurang i Örkel-
ljunga - man får så fina kundrelationer och  
stammisar. Restaurangen är känd för det fina 
mathantverket och de lokala råvarorna. Byggnaden
som restuarangen ligger i är verkligen något ex-
tra, så fint utformad med spännande arkitektur. En 
arbetsplats att vara stolt över. När passet är slut är 
det tryggt och säkert att cykla supercykelstråket 
hem igen. Det är många som cyklar här, dygnets alla 
timmar. Är Leyla för trött går det lätt att lasta cykeln 
på superbussen till Åsljunga.

Marcus, 38
"Skynda er, vi blir sena!" ropar Marcus till sina tre 
små barn i kapprummet på förskolan Högkullen. Det 
är hämtning på gång. Barnen berättar sprudlande 
om sin roliga dag på hälsoförskolan, medan Marcus 
trampar lådcykeln genom Örkelljungas kvarter. Det 
är verkligen mysigt att bo just här tänker Marcus, 
när han svänger in med lådcykeln i den fina allén på 
Origo. De cyklar genom stadsdelen och når så mål-
punkten "Pinnå Park". Nu blir det gympa i parken, 
inklusive barkbåtstävling i dammen. Någon bil har 
inte familjen, men bostadsrättsföreningen har en 
bilpool och det finns alltid lediga bilar i parkerings-
huset. Dock är det sällan som Marcus behöver bil - 
det mesta går att nå med cykel eller buss. 

Koncept:
Attraktivt, hållbart och stadsmässigt. 

Origo i Örkelljunga centrum är år 2040 en levan-
de stadsdel med den täthet och stadsmässighet 
som präglar en stad. Moderna lägenheter med  
direkt närhet till Örkelljunga busstation, den ser-
vice som kärnan erbjuder och närheten till  
naturen attraherar en varierad skara att bosätta 
sig. Här finns något för alla. Möjlighet till en 
avstressande livsstil nära naturen, men med flera 
städer inom bekvämt pendlingsavstånd är ett 
klockrent val. Örkelljungas möjligheter är inte 
längre en hemlighet.

Konceptet för den nya stadsdelen – Attraktivt, håll-
bart och stadsmässigt.

“First life, then spaces, then buildings. The other 
way around never works.” - Jan Gehl, dansk arkitektlegend
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Ebba, 46 
Ebba sätter sig bekvämt tillrätta på Superbussen till 
Markaryd. I handen har hon sitt hållbart producera-
de take-away kaffe i muggen hon själv drejat i po-
larens ateljé i kvarteret och den nybakta frallan från 
caféet mittemot stationen. Efter att hon ankommit 
Markaryd väntar ett byte till tåget mot Halmstad, där 
hon nyligen börjat sitt jobb som IT-konsult. Trots  
bytet är det extremt smidigt att pendla och väl 
hemma i Örkelljunga stiger hon i princip av bus-
sen nästan på tröskeln till lägenheten. Efter jobbet 
brukar Ebba vara så mycket det går i naturen. Hon 
har ett stort engagemang i miljön och känner att det 
ger henne mycket att bo med naturen inpå knuten. 
Pinnåområdet, med det spännande lavinlandskapet 
är som balsam för själen.

Fatima, 12
Skoldagen är slut och Fatima lämnar Mårdenskolan 
till fots. Hon har sällskap med sina kompisar Greta 
och Olle. Idag är det biovisning i fritidsgården Origo. 
Kompisarna har länge längtat efter att få se Shrek 8. 
Nu är det dags! Efter filmen blir det att hänga i all- 
aktivitetshuset till klockan 17. Då går Fatima själv 
hem genom Origo till lägenheten. Fatima och hen-
nes föräldrar upplever det som tryggt, eftersom det 
finns gång- och cykelväg och eftersom det är en 
levande stadsdel med liv och rörelse.
 
Niels, 77
Niels är väldigt nöjd med sitt nya boende på Origo. 
Han har bott i kommunen sen 2010-talet, först i ett 
fritidshus i Fasalt och sen i en villa på Lidarna. Nu var 
det dags att flytta till lägenhet och valet föll på de 
moderna lägenheterna på Origo. Här har Niels nära 
till all service, butiker, vårdcentral, bank och apotek. 
Eftersom han inte längre kör bil är det också en 
fördel att det är så lätt att åka med bussen, både till 
Ängelholm, Helsingborg, Markaryd och Hässleholm. 
Den lummiga, gröna utsikten mot Pinnån från lägen-
heten är underbar!

Livet på Origo. Foto: istockphoto.
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Platserna 
 
Gatorna
David Anders gata utformas som områdets  
huvudgata, medan parallellgatan närmast i öster  
blir en ”B-gata” och övriga gator i området 
”C-gator (=kvartersgator). Huvudgatan har gång- 
och cykelbana, trädrad och eventuellt kantstens-
parkering/angöringsplatser. B-gatan har trädrad 
och utformas med gång- och cykelbana som 
ansluter till kopplingen över Pinnån mot Skytte-
parksområdet i söder. I norra delen av B-gatan, 
i anslutning till Bangatan är sektionen bilfri till 
förmån för oskyddade trafikanter. Tillfart till ett 
av områdets två parkeringshus är också i denna 
sektion. C-gatorna utformas med gångbana. 
 
Det anses inte lämpligt att reglera vissa gator i 
området med enkelriktningar. Hastighetsbegräns-
ningen i hela området, inklusive David Anders 
gata bör vara 30 km/h. Inga ombyggnader av 
gatukorsningar krävs på grund av kapacitet. 
 
För att uppnå stadsmässighet strävar kommunen 
genom planförslaget att ha sammanhållna gatu-
rum, som avgränsas av fasader, alléer och häckar 
och som inte flyter ut i stora tomma ytor. Gatu- 
strukturen som föreslås ska leda till säkra och 
trygga gator, med liv och rörelse. Oskyddade  
trafikanter ska vara ett självklart inslag i gatu- 
miljön. 

Alléerna
Utmed David Anders gata och den parallella 
B-gatan föreslås trädrader. Dessa är extremt vik-
tiga ur flera avseenden, ekologiskt, socialt och es-
tetiskt. Alléerna bidrar till stadsdelens gröna profil 
och innebär också flera ekosystemtjänster. Befint-
liga gatuträd i Örkelljunga är i huvudsak klotlönn 
(Storgatan och Nya Torg) och lind (Bangatan och 
Terrassen). Det finns också till exempel japanskt 
körsbär på Klockplatsen och ek i norra delen av 
Storgatan. Träden som väljs som alléträd ska vara 
tåliga för den ansträngda situation det innebär att 
växa i gatumiljö, härdiga för zon 3 och redan vid 
plantering tillräckligt stora för att alléeffekt ska 
uppnås.

Sektioner för de olika gatorna inom planprograms-
området. 
Ur Tyréns trafikutrednig.
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Principutformning av norra delen av B-gatan, för 
tillfart till parkeringshus i bilfri gata.  
Ur Tyréns trafikutrednig.

Områdets föreslagna gatustruktur. 
Ur Tyréns trafikutrednig.
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Torgen 
Inom planprogramsområdet finns tre torg eller 
platsbildningar i det offentliga rummet som krä-
ver särskild omsorg vid gestaltningen.  
 
1. Skorstensmonumentet som sparats från Såg-
verkets tid förslås bevaras och bli ett inslag på ett 
torg invid David Anders gata. Det är viktigt att 
torget avskärmas åt väster, så att det inte flyter ut 
i gatan. 
 
2. Utmed samma tvärgata bildas ett mindre torg 
mitt i stadsdelen. Torget får gärna ha gröna inslag, 
som gör det till en trevlig plats att vara på. Ett 
konstverk eller en skulptur skulle passa på detta 
torg.

3. I korsningen mellan "B-gatan" och Bangatan 
blir en mindre platsbildning, där den bilfria gatan 
och infarten till parkeringshuset ska samsas (se 
principutformning på förra sidan).  
 
Parkerna 
Parkerna är otroligt viktiga inslag, som också 
behöver inrymma funktionen av fördröjnings- 
dammar. Ytan som i äldre planer benämnts "Såg-
verkstorget" och Pinnå park behöver gestaltas 

och anläggas så att magasin om 4500 kvm tillska-
pas. Vattenytorna kommer att bli positiva inslag i 
stadsmiljön. 
 
I nordöstra delen av planprogramsområdet bildas 
också en ny parkyta, som kan bli områdets stads-
delspark.
 
Åpromenaden 
Pinnån, som angränsar planområdet i sydöst före-
slås tillgängliggöras och lyftas fram i Örkelljungas 
stadsbild genom en åpromenad och ett grönt 
parallellt stråk. Åpromenaden finns i praktiken 
redan idag, där också Skåneleden går, men den 
kommer att lyftas fram och bli mer tillgänglig 
genom exploateringen.
 
Innergårdarna 
Grönskan på kvartersmark, på kvarterens inner-
gårdar, kan bidra mycket till att skapa attraktivi-
tet och grönska. Förrådsbyggnader får gärna ha 
gröna tak, som bidrar till dagvattenfördröjning, 
ekosystem för växter och djur och trevlig utsikt 
från de nya husen. Gårdar med lekmiljöer är vik-
tiga. Det är ocskå på innergårdarna som behovet 
av cykelparkering enligt kommunens parkerings-
norm behöver lösas.

Åpromenaden längs Pinnån blir mer tillgänglig ge-
nom planförslaget.

Torg eller platsbildning

Park

Tidigare kallat 
"Sågverkstorget"

1. 2.

3.

Pinnå Park
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Husen 
Utformning
I samarbetet med den politiska referensgruppen 
framkom tydliga önskemål om att byggnaderna i 
denna nya stadsdel behöver vara attraktiva, mo-
derna och estetiskt tilltalande, eftersom vi kom-
mer att leva med byggnaderna i flera generationer. 
Hög arkitektonisk kvalitet ska eftersträvas.
 
Användning och funktion
Planprogrammet föreslår åtta nya kvarter med an-
vändning centrum, bostäder, handel och kontor. 
Kommunen vill uppnå en tät blandstad, varför 
stora markparkeringar inte kan föreslås. I två av 
kvarteren behöver det finnas parkeringshus med 
vardera 75 parkeringsplatser. Resterande behov 
av parkeringar, som inte löses genom de 150 i 
parkeringshus, löses genom småskalig parkering 
på gårdarna. Parkeringsbehov ska lösas på kvar-
tersmark. 
 
Bostäderna ska vara attraktiva, varierade och 
moderna. Enligt kommunens Riktlinjer för bo-
stadsförsörjning finns ett behov av bostadsrätter 
för balans på bostadsmarknaden. I bottenplan ska 
finnas möjlighet för verksamheter, såsom butik, 
restaurang eller allaktivitetshus/fritidsgård.

Täthet och stadsmässighet
Planförslaget föreslår varierade byggnadshöjder 
mellan fyra till sex våningar. Stadsmässigheten på 
Origo kommer bli högre än vad som idag finns i 
Örkelljunga. Motiv för täthet och höjd är bland 
annat att stadsdelen har kommunens absolut  
bästa kollektivtrafikläge, som ska komma så 
många boende som möjligt tillgodo, men också 
det stöd för högre byggnader i topografin som 
platsen innebär. (Se sidan 15). Entréer ska vara 
mot gata. 

Färgsättning och fasadmaterial
För Ejdernområdet i söder finns ett framtaget 
färgsättningsprogram. Omsorg kring färgsättning-
en för detta Örkelljungas mest centrala område är 
en prioriterad fråga. Ovan ses förslag på fasadfär-
ger som är både traditionella och moderna. Kon-
trast mellan en traditionell fasadfärg, som falurött 
och modern arkitektur kan förhöja helhetsupple-
velsen. 
 
Fasader ska vara av gedigna, hållbara material som 
bidrar till att stadsdelen upplevs attraktiv och som 
ger en god helhetsverkan i området. Eftersom 
Origo tidigare varit platsen för Skånes största 
sågverk och eftersom Örkelljunga är en träd- och 
skogrik bygd är fasader av trä, men också hela hus 
med trästommar eftersträvansvärt.

Faluröd 
NCS 5040-Y80R

Guldockra  
NCS 3560-Y20R

Caput mortum  
NCS 6030-Y90R

Zinkgrönt  
NCS 2020-G30Y

Zinkgrönt 
NCS 8010-G30Y

Järnoxidgult  
NCS 1030-Y20R

Grön umbra  
NCS 3005-Y20R

Grön umbra  
NCS 1505-Y20R

Järnoxidsvart  
NCS 9000-N

Kromoxidgrönt  
NCS 6030-G30Y

Förslag till färgsättning för Origo. Omsorg kring färgsättningen förutsätts vid utvecklingen av 
den nya stadsdelen. Inte minst barnen poängterade under dialogerna som utförts i projektet 
att fasadfärger har stor betydelse för hur byggnader upplevs.
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Genomförande

Etappindelning
Planprogrammet beskriver ett större utbygg-
nadsområde varvid utbyggnaden förväntas ske 
etappvis. För den kommunägda marken avses 
planläggning kunna inledas efter att planpro-
grammet godkänts i Kommunfullmäktige. Det är 
lämpligt att de tre mest nordliga kvarteren i den 
nya stadsdelen, längs Bangatan är etapp 1. Frågor 
att ta hänsyn till i den kommande planläggningen 
och i genomförandet är bland annat saneringsbe-
hovet, VA-kapaciteten, markägoförhållandena och 
avsiktsförklaring eller markanvisningsförfarande.

Ekonomi 
En översiktlig uppskattning av kostnader för 
exploateringen har utförts med ett tidigt utkast av 
planprogrammet som utgångspunkt. Utgifterna 
utgörs bland annat av kostnader för marksane-
ring, detaljplaneläggning, fastighetsbildning och 
färdigställande av allmän plats. Inkomsterna kom-
mer främst från försäljning av mark med bygg-
rätter. Uppskattningen visar att utgifterna utifrån 
dagens förutsättningar och marknadsvärde inte 
kommer att täckas av inkomsterna. 

På grund av osäkerheterna i detta tidiga skede är 
det svårt att bedöma storleken på både utgifter 
och inkomster. Ambitionsnivå påverkar utgifter-
na. Marknadsläget vid försäljningstillfället på-
verkar marknadspriset på byggrätterna och även 
försäljningstakten.  
 
Stadsdelen Origo är en viktig och attraktiv om-
vandling av centrum med möjliggörande av 
många nya bostäder i stationsnära läge och bör 
genomföras trots den översiktliga uppskattning-
ens negativa resultat.  

Uppskattningen kommer att brytas ner och delas 
in i olika etapper i samband med detaljplanelägg-
ning för att få en mer detaljerad bild över inkom-
sterna och utgifterna för området. 
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