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VD-ORD

Rekordhög investeringstakt 
– och fortsatt högt tempo
Den globala pandemin sammanföll med Örebroportens 
mest investeringstunga år någonsin. Covid-19, med 
ökat hemarbete och ökad social distansering, ökade 
dessutom hastigheten på det redan inledda digitali-
seringsarbetet. Pandemins effekter förändrade även 
kraven på framtidens kontorsarbetsplats till att vara 
mer av en mötesplats och mindre renodlad arbetsplats. 
Lägg till det slutspurten på bygget av Kulturkvarteret 
och ombyggnaden av det egna kontoret.

Det blev på många sätt ett mycket speciellt och min-
nesvärt år för Örebroporten.
 Vi lät vd Jeanette Berggren och styrelseordförande 
Lennart Bondeson reflektera över 2020 från sina delvis 
olika perspektiv samt blicka framåt. En sak är säker: 
Örebro fortsätter att växa, pandemi eller inte, och 
Örebroporten fortsätter att hålla en hög digitaliserings- 
och investeringstakt.
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Jeanette Berggren:
  2020 dominerades av den globala pandemin. Hur påverka-

des Örebroporten och hur hanterade ni krisen?

– Det var en snabb omställning, bland annat att vi uppmanades att 
jobba hemifrån. På ett sätt var det bra tajming, eftersom vi då var 
mitt i ombyggnaden av vårt eget kontor och redan börjat jobba 
mer från hemifrån. 

– Annars gjorde vi som alla andra i ”kommunfamiljen” s k 
omfallsplanering; hur skulle vi klara verksamheten om hälften 
eller fler av våra medarbetare skulle bli sjuka? Det var den första 
åtgärden och ganska nyttigt att granska verksamheten kritiskt och 
identifiera vilka funktioner i vår verksamhet som absolut inte får 
ligga nere. Vi har exempelvis vissa hyresgäster som har samhälls-
viktig verksamhet och det måste vi förstås prioritera om vi har 
brist på resurser. Vi drabbades nu inte så hårt, men vi har ändå 
nytta av den genomgången.

– Vi har heller inte sett någon minskad efterfrågan på lokaler 
under pandemin, tvärtom faktiskt. Det är ett tecken på att Örebro 
fortsätter att växa, både med etableringar och med expanderande 
verksamheter. 

  Hur ser du generellt på kontorsmarknaden  

i spåren efter pandemin?

– Det vi sett är att hyresgästerna inte vill ha lika tight på arbets-
platsen som tidigare när man effektiviserat. Man vill ha lite luf-
tigare, inte sitta i knät på varandra. De önskar också mer sociala 
ytor. Jag tror arbetsplatsen blir viktig även i framtiden som ett 
kitt för verksamheten, men mer som mötesplats än som renodlad 
arbetsplats.

  Många hyresgäster hade ett tungt år på grund  

av pandemin. Hur har Örebroporten agerat för dem?

– Vi har gjort tre typer av insatser. För det första har vi i några fall 
kortsiktigt hjälpt till med likviditeten genom att ge anstånd med 
hyran under en period. Vi har även gett hyresrabatter för vissa 
under en period. Båda insatserna grundar sig på hyresgästens situ-
ation och vad man själva gjort för att anpassa verksamheten samt 
vilar på en affärsmässig grund. Vi har även hjälpt våra hyresgäster 
att nå sina kunder på andra sätt, exempelvis upplät vi mark till 
restaurang 4:e våningen för sin drive in-verksamhet.

  I skrivande stund planeras det för inflyttning i Kulturkvar-

teret i sommar. Vad är din känsla när projektet nu är i hamn?

– Det är en lite overklig känsla faktiskt. Inför slutbesiktningen i 
februari var jag och ordförande Lennart Bondeson där och fick en 
guidning. På grund av pandemin har vi hållit oss borta från byg-
get. Det var en mäktig upplevelse! Jag är stolt över vad vi åstad-
kommit, men mest glad för örebroarnas räkning.

  Projektet höll både budget och tidsplanering.  

Vad var nyckeln till det?

– Vi har jobbat mycket välorganiserat. Det har varit tydliga 
mandat, när beslut fattas och av vem. Projektledningen har 
även jobbat grundligt med riskanalyser och riskhantering. 
Dessutom har många varit engagerade och bidragit med mycket 
klokskap. Pandemin krävde delvis ett annat sätt att jobba, men 
även det har klarats av galant.

  Under 2020 blev det klart att SCB blir ankarhyresgäst  

i det nya kontorshuset Kexfabriken 2 på Norr.  

Vad betyder det för Örebroporten och Örebro?

– Vi är glada att Örebromarknaden kunde erbjuda lösningar 
som SCB efterfrågade. Vi betraktade oss hela tiden som ett 
reserv alternativ, som ett komplement till den övriga markna-
den, och förstod i somras att SCB ansåg att vi var den part som 
hade den bästa totallösningen för dem. Det är alltid roligt och 
utvecklande att jobba med professionella beställare med höga 
ambitioner, det sporrar oss.

  Köpet av de två fastigheterna vid Truckstop för tekniska 

förvaltningen kom oväntat och var en snabb affär. Berätta.

– Ja, vi hade under vintern/våren 2020 utrett en lokalisering 
vid Glanshammarsvägen på Norr. Det var ett jättefint nybygg-
nadsförslag och det var på väg till beslut när fastigheterna vid 
Truckstop dök upp på marknaden i slutet av juni. Vi snabbut-
redde under sommarveckorna och internt i kommunfamiljen 
var vi i mitten av september överens att det var detta alternativ 
vi borde gå i mål med. Det var snabbt marscherat.

  Digitalisering går som en röd tråd genom  

Örebroportens verksamhet 2020. Vad är bakgrunden?

– Redan för tre fyra år sedan började alla konferenser i fast-
ighetsbranschen att handla om digitalisering. Vi har nosat på 
att hänga på utvecklingen, som ett mindre bolag kan vi ju inte 
driva utvecklingen. Men vi vill ligga i framkant. Pandemin har 
hjälpt oss att skynda på inom vissa områden.

  Örebroporten har även bildat en digitaliseringskommitté 

och utsett en utvecklingsledare för digitalisering. Varför?

– Under 2019 funderade jag mycket på hur vi ska organisera 
oss i digitaliseringsfrågan. Det är inte busenkelt. Förut kunde 
man ha en IT-chef som höll i den här frågan, men numera 
handlar det om verksamhetsutveckling som berör alla. Alltså 
måste alla vara med i arbetet och det finns kompetens lite var 
stans i verksamheten.

– Därför startade jag digitaliseringskommittén i januari 
2020 med 14 ledamöter, faktiskt var tredje medarbetare på 
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Örebroporten. En del i ledningsgruppen blev kanske lite för-
vånade, men det har blivit ett himla drag i den  kommittén! 
Nu är det verkstad på riktigt när det gäller den digitala 
utvecklingen.

  Finns det fallgropar i den snabba digitaliseringen?

– Det vi hela tiden måste se upp med är säkerhetsaspekten. 
Det finns duktiga hackers som vi måste förhålla oss till, även 
om vår organisation inte alltid hanterar absolut känsligaste 
informationen. Vi måste förstås ändå vara vaksamma hur vi 
hanterar data. Och se till att vi som medarbetare inte är den 
svaga länken i kedjan. Alla verksamheter drabbas av fisching 
och annat som går ut på att lura oss individer att släppa in 
externa i systemen.

  Under året har Örebroportens vd-stab kompletterats 

med en affärs utvecklare.  

Vad förväntar du dig av den satsningen?

– Vi har länge varit väldigt projektintensiva och har samtidigt 
flera utvecklingsfastigheter som kräver ett mer långsiktigt 
arbete. Jag tänker på Kvinnerstaområdet, Svampenterminalen 
och lokalerna som tekniska förvaltningen lämnar på Asphol-
men. Det här arbetet tar tid, det tar månader och år innan 
idéer kan realiseras. Här kommer vår nya affärsutvecklare 
göra nytta. Dessutom blir det en avlastning för mig i rollen 
som vd.

  Örebro växer snabbt. Kan örebroarna förvänta  

sig några nyheter under 2021 när det gäller arenor  

inom fritidssektorn för exempelvis simning,  

friidrott, ishockey och bollsporter?

– Nej, det är fortfarande på planeringsstadiet. Det är inga 
beslut fattade, men det finns flera som jobbar i den rikt-
ningen. Exempelvis vill simmarna ha bättre förutsättningar 
och friidrotten jobbar för en utomhusarena. Vi är med i några 
av de samtalen.

  Vi är våren 2021 fortfarande i en pågående  

pandemi. Vad har du för förväntningar på året  

för Örebroportens del?

– Pandemi eller inte, 2020 var vårt mest investeringstunga 
år någonsin, totalt 412 miljoner kronor. Budgeten för 2021 
ligger på nästan samma höga nivå, bland annat arbetet med 
upprustningen av Stadsbyggnadshus 1, tekniska förvaltning-
ens nya lokaler i Berglunda och bygget av Kexfabriken 2. 
Det blir full fart även 2021.

Lennart Bondeson: 
  2020 var det mest investeringstunga året någonsin för  

Örebroporten. Hur har bolagets organisation klarat av det?

– Ja, drygt 412 miljoner kronor och Kulturkvarteret står för  
250 miljoner kronor av det. Det visar att Örebroporten klarar av 
stora satsningar väldigt bra. Jag har följt arbetet nära och trots 
pandemin har organisationen klarat av arbetet bra.

  Fanns det någon oro och extra vaksamhet från  

styrelsens sida under året, dels de stora investeringarna,  

dels pandemins eventuella påverkan?

– Nej, egentligen inte. Det finns en stor förmåga hos både 
företagsledningen och organisationen att klara stora åtaganden. 
Sedan blev belastningen extra stor av två anledningar; dels 
köpet av Engströms lokaler vid Truckstop som innebar en tight 
tidplan, dels SCB:s flytt till nya lokaler i Kexfabriken 2. De två 
affärerna krävde extra mycket av organisationen och några extra 
styrelsesammanträden under hösten.

  Krävde det något extra av styrelsen?

– Nja, jag har sedan tidigare en tät kontakt med vd, vi träf-
fas eller pratar med varandra i telefon minst en gång i veckan. 
 Kulturkvarteret har utvecklats helt enligt plan. Sedan hade vi 
flera extra styrelsemöten under hösten för just SCB-affären och 
köpet av lokaler för tekniska förvaltningen i Berglunda.

  Örebro växer år för år. Hur ser du på  

Örebroportens roll nu och i framtiden?

– Jag har ju haft förmånen att vara ordförande i Örebroporten 
sedan 2011. Jag tycker vi har hängt med i expansionen och kla-
rat av att komplettera marknaden med lokaler för näringslivet. 
Över tid har vi – utifrån ägardirektiven som vi har en god och 
fortlöpande dialog om – tagit ett samlat grepp om idrottsanlägg-
ningarna på Eyrafältet, utvecklat Conventum och förverkligat en 
satsning på kulturen i Kulturkvarteret. Jag tycker vi har bevisat 
att Örebro porten behövs i ett växande Örebro och att vi gärna 
spelar den rollen i framtiden också.

  Kan det vara så att stora investeringar nu  

och de närmaste åren, kan komma att kräva  

försäljningar för att balansera ekonomin?

– Vi har en fastighetsstrategi där vi gjort en bedömning av alla 
innehav. Vissa objekt ska vi absolut äga av olika skäl, exem-
pelvis Rådhuset, Konserthuset och Kulturkvarteret. Men det 
finns förstås andra objekt som vi skulle kunna sälja om det är 
rätt läge, som vi gjorde i fallet Mellringestaden. Det finns inget 
egenvärde i att sälja, men det är ett instrument att hantera och 
balansera ekonomin.

VD-ORD
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  I samband med att SCB skrev kontrakt med  

Örebroporten om att hyra i Kexfabriken 2, så anmäldes  

ni till Konkurrensverket för att ha överskridit befogen - 

heterna som kommunalt bolag. Hur ser du på det?

– Vi i styrelsen är helt trygga med att Örebroporten hanterat 
affären på ett korrekt sätt rakt igenom. Men det är väl bra att det 
prövas, vi har inget att skämmas för.

  2020 dominerades av den globala pandemin.  

Hur hanterade Örebroporten krisen? 

– Det har avrapporterats och diskuterats vid varje styrelsemöte. 
Örebroporten har klarat påfrestningarna bra, däremot har flera 
av våra hyresgäster riktigt tuffa utmaningar, inte minst Conven-
tum. Därför har vi gett cirka 8,5 miljoner kronor i hyresrabatter 
under året till olika hyresgäster.

  Kommer det att behövas hyresrabatter även under 2021?

– Det kommer troligen att finnas önskemål och behov, men det 
är ju även en bedömning av vad vi klarar av ekonomiskt som 
enskilt bolag.

  Örebroporten digitaliseras med hög hastighet,  

delvis påskyndat av pandemin. Hur ser du på det?

– Digitaliseringen har det ju pratats om i många år och under 
alla mina 14 år som kommunalråd. Det är ett nödvändigt skifte, 
som nu pandemin skyndat på. För Örebroporten är det inget val, 
vi måste hänga med och helst ligga i framkant av den digitala 
utvecklingen. Kulturkvarteret är ett bra exempel på hur digitala 
lösningar är till hjälp både för besökare, anställda och drift-
personal.

– I styrelsen har vi helt gått över till digitala möten, för att 
ta ett enkelt exempel. Det går bra, vi tar rätt beslut – men jag 
saknar ändå de fysiska mötena. Digitalisering kan ersätta gamla 
tekniker och arbetssätt, men inte det mänskliga mötet.

  Finns det möjlighet till digitala samarbeten och synergier 

mellan Örebroporten och den övriga ”kommunfamiljen”?

– Absolut, det vore konstigt annars. I Örebroporten, Futurum, 
Öbo och KumBro finns det stor kunskap och säkert också möj-
lighet att utveckla samarbeten som alla har nytta av, istället för 
att bygga upp slutna digitala världar var för sig. Jag är ingen 
expert på det här, men det är vad jag tror.

  I skrivande stund planeras det för inflyttning  

i Kulturkvarteret i sommar.  

Vad är din känsla när projektet nu är i hamn?

– Det är fantastiskt roligt, jag har svårt att finna ord... Det är 
så lång historia som började 2011 när Örebroportens upprust-

VD-ORD

ningsprojekt av Konserthuset började. Då fanns en utredning som 
skulle titta på samlokalisering av Kulturskolan och biblioteket. 
Där började det som sedan kom att diskuteras i två valrörelser.

  Kulturkvarteret hade inte blivit av utan  

ditt engagemang, påstår initierade. 

– Ja... Jamen så är det, jag och mitt parti har drivit frågan om Kul-
turkvarteret. Personligen tyckte jag det var en chans vi inte kunde 
missa, när Kulturskolan varit i utdömda dåliga lokaler länge och 
Conventum vill expandera in nuvarande Stadsbiblio teket. Jag vill 
inte överdriva min roll, men är det något som jag har gjort så var 
det att hålla frågan levande och skapa opinion. Idrotten och fören-
ingarna har fått stora satsningar genom åren, nu var det kulturens 
tur.

  Projektet höll både budget och tidsplanering.  

Var du någon gång orolig?

– Nej, styrelsen har fått kontinuerlig avrapportering. Jag är 
 oerhört imponerad av projektledningen bakom Kulturkvarteret. Vi 
var mycket noga med att driftkostnaden inte får överskrida  
35 miljoner kronor. Och det har hållit.

  Nu blir ju Kulturkvarteret till och med något  

billigare än vad som budgeterats. Påverkar det hyran?

– Nej. Hade det blivit dyrare, så hade Örebroporten stått för den 
risken. Dessutom har verksamheterna redan en hyresrabatt på fyra 
miljoner kronor årligen de första fem åren.

  Vi är våren 2021 fortfarande i en pågående pandemi.  

Vad har du för förväntningar på året för Örebroportens del?

– Sett till Örebroportens uppdrag ser det ut att bli ett bra år. Vi 
slutför Kulturkvarteret samt går igång med ombyggnaden av 
Stadsbyggnadshus 1 och nya lokaler för tekniska förvaltningen. 
Dessutom börjar bygget av Kexfabriken 2. I ett större perspektiv 
ser det tyvärr ut som att pandemin kommer att prägla även under 
större delen av 2021.
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VISION & AFFÄRSIDÉ

VÅR AFFÄRSIDÉ

Örebroporten  
utvecklar hållbara 
miljöer som  
stärker Örebro

VÅR VISION

Nya möjligheter

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning, mnkr 351 365 410 382 369
Underhåll 25 31 38 31 30
Driftnetto, mnkr 238 239 272 265 262
Resultat efter finansiella poster, mnkr 50 418 -121 33 43
Direktavkastning, % 7,6 7,1 7,8 7,8 7,8
Synligt eget kapital, mnkr 872 886 465 573 572
Balansomslutning, mnkr 3 853 3 567 3 800 3 667 3 479
Investeringar, mnkr 412 300 312 238 158
Soliditet, % 22,6 24,8 12,2 15,6 16,5
Antal anställda 39 36 37 35 33
Uthyrbar area, tusental m2 364 364 406 400 373
Bruttolåneränta, % 1,9 1,8 2,8 3,3 3,3

Definitioner se sidan 53.

Örebroporten säljer bussdepån  
i Bettorp till Svealandstrafiken
Örebroporten säljer bussdepån i 
Bettorp till Svealandstrafiken. Svea-
landstrafiken är sedan man star-
tade verksamhet i Örebro Län 2018 
hyresgäst på fastigheten Rodret 6.

Bussdepån omfattar en tomtarea ca 66 000 
kvm varav ca 10 000 utgörs av byggna-
der och ca 34 000 kvm hårdgjorda ytor. I 
affären ingår också grannfastigheten som 
tidigare har varit en gasmack. Den över-
enskomna köpeskillingen är 203 Mnkr och 
fastigheterna överlåts paketerat i bolag i 
början av maj månad. Både säljarens (Öre-
bro kommun) och köparens ägare (Region 
Örebro län och Region Västmanland) har 
godkänt affären.

Sedan Svealandstrafiken startade sin 
verksamhet här har diskussioner förts om 
ett förvärv och nu är vi strax i hamn med 
affären på en nivå som båda parter funnit 
rimlig. Vår hyresgäst kan uppnå samord-

ningsfördelar med sina övriga bussdepåer, 
säger Jeanette Berggren, VD för Örebro-
porten.

Vi har fullgjort vårt uppdrag att säkra en 
viktig del i infrastrukturen för Örebro och 
överlåter nu fastigheten till verksamheten. 
När Örebroporten fick uppdraget 2009 
byggdes anläggningen på rekordfart och till 
en bra peng. Vi önskar Svealandstrafiken 
lycka till med sitt utökade fastighetsbe-
stånd säger Lennart Bondeson, ordförande 
Örebroporten.

Vi är mycket nöjda med överenskom-
melsen som vi gjort med Örebroporten 
rörande förvärvet av depån på Bettorp. Vår 
grundhållning är att vi själva bör äga och 
förvalta de depåer som vi eller våra under-
entreprenörer utgår ifrån idag eller i fram-
tiden. För oss är den lokala förankringen 
en viktig faktor, samtidigt som vi vill skapa 
rätt förutsättningar för att på sikt kunna 
anpassa lokalerna till den teknisk utveck-
lingen säger Peter Liss, VD.

Konkurrensverket lade ner ärende
Konkurrensverket beslutade i mars 2021 
att efter utredning skriva av ärendet om 
påstådd prisdumpning som Fastighetsä-

garna Mittnord anmält till verket i slutet 
av 2020 med anledning av att Örebro-
porten tecknat hyresavtal med SCB.
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2020 I SAMMANDRAG

Slutbesiktning i Kulturkvarteret.Conventum Arena har för tillfället blivit vaccinationscentral.

2020 i sammandrag
2020 blev ett år väldigt präglat 
av coronautbrottet. Hyresgäster 
i utsatta branscher har tappat 
omsättning pga pandemin, särskilt 
inom segmenten kongress, restau-
rang, elitidrott och kultur. Efter 
individuella prövningar har beslut 
fattats om hyresrabatter om ca 9,5 
Mnkr. Örebroporten har erhållit stat-
liga stöd med anledning av Corona 
med ca 2,0 Mnkr avseende lokstöd 
och sänkta arbetsgivaravgifter.

Efterfrågan på lokaler är fortsatt god. 
Uthyrningsläget är fortsatt mycket bra, den 
ekonomiska vakansgraden på uthyrbara 
ytor är per sista december är 1,5 procent. 

UTHYRNINGAR, FÖRVÄRV  
OCH FÖRSÄLJNINGAR
Försäljning har skett av aktieinnehavet i 
Rörströmsälven Fastighets AB.Beslut har 

fattats att förvärva fastigheterna Tankbilen 
1 och Tankbilen 2, tillträde sker den 15 
januari 2021.

Beslut har fattats att avyttra fastighe-
terna Rodret 6 och Rodret 8, tillträde sker 
senvåren 2021. Uthyrning har skett till 
konsthallen, Örebro kommun avseende 
lokal i fd Riksbankshuset med inflyttning 
augusti 2021.

Uthyrning har skett till SCB avseende 
kontorslokaler i Kexfabriken 2 med inflytt-
ning september 2023.

PROJEKT, OMBYGGNATIONER  
OCH NYBYGGNATIONER
Byggnation av Kulturkvarteret pågår. 
Under året har byggnadsarbetena färdig-
ställts och liksom det mesta av installa-
tionerna. Slutbesiktning gjordes den 19 
februari 2021 med godkänt resultat. Verk-
samheterna påbörjar inflyttning den 1 april. 

Glasbron mellan Conventum kongress 
och Conventum Arena togs i bruk i januari 
2020.

Upprustning pågår av den mindre huskrop-
pen vid Skofabriken Skebäck. Där har 
också upprustning gjorts av gårdsmiljön 
och parkeringsytor.

Projektering har gjorts för ombyggnad 
av Stadsbyggnadshus 1. Entreprenaden är 
upphandlad och projektet är startat. 

Projektering pågår för Tekniska förvalt-
ningen kommande lokaler i Berglunda. 

Beslut är fattat om byggnation av kon-
torshus vid Kexfabriken 2, projektering 
pågår.

Utredning pågår av framtiden för nuva-
rande Svampenterminalen. 

Örebroporten utreder utvecklingsmöj-
ligheter för området kring Kvinnersta-
skolan.

EKONOMI
Verksamhetsresultatet för helåret i exklu-
sive försäljning och utdelning uppgår till 
49,8 Mnkr (22,6) vilket är högre än prog-
nosen vid tertialbokslut 2. Utdelning till 
Örebro Rådhus blir 27 Mnkr.
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Tekniska flyttar till framtidens lokaler
Avståndet mellan Aspholmen och 
Berglunda är inte långt för tekniska 
förvaltningen.
 Men flytten blir en resa från 
slitna 60-talslokaler till moderna 
och helt anpassade utrymmen.
 – Till det kommer läget där 
Europavägarna möts, det kommer att 
bli mycket bra, lovar David Nordvall, 
fastighetschef på Örebroporten.

Planeringen för tekniska förvaltningen nya 
lokaler vid Glanshammarsvägen hade gått 
långt. Förstudien var klar, beslutet om pro-
jektering var taget. Då dök Truckstop upp 

som ett bättre alternativ och tredje kvartalet 
2022 är flytten planerad.

– Det är ett något billigare alterna-
tiv, men läget i Berglunda var det tunga 
argument som talade för Truckstop, säger 
David Nordvall.

EN NY BYGGNAD
De befintliga lokalerna på totalt 12 000 
kvadratmeter i två huskroppar är bara sex 
år gamla, men kommer att kräva en hel 
del anpassning för tekniska förvaltningens 
behov. Alla medarbetare i kontorsdelen 
kommer avdelningsvis att få egna skriv-
bordsplatser i öppna kontorslandskap. 
Till det kommer tysta rum, mötesrum, 
personal rum och sociala mötesplatser.

– Även verkstadsdelen kommer att anpas-
sas för tekniska förvaltningens fordon. 
Till det kommer en ny byggnad på 2 000 
kvadratmeter att byggas för garage och för-
varing. Totalt landar Örebroportens inves-
tering på cirka 130 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens nuvarande 
lokaler på Skvadronvägen på Aspholmen 
finns med som en viktig pusselbit i den 
planerade förvandlingen av Aspholmen. 
Tanken är att Aspholmen på sikt ska bli en 
stadsdel med bostäder och service.

– Det är något som kanske ligger tio år 
fram i tiden, men vi ska ta fram en detalj-
plan för framtida exploatering över områ-
det som tekniska förvaltningen lämnar, 
säger David Nordvall.

Hemsö köper förskola och vill växa i Örebro
Örebro var länge en vit fläck på 
Sverigekartan för Hemsö.
 Inte nu längre efter köpet av 
förskolan Författaren i Vivalla.
 – Vår avsikt är att växa i Örebro 
och vi gör gärna fler affärer med 
Örebroporten, säger Christoffer 
Lindahl, affärsprojektledare på 
Hemsös transaktionsavdelning.

Hemsö är en av Sveriges största privata 
ägare av samhällsfastigheter och har Tredje 
AP-fonden som majoritetsägare. 

Fastighetsinnehavet består av nära 400 
samhällsfastigheter med ett sammanlagt 
marknadsvärde på cirka 60 miljarder kro-
nor. Fastigheterna finns i Sverige, Finland 
och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till 
största delen av stat, kommuner och regio-
ner, men även privata företag med skattefi-
nansierad verksamhet.

I november 2020 gjorde Hemsö entré på 
Örebromarknaden i och med köpet av för-
skolan Författaren i Vivalla. En affär som 
Hemsö gärna ser som startpunkten för en 
bredare etablering i Örebro.

PRATAR MED FLERA AKTÖRER
– Örebro är intressant för oss, både för sitt 
geografiska läge och ur ett befolknings-
mässigt perspektiv. Vi har fortlöpande 
diskussioner med flera aktörer i Örebro och 
fortsätter också gärna samarbetet med Öre-
broporten, säger Christoffer Lindahl.

Hemsö har sedan tidigare även förvär-
vat ett blivande vård- och omsorgsboende 
av NCC som är under byggnation i det 
närliggande området Bettorp. Det nya vård- 
och omsorgsboendet rymmer 80 vård- och 
omsorgsplatser samt sex gruppbostäder och 
tillhörande gemenskapslokaler. Byggna-
tionen beräknas vara färdigställd i början 
av 2022 då Örebro kommun blir hyresgäst 

med ett 15-årigt hyresavtal i samband med 
Hemsös tillträde.

Säljare av den befintliga förskolan i 
Vivalla är NA Bygg som tillsammans med 
Örebroporten byggde förskolan Författaren 
för fem år sedan.

– Tills vidare förvaltas fastigheterna 
från vårt lokalkontor i Västerås, men allt 
eftersom vi växer i Örebro kommer vi att 
överväga att etablera ett lokalkontor även i 
Örebro, säger Christoffer Lindahl.

ALLA SYFTEN UPPFYLLDA
Bygget av förskolan Författaren var ett 
samarbete mellan Örebroporten och NA 
Bygg med tre syften: att få en ny aktör som 
fastighetsägare i de västra stadsdelarna, att 
tillgodose kommunens lokalbehov samt 
skapa fler arbetstillfällen.

– Det är roligt att vi nu uppfyllt samtliga 
syften med samarbetsprojektet, säger     Jea-
nette Berggren, vd på Örebroporten.

FASTIGHETSAFFÄRER
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Snabb affär öppnade 
för tekniska förvaltningen
Det var ett tillfälle som dök upp 
plötsligt och det var bråttom.
 Men efter en snabbutredning 
visade det sig att Engströms lokaler 
vid Truckstop i Berglunda i hög grad 
matchade tekniska förvaltningens 
behov.
 – Det blir en något lägre hyra för 
tekniska förvaltningen. Örebropor-
ten bedömer det som ett starkare 
läge än det första alternativet på 
Glanshammarsvägen. Ur ett hållbar-
hetsperspektiv är det också bra att 
kunna återanvända befintliga lokaler 
istället för att bygga nytt, säger 
Jeanette Berggren, vd på Örebro-
porten.

Tekniska förvaltningens lokaler på Asphol-
men är omoderna, slitna och inget att 
bygga den framtida verksamheten på. Där-
för har Örebroporten, på uppdrag av kom-
munen, utrett hur det framtida lokalbehovet 
ska lösas. Huvudalternativet var länge en 
nybyggnation vid Glanshammarsvägen.

Men när Engströms Entreprenadmaskiner 
AB ville sälja sina två fastigheter i Berg-
lunda, Tankbilen 1 och Tankbilen 2, gjordes 
en snabbutredning kring det alternativet.

I oktober var affären klar och Örebroporten 
köpte de två fastigheterna för drygt 210 
miljoner kronor. Tankbilen 2, där Eng-
ströms hade sin verksamhet, kommer att 
anpassas för tekniska förvaltningens verk-
samhet för inflyttning 2022/2023. Granne 
med tekniska förvaltningen blir en handfull 
av nuvarande lokalhyresgäster.

LÄGRE HYRA
– Det blir en bra lösning för tekniska för-
valtningen och hyreskostnaden för dem blir 
dessutom något lägre än om vi hade byggt 
nytt vid Glanshammarsvägen, säger Jea-
nette Berggren.

I affären ingick även grannfastigheten 
Tankbilen 1, som tidigare inrymde en 
restaurang. Den verksamheten lades ner i 
våras.

– Vi har en vana att kunna hantera 
hyresgäster med olika verksamheter. Vi 
har börjat sondera terrängen för hur restau-
rangen ska kunna drivas vidare i ny regi. 
Berglunda är ett område som är kommer-
siellt intressant, så vi har goda förhopp-
ningar.

Engströms Entreprenadmaskiner, som 
tidigare höll till på Holmen, byggde de två 
fastigheterna i Berglunda och flyttade dit 
2014. Nu har Engströms flyttat till Bista-
området.

FASTIGHETSAFFÄRER
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Kulturkvarteret:

Lämnar över med 
blandade känslor
Kulturkvarteret klarade slutbesikt-
ningen i mitten av februari och den 
1 april lämnar Örebroporten över 
byggnaden till hyresgästen Örebro 
kommun.
 Projektledaren Mattias Waller 
går vidare till nya uppgifter med 
blandade känslor.
 – Jag är både nöjd och stolt, men 
samtidigt känner jag lite separations-
ångest. Jag har ändå levt intimt 
med det här projektet sedan mitten 
av 2016.

I ett projekt som Kulturkvarteret – en 
byggnad på cirka 13 600 kvadratmeter 
fördelat på sex våningar – ställs projekt-
ledningen naturligtvis inför många utma-
ningar, kravställningar och definitiva håll-
punkter. Det viktigaste, att tidsplanen och 
budgeten hålls, har dock klarats av.

– I utförandet är det i stort sett samma 
byggnad som arkitekt Gert Wingårdh vann 
arkitekttävlingen med 2014, med några 
små formförändringar. När det gäller 
ekono  min hamnar vi till och med lite bättre 
än den första slutkostnadsprognosen, säger 
Mattias Waller.

Då ska man betänka att projektet,  liksom 

allt annat, drabbades av osäkerhet när pan-
demin bröt ut i början av 2020.

– Initialt var vi lite oroliga för hur det 
skulle drabba våra entreprenörer och leve-
rantörer. Vi hade många extra kontakter 
med dem, bland annat det spanska företa-
get som levererade träskivorna som klär 
väggarna invändigt i delar av huset.

FRAMGÅNGSFAKTOR
Även det gick bra och Mattias Waller pekar 
på arbetet med riskminimering som en 
framgångsfaktor.

– När coronan spred sig, gjorde vi bland 
annat planer för hur projektet skulle fort-

KULTURKVARTERET
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MÅNGA UTMANINGAR
Det har behövts, utmaningarna har varit 
många i det stora projektet. Exempelvis 
som att bygga för bibliotek och kulturskola 
vägg i vägg, där den ena verksamheten 
är ljudkänslig och den andra har ljudupp-
levelser som kärnverksamhet. Som att 
byggnaden är späckad med teknik och 
 digitala lösningar som ska samverka.

– Jag har aldrig jobbat i ett projekt med 
så mycket teknik som ska samverka. Paral-
lellt har vi även tagit fram en digital tvilling 
och tagit nästa digitala steg för Örebropor-
ten. När det gäller det, och med allt annat, 
har mitt jobb varit att hela tiden ligga ett 

halvår före i tanken. Det här projektet har 
varit utvecklande både för mig personligen 
och för Örebroporten.

Innan slutbesiktningen av Kulturkvar-
teret den 19 februari var Mattias Waller 
redan inne i nästa projekt, Kexfabriken 2 
som byggs med SCB som ankarhyresgäst, 
samt tekniska förvaltningens nya lokaler i 
Berglunda.

– Jag kommer att sakna Kulturkvarteret i 
början, men är glad att ha fått förmånen att 
driva ett så fantastiskt projekt. Nu hoppas 
jag att örebroare i alla åldrar hittar dit och 
gör det till en mötesplats för alla.

skrida om en eller flera nyckelpersoner i 
organisationen eller hos entreprenörerna 
drabbades. Vi glesade ut i personalutrym-
men, övergick till digitala möten där  
det var möjligt och sa nej till alla studie-
besök.

Han prisar även organisationen i pro-
jektet, både Örebroportens och NCC:s, 
som speciell.

– Det är nog det jag kommer att min-
nas bäst. Att vi lyckades få till en så bra 
organisation som drog åt samma håll hela 
tiden. Det har känts så himla bra, att vi 
jobbat som ett lag och att alla verkligen 
har hjälpts åt och gjort sitt allra bästa.

KULTURKVARTERET
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KULTURKVARTERET

Banken öppnar för 
kulturella värden

– Och platsen är fantastisk, vi blir en inte-
grerad del i Kulturkvarteret. Jag är så glad 
för örebroarnas skull.

Nils Källman på Örebroporten har det 
grannlaga uppdraget att som projektledare 
anpassa det postmodernistiska Riksbanks-
huset till en funktionell utställningslokal 
med plats för skapande verksamhet.

VACKRAST I STAN
– Jag älskar Riksbankshuset, det är en av 
stadens vackraste byggnader. Att anpassa 
den till Konsthallens behov har varit en 

Riksbankshuset byter skepnad  
och blir istället samlingsplats för 
kulturella värden.
 I sommar flyttar Örebro konst-
hall in i de varsamt anpassade 
lokalerna och blir en naturlig del  
av Kulturkvarteret.
 – Det blir fantastiskt bra, säger 
konsthallschef Anna-Karin Wulgué.

Tankarna har funnits en längre tid, men 
sommaren 2020 blev det klart att Örebro 

konsthall flyttar in i de cirka 550 kvadrat-
meter stora lokalerna i Riksbankshusets 
gatuplan. Det är ungefär den dubbla ytan 
jämfört med nuvarande lokaler på Olai-
gatan.

– Vi längtar så! Enbart utställningsytan 
är på drygt 350 kvadratmeter kvadratmeter 
i de två anpassade utställningshallarna. 
Dessutom får vi en större skaparverkstad. 
Vi har redan börjat diskutera olika sam-
arbeten med Kulturskolan, biblioteket och 
Konserthuset, säger Anna-Karin Wulgué 
och fortsätter
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KULTURKVARTERET

balansgång mellan att bevara byggnadens 
kulturvärden samt att vara lyhörd för 
 Örebro konsthalls önskemål och behov.

I de två sammanlänkade utställ-
ningsrummen får därför de ursprungliga 
terrazzo golven en överbyggnad av mer 
neutral ekparkett. Delar av den stora recep - 
tionsdisken i olikfärgad marmor byggs 
in för att skapa mer väggyta. Av samma 
anledning täcks ett antal fönster över.

GÅR ATT ÅTERSTÄLLA
– I utställningsrummen ska det vara fokus 
på de utställda verken, det är förståeligt. 
Men vi kan enkelt återställa till ursprung-
ligt skick om det behövs, säger Nils 
Källman.

Detaljer som lämnas orörda är exem-
pelvis fönsterbräden av Ekebergsmarmor 
och de vackra trekantiga pelarna i det 
som var banksal.

Säkra förvaringsutrymmen i form  
av valv var dock Riksbankens kärnverk-
samhet. Två av valven i gatuplanet görs 
om för helt nya användningsområden, 
dels som kapprum, dels som ett rum i 
rummet för exempelvis ljud- och bild-
konst.

I källaren finns det stora valvet – plus 
ett valv i valvet där delar av den svenska 
guldreserven en gång förvarades – bakom 

en metertjock ståldörr. Det byggs om till 
ett praktiskt, men kanske onödigt säkert, 
förråd.

EGEN ENTRÉ
Förutom de två utställningshallarna får 
Örebro konsthall även en ateljé/verkstad 
som kommer till användning i samarbetet 
med Kulturskolan och gymnasieskolans 
estetprogram.

I samband med ombyggnaden kom-
mer Region Örebro läns ungdomsmot-
tagning och vårdcentraljour, som ligger 
ovanför den blivande Konsthallen, att få 
en separat entré. Konsthallen får en egen 
glasad entré som vetter mot Konserthuset.

Ombyggnaden av Riksbankshuset 
beräknas vara klar under våren 2021, med 
planerad inflyttning för Örebro konsthall 
i augusti.

FAKTA RIKSBANKSHUSET
Det nya Riksbankshuset i Örebro, en filial till 
central banken, invigdes 1987. Den ritades av Jan 
Henrikssons arkitektkontor och anses av många 
som en av landets mest tidstypiska postmodernis-
tiska byggnad.
 I maj 1999 stängde Riksbanken sina lokala 
kontor för allmänheten och verksamheten flyttades 
över till det nya bolaget Pengar i Sverige AB.
 Därefter byggdes delar av fastigheten om för 
nya verksamheter, bland annat en vårdcentraljour 
och värdehanteringsföretaget Loomis.
 I november 2017 köpte Örebroporten fastig-
heten, för att ingå i Kulturkvarteret.
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VYER

VYER öppnar ögonen  
för smarta lösningar
Nya digitala verktyg gör varda-
gen enklare både för Örebro-
porten och hyresgästerna.
 Under 2020 började Örebro-
porten på allvar att använda 
VYER, en digital plattform där 
all fastighetsinformation finns 
samlat.
 – Målsättningen är att alla 
på Örebroporten ska kunna 
använda VYER och ha nytta av 
den. Men det handlar om digital 
mognad, en process där fast-
ighetsteknikerna kommer först 
eftersom de har störst omedel-
bar nytta, säger Jesper Hedlund, 
digital utvecklingsledare på 
Örebroporten.

BIM (Building Information Modeling) och 
digitala tvillingar av fastigheter är inget 
nytt. Att ersätta traditionella 2D-ritningar 
på papper med digital information om 
objekt ner till minsta strömbrytare.

Färdigställandet av Kulturkvarteret 
betyder också färdigställandet av dess 
digitala tvilling. Det betyder att all relevant 
information – från byggnadens olika kom-
ponenter och fastighetens olika styrsystem 
till underhåll och reparationer – presenteras 
i tvillingen och är tillgängligt för alla på 
dator, surfplatta eller telefon.

ÖKAT TEMPO
– Genom att dela plattform och sudda ut 
gränserna mellan olika yrkeskategorier hos 
oss blir allt mycket smidigare. Tanken är 
också att vi ska dela den här plattformen 
med våra hyresgäster. Exempelvis ska man 
kunna göra felanmälan i VYER, då vet 

våra fastighetstekniker exakt vilken dörr 
som krånglar eller vilket rum som har pro-
blem med värmen, säger Jesper Hedlund.

Pandemiåret 2020 har fått digitalise-
ringen att öka i tempo. Digitala lösningar, 
som Zoom- och Teamsmöten, har påskyn-
dat utvecklingen och blivit en del av var-
dagen. Det är något som Jesper Hedlund 
välkomnar och ser som en positiv bieffekt 
av pandemin.

– Det finns så mycket att vinna på digi-
taliseringen. Fastighetsbranschen är ganska 
sent ute, även om Örebroporten ligger i 
framkant, men digitaliseringen ger stora 
fördelar både för oss som företag och för 
våra hyresgäster.

DIGITALA VARDAGSRUTINER
Den stora fördelen är en effektiv fastighets-
skötsel tack vare att alla har tillgång till 
korrekt information med några klick på 
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Digitala verktyg underlättar 
flytten till Kulturkvarteret
Lars Hilmersson och hans medarbe-
tare är redo för det stora språnget 
när Stadsbiblioteket och Kultursko-
lan flyttar in i Kulturkvarteret.
 – Om vi är förberedda? Ja, det är 
i varje fall vår självbild, skrattar han 
och tillägger.
 – Självklart kommer det att dyka 
upp oförutsedda saker, men det är 
vi också beredda på.

Lars Hilmersson har, som chef för Stads-
biblioteket och Kulturskolan, laddat för den 
här flytten länge. Metodiskt, steg för steg, har 
problem och frågeställningar betats av. Nu 
ligger själva flytten bara några veckor bort.

– Jag känner ett stort äntligen och en 
förväntan som jag delar med många. Sedan 
känns det förstås även rörigt just nu, men 
så måste det få vara. 

Örebroportens digitala verktyg VYER 
(se även artikel om VYER på sidan 16) 
bidrar dock till att minska rörigheten. 

– Verkligen! I VYER kan vi, innan 
själva flytten, möblera rummen och placera 
ut olika funktioner i huset. Och eftersom 
vi märker allt med QR-koder, kan alla 
dessutom enkelt scanna saker och snabbt få 
information var de hör hemma, säger Lars 
Hilmersson och fortsätter.

– Med VYER ska allmänheten även få 
hjälp med orienteringen i det stora huset. 
Det kan exempelvis vara bra att snabbt och 
enkelt få veta var närmaste lediga toalett är.

FÖRBEREDD SEDAN 2013
På sikt ska även bibliotekets RFID-teknik, 
där varje bok är ID- och stöldskyddsmärkt, 
översättas till VYER:s digitala språk, vilket 
gör att besökare själva kan få information 
om just den bok de söker.

Även Magnus Hägerås – ljud-, ljus- och 
scentekniker på Kulturskolan som har sam-
arbeten med Millencolin och Hellacopters 
i sitt CV – längtar till Kulturkvarteret efter 
att till och från skissat på en flytt sedan 
2013.

– Helt underbart, Kulturkvarteret blir ett 
fantastiskt lyft för kulturen.

Kulturskolans nuvarande lokaler är inte 
riktigt anpassade för verksamheten. Det är 
snarare Kulturskolan som anpassat sig till 
lokalerna, enligt Magnus Hägerås.

– Nu får vi lokaler som är byggda för 
oss, med teknik som underlättar och är 
användarvänlig. 

UNDERBARA LOKALER
Dessutom hamnar vi i ett kreativt samman-
hang, säger Magnus Hägerås som tillbringat 
mycket tid i Kulturkvarteret under slutfasen 
för att följa de olika besiktningarna.

– Ta bara lokalerna för bild, keramik 
och teater. Helt underbara med utsikt över 
Svartån.

Flytten är dock lite av en militär opera-
tion där Magnus själv gör en första fram-
ryckning i slutet av april, medan möble-
ringen av Kulturhuset fortfarande pågår.

– Vi har stor nytta av det digitala verk-
tyget VYER som Örebroporten använder. 
Jag har listat cirka 1 700 olika objekt, varav 
en del ska avyttras och ersättas, och börjat 
möblera digitalt i våra nya lokaler.

Han ser stora fördelar med VYER.
– Vår verksamhet pågår ju i en slags 

”demokratisk anarki”, skrattar han.
– Med VYER vet vi åtminstone var alla 

instrument och all utrustning hör hemma, 
i exakt vilket rum de ska vara. Det spar 
mycket tid.

surfplattan. Det blir även enklare att 
planera förändringar och varje med-
arbetare kan jobba självständigt utan 
att vara beroende av information från 
någon annan.

– Det sker dock inte över en natt. 
Det är en pågående process och det 
handlar om att få in det digitala tänkan-
det i de vardagliga rutinerna. Drifttekni-
kerna exempelvis, de ska sköta både en 
fysisk fastighet och en digital fastighet. 
Byter man en pump, så ska det även 
noteras i den digitala tvillingen.

I den processen går inte alla i takt, 
den digitala mognaden skiljer sig från 
person till person.

– Men vi har flera medarbetare på 
Örebroporten som kommit långt. De 
fungerar som ambassadörer och inspi-
rerar de andra.
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Karin hittar nya  
möjligheter i mellanrummen
När Karin Beckman tillträdde som 
verksamhetschef för Kulturkvarteret 
i mitten av april 2020 tyckte hon att 
hon hade oceaner av tid. Istället 
blev det full fart från dag ett.
 – Vilken härlig resa det är. Det är 
få förunnat att vara med från start i 
en så underbart projekt.

Som verksamhetschef är hennes uppgift att 
ansvara för driften av Kulturkvarteret och 
utveckla samarbeten i spänningsfälten mellan 
Stadsbiblioteket, Örebro konsthall, Kultur-
skolan och Karolinska skolans estetprogram.
    – Jag ska jobba i ”mellanrummen” mellan
de olika verksamheterna. Hitta nya möjlig-
heter och bjuda in föreningar, skolor och 
olika kulturgrupper till samarbeten. I det 
arbetet finns även Multiscenen som en resurs.

Karin Beckman är lyrisk över sitt upp-
drag och sin nya arbetsplats. Att jobba med 
en helt ny kulturell samlingsplats och vara 

ansvarig för allt från val av entrémattor till 
samverkan med regionen.

JOBBAT GRÄNSÖVERSKRIDANDE
– Häftigast är ändå den fantastiska miljön. 
Det är galet vackert i Kulturkvarteret och 
här skapas så många möjligheter när olika 
verksamheter möts gränsöverskridande.

I sitt yrkesliv har hon själv jobbat gräns-
överskridande. Som utbildad beteende-
vetare och terapeut upptäckte hon kulturens 
stärkande och läkande kraft, att exempelvis 
körsång kan få människor att växa och hitta 
ett fungerande sammanhang. 

För nio år sedan, 2012, tog hon steget 
fullt ut och blev kulturchef i Vara och 
senast jobbade hon som kultur- och fritids-
chef i Härryda.

Som verksamhetschef för Kulturkvar-
teret har tillgängligheten för allmänheten 
högsta prioritet. Ett bra hjälpmedel är den 
digitala plattformen VYER som fastighets-
ägaren Örebroporten använder.

– Det har många praktiska användnings-
områden. Exempelvis ska besökare, genom 
en app i telefonen, kunna orientera sig i det 
stora huset. För oss som jobbar i huset kan 
vi bland annat ha koll på hur alla rum är 
utrustade. Det är bra när man möblerar om 
för olika verksamheter.

– Det är så lätt att en mikrofon börjar 
vandra och ingen vet var den egentligen 
hör hemma, skrattar hon.

TIDPLAN:
• 29 augusti 2018: Det ceremoniella första  

spadtaget för byggandet av Kulturkvarteret.
• 1 april 2021: Hyresgästen Örebro kommun får 

nycklarna till det färdigbyggda Kulturkvarteret.
• April: Kulturkvarteret möbleras.
• 1 maj: Stadsbiblioteket flyttar in i sina nya lokaler.
• Mitten av juni: Stadsbiblioteket öppnar.
• Juli: Kulturskolan och Karolinska skolans  

estetverksamhet flyttar in.
• Mitten av augusti: All verksamhet i  

Kulturkvarteret är igång.
• Hösten: På grund av pågående pandemi planeras 

det för en invigning senare under hösten, ännu 
oklart när och hur.

VYER
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Hallens nya ljus är  
både billigare och bättre
Örebro Hockey inledde SHL-säson gen 
2020 starkt med tio hemmasegrar 
av elva möjliga.
 – Kanske har den nya belysningen 
bidragit lite till att de hittar målet 
bättre, skrattar Stefan Gustavsson, 
projektledare på Örebroporten.

Den nya belysningen i Vinterstadions 
ishall är i varje fall ett vinnande koncept. 
Och allt började med ett energiprojekt där 
Örebroporten gjorde en livscykelanalys 
där underhålls- och driftkostnader vägdes 
mot investeringskostnaden för en ny LED-
belysning.

– Den gamla belysningen var godkänd 
av ishockeyförbundet och hade kunnat vara 
kvar i ytterligare tre till fem år. Kalkylen 
för en energisnålare och bättre LED-belys-
ning visade dock att investeringen skulle 
betala sig på tre år, säger Stefan Gustavsson.

Lagom till hemmapremiären mot HV71 

i september fanns den nya belysningen på 
plats. Totalt 316 armaturer för lysrör var 
utbytta mot 288 LED-armaturer. I ett slag 
minskade den totala energiåtgången för 
belysning från drygt 280 MWh om året till 
knappt 110 MWh.

– Räknat på ett elpris på 1,20 kronor per 
KWh, så minskar energikostnaderna med 
drygt 200 000 kronor om året.

LÅNG LIVSLÄNGD
Den stora energibesparingen är bara en av 
flera fördelar. Ljuset blir jämnare och bättre 
och uppfyller med råge Svenska ishockey-
förbundets krav. LED-lamporna har en 
beräknad livslängd på 100 000 timmar med 
oförändrad ljusstyrka, jämfört med lysrör 
som sakta minskar i ljusstyrka och behöver 
bytas ut regelbundet.

– Att byta samtliga lysrör i ishallen var 
en kostnad på cirka 130 000 kronor, säger 
Stefan Gustavsson.

Ytterligare en fördel med den nya belys-

ningen är att varje enskild LED-armatur 
kan styras, till skillnad från den gamla där 
belysningen var antingen på eller av. Det 
gör att belysningen kan anpassas precis 
för ändamålet, exempelvis tända upp bara 
delar av hallen.

ETT TEKNIKSPRÅNG
Det stora tekniksprånget är ändå att ishal-
lens belysning under våren 2021 kopplas 
upp mot Örebroportens överordnade 
driftsystem, webbport. Det betyder att 
Örebroporten från en dator kan övervaka 
belysningen i realtid, men även få felmed-
delanden, driftoptimera belysningen och 
ta fram information om hur belysningen 
använts.

I ljuset av alla dessa fördelar är Stefan 
Gustavsson mycket nöjd och kallar inves-
teringen för win-win. Och lika nöjda är 
ÖHK.

– Ja, vi har haft en löpande dialog med 
klubben och de är bara positiva.

ELITIDROTTSARENOR
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Örebro är en av landets mest framgångsrika städer när det gäller elitidrott.
 Pandemin blockerade dock föreningarnas viktigaste tillgång: den trogna publiken 
och de unga supportrarna.
 Vi har talat med tre av föreningarna som med olika kreativa lösningar hittat nya 
sätt att behålla och utveckla relationen till sina supportrar.

KIF Örebro:

Livesändningar för supportrarna
KIF Örebro såg fram emot ett nytt publik-
rekord 2020.
 De tomma läktarna på grund av pande-
min ersattes istället med en ökad digital 
närvaro.
 – Våra livesändningar med a-laget på 
Instagram hade i snitt 1 500 tittare. På 
så sätt tappade vi inte relationen till våra 
supportrar, säger Fredrik Stengarn, ord-
förande i KIF Örebro.

Skuggan av pandemin vilar tungt över elit-
idrotten. Ekonomin har drabbats hårt, även 
om just KIF Örebro ”rett ut det”, enligt 

Stengarn. Det har skett med olika stöd från 
bland andra staten, Riksidrottsförbundet, 
Öbo och Örebroporten.

– Vi har haft flera privata välgörare som 
enskilt stöttat klubben med tiotusentals 
kronor när det var som tuffast. Det värmer 
verkligen!

Sportsligt gick det bra för KIF som 
slutade sjua i damallsvenskan. Stödet från 
publiken saknades dock hela året.

VARJE TORSDAG
– En period fick vi ta in 50 personer på 
matcherna, men under hösten blev det ju 

helt stängt. Jag tycker ändå att vi lyckades 
behålla relationen till supportrarna med en 
ökad digital närvaro, säger Fredrik Stengarn.

Varje torsdag under säsongen livesändes 
inslag under och efter a-lagets träningar. 
Intervjuer med spelarna blandades med 
att de svarade på frågor som skickats in. 
På Instagram lades även korta filmer med 
KIF-stjärnornas bästa träningstips, mest 
riktat till de unga supportrarna.

– Vi körde även digital upptaktsträff, en 
för våra partners och en för allmänheten. Vi 
har verkligen försökt göra det bästa av den 
här tuffa perioden.

Ingen publik – men  
utvecklade relationer 
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ÖSK:

Telefonlinje skapade nya supporterkontakter
För många ÖSK-supportrar, särskilt äldre, 
är hemmamatcherna en viktig social 
mötesplats. Att träffa kompisarna är lika 
viktigt som att ÖSK vinner.
 Därför startades ÖSK-linjen i början av 
pandemin där äldre personer kunde ringa 
och prata en stund med spelare, tränare 
och kanslipersonal.

– Pandemin isolerade särskilt de äldre och 
med ÖSK-linjen ville vi fortsätta hålla kon-
takten med våra äldre supportrar och andra 
människor som hamnat i isolering, säger 
klubbchef Simon Åström.

Det gjorde att ÖSK:s hela organisation 
knöt ännu tätare band med sina äldre sup-
portrar och ibland fick det oväntade konse-
kvenser.

– En dag ringde en äldre dam som miss-

uppfattat ÖSK-linjen. Hon trodde vi kunde 
hjälpa till med att handla. Jag tänkte att 
det enklaste är väl att jag fixar handlingen 
åt henne. Ja, och det fortsatte jag med i tre 
månader, skrattar Simon.

ÖSK har sedan pandemins start priori-
terat en tät och transparent kommunikation 
till supportrar, medlemmar och partners. 

– Det har varit viktigt att de vet hur vi 
påverkas, tänker och agerar.

BEHÖLL ÅRSKORTEN
Något som fått positivt gensvar. På sup-
porterinitiativ startades ett upprop för att 
värva nya medlemmar till ÖSK. I dag har 
ÖSK rekordmånga medlemmar. När de 
som köpt årskort till säsongen 2020 erbjöds 
att få pengarna tillbaka, så nappade bara tio 
procent på erbjudandet.

– Samtidigt sålde vi bra med stödbiljetter 
till hemmamatcherna, trots att vi inte fick 
ta in publik.

Trots tomma läktare har laget känt sup-
portrarnas stöd och påmindes om det under 
uppvärmningen till varje hemmamatch.

– Då spelade vi upp ljudupptagningar 
från ÖSK-klackens sånger och ramsor. Det 
hade en stor symbolisk effekt för laget och 
alla runt omkring, säger Simon Åström.

Naturligtvis har pandemin och de 
tomma läktarna varit negativt för ÖSK, 
men samtidigt har klubbkänslan stärkts i 
pandemin.

– Vi känner ett sug från supportrarna 
som är större än på mycket länge. Vi har 
redan sålt årskort för mer än en miljon 
kronor inför 2021, utan att vi ens börjat 
kampanjen. 

Örebro Hockey:

Kreativa lösningar i ett tufft läge
För Örebro Hockey slog pandemin extra hårt.
 Med en beläggningsgrad på 97 procent 
på hemmamatcherna – klart bäst i SHL 
– var fallhöjden stor när publiken begrän-
sades till 50 och sedan åtta personer på 
hemmamatcherna.

Samtidigt förhindrade pandemin så gott 
som alla vanliga nätverksaktiviteter med 
klubbens cirka 600 företagspartners.

– Det har varit tufft, men redan i mars 
– i början av pandemin – bestämde vi oss 
för att inte deppa ihop och tycka synd om 
oss själva, utan jobba vidare kreativt, flexi-
belt och lösningsorienterat, säger Mikael 
Johansson, vd för Örebro Hockey.

Det resulterade bland annat i att ÖHK, 
tillsammans med flera företagspartners, 
stödköpte lunchlådor från andra partners 

och körde ut dem till örebroare i riskgrup-
pen. Totalt drygt 3 000 lunchlådor blev det 
under våren 2020.

I maj drog supporterklubben 14-3 igång 
en insamling, som döptes till ”Bring Ebert 
Back” för att tillsammans med andra part-
ners finansiera ett nytt kontrakt med den 
populäre backen Nick Ebert.

TUSENTALS SOFFBILJETTER
– Både partners och supportrar backar upp 
oss på ett fantastiskt sätt under denna tuffa 
period, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Exempelvis har vi sålt drygt 6 000 Örebro-
biljetter, eller soffbiljetter, under säsongen 
för 50 kronor styck och fyllt upp läktarna 
med pappfigurer. Det känns bra och vi för-
söker hela tiden hitta sätt att bjuda tillbaka 
på, säger Mikael Johansson.

Under våren 2021 arrangeras exempelvis 
ett digitalt möte där supporterklubben 14-3 
får möta klubbledning, tränare och spelare, 
vilket normalt brukar ske fysiskt i arenan. 
Frukosthockey i hallen för partners är inte 
aktuellt under pandemin och då isträning 
i hallen inte är tillåten, så tränar istället 
J18- och J20-lagen tränat ibland utomhus i 
Rävgången bland allmänheten.

Redan före pandemin hade ÖHK en hög 
närvaro på sociala medier och två medar-
betare dedikerade för uppgiften. Dessutom 
bevakas alla ÖHK:s träningar av Nerikes 
Allehanda.

– Vi har försökt skruva upp den digitala 
närvaron ytterligare, men det bästa vi kan 
ge våra partners och supportrar är ändå att 
vi går till slutspel och gör bra ifrån oss där, 
säger Mikael Johansson.

ELITIDROTTEN
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Ett turistår med 
många ansikten
Coronaåret 2020 blev en palett 
av snabba förändringar och nya 
erfarenheter för turistbranschen, 
även i Örebro.
 De flerspråkiga turistgrupperna 
runt Slottet ersattes av hemest-
rande svenskar med olika dialek-
ter.
 – Jag tror att privatturismen 
2021 kommer att likna 2020; inte 
många utländska turister, många 
hemmasemestrande svenskar och 
ett ökat intresse för ”naturturism 
light”, säger Björn Fransson, chef 
för destinationsutveckling och 
värdskap på Örebrokompaniet.

Statistiken för 2020 talar sitt tydliga 
spår. När SCB presenterade sina siffror i 
februari, såg det ut så här för Örebro.
• Under 2020 försvann fyra av tio gäst-

nätter i Örebro, vilket ändå är något 
bättre än riksgenomsnittet.

• Besökare från Sverige minskade 
med 25 procent medan besökare från 
utlandet minskade med 82 procent. 
Örebros största marknad Norge mins-
kade med 92 procent eller 57 000 
gästnätter.

Bakom siffrorna döljer sig ett år för turist-
branschen i Örebro med många ansikten. 

De första två månaderna slog alla rekord. 
Under pandemins första våg noterades 
april som den sämsta månaden på mycket 
länge. Sommarens lättade reserestriktioner 
skapade nytt hopp för besöksnäringen, men 
lagom till höstlovet kom den andra vågen.

NATURTURISMEN VÄXER
– Trots att mötesindustrin, med Con-
ventum i spetsen, legat nere i stort sett 
hela året, så har ändå hotellen klarat sig 
någorlunda bra. Under sommaren hade 
de trots allt 60 procents beläggning jäm-
fört med en normal sommar, säger Björn 
Fransson.

Det som höll turistbranschen i Öre-
bro under armarna var ”hemestrande” 
svenskar. Där lockade som vanligt Gus-
tavsviksbadet, Slottet och Wadköping. 

– Samtidigt växte naturturismen, det 
var en trend som förstärktes under 2020. 
Tittar man på Sverige i stort, så är de 
stora städerna även de stora förlorarna. 
Vinnarna är platser och regioner som 
finns i vårt kollektiva minne och som 
nu blev besöksmål som förverkligades. 
Nora är ett bra lokalt exempel, Höga 
Kusten är en vinnare om vi ser det natio-
nellt.

IMPONERANDE KREATIVITET
Björn Fransson imponeras, trots ett svårt 
år, över kreativiteten i branschen under 

det besvärliga 2020. Hur restaurangnä-
ringen hittade nya lösningar med bland 
annat hämtmat, hur hotellen sålde in 
”charterpaket” till inhemska turister. Det 
är något som han tror kommer att betala 
sig under 2021 och framåt.

– Utlandsresandet kommer inte till-
baka så starkt de närmaste åren. Dels 
på grund av osäkerheten, dels för att 
flygbolagen gjort sig av med så mycket 
kapacitet. Semester hemma i Sverige 
och ”naturturism light” kommer att vara 
fortsatt starkt.

– Och glöm inte att vi inte gjort av 
med så mycket pengar under 2020. 
Många har sparade pengar och vill göra 
något roligt i sommar. I synnerhet som 
många även jobbat hemifrån en längre 
period och nu vill uppleva något nytt.

Detta kommer även att vara fokus när 
Örebrokompaniet kalibrerar sin mark-
nadsföring för 2021. Att hitta nyckeln till 
svenskarnas kollektiva minne och placera 
lockande bilder av Örebro där.

– Sedan spanar vi även på Norge och 
hoppas att de norska turisterna kommer 
tillbaka. I ett större perspektiv tror jag 
även att närturismen kommer att gynna 
Norden, då övriga Europa vänder sig 
hitåt istället för till mer avlägsna naturupp-
levelser.

PRIVATTURISM
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Mötesbranschen:

Hybridmöten blir det nya normala
Mötesbranschen hamnade i fritt  
fall i och med utbrottet av Covid-19 
i våras.
 Nu blickar man framåt, efter 
massvaccineringen – och det är ett 
helt nytt landskap som formar sig.
 – Jag tror att alla affärsmöten 
kommer att ställas inför ett val, 
digitalt eller fysiskt möte. Hybrid-
möten blir standard och en tredje-
del av de traditionella dagslånga 
affärsresorna kommer inte tillbaka, 
säger Pernilla Körberg Törnqvist, 
chef för möten och evenemang på 
Örebrokompaniet.

Det låter drastiskt, men på samma utand-
ning gör hon ett tillägg.

– Men det har byggts upp ett enormt sug 
efter att träffas fysiskt, det ska heller inte 
underskattas.

Affärsturismen och mötesindustrin upp-

hörde i ett slag i mars 2020. Allt bokades 
av eller sattes på vänt. Det är fortfarande 
läget och för Örebro, som utvecklats till en 
profilerad mötesplats, var fallet högt.

– Det ekonomiska tappet har varit stort, 
branschen har dessutom drabbats av kom-
petenstapp eftersom många förlorat sina 
jobb, säger Pernilla Körberg Törnqvist 
som ändå ser positiva tecken i den snabba 
förändringen.

NYA AKTÖRER
– Digitaliseringen av branschen startade 
nästan genast. Flera nya aktörer har klivit 
fram och skapat nya digitala plattformar.  
I Örebro har vi flera exempel, både på uni-
versitetet och av privata aktörer, på digitala 
möten som mer liknar professionella tv-
produktioner.

Pernilla Körberg Törnqvist ser det som 
framtidens lösning. Många möten kommer 
att vara både fysiska och digitala, hybrid-
möten. Det digitala mötets fördelar – inga 
tidsödande resor, effektiv tidsanvändning –  

har omfamnats av många.
– Men många har även insett det fysiska 

mötet stora fördelar. Nätverkande och kun-
skapsöverföring fungerar inte lika bra digi-
talt. Det händer mycket i kaffepauserna!

STARK POSITION
Därför tror hon att Örebro kommer att stå 
stark som mötesplats även efter pandemin.

– Vårt strategiska läge i Mälardalen gör 
oss till en naturlig mötesplats. Vi har orga-
nisationen, lokalerna, kommunikationerna 
och stadens utbud.

En annan styrka är Örebros profilering.
– Vi har av tradition många medicinska 

möten och organisationsmöten, de är inte 
så konjunkturkänsliga.

Alltså, de som planerar framtidens 
möten kommer på ett tidigt stadium att 
ställa sig frågan om det ska ske digitalt 
eller fysiskt.

– Blir svaret det senare, så ligger Örebro 
bra till. När jag tittar på höstens bokningar 
blir jag stärkt i den uppfattningen.  

MÖTESBRANSCHEN
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KumBro:

Den digitala trafiken ökade med 30 procent
Pandemin ökade i ett slag behovet 
av digitala lösningar när fysiska 
möten skulle undvikas. 
 Det har märkts hos KumBro/
Stadsnät.
 – Ja, under 2020 ökade kapacitets-
behovet med cirka 30 procent i våra 
nät, säger Peter Lilja, vd på KumBro.

För precis 20 år sedan, 2001, började Stads-
nät bygga ut det digitala fibernätet i Örebro.
I dag heter bolaget KumBro, med Kumla 
kommun som delägare. Bolaget har kom-
mit långt och utbyggnadstakten är nu något 
lägre och följer kommunernas utbyggnad.

– I dag har 95 procent av hushållen i tätor-
terna tillgång till fiber och cirka 50 procent 
av hushållen på landsbygden. Vi är ganska 
färdigbyggda, även om vi under 2021 läg-
ger fiber i fem nya områden på landsbyg-
den, säger Peter Lilja.

– Den fortsatta utbyggnadstakten styrs 
av eventuella statliga bidrag och om det är 
kommersiellt försvarbart för oss.

ÖKAD STREAMING
Med cirka 42 000 anslutna hushåll till 
KumBros fibernät är just detta infrastruk-
turen till det digitala språng som till stora 
delar avklarat. Och med dagens utbud av 
bland annat streamade tjänster behövs det.

– En familj i dag med tonårsbarn klarar 
sig inte med 100 Mbit/s per sekund om det 
streamas film i HD på många skärmar.

En av de stora förändringarna för Kum-
Bro under 2020 och början av 2021 var 
digitaliseringen av allmännyttan. Vid års-
skiftet släckte Kumla Bostäder de analoga 
tv-sändningarna och ersatte dem med digi-
tal-tv via KumBros öppna och konkurrens-
utsatta nät. Likadant gjorde Örebrobostäder 
ett par månader in på 2021.

– Det är ett jättelikt digitalt språng. 
Vi har projektlett omställningen och det 
handlar om att installera ny teknik i cirka 
25 000 lägenheter, säger Peter Lilja.

Kommunen var redo för ett digitalt språng
Att ta ett digitalt språng med en 
13 000 medarbetare stor organisa-
tion är ingen lätt uppgift.
 Örebro kommun tvingades till det 
på grund av pandemin – och lycka-
des bra.
 – Vi har i flera års tid investerat 
i digitala verktyg. Vi låg i startgro-
parna för att ta ett stort digitalt 
steg, men pandemin tvingade oss 
att ta ett snabbt språng, säger Per 
Brogevik, digitaliseringsdirektör på 
Örebro kommun.

Per Brogevik började sin tjänst i mars 2020 
när den första pandemivågen sköljde över 
Sverige och världen.

– Jag hann lyckligtvis träffa några av 
mina medarbetare och chefskollegor i 
början, innan det blev mer och mer arbete 
hemifrån. Sedan oktober har jag jobbat 100 
procent på distans.

Mitt i den andra vågen, en bit in i  
2021, är han ändå nöjd med hur Örebro 

hanterat pandemin så långt.
– Om pandemin kommit ett några år 

tidigare, då hade vi fått stora problem. 
På så sätt var tajmingen bra, för vi hade 
genomfört större delen av den planerade 
investeringen i vår digitalisering.

MER KOMPETENSUTVECKLING
Örebro kommun satt alltså med plattfor-
mar, teknik och arbetssätt för en digitalise-
ring, men hade ännu inte börjat den prak-
tiska tillämpningen. Lite som att gå direkt 
från torrsim till Simborgarmärket.

– Men det har fungerat bra och det var 
helt avgörande att vi hade de digitala verk-
tygen. Baksidan är att många medarbetare 
tvingats in i digitaliseringen utan tillräcklig 
kompetensutveckling. Det är något som vi 
måste jobba ikapp.

Hur har då det digitala språnget sett ut? 
Ett tydligt exempel är frekvensen av digi-
tala möten som gick från 50-60 möten om 
dagen före pandemin till nuvarande nära 
3 000 digitala möten om dagen. Ett annat 
tydligt exempel är distansundervisning som 
införts på gymnasieskolorna.

– Vi har även tittat på möjligheten med 
digitala möten inom flera verksamhetsom-
råden, men där har vi vissa säkerhets- och 
sekretessfrågor som ännu inte är lösta.

Digitaliseringen av stora delar av Öre-
bro kommuns verksamhet är ett faktum. 
Efter pandemin kommer den att fortsätta, 
men i mer ordnade former.

SKAPAR VÄRDEN
– Digitala möten har kommit för att stanna, 
de är bra för uppdateringar och besluts-
möten. De ersätter dock inte alla fysiska 
möten och absolut inte mer kreativa möten. 
Vi kommer att hitta en lämplig avvägning 
i framtiden.

Per Brogevik ser också stora möjligheter 
att skapa värden i en fortsatt digitalisering.

– Kommunen har en mängd information. 
Det är en strategisk resurs om den kombi-
neras, görs tillgänglig och används rätt.

– Digitaliseringen ger oss även nya möj-
ligheter att göra information tillgänglig för 
allmänheten. Det kan vara allt från kartor 
och detaljplaner till skolresultat i avidenti-
fierad form.

DIGITALA SPRÅNG
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Conventum rustat 
för större event
Conventum är rustat för nya stora event och 
möten när pandemin är över.
 Under 2020 blev både en ny bro mellan 
 arenan och kongressdelen samt ett nytt 
entrésolplan klart som skapar plats för fler 
sittande publik eller matgäster.

Den nya bron mellan Conventum Arena och Conven-
tum Kongress slutbesiktigades i januari och betyder 
mycket för Conventums attraktivitet.

– Bron knyter ihop hela anläggningen. Gäster kan 
röra sig mellan arenan och kongressen utan att gå 
utomhus. Det är även smidigt för personalen att trans-
portera exempelvis mat mellan lokalerna, säger Johnny 
Andersson, projektledare på Örebroporten. 

Ur en säkerhetssynpunkt är bron också en stor för-
del.

– Skalskyddet för anläggningen blir bättre och man 
kan utnyttja båda garderoberna, arenans och kongres-
sens, för samma arrangemang.

Den glasade bron är 55 meter lång och tog tio måna-
der att bygga. Den ser lätt och luftig ut från utsidan, 
men bara stålet i bron väger 86 ton. En liten finess är att 
bron kan ljussättas i olika färger om man önskar det.

FLER SITTANDE GÄSTER
Den andra stora förbättringen är det cirka 270 kvadrat-
meter stora entrésolplanet i arenans södra del mot Äng-
gatan. Ett liknande entrésolplan fanns sedan tidigare i 
den norra delen.

– Alla inställda arrangemang gjorde att vi slapp 
anpassa bygget efter dem. Tack vare det blev projek-
tet både billigare och enklare att utföra, säger Johnny 
Andersson.

Det nya entrésolplanet blev klart för användning i 
oktober. Tillsammans med en mobil läktare ökar det 
kapaciteten med 400 sittande gäster, vilket i sin tur ska-
par bättre ekonomi vid exempelvis bokningar av större 
artister på turné. Totalt har nu Conventum Arena plats 
för 3 500 sittande gäster.

CONVENTUM
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Conventum:

Kreativa lösningar under pandemiåret
Mötesindustrin drabbades hårt av 
pandemin. Conventum i Örebro var 
inget undantag.
 Efter vinmässan i början av mars 
bokades alla möten och konserter 
av. Det finns dock hopp och där 
spelar just Conventum en viktig roll.
 – Det är lite av ett ödets ironi 
att vi, som drabbats så hårt, byggt 
om lokalerna till vaccinationscen-
tral. Men det känns bra och hopp-
ingivande, säger Anders Karlsson, 
platschef på Conventum.

För Conventum var 2019 ett rekordår och 
2020 startade lika bra. Men i mars var det 
tvärstopp. Örebrogalan den 11 mars ställ-
des in och sedan bokades resten av vårens 
möten och konserter av.

– Vår bransch jobbar med minst sex 
månaders framförhållning, så vi jobbar 
nu med – och hoppas på – bokningarna 
för hösten 2021. Om bara den planerade 
vaccinationen går som det ska, så ser det 
riktigt lovande ut. Allt hänger dock på 
vaccineringen, säger Anders Karlsson.

FLER HYBRIDEVENT
Lokalt i Örebro bidrar just Conventum till 
den breda vaccineringen mot Covid-19. I 
mitten av januari öppnade Region Örebro 
en vaccinationscentral i Conventum Arena. 
Anläggningen har anpassats för ett högt 
och jämnt flöde av personer som ska 
 vaccineras, med separata in- och utgångar, 
25 särskilda vaccinationsbås samt avskär-
made gångvägar för maximal social 
distan sering och säkerhet.

– Det känns bra att kunna bidra till att 
vi bekämpar pandemin och kan komma 

tillbaka till ett någorlunda normalt liv 
igen, säger Anders Karlsson.

Conventums ledning har under krisen 
försökt att jobba med kreativa lösningar. 
Ett exempel är samarbetet med produk-
tionsbolaget Bright Blue och evenemangs-
bolaget Xpecta som resulterade i Shine 
Studios, tre studios designade för digitala 
möten och online events. Den verksam-
heten har dock flyttats till Hjalmar Berg-
manteatern för att ge plats åt vaccinations-
centralen.

– Många tror på hybridevent, där 
digitala möten kombineras med fysiska 
möten. Jag tror också på det, men att det 
aldrig helt kan ersätta det fysiska mötet. 
Jag är övertygad om att mötesbranschen 
kommer tillbaka starkt, efter vårens och 
försommarens vaccinering, säger Anders 
Karlsson.

CONVENTUM
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Vinnare och förlorare 
under pandemiåret
Hur mår en näringslivsdirektör 
under brinnande pandemi?
 Förvånansvärt bra om man talar 
med Göran Dahlén i Örebro.
 – Vi hade, och har fortfarande, 
ett starkt och mångfacetterat 
näringsliv. Jag tror på en god åter-
hämtning under året då förhopp-
ningsvis även vaccinet är på plats.

Så sent som i november 2020 fick Göran 
Dahlén det senaste beviset på att närings-
livet i Örebro starkt och sunt. Det kom i 
form av en studie av näringslivets utveck-
ling inom områden som tillväxt, konkur-
renskraft och sysselsättning.

– Örebros näringsliv är urstarkt! Bland 
jämförbara större kommuner är det bara 
Uppsala som kan matcha oss och de har lite 
draghjälp av närheten till Stockholm.

Sedan kom pandemin och naturligtvis 
har den drabbat många företag och närings-
idkare även i Örebro. Totalt i länet fanns det 
i januari 2021 cirka 10 400 permitterade. 
Vid samma tid hade företag i länet fått 
cirka 560 miljoner kronor av det statliga 
permitteringsstödet.

– Det är stora tal, men i förhållande till 
vår befolkning så nyttjar vi bara drygt hälf-
ten av det statliga permitteringsstödet jäm-
fört med riksgenomsnittet. Det är positivt, 
tycker jag, i synnerhet som vi inte drabbats 
av så många konkurser ännu.

KOLLEKTIV BETEENDEFÖRÄNDRING
Det finns förlorare – stora förlorare – i pan-
demins spår. En rad företag inom handel, 

hotell, restaurangbranschen och övriga 
kopplade till besöksnäringen har drabbats 
hårt. Till det kommer att kapital styrs om 
och investeras i andra branscher.

– Men det finns vinnare i alla branscher. 
Det finns de som drar nytta av den kol-
lektiva beteendeförändringen, som exem-
pelvis en ökad satsning på e-handel inom 
handeln. Andra hittar nya lösningar där 
leverantörerna är med och delar på risken 
med lagerhållningen.

Det finns även solklara vinnare.
– De som sysslar med out door, säljer 

friluftskläder och prylar, går det bra för. 
Likadant med de som säljer utrustning och 
varor för ”gör det själv”, alltså verktyg, 
byggmaterial, inredning och möbler.

TROR PÅ ÅTERHÄMTNING
Livsmedel går bra, likaså Örebros styrke-
område logistik. Även ett flertal inom verk-
stads- och tillverkningsindustrin har klarat 
sig bra i Örebro, enligt Göran Dahlén.

– Det finns en uthållighet hos de flesta, 
och många rullar på riktigt bra. Glädjande 
är att vårt flaggskepp Epiroc visar en 
urstark avslutning på 2020. Jag tror på en 
stark återhämtning om vi kan bemästra 
pandemin innan hösten och staten kan fort-
sätta att bistå med lättnader ett tag till.

Då är det dock inte business as usual. 
Näringslivet post corona kommer inte att 
vara det samma som före pandemin.

NYETABLERING
– Allt hänger förstås ihop med vårt kollek-
tiva beteendemönster. Jag tror att e-handeln 
har kommit för att stanna i kombination 

med att man satsar på showrooms, men det 
finns också tecken på att butiker som byggt 
goda kundrelationer – inte minst på sociala 
medier – faktiskt behåller köptrohet och 
kommer igen. 

Själv har näringslivsdirektör Göran 
Dahlén haft fullt upp även under pandemin. 
I september blev det klart att Dollar Store 
bygger sitt nya centrallager i Örebro – och 
det kommer mer.

– Det är viktigt att vi inte tappar tempo 
under pandemin. Vi har fortsätt jobba hårt 
med etablering och att ta fram detaljplaner 
i exempelvis Bettorp och Palmbrohult i 
närheten av Pilängen och Berglunda. Det 
finns flera förfrågningar från företag som 
vill investera strategiskt och passar på nu. 
Tittar man på byggloven så ser vi också en 
fortsatt bra fart på bostadsbyggandet.

NÄRINGSLIVET

Foto: Arboga kommun
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Ökat intresse för friluftsliv
Svenskar är ett naturälskande folk.
Det är inte överraskande att vi 
sökte tröst i ett ökat friluftsliv när 
pandemin slog till med inställda 
arrangemang, inställda resor, hem-
arbete och social distansering.
 – Cykelförsäljningen, särskilt 
mountainbikes, ökade med 20 pro-
cent i somras. Det kunde ha varit 
ännu mer om vi inte hade haft leve-
ransproblem, säger Urban Lindell på 
Lindells Cykel & Sport.

Över hela landet är trenden tydlig. Frilufts-
liv i alla dess former har ökat explosions-
artat.

– Ja, många har hittat tillbaka till natu-
ren och förhoppningsvis även kommit i 
kontakt med sig själv. Vi har märkt en ökad 
försäljning av både cyklar och skidor. Det 
är många nya kunder och det är en trend 
som jag tror kommer att hålla i sig även efter 

pandemin, säger Urban Lindell som själv är 
en passionerad cyklist och skidåkare.

Professionellt har det fört med sig ett 
litet problem.

– Pandemin har ju även slagit på pro-
duktionen. När det gäller cyklar, som 
huvudsakligen tillverkas i Asien, har det 
uppstått brist på komponenter. Det gör att 
leveranserna försenas. I januari lade jag 
order på cykeldäck och slangar för leverans 
i augusti, för att vara på den säkra sidan.

TRÅNGT I SPÅREN 
Privat har det även uppstått ett litet pro-
blem, som egentligen bara är positivt. I 
vinter har det varit väldigt mycket folk i 
skidspåren i Ånnaboda.

– Det är bara roligt, men jag och mina 
kompisar brukar åka upp tidigt på helgerna 
för att undvika trängsel. Då åker vi med 
pannlampa första timmen och i soluppgång 
andra timmen.

Det ökade friluftsintresset i pandemins 
spår har tagit sig många uttryck.

• Det slogs besöksrekord i de svenska 
fjällen och för vandringsleder i sommar, 
trots en minskad turism från utlandet. 
Det var ingen slump av årets julklapp 
var ett stormkök.

• Tivedens nationalpark ökade antalet 
besökare i maj och juni med 70 procent 
jämfört med 2019.

• Örebro kommun har mätpunkter i några 
av sina naturområden. På vissa ställen 
ökade antalet besökare i oktober och 
november med 150-180 procent jämfört 
med 2019.
Om friluftstrenden håller i sig, kom-

mer det under 2021 att inrättas fem nya 
naturreservat på länsstyrelsens initiativ. Ett 
av dessa ligger i Örebro, det är Svenstorp 
utanför Odensbacken som lockar med 50 
hektar med många olika naturtyper.

LOKALHYRESGÄSTEN
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SCB flyttar till 
Kexfabriken 2
I september 2023 flyttar SCB till 
helt nya lokaler i Kexfabriken 2 på 
Norrbackavägen.
 Den fysiska flytten handlar bara 
om några hundra meter, men är för 
SCB ett stort steg in i morgonda-
gens moderna och flexibla kontors-
värld.
 – Vi är mycket nöjda med hel-
hetslösningen, säger Helen Stoye, 
biträdande generaldirektör på SCB 
och chef för den administrativa 
avdelningen.

Det blev landets tredje största uthyrning 
under 2020 när Örebroporten och SCB 
kom överens om hyresavtalet. Örebroporten 
ska bygga två sammanlänkade huskroppar 
på fem våningar vardera, där SCB blir 
ankarhyresgäst och hyra de fyra nedersta 
våningsplanen i de två husen.

Totalt handlar det om 7 900 kvadrat-
meter kontorsyta och dessutom ska en 
näraliggande fastighet byggas om för bland 
annat SCB:s tryckeri samt cykelförråd och 
omklädningsrum.

Redan 2017 startade SCB sitt lokalpro-
jekt för att ta ett samlat grepp om myndig-
hetens lokalisering i dels Garnisonen på 
Östermalm i Stockholm samt ”SCB-huset” 
på Klostergatan i Örebro.

MER YTEFFEKTIVT
I augusti förra året flyttade SCB i Stock-
holm till nya och hälften så stora lokaler 
i Solna strand. Några månader senare var 
kontraktet undertecknat för en flytt till 
Kexfabriken i Örebro.

Även i Örebro blir de nya lokalerna 
betydligt mer yteffektiva jämfört med 
dem på Klostergatan och med färre fasta 
arbetsplatser. In i det sista skruvades det på 
konceptet.

– På SCB har vi varit restriktiva till 
arbete hemifrån, men med pandemin blev 
situationen annorlunda. Det har sedan 
länge funnits ett önskemål från många 
medarbetare att få arbeta mer hemifrån och 
våra erfarenheter av hemarbete nu under 
pandemin är positiva. Därför valde vi att 
justera lokallösningen, säger Helen Stoye 
om det faktum att antalet fasta skrivbords-
platser på slutet minskades från 700 till 
500.

– Utöver skrivbordsplatser har vi arbets-
platser i tysta rum, mötesrum och vid olika 
typer av touch down-platser och en gene-
röst tilltagen matsal, fortsätter hon.

MYCKET LJUSINSLÄPP
Målet är ett verksamhetsanpassat kontor 
med god arbetsmiljö som man vill komma 
till.

– Vi uppskattar mycket utformningen av 
fastigheten med ljusinsläpp från alla väder-
streck och att ett fönster aldrig är mer än 
högst en kollega bort, det kommer inte att 
finnas några dåliga arbetsplatser.

Läget var ändå helt avgörande för att 
det över huvud taget skulle blir en flytt, 
samt en konkurrenskraftig hyreskostnad. 
Närheten till Örebro centralstation var hög-
prioriterad när SCB på slutet valde mellan 
en handfull alternativ.

– Vi är mycket nöjda med det nya läget. 
Det är inte bara nära till Centralen och city-
kärnan, vårt nya kontor blir även en del av 
Örebros entré från norr, säger Helen Stoye.

FAKTA
• SCB har hyrt de nuvarande lokalerna på Klosterga-

tan sedan 1976. I början hyrde myndigheten nära 
30 000 kvadratmeter, det har stegvis minskat till 
dagens cirka 14 700 kvadratmeter.

• Örebro Kexfabrik på norr i Örebro startade 1886 
och blev med tiden ett av stadens mest kända 
varumärken. Så småningom köptes fabriken av 
Göteborgskex och produktionen i Örebro lades ner 
1976. 

• På ungefär samma plats, i det som nu kallas Pulså-
dern, bygger Örebroporten två kontorshus med en 
lokalyta på totalt 11 500 kvadratmeter. Med SCB 
som hyresgäst är uthyrningsgraden 80 procent 
före byggstart. Projektet betyder ett tillskott med 
cirka 1,4 procent på kontorsmarknaden i Örebro.

LOKALBHYRESGÄSTEN
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Kontorsmarknaden:

Mer hemarbete i pandemins spår
Vad blir det nya normala på kontors-
marknaden efter pandemin?
 John Eriksson, regionansvarig för 
Mälardalen på Newsec, tvekar inte 
en sekund.
 – Det nya normala för de flesta 
blir att jobba hemifrån 1-3 dagar i 
veckan.

Newsec är Nordens största fastighetsråd-
givare. Som regionansvarig för Mälardalen 
har John Eriksson naturligtvis bra koll 
på kontorsmarknaden i Örebro, vilket 
förstärks ytterligare av att han är både upp-
vuxen och bosatt i just Örebro.

Dessutom lever han högst påtagligt i 
samtiden och i den framtid han förutser.

– I höstas bytte jag till en större lägen-
het för att bättre kunna jobba hemifrån. Till 
kontoret i Stockholm åker jag bara en dag 
i veckan.

Redan före pandemin fanns det en 
tydlig trend på kontorsmarknaden i Öre-
bro och övriga Sverige: att gå till mindre 
kontorsyta per medarbetare. Färre skriv-
bordsplatser och mer öppna och flexibla 
kontorslandskap.

– SCB:s ändrade utformning av det nya 
kontoret i Örebro är ett tydligt exempel på 
det. Men på den mindre ytan prioriteras en 
högre standard, så totalhyran förändras inte 
så mycket, säger John Eriksson.

Den trenden har förstärkts under pande-
min och kommer att bestå. För Örebros del 
i kanske något mindre utsträckning än i de 
andra jämnstora städerna i Mälardalen.

MER OFFENTLIG SEKTOR
– Det som skiljer ut Örebro är att staden 
har en högre andel offentlig sektor. Det gör 
kontorsmarknaden mer stabil och mindre 
svängig.

Vi testade John Eriksson med några frågor 
och påståenden om den framtida kontors-
marknaden.

Kontorsmarknaden går mot hybrid-
lösningar: mer arbete hemifrån, men 
arbetsdagar på kontoret för viktiga och 
kreativa möten.

– Definitivt, 100 procent ja till det 
påståendet.

Kontorets roll som mötesplats samt 
identitets- och kulturbärare blir vikti-
gare än tidigare?

– Ja, 100 procent ja på det också. Ett 
väl fungerande kontor blir fortsatt viktigt 
för att skapa en kultur, locka talanger och 
behålla duktiga medarbetare.

Framtidens kontor blir mer ytkrä-
vande – inte mindre – på grund av att 
medarbetare har ”ärr” efter pandemin 
och vill ha större konferensrum, distans 
mellan skrivborden och större ytor för 
socialt umgänge?

– Nja, det tror jag inte... Nej, sedan vi 
fått vaccinet, tror jag att vi kommer att 

glömma den sociala distanseringen ganska 
snart. Jag tror inte det här dryga året med 
Covid-19 har skapat så stora kollektiva ärr.

Produktiviteten har inte påverkats 
negativt av mer hemarbete, men med-
arbetarnas innovationsförmåga och 
utveckling har minskat på grund av 
färre oplanerade möten och interaktion 
med andra på arbetsplatsen.

– Generellt tror jag det stämmer, men 
det beror väldigt mycket på vad man job-
bar med. Jag har hört att spelutvecklare 
och gamers, för att ta ett exempel, påverkas 
väldigt negativt av att jobba ensamma 
hemifrån. Som sagt, jag tror på en hybrid-
lösning med växelvis arbete hemifrån och 
på kontoret.

Och enligt John Eriksson kommer morgon-
dagens kontor successivt att förändras efter 
det nya arbetssättet.

– Ja, i dag är ett kontor till 70-80 procent 
en arbetsplats och till 20-30 procent en 
plats för olika former av möten. I framtiden 
tror jag att det är tvärtom.

KONTORSMARKNADEN
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Örebro airport:

Ett tufft år – men ökar på flygfrakt
Få branscher har drabbats så hårt av 
pandemin som flygbranschen. Enligt flyg-
spårningstjänsten Flightradar24 mer än 
halverades antalet flygningar i världen 
under ett par veckor i mars 2020. Raset 
fortsatte och resulterade i att flera flyg-
bolag bara flög med tio procent av sin 
kapacitet.

– I vårt fall upphörde all persontrafik i 
mitten av mars och den ligger fortfarande 
nere, säger Mikael Smedberg.

Örebro airport står dock stadigt på  
två andra stödjeben, frakt- och samhälls-
flyget.

– Särskilt fraktflyget har utvecklats  
bra under 2020. Vi har hållit ställningarna, 

I historieböckerna skriver 2020 
in sig som ett av de tuffaste 
åren någonsin för flygbran-
schen.
 Trots störtdykningen, på 
grund av pandemin, har Örebro 
airport klarat sig bra och till och 
med ökat sina marknadsandelar 
inom flygfrakt.
 – Visst, det har varit ett 
turbulent år, men vi kommer att 
landa på ett litet överskott för 
hela året, säger Mikael Smed-
berg, vd på Örebro airport.

till och med ökat något i volym, samtidigt 
som näringslivet – både i Sverige och glo-
balt – tappat fart på grund av pandemin.

LUFT UNDER VINGARNA
Mikael Smedberg ser i huvudsak två 
orsaker till att flygplatsen har luft under 
vingarna.

– Det går aldrig att bortse från vårt 
logistiska läge, vilket ger oss stora för-
delar. Dessutom har vi stor nytta av våra 
partners DHL och FedEx som är lokalise-
rade vid flygplatsen. Sammantaget ger det 
oss styrka, även i tuffa tider, och 
vi har tagit marknadsandelar 
från andra flygplatser.

ÖREBRO AIRPORT
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En tredje förklaring är att gods, som i 
vanliga fall skickas med reguljärflyg från 
exempelvis Arlanda, under pandemin för-
delats till andra flygplatser med fraktflyg.

Även samhällsflyget har utvecklats 
positivt under året med trafik före sjuk-
vården, försvaret och MSB. Och som en 
förtida julklapp utsågs Örebro airport av 
Trafikverket till beredskapsflygplats för 
samhällsflyg den 23 december.

INOM EN TIMME
– Det betyder att vi när som helst ska 
kunna öppna flygplatsen för trafik inom 
en timme. Den beredskapen hade vi även 
innan, frivilligt, men nu får vi ersättning 

för merkostnaden för bland annat med-
arbetare som har jour.

Person- och charterflyget då? Ja, 
där händer inte mycket förrän massvac-
cineringen mot Covid-19 genomförts på 
ett lyckat sätt. Sedan är det föremål för 
analyser hur snabbt och i vilken utsträck-
ning affärs- och charterflyget kommer 
tillbaka.

– Jag tror det finns ett uppdämt 
behov av att resa, både i näringslivet 
och som rekreation. En sak vet jag, både 
Ving och TUI ligger i startgroparna för 
att charterflyget ska komma tillbaka till 
Örebro, säger Mikael Smedberg.

ÖREBRO AIRPORT
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Gustavsvik Resorts:

Snabba beslut 
räddade ekonomin
Besöksnäringen drabbades hårt 
av pandemin 2020.
 Ändå lyckades Gustavsvik 
Resorts hålla budget till och med 
oktober och andra vågen av Covid-
19.
 – Vi agerade tidigt – skaffade 
oss kontroll över varje litet konto 
och alla avtal – och tog snabba 
beslut. Alla medarbetare har varit 
delaktiga, säger Ylva Axell, vd för 
Gustavsvik Resorts AB.

Gustavsvik, med äventyrsbadet Lost city 
och den stora campinganlägningen, är 
besöksnäringens stora magnet i Örebro. 
2020 började också mycket bra, med 
en topp under de tre sportlovsveckorna 
vecka 7-9.

– Men nästan över en natt i början av 
mars så tömdes anläggningen. Det var 
kusligt, säger Ylva Axell.

När chocken släppt, började arbetet 
med att anpassa verksamheten efter de 
nya förutsättningarna. Nya och omfat-
tande städrutiner skapade en viss trygg-
het, relaxen stängdes och Lost city höll 
i stort sett öppet bara under helgerna. 

Under april var omsättningen för Lost 
city bara tio procent jämfört med året 
innan.

– Samtidigt växte insikten att våra 
norska gäster, som står för nästan 70 
procent av beläggningen på campingen 
under sommaren, inte skulle komma. 

TOTAL GENOMLYSNING
Att korttidspermittera personalen mins-
kade utgifterna en del. Liksom en total 
och kritisk översyn av alla kontoslag och 
avtal.

– Vi jagade alla kostnader. En posi-
tiv effekt var att vi fick en fullständig 
genomlysning av hela verksamheten, 
säger Ylva Axell.

Även sommaren blev annorlunda 
med entrévärdar, kölappar och ett tak 
på maximalt 500 badgäster, trots att 
inga myndighetsdirektiv krävde sådana 
begränsningar. Restaurangerna på badet 
och campingen begränsade antalet sit-
tande gäster och en helt ny glasservering 
byggdes på badet för att separera den 
från restaurangen. 

Och under höstlovet sänktes maxgrän-
sen till 200 badande gäster, eftersom ute-
badet var stängt, samtidigt som en maxtid 
på fyra timmar infördes. Alla gäster 

måste dessutom boka i förväg på nätet.
– Vi har hela tiden tagit vårt ansvar 

för att inte bidra till smittspridningen, 
säger Ylva Axell.

STÄNGDE LOST CITY
På campingen var det lika tufft och de 
norska gästerna uteblev helt.

– Vi fick lite fler svenska gäster, 
men kom bara upp i cirka 40 procent av 
beläggningen en normal sommar.

Slutligen, när pandemins andra våg 
sköljde in, beslutade Gustavsvik att 
stänga Lost city i början av november. 
Det är oklart när det kan öppna igen.

– Vi är ändå relativt sett nöjda. Vi har 
tagit vårt ansvar, utan krav från myndig-
heterna. Personalen har ställt upp och 
jobbat flexibelt. Vi har gjort allt vi kun-
nat. Men visst, det kommer att bli ett litet 
underskott för 2020, säger Ylva Axell 
som ändå blickar framåt med optimism.

– Även 2021 börjar tufft, men vi hop-
pas att vaccineringen ska ändra på bilden. 
Det är osäkert om vi kan få tillbaka de 
norska gästerna redan i sommar. Därför 
kommer vi att satsa extra på den inhem-
ska marknadsföringen. Jag tror camping 
som semesterform har framtiden för sig.

GUSTAVSVIK RESORTS
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Stadsbyggnadshus 1:

Rivs för att återuppstå 
som kommunal nod
Våren 2019 flyttade stadsbyggnads-
kontoret till nybyggda Citypassagen 
på Norr.
 Nu rivs Stadsbyggnadshus 1 för 
att om drygt två år återuppstå som 
ett modernt kontorshus och den 
största noden i den kommunala 
administrationen.

Stadsbyggnadshus 1 på Åbylundsgatan i 
Örnsro byggdes i slutet av 60-talet. Då-
tidens moderna och imponerande 10 400 
kvadratmeter är i dag historiska. Dock, det 

finns värden i den gamla huskroppen som 
det går att bygga nytt på.

– Byggnaden har bra mått, även om 
det är nergånget. I arbetet med Stadsbygg-
nadshus 1 har vi jobbat ur ett hållbarhets-
perspektiv. Därför river vi inte allt, utan 
behåller källaren och byggnadens stomme 
när vi bygger om, säger David Nordvall, 
fastighetschef på Örebroporten.

KLART 2022
I Örebro kommuns strävan att skapa admi-
nistrativa noder, knytpunkter, kommer det 
ombyggda Stadsbyggnadshus att bli den 

största. Fastigheten kommer att byggas 
efter dagens och morgondagens krav och 
behov.

– Vi vet ännu inte vilka av kommunens 
verksamheter som ska in i huset, men vi 
bygger flexibla och aktivitetsbaserade 
kontorslokaler med många mötesrum och 
tysta arbetsplatser. Planen är att det ska 
stå klart tredje kvartalet 2022, säger David 
Nordvall.

Miljöbyggnad Guld för  
nya Stadsbyggnadshus 1
Vid ombyggnaden av Stadsbygg-
nadshus 1 kommer Örebroporten 
att miljöcertifiera byggnaden enligt 
Miljöbyggnad Guld.
 – Det blir mitt första projekt där 
byggnaden certifieras enligt Miljö-
byggnad Guld som projektledare, 
det känns väldigt inspirerande, 
säger Lasse Johansson på Örebro-
porten.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för 
miljöcertifiering av byggnader. Det bygger 
på bedömningar inom tre huvudområden: 
energi, innemiljö och material. Inom varje 
område finns flera olika kategorier som 

ljus, ljud och energiförbrukning som samt-
liga bedöms av en oberoende tredje part 
vid miljöcertifieringen.

Örebroporten har för nybyggnation 
alltid målsättningen att bygga enligt Miljö-
byggnad Silver, men vid ombyggnaden av 
Stadsbyggnadshus 1 certifieras byggnaden 
enligt Miljöbyggnad Guld.

SOLCELLER
– Miljöbyggnad Guld ställer högre krav 
både på projekteringen och för specifika 
materialval, men det ska vi klara av. Det är 
även lite besvärligare när vi ska utgå från 
en befintlig stomme – det påverkar vad 
man kan göra för ljud och ljusinsläpp – 
men jag är övertygad om att det ska gå bra, 
säger Lasse Johansson.

Bland annat kommer Stadsbyggnadshus 1 
att få extra tjock isolering för att klara ener-
gikraven i Miljöbyggnad Guld. Solceller 
på fasaden gör att byggnaden får minst fem 
procent av energiförbrukningen från ”lokalt 
genererad flödande förnybar energi”, vilket 
är ett annat krav.

– Och av byggnadens totala energiför-
brukning ska minst 80 procent vara förnybar 
energi.

Kostnaden då?
– Det blir förstås något dyrare – 

konsultkostnaderna ökar något, likaså 
material kostnaderna – men å andra sidan 
blir driftkostnaderna lägre. Exakt var det 
hamnar vet vi inte förrän vi gjort detalj-
projekteringen.

STADSBYGGNADSHUS 1
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Digitala besiktningar 
ger bättre kvalitet
För tre år sedan tog Örebroporten de första stegen 
mot digitalisering av myndighetsbesiktningar.
 I dag har bolaget bättre kontroll på besiktningar, 
både de som ska utföras och de som är gjorda, men 
Lennart Sjögren, förvaltare på Örebroporten, ser 
fram emot nästa steg.
 – Att standardisera och digitalisera besiktnings-
protokollen så att de enkelt kan importeras till vårt 
fastighetssystem Vitec.

I dagsläget har digitaliseringen kommit halvvägs, eller så långt 
som Örebroporten kan påverka utvecklingen. I det egna fastig-
hetssystemet Vitec, där bland annat felanmälan hanteras, finns 
även påminnelser inlagda när det är dags för olika besiktningar 
och egenkontroller.

– Det är bra, på så sätt missar vi inget. Vitec säger till när 
det exempelvis är dags för OVK, obligatorisk ventilationskon-
troll, säger Lennart Sjögren.

OLIKA FORMAT
De olika besiktningarna och kontrollerna – allt från OVK, 
kylanläggningar och elrevision till energideklarationer och 
radonmätning – utförs av både olika besiktningsorgan och 
entreprenörer. Det är här som det finns förbättringspotential, 
enligt Lennart Sjögren.

– Vi får protokollen i olika fil-format. En del kommer som 
pdf eller en excelfil, det kan vi lägga in i vårt fastighetssystem. 
Andra levererar i pappersform och då scannar vi in det i sys-
temet.

– Här finns mycket att vinna om protokollen kan standardi-
seras och digitaliseras, så att de enkelt kan importeras digitalt 
till oss. Jag är övertygad om att det är nästa steg.

Ändå är förbättringen stor jämfört med för bara tre fyra år 
sedan, då förvaltarna jobbade mer individuellt med protokollen.

– Några använde excel, andra papper i en pärm. Var och en 
gjorde på sitt sätt, säger Lennart.

– Med digitaliseringen har vi inte bara förbättrat kvaliteten 
på arbetet, utan även säkerställt arbetsrutinen så att vi arbetar 
på samma sätt. Genom dokumenterade processer och rutiner 
blir det även enklare för nyanställda att komma in i arbetet 
snabbt.

DIGITALISERINGAR
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Digitalt brandskydd 
ökar säkerheten

DIGITALISERINGAR

Att förebygga brand är både lön-
samt och livsviktigt. Dessutom är 
det lagstadgat för fastighetsägare 
att bedriva systematiskt brand-
skyddsarbete.
 Under 2020 har Örebroporten 
tagit SBA, systematiskt brand-
skyddsarbete, in i digitaliserings-
arbetet.
 – Det innebär stora förbätt-
ringar, inte minst för våra för-
valtare och drifttekniker, säger 
Mattias Björnlund, driftingenjör 
på Örebroporten.

Mattias Björnlund kom till Örebroporten 
sommaren 2019. Dessförinnan hade han 
jobbat som fastighetschef på Scandic i 
drygt 20 år och i det arbetet lagt mycket 
energi på just det förebyggande brand-
skyddsarbetet.

– Bland annat fick vi två av hotellen 
i Örebro brandcertifierade, innan jag 
slutade.

På Örebroporten har han fortsatt att 
arbeta hårt med de brandförebyggande 
åtgärderna. Bland annat köptes en vär-
mekamera som på kort tid blivit Mattias 
Björnlunds favorit.

– Med den kan vi snabbt undersöka 
elcentraler och apparatskåp. Genom 
att lokalisera förhöjda temperaturer på 
olika komponenter, och byta ut dem i 
tid, förebygger vi både brandtillbud och 
driftstörningar. Under 2020 har vi hunnit 
med att kontrollera cirka 75 procent av 
fastighetsbeståndet med värmekameran.

PLATTFORMEN FANNS
Det var ändå inte Mattias Björnlund 
som hittade vägen för att ta SBA från 
blanketter, penna och pärmar in i den 
digitala världen. 

– Jag har jobbat med olika digitala 
plattformar tidigare, men det var Len-
nart Sjögren – förvaltare hos oss – som 
kom på att vi kunde ta in SBA i Vitec, 
som är den digitala plattformen för drif-
ten av våra fastigheter.

Under 2020 har ett av Örebroportens 
fem driftteam testat SBA via mobil eller 
padda i Vitec. Det betyder att både kom-
mande och genomförda åtgärder noteras 
digitalt och finns tillgänglig tillsammans 
med all annan information om bygg-
naden. Det betyder också att ingenting 
missas eller ramlar mellan stolarna.

– Det är allt från att kolla brandlarm 
och utrymningsvägar till besiktning av 
rökluckor och rökgasventilation. Det är 

väldigt praktiskt även när Räddnings-
tjänsten gör sina platsbesök.

DELAT ANSVAR
När det gäller SBA är ansvaret delat 
mellan fastighetsägare och hyresgäst. 
För de senare gäller det exempelvis att 
kontrollera handbrandsläckare, ha en 
organisation för utrymning och i vissa 
fall ha en brandskyddsansvarig.

– För Örebroporten, med många 
publika byggnader, är det extra viktigt 
att SBA fungerar hos båda parter och 
att samarbetet är bra, säger Mattias 
Björnlund.

Under 2021 tror han att digitalise-
ringen av SBA kommer att gå från test 
till standard för samtliga fem driftteam.

– Jag har bara hört gott från gänget 
som testar, så det troliga är att vi – efter 
en utvärdering – rullar ut digitalise-
ringen på alla våra driftteam.
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Alla är med på digitaliseringsresan
Örebroportens digitaliseringsresa 
har inga passiva passagerare.
 I digitaliseringskommittén, som 
bestämmer färdriktningen, återfinns 
var tredje medarbetare på företaget.

– Vi ska inte bygga ”tekniska julgranar”. 
Digitaliseringen av vår verksamhet ska 
vara till nytta för oss och våra kunder i 
vardagen. Då behövs ett brett engagemang, 
säger Mattias Waller, projektutvecklings-
chef på Örebroporten och ledningsgrup-
pens motor i digitaliseringskommittén.

Det var vd Jeanette Berggren som drog 
igång kommittén för ett år sedan. Istället 
för en utsedd IT-ansvarig som ska driva 
digitaliseringen, skapades kommittén med 
deltagare från alla avdelningar och funk-
tioner.

– Vi har tagit fram en digital strategi 
med andemeningen att vi inte passivt kan 
flyta med i den digitala utvecklingen. Vi 
måste vara aktiva och själva utforma de 

digitala lösningarna som passar oss och vår 
bransch, säger Mattias Waller.

En gång i månaden har den stora digita-
liseringskommittén samlat. En mängd idéer 
och önskemål har bollats. De har ställts 
mot bolagets prioriteringar och digitala 
strategi. Flera har därefter resulterat i min-
dre delprojekt som någon fått ansvaret för.

– På så sätt har vi fått både engagemang 
och tempo i arbetet.

STORT OCH SMÅTT
Hela Örebroportens verksamhet har påver-
kats av det breda digitaliseringsarbetet. Det 
har lett till en rad nyheter, i stort som smått. 
Allt från att Örebroporten numera använder 
digitala signaturer för att godkänna proto-
koll och kontrakt till projektet att koppla 
ihop systemet för fastigheternas styranlägg-
ningar med deras digitala tvilling.

Under 2020 vässades dessutom digitali-
seringskommittén när Jesper Hedlund, CAD/ 
BIM-ansvarig på Örebroporten, utsågs till 
utvecklingsledare för digitaliseringen.

– Han ska vara motor och en sammanhål-
lande kraft i det digitala arbetet och även 
företräda Örebroporten i digitala frågor. 
Det är jätteroligt att Jesper antog utma-
ningen, han är viktig i det fortsatta arbetet, 
säger Mattias Waller.

DIGITALA SAMARBETEN
För digitaliseringsresan är långt ifrån över. 
I själva verket har den bara börjat och nya 
delprojekt tillkommer ständigt. I februari 
i år hade digitaliseringskommittén en 
workshop som gav en mängd nya idéer och 
önskemål.

Mattias Waller nämner några områden 
i rask takt, det handlar bland annat om 
interna processer, kundnytta, dokument-
hantering, en effektivare vardag och affärs-
modellen.

– En idé är att utforska nya digitala 
samarbeten med våra hyresgäster som vi 
båda har nytta av. Det är bara en av många 
intressanta möjligheter vi undersöker.

Egen driftberedskap ger bättre service
Vilka kan Örebroportens byggnader 
bäst?
 De egna driftteknikerna förstås!
 Därför var det inget svårt beslut 
att övergå till driftberedskap i egen 
regi under 2020.

Tidigare skötte ett bevakningsföretag Öre-
broportens driftberedskap efter kontorstid, 
alltså kvällar, nätter och helger. De ryckte 
ut på felanmälan och störningar i exempel-
vis värme- eller ventilationssystemet.

– Det var en dyr lösning, men framför 
allt saknade de den kompetens som krävs 

för att på plats göra rätt bedömning och rätt 
insats, säger David Nordvall, fastighetschef 
på Örebroporten.

Istället undersökte han möjligheten att, 
mot viss ersättning, skapa en jourberedskap 
internt. Intresse fanns och nu är sex av Öre-
broportens egna drifttekniker uppsatta på 
ett rullande jourschema som tar hand om 
inkommande felanmälningar och digitala 
larm om driftstörningar.

DIGITALA DRIFTPÄRMAR
Till sin hjälp har de digitala driftpärmar för 
alla byggnader – som enkelt kan nås via en 
smartphone – något som tidigare fanns i 

fysiska pärmar på kontoret. En ny funktion, 
TIB eller tjänsteman i beredskap, har också 
inrättats, dit driftteknikern kan ringa vid 
behov och få stöd för beslut som går utan-
för dennes normala befogenheter.

– Dessutom har alla drifttekniker till-
sammans gjort studiebesök och lärt känna 
varandras byggnader.

Resultat då, så här långt? 
– Vi vet ännu inte hur våra kostnader 

påverkas, men det viktiga är att vi har en 
betydligt bättre driftberedskap och ger 
bättre service till våra hyresgäster, säger 
David Nordvall.

DIGITALISERINGAR
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VYER hjälper driftteknikerna 
att hitta rätt i jobbet
Medborgarhuset, Conventum 
och idrottsanläggningarna på 
Eyrafältet är komplexa bygg-
nader som kan vara svåra att 
överblicka.
 De nyanställda driftteknikerna 
Hans Eriksson och Sebastian 
Sterner har dock fått ett hjälp-
medel som de gillar, det digitala 
verktyget VYER.
 – Tack vare VYER kom jag in 
i jobbet snabbt. Särskilt ritning-
arna med den digitala 3D-funk-
tionen var stor hjälp i början, 
säger Hans Eriksson.

hetsinformation kan samlas. Via telefonen 
eller en surfplatta kan användarna snabbt 
och enkelt få tillgång till information.

BILDER OCH FAKTA
Även Sebastian Sterner började på Örebro-
porten våren 2020. Som drifttekniker har 
han ansvar för idrottsanläggningarna på 
Eyrafältet samt Tybblelundshallen. Han har 
steg för steg, med början på Eyrabadet och 
i Idrottshuset, börjat lägga in bilder och 
fakta om fastigheternas olika funktioner 
och komponenter i VYER via sin bärbara 
dator.

– Det tar lite tid i början, men jag lär 
mig samtidigt mycket om fastigheterna. 
Den stora fördelen kommer med tiden, 
då allt mer information samlats i VYER 
och fler använder VYER i vardagen, säger 
Sebastian och fortsätter.

– En uppenbar fördel redan nu är om 
jag skulle bli sjuk. Då kan min ersättare 
snabbt sätta sig in i mina fastigheter och 
hitta aktuell information och placering om 
allt väsentligt.

Hans Eriksson lyfter fram andra förde-
lar.

3D-VY
– Tack vare VYER kunde jag lära känna 
fastigheterna och orientera mig bättre i 
dem. Man kan lägga in information om 
tekniska installationer och då lätt hitta dem 
i 3D-vyn i VYER. Det kan vara allt från 
information om ventilationsaggregat och 
elcentraler till pumpar och ställdon, säger 
Hans Eriksson och tillägger.

Hans Eriksson började som drifttekniker 
på Örebroporten i mars 2020 och kom då 
närmast från en liknande tjänst på fastig-
hetsbolaget Nyfosa. 

– Medborgarhuset och Conventums 
olika fastigheter är intressanta, men också 
komplexa byggnader med mycket teknik 
som tar tid att sätta sig in i. VYER är 
ett bra hjälpmedel i dagliga arbetet. Jag 
har lång erfarenhet från tidigare arbete 
inom IT-sektorn och kan tycka att digitala 
utvecklingen inom fastighetsvärlden släpat 
efter, men verktyg som VYER känns som 
en riktigt bra utveckling inom området, 
säger Hans Eriksson.

Det digitala verktyget VYER, som 
Örebroporten började använda på allvar 
under 2020, är en plattform där all fastig-

DIGITALSERINGAR
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Hur har det fungerat att börja ett 
nytt jobb mitt under en pandemi 
då alla kollegor jobbar hemifrån?
– Det har varit lite svårare att lära de 
nya systemen, hitta dokument och 
hur Örebroporten arbetar. I vanliga 
fall kan man fråga en kollega i rum-
met intill. Att ringa och fråga samma 
sak är inte första alternativet, då för-
söker man själv ett tag till.

– Men Örebroporten har hanterat 
det väldigt bra under pandemin. Jag 
uppskattar veckomötena varje fredag, 
då man får veta vad som händer 
och vad som är på gång. De digitala 
mötena fungerar förvånansvärt bra.

– Att jag kände några på Örebro-
porten sedan innan, har förstås 
underlättat. Främst Linus Larsson, 
som jag har jag jobbat tillsammans 
med på Örebrobostäder, men även 
Jeanette längre tillbaka i tiden 

På ÖBO jobbade du länge?
– Ja, i 15 år fram till 2017, på  slutet 
som bygg- och energichef. 

Vilka är dina bästa  
minnen därifrån?
– Stadsdelsutveckling var roligast. 
Jag jobbade bland annat med projekt 
i Varberga och Vivalla. Men ett av 
de absolut roligaste projekten var 
Karmen på Norr där vi renoverade 

tre punkthus, men även byggde nya 
lägenheter. När det var klart hade 
antalet lägenheter ökat från 146 
till 220, men den totala energiför-
brukningen hade minskat med en 
fjärdedel.

Vad lockade hos Örebroporten?
– Framför allt företagets uppdrag att 
påverka och förbättra Örebro. I det 
arbetet vill jag vara med. Samt den 
relativt lilla och kompetenta organi-
sationen. Dessutom är det ett härligt 
gäng!

Tjänsten som affärsutvecklare  
är ny. Vad är din uppgift?
– Att jobba långsiktigt med olika 
projekt. Det är det jag brinner för, 
så jag har verkligen fått mitt dröm-
jobb! Jag har redan flera intressanta 
uppdrag, som restauranglokalen vid 
Truckstop, Kvinnerstaområdet, Eyra-
fältet och flygplatsen.

Till sist, vad ser du mest  
fram emot när vaccinationerna  
är avklarade och restriktionerna 
tas bort?
– De fysiska mötena, att få träffa 
människor. Det funkar med digitala 
möten, men allt blir så mycket enk-
lare med fysiska möten. De skapar 
en dynamik som jag saknar.

Christina Krönert Lind som 
började som affärsutvecklare 
på Örebroporten den 1 juni. 
Hon kommer närmast från 
tjänsten som vd för fastighets-
bolaget Esswege.

Hallå där...

– Vid felsökning underlättar det att ha 
informationen lättillgänglig digitalt. 
VYER tycker jag ger nya möjligheter att 
spara och hitta rätt information.

VYER är inte ett statiskt digitalt 
hjälpmedel. Det krävs att användarna, 
Hans och Sebastian i det här fallet, matar 
in ny information i systemet samt upp-
daterar vid förändringar. Det ska alltså 
fungera som en ständigt växande och 
alltid aktuell informationsbank. 

STOR POTENTIAL
Det finns potential att utveckla använd-
barheten ytterligare, tycker Hans.

– Att kunna se relationsritningar för 
till exempel el och ventilation i 3D är 
något som skulle underlätta både vid 
felsökning och ombyggnationer. Sedan 
ser jag stora fördelar i att integrera fastig-
heters styrsystem ihop med VYER.

Sebastian Sterner ser en annan poten-
tial med VYER.

– När vi jobbar tillsammans med 
förvaltare och projektledare i olika pro-
jekt kan VYER spara tid och underlätta 
arbetet.

PERSONAL
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Hallå där...

Andreas Nehr som började som systemtekniker  
på Örebro porten den 1 maj. Han kommer närmast  
från en liknande tjänst på Midroc.

Hur har det fungerat att börja ett 
nytt jobb mitt under pandemi då 
alla kollegor jobbar hemifrån?

– Det har funkat bra ändå. I mitt 
tidigare jobb så hade jag en del 
uppdrag från Örebroporten, så jag 
kände en del redan när jag började. 
Men visst är det synd att man inte 
kan träffa och umgås med kolle-
gorna mer.

Vad gör du som systemtekniker?
– Jag installerar och underhåller 
passersystem och inbrottslarm. Det 
betyder att jag jobbar mycket ute hos 
kunderna, cirka 70 procent av arbets-
tiden. Resten av tiden sitter jag vid 
datorn och programmerar.

Har ditt jobb på fältet  
påverkats av pandemin?
– Ja, lite faktiskt. Folk jobbar mer 
hemifrån, vilket betyder att passer-
systemen inte används så mycket. 
Det är färre felanmälningar och färre 
borttappade passerkort.

Jobbar du mycket  
hemifrån under pandemin?

– Det är klart, lite programmering 
gör jag hemma, men oftast sitter jag 
på kontoret då. Det är inte så många 
där samtidigt, vilket gör det möjligt 
att jobba därifrån utan att riskera en 
ökad smittspridning.

Örebroporten digitaliserar  
verksamheten på bred front,  
hur påverkar det dig?
– Det berör mig indirekt, kan man 
säga. Allt mindre finns på papper. 
Passersystemen ligger digitalt. 
Information om fastigheterna, som 
ritningar, ligger också digitalt. 

– Sedan har vi ju nästan alla 
möten digitalt på Teams. Jag är väl 
inte den som sitter i Teamsmöten 
mest, men det blir nog 3-4 timmar i 
veckan.

Till sist, vad ser du mest  
fram emot när vaccinationerna  
är avklarade och restriktionerna 
tas bort?
– Att träffa kollegor och kunder som 
vanligt igen. Jag saknar det sociala 
väldigt mycket och det gäller även i 
privatlivet.

Pandemianpassad 
personalkonferens
Under hösten öppnades för en kort 
stund tidsfönstret för att genomföra en 
personalkonferens.

Inte så tight som före pandemin, 
men de drygt 40-talet medarbetarna på 
Örebroporten hade inga problem att 
hålla social distans i stora Club 700 i 
Medborgarhuset.

– Det var väldigt efterlängtat. Det 
var faktiskt första gången på ett halvår 
som vi kunde samla hela personalstyr-
kan, säger vd Jeanette Berggren.

Temat för konferensen var ”Örebro i 
utveckling” och bland föreläsarna fanns 
Kenneth Handberg, kommunstyrelsens 
ordförande, Sofia Larsen, kommunika-
tions- och samverkanschef på Örebro 
universitet, John Eriksson, värderare/
rådgivare på konsultföretaget Newsec 
och Mikael Smedberg, vd på Örebro 
airport. 

PERSONAL
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Friskvård 
på nya sätt
Pandemin har gjort organiserad frisk-
vård svårare, men inte förhindrat den.

Av naturliga skäl har Örebro-
portens traditionella grupp- och 
gym aktiviteter upphört. Istället sker 
mycket av friskvården individuellt,  
då många jobbar hemifrån. Under 
sommarhalvåret, från april till okto-
ber, bokade dock Örebroporten två 
utomhusbanor i Gustavsvik för padel 
en dag i veckan. Det blev en succé. 

Under 2020 fick även en annan 
träningsform genomslag bland några 
av medarbetarna, Sörbybackens 
trappa som med sina 182 steg blev en 
populär pulshöjare.

Dagliga digitala möten
Pandemin skapade nya arbetssätt som också kräver nya rutiner.

Sedan våren 2020 har fastighetshubben Örebroporten ett dagligt digitalt avstäm-
ningsmöte med förvaltarna, fastighetsadministration, reception samt hyres- och uthyr-
ningsansvariga.

– I början av pandemin, när medarbetarna började jobba hemifrån, famlade vi lite. 
Vi insåg snart att vi behövde en daglig avstämning. Inte för att kontrollera, utan för att 
kunna hjälpa varandra och hitta en form för kunskapsöverföring, säger David Nordvall, 
fastighetschef på Örebroporten.

Det dagliga avstämningsmötet klockan 09.00 varar i cirka 30 minuter och ersätter, 
enkelt uttryckt, morgonfikat på kontoret. Varje medarbetare berättar helt kort om dagens 
arbete och kollegor kan bidra med egna tips och erfarenheter.

– Det har varit väldigt lyckat. Jag är övertygad om att det här mötet kommer att fin-
nas kvar i någon form även efter pandemin, säger David Nordvall.

Ledarutbildning 
för projektledarna 
och förvaltarna
Under 2020 och en bit in på 2021  
har Örebroportens förvaltare, system-
ansvarige och projektledare genom-
gått en ledarutbildning i regi av 
 Sandahl Partners.

– Projektledarna har en tydlig 
ledarroll sedan tidigare, men med 
omorganisationen 2018 fick även 
förvaltarna en ledarroll, säger David 
Nordvall, fastighetschef på Örebro-
porten.

På grund av pandemin har delar 
av utbildningen fått skötas digitalt via 
Zoom. I kursen har det varit både teo-
retiska pass och praktiska övningar. 

– Ledarskap handlar mycket om 
självkännedom, att lära sig hur man 
fungerar i olika situationer. Med 
bättre självkännedom blir man även 
bättre i sitt ledarskap, säger David 
Nordvall.

Ny tjänst som affärsutvecklare
Nya tider ställer nya krav.

Det är den korta och enkla bakgrunden 
till den nyinrättade tjänsten som affärsut-
vecklare på Örebroporten som Christina 
Krönert Lind tillträdde under sommaren.

Hennes fokus ska vara att se potenti-
ella utvecklingsmöjligheter i olika fast-
ighetsinnehav. Att se affärsmöjligheterna 
utöver nuvarande användning av fastighe-
terna. Tidigare är det ett ansvar som delats 
av vd, fastighetschef, fastighetsstrateg och 
uthyrningsansvarig. Alla utvecklingsfas-
tigheter behöver utredas både när det gäl-

ler affärsmöjligheter, fastighetstekniska, 
juridiska, ekonomiska, miljömässiga och 
stadsbyggnadsmässiga aspekter.

– Med Christina i teamet får vi en 
dedikerad person som har huvudansvaret 
för att utveckla och se affärsmöjligheter 
i exempelvis Kvinnerstaområdet och 
Eyraområdet utan att begränsas av andra 
arbetsuppgifter, säger vd Jeanette Berg-
gren.

Läs mer om vad Christina Krönert 
Lind tycker om sitt uppdrag och sin första 
tid på Örebroporten på sid 41.

PERSONAL
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Anpassning av de egna lokalerna
Örebroporten är specialister på att 
skräddarsy lokaler efter kundens 
behov. Ändå har anpassningen av 
de egna lokalerna på Orvar Berg-
marks plats släpat efter en smula. 
Det beror på ökade och allt mer 
komplexa arbetsuppgifter, samtidigt 
som antalet medarbetare växt.

I slutet av 2019 – efter den stora försälj-
ningen av Mellringestaden till Stenvalvet – 

infann sig det rätta läget att evakuera kon-
toret och börja ombyggnaden.

– Vi kunde tillfälligt flytta in i grann-
lokal som var ledig. Med tanke på pande-
min som sedan bröt ut, då många började 
jobba hemifrån, så var det en ofrivilligt bra 
tajming, säger vd Jeanette Berggren som 
fungerade som ”flyttgeneral”.

Naturligtvis fanns all expertis i huset. 
Arkitekt Tom Axelryd utformade det nya 
kontoret och arbetet projektleddes av 
Johnny Andersson.

Resultatet stod färdigt i september. På 
samma yta som tidigare har det skapats 
ett modernt aktivitetsbaserat kontor med 
betydligt fler mötesrum och tysta rum för 
fokuserat och ostört arbete. Samtliga med-
arbetare har egna fasta arbetsplatser i ett 
mer öppet kontorslandskap.

– Jag har fått huvudsakligen positiv 
respons och själv är jag mycket nöjd. Men 
givetvis ska vi göra en riktig utvärdering av 
vad alla tycker och vad som kan förbättras, 
säger Jeanette Berggren.

PERSONAL
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Karin Bodin som började som förval-
tare på Örebroporten den 1 april. Hon 
har tidigare bland annat jobbat som 
fastighetsmäklare i Sydnärke i tolv år.

Hur har det fungerat att börja ett  
nytt jobb mitt under en pandemi  
då alla kollegor jobbar hemifrån?
– Den 4 april fick vi veta att vi helst skulle 
jobba hemifrån, så jag fick i alla fall tre 
dagar på plats som nyanställd. Det var lite, 
men ändå värdefullt att lära känna mina 
kollegor lite grand. Jag hann få ett ansikte 
på de flesta.

– Visst var det lite knivigt i början, men 
de dagliga avstämningarna på Teams har 
fungerat jättebra och hjälpt mig i jobbet. 
Sedan måste jag berömma alla kollegor som 
på olika sätt gett mig goda förutsättningar 
att jobba hemifrån och särskilt tacksam är 
jag för mitt team av drifttekniker – Tomas 
Harbe och Mats Berglind – som stöttat mig 
och ger mig mycket värdefull kunskap.

Du har tidigare jobbat som  
fastighetsmäklare. Vad fick dig  
att söka dig till Örebroporten?
– Som fastighetsmäklare är det snabba 
ryck, man vet aldrig vad som ska hända 
nästa dag. Jag gillade tempot som fastig-
hetsmäklare, men saknade att jobba mer 
långsiktigt med fastigheter. Sedan är ju 
Örebroporten ett fantastiskt intressant före-
tag, med ett spännande fastighetsinnehav, 
som jag nu är jätteglad att vara en del av.

Har du någon nytta av dina  
erfarenheter som fastighetsmäklare?
– Det tror jag. Jag har stor erfarenhet av att 
kommunicera med kunder, hyresgästerna 
i Örebroportens fall. Och jag är angelägen 

Hallå där...

om att informera kunderna i hela processen, 
det är viktigt. Att samarbeta och samordna 
tycker jag också att jag behärskar.

Vilka fastigheter är ditt  
ansvar som förvaltare?
Det är tre skolbyggnader, Virginska gym-
nasiet, Birgittaskolan och Tullängsgymna-
siets lokaler i Skebäck. Dessutom fastighe-
ten med bland annat Skofabriken i Skebäck 
samt Kexfabriken 1,2 och 3 på Norr. Det 
är en intressant blandning av gammalt, nytt 
och utvecklingsprojekt, det är riktigt kul att 
jobba med de objekten.

Ett rykte säger att du ordnade  
en lite annorlunda julfest på  
Örebroporten. Kan du berätta?
– Haha, det var Karin Domfors och jag som 
ordnade en digital julfest för fastighetshub-
ben. Alla hade fått en liten påse i förväg, 
som de fick öppna under Teams mötet, och 
så satt vi och fikade och pratade. Vi höll 
faktiskt på i tre timmar, längre än vad Karin 
och jag trodde att gänget skulle stanna vid 
sina datorer. Det var supertrevligt!

Till sist, vad ser du mest fram  
emot när vaccinationerna är avklarade 
och restriktionerna tas bort?
– Att umgås med kollegorna och gå ut och 
käka lunch tillsammans. Det tror jag att alla 
saknar i den tid vi nu lever i. Jag vill lära 
känna mina kollegor mer än bara jobbmäs-
sigt.

PERSONAL
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ORGANISATION

VD VD-STAB

PROJEKT FASTIGHET DRIFT EKONOMI OCH ADMINISTRATION

BOLAGSSTRUKTUR

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB

GUSTAVSVIK RESORTS AB

Gustavsviks Intressenter AB    55 %
Örebroporten Fastigheter AB 45 %

FASTIGHETERNA  
TANKBILEN 1 OCH 2 AB

Örebroporten Fastigheter AB 100 %

GUSTAVSVIKS 
UTVECKLINGSBOLAG AB

Örebroporten Förvaltning AB 51 %
Gustavsviks Intressenter AB  49 %

KIKAPU  
I ÖREBRO AB

Gustavsviks  
Utvecklingsbolag AB  100 %

MARIEBERG 
UTVECKLINGS AB

Örebroporten Förvaltning AB 50 %
AB Lokalhusman i Örebro  25 %
Lindin Förvaltning AB   25 %

TÖRSJÖ LOGISTIK AB

Örebroporten Förvaltning AB 33 %
Catena Logistik AB 34 %
AB Lokalhusman i Örebro 2 33 %

ÖREBROPORTEN  
FÖRVALTNING AB

Örebroporten Fastigheter AB 100 %

ÖREBROLÄKTAREN AB   

ÖSK Elitfotboll AB    85 %
KIF Örebro DFF    5 %
Restaurang 4e våningen    5 %
Örebroporten Fastigheter AB    5 %

ORGANISATION



LEDAMÖTER
Lennart Bondeson, ordförande, -53
Mats Sjöström, 1e vice ordförande, -42
Johan Kumlin, 2e vice ordförande, -67
Magnus Larsson, -71
Lars Modig, -61
Henrik Nordström, -86
Per-Åke Sörman, -76

SUPPLEANTER
Helen Engholm, -74
Elisabeth Karlsson Zuaw, - 56
Cecilia Askerskär Philipsson, -79

FAKTA STYRELSE
• Örebroportens styrelse väljs av kommun-

fullmäktige i Örebro.
• Styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 

tre suppleanter.
• Ledamöter och suppleanter speglar det partipo-

litiska styrkeförhållandet i kommun fullmäktige.
• Nomineringar av ledamöter och suppleanter 

görs av respektive politiskt parti.
• Suppleanter kallas alltid till sammanträdena 

och deltar i det löpande styrelsearbetet.
• Styrelseledamöter och suppleanter är valda 

t o m årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Digitalt styrelemöte via Teams.

REVISORER
Per Modin, Ernst & Young, -76

LEKMANNAREVISORER
Brita Bjelle, -41
Margareta Arvidsson, -43

ÖVRIGA SOM DELTAR PÅ  
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:
Jeanette Berggren, vd, -69
Susanne Odelberg-Johnson,  
ekonomichef/styrelsens sekreterare, -61

STYRELSE
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U T D R AG  U R  F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E  O C H  N O T E R

Årshyra per löptid i procent
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2021
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2022
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2023
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2024
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2025 

och senare

41 %

6 %

19 %

10 %

24 %

Belopp inom parentes avser föregående år.

Ägarförhållande
Örebroporten Fastigheter AB ägs till  
100 procent av Örebro Rådhus AB, 
556005-0006 och har sitt säte i Örebro. 
Örebro Rådhus AB ägs av Örebro kom-
mun till 100 procent och har sitt säte i 
Örebro.

DOTTERBOLAG
Örebroporten Förvaltning AB, ägs till 
100 procent av Örebroporten Fastig-
heter AB. Bolaget har till ändamål att i 
fastighetsbolag förvärva, sälja, äga och 
förvalta aktier och andelar. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 
ägs till 51 procent av Örebroporten 
 Förvaltning AB resterande 49 procent 
ägs av Gustavsviks Intressenter AB. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 
äger 100 procent av aktierna i Kikapu 
i Örebro AB. Syftet med bolagen är att 
bidra till utveckling av markområden 

invid Gustavsvik i södra utkanten av 
centrala Örebro.

INTRESSEBOLAG OCH LIKNANDE ANDELAR
Gustavsvik Resorts AB ägs tillsammans 
med Gustavsviks Intressenter AB. 
Örebroporten Fastigheter AB äger 45 
procent av aktierna. Syftet med bolaget 
är att driva upplevelsebad, camping och 
tillhörande faciliteter. 

Marieberg Utvecklings AB ägs av 
Örebroporten Förvaltning AB tillsam-
mans med AB Lokalhusman i Örebro, 
och Lindin Förvaltning AB. Bolaget har 
till ändamål att utveckla området för 
södra Marieberg i Örebro, främst genom 
ägande, förvaltning, utveckling och 
eventuell försäljning av hela eller delar 
av fastigheten Örebro Rävgräva 1:52, 
vilken bedöms vara en nyckelfastighet 
för fortsatt gynnsam utveckling av områ-

det både vad gäller geografisk placering, 
attraktion och kommunikationer. 

Örebroporten Förvaltning AB äger 
33% av aktierna i Törsjö Logistik AB. 
Övriga delägare är Lokalhusman i Öre-
bro 2 AB som äger 33% och Catena 
Logistik AB, 34%. Bolaget har till ända-
mål att utveckla fastigheten Örebro 13:2 
genom planläggning så att det blir möj-
ligt att uppföra logistiklokaler, särskilt 
med inriktning på sådana som kräver 
tillgång till järnvägsspår.

Örebroläktaren AB ägs tillsammans 
med ÖSK Elitfotboll AB, KIF Örebro 
DFF och Restaurang 4e våningen. Öre-
broläktaren AB hyr lokaler för konfe-
rens- och restaurangverksamhet i norra 
läktaren (Behrn Arena, fotboll). Örebro-
porten Fastigheter AB äger 5 procent av 
aktierna.

Investeringar i nyproduktion, om- och tillbyggnader
Årets totala investeringar i fastigheter och 
andra materiella anläggningstillgångar upp-
gick till 412,3 (300,4) mnkr. Den största 
posten är nybyggnation av Kulturkvarteret. 
Vidare har större underhåll och hyres-
gästanpassningar skett vid Behrn Arena, 
 Rudbeckskolan, Virginska, Medborgar-

huset, Riksbankshuset och Stadsbyggnad. 
I årets investering ingår också friköp av 
tomträtt Bryggaren 15.

Pågående projekt vid årsskiftet uppgick 
till 612,6 (349,4) mnkr vilket främst utgörs 
av nybyggnation avseende Kulturkvarteret.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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EKONOMISK SAMMANFATTNING

Väsentliga händelser under året
Covid-19 har varit i fokus sedan mitten 
av mars månad. Utbrottet av Covid-19 har 
påverkat en del av hyresgästernas verksam-
het, framför allt inom skolor, kongress, 
restaurang, kultur och idrott. Örebroporten 
har gjort individuella bedömningar på de 
förfrågningar om hyresrabatter som inkom-
mit. Utgångspunkten har varit att besluten 
ska ha långsiktig affärsmässig grund och 
syfta till att näringsliv och civilsamhälle 
övervintrar pandemin. 

Byggnation av Kulturkvarteret för  
bibliotek, kulturskola, restaurang och  
multiscen har framskridit enligt plan och 
blir färdigställd under våren 2021.

Örebroporten Fastigheter AB sålde del 
av Pappersbruket 13 till Örebro kommun 
sommaren 2016. För denna mark förelig-
ger saneringsbehov. Avsättning har skett 
med 7,5 mnkr i bolagets räkenskaper 2017 
för sanering av området. Saneringsarbetet 
kommer sannolikt att slutföras under 2021. 
Avsättningen i räkenskaperna bedöms vara 
tillräcklig.

Nedskrivning har skett av fastigheten 

Klockaregården 7 med 30 mnkr. Ledningens 
bedömning är att det per årsskiftet inte 
finns något ytterligare nedskrivningsbehov 
av bolagets fastigheter.

Örebroporten Förvaltning AB har i 
november 2020 tecknat ett aktieöverlåtel-
seavtal dels med Coronatus AB och dels 
mellan Coronatus AB och Hemsö Life Hol-
ding AB avseende försäljning av samtliga 
andelar i Rörströmsälven Fastighets AB 
med tillträde 1 december 2020. Denna för-
säljning har genererat en realisationsvinst i 
Örebroporten Förvaltning med 5,5 mnkr. 

Aktieöverlåtelseavtal har tecknats med 
Fastigheterna Tankbilen 1 och 2 Holding 
AB, 559267-6349, att förvärva samtliga 
aktier i Fastigheterna Tankbilen 1 och 2 
i Örebro AB, 559267-6356 med tillträde 
15 januari 2021. Överenskommet fastig-
hetsvärde för Tankbilen 1 och 2 uppgår 
till 211,6 Mnkr. Syftet med förvärvet är att 
Örebro kommuns tekniska förvaltning efter 
anpassningar skall etablera sin verksamhet 
på fastigheterna.

Örebroporten Fastigheter AB och Sve-

landstrafiken AB har under hösten fört för-
handlingar om att Svelandstrafiken ska för-
värva Rodret 6 som inrymmer en bussdepå 
som idag hyrs ut till Svelandstrafiken och 
Rodret 8 som inrymmer en biogasdispenser. 
Försäljningen kommer att ske genom pake-
tering av ett nybildat dotterbolag till Öre-
broporten Fastigheter AB. Köpeskillingen 
baseras på ett överenskommet fastighets-
värde om 203 Mnkr. Försäljningen respek-
tive förvärvet skall godkännas av båda 
parters ägares fullmäktigeförsamlingar i 
början av 2021 och tillträde är planerat till 
30 april 2021.

Örebroporten Fastigheter AB har fattat 
beslut om uppförande av kontorsbyggnad 
på ca 10 000 kvm på Kexfabriken 2. Detta 
beslut har godkänts av kommunfullmäktige 
i Örebro i början av 2021. Örebroporten 
har tecknat hyresavtal med SCB om ca 
7 900 kvm kontor på Kexfabriken 2 med 
inflyttning september 2023.
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Finansiering och användandet  
av finansiella instrument
Bolagets upplåning finansieras via 
Örebro kommun som ansvarar för att 
säkerställa bolaget det lånebehov som 
föreligger. 

Örebro kommun emitterar gröna 
obligationer för att finansiera klimats-
marta och ekologiskt hållbara investe-
ringar. Gröna obligationer är ett sätt att 
låna pengar till särskilt miljöinriktade 
investeringsprojekt. Det är ett verktyg 
för att öka medvetenheten om klimat-
relaterade utmaningar och lösningar 
och samtidigt uppmuntra investerare 
att placera i gröna och hållbara projekt. 
Örebroporten Fastigheter AB har finan-
sierat investeringen av Novahuset vid 
Örebro Universitet, Tybblelundshallen 
och Kulturkvarteret via gröna obliga-
tioner, beloppet uppgår till 940 mnkr.

Räntebärande skulder uppgick till 
2 793 (2 493) mnkr. Lånen är enbart 
upptagna i svensk valuta och till rörlig 
ränta.

Säkring av ränterisk görs genom 
räntederivat som effektivt säkrar kassa-
flödesrisk i räntebetalningar. 

All användning av säkringsinstru-
ment sker mot den underliggande låne-

portföljen inklusive planerade framtida 
lån alternativt refinansiering av befint-
liga lån. Av bolagets låneskuld är 82,3 
procent säkrat mot räntederivat. Förfal-
lotidpunkten för derivaten sträcker sig 
från 2023–2033. Marknadsvärdet på 
derivaten uppgår till -261,9 (-180,8) 
mnkr. Marknadsvärdet är det pris 
som marknaden är villig att betala för 
derivaten på balansdagen jämfört med 
anskaffningspriset. Negativt belopp 
visar undervärden d v s orealiserade 
förluster på derivaten. Förändringar i 
marknadsvärdet redovisas inte i resul-
tat- eller balansräkningen.

Den vägda genomsnittliga räntan 
för året är 1,89 (1,76) procent och den 
volymvägda genomsnittliga ränte-
bindningstiden inklusive forward 
startade derivat uppgår till 8,6 (9,7) år. 
I den genomsnittliga räntan ingår en 
avgift till kommunen med 0,35 (0,35) 
procent.

Nyupptagna lån under året uppgår 
till 300 mnkr.

Årets investeringar
Åtgärd Fastighet Belopp (mkr)
Anpassning för ny hyresgäst, Riksbankshuset Klockaregården 7 11
Utökning av entresolplan, Conventum Stinsen 20 5
Nybyggnation av Kulturkvareret Klockaregården 7 252
Underhåll invändigt och utvändigt, Virginska skolan Tågmästeren 24 11
Iordningställande kontor och innergård, Skofabriken Pappersbruket 13 17
Underhåll invändigt av E-huset, Rudbeckskolan Teknisten 2 6
Ny placering av carport och garage, Tambox Pappersbruket 13 5
Förvärv tomträtt, Bryggaren 15 Stinsen 20 44
Övrigt 61
Totalt 412

Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fastig-
hetsbeståndet till en uthyrningsbar area på 
cirka 364 000 (364 000) kvadratmeter. Den 
vakanta uthyrbara arean uppgick till 2,8 
(2,2) procent och den ekonomiska vakan-
sen till 1,5 (1,0) procent. 

Det bokförda värdet av bolagets förvalt-
ningsfastigheter, pågående nyanläggning 
och inventarier uppgick vid årets slut till  
3 742 mnkr. Extern värdering av beståndet 
har gjorts av Newsec i november 2019 och 
bedömt marknadsvärde uppgår till 4 947 
mnkr.

Nedskrivning har gjorts med 30 mnkr 
under 2020 utifrån värdering samt kom-
mande investeringsbehov. 
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Förväntad framtida utveckling
Hyresintäkterna är säkrade genom en stor 
andel långa hyresavtal. Årligen görs en 
inflationsjustering av hyresavtalen. Hyror 
från kommunala hyresgäster utgör en 
väsentlig del av hyresintäkterna. 

Örebroporten Fastigheter AB har till viss 
del möjlighet att påverka driftöverskottet 
genom att under en tid minska löpande 
underhållskostnader. Kostnaden för media 
utgör cirka 35,3 procent av driftskostna-
derna, varav 12,9 procent vidaredebiteras 
till kunderna som tillägg på hyran. 

På kort sikt är driftkostnaderna att 
betrakta som mer eller mindre fasta. En 
förändring av driftskostnaderna med en 
procent påverkar resultatet med cirka 0,8 
mnkr.

Bolagets största enskilda kostnad är 
räntekostnaden. Bolagets finansierings-
verksamhet styrs av en koncerngemensam 
finanspolicy samt riktlinjer för finanshan-
tering som årligen fastställs av styrelsen. 
Dessa innehåller bemyndiganden och 
mandat, samt en definition av koncernens 
syn på risk och hur exponering för de 
finansiella riskerna skall hanteras. I bola-
gets låneportfölj finns räntederivat som är 
ett flexibelt sätt att förlänga lån med kort 
räntebindningstid. Bolaget har under utökat 
sin skuld med 300 mnkr. 

Med den fördelning av räntebindnings-
tider som gäller vid utgången av 2020 
skulle en förändring av ränteläget med en 
procent på helårsbasis påverka bolagets 
kostnader med cirka 4,9 mnkr.

Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt 
god och bolaget har en låg vakansgrad. 
Vakansgraden uppgår till 2,8 procent av 
uthyrningsbar yta. Osäkerhet råder om 
hur Covid-19 påverkar framtida efterfrå-
gan, det finns tydliga tecken på att många 
arbetsgivare kommer fortsätta med hem-
arbete även efter pandemin och samtidigt 
en efterfrågan på mer sociala ytor på 
arbetsplatsen.

Utredning pågår av framtiden för Svam-

penterminalen. Risk finns för framtida 
större saneringsåtaganden. 

Bolaget kommer fortsätta att vara aktivt 
i näringslivsetableringar och utveckling av 
kommunala fastigheter i Örebro kommun. 
Målsättningen är att kunna skapa förut-
sättningar för kommunen och andra intres-
senter att kunna etablera sig respektive ha 
möjlighet att expandera i befintliga lokaler 
eller i helt nya lokaler samt bidra till en 
positiv utveckling av Örebro kommun. 
Vidare kommer bolaget fortsätta med att 
skapa förutsättningar för att kunna överlåta 
enskilda byggnader och markområden till 
aktörer som på ett bättre sätt kan utveckla 
dessa. 

Under 2019 har statusbesiktning utförts 
på hela fastighetsbeståndet av externa 
konsulter. Statusbesiktningen kommer vara 
grund för den långsiktiga underhållsplane-
ringen av beståndet.

Fortsatt underhåll och anpassningar 
kommer att ske av våra skolfastigheter.

Gustavsvik Resorts AB fortsätter arbetet 
med att bibehålla attraktionskraften för bad 
och camping genom fortsatt utveckling av 
anläggningen och närliggande verksam-
heter. Bolaget har haft en mycket begränsad 
verksamhet under 2020 på grund av Covid 
19 vilket ser ut att hålla i sig åtminstone 
första halvåret 2021.

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB kom-
mer att fortsätta förmedla kommunal mark 
i anslutning till Gustavsviksanläggningen 
för nybyggnation av bland annat bostäder 
och kontor.

Örebroporten Fastigheter AB kommer 
arbeta vidare med att skapa förutsättningar 
och ingå samarbete med privata aktörer, för 
att utveckla Örebro.
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Belopp i tkr om inte annat anges 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 350 978 364 586 410 340 382 064 368 626
Driftskostnader -81 847 -89 248 -95 365 -81 158 -72 380
Underhållskostnader -25 278 -30 832 -38 367 -31 054 -29 648
Fastighetsskatt -5 533 -5 577 -4 790 -4 635 -4 644
Driftsnetto 238 320 238 929 271 818 265 217 261 954

Av- och nedskrivning i förvaltningen -131 620 -150 899 -148 939 -107 410 -172 962
Bruttoresultat 106 700 88 030 122 879 157 807 88 992

Administrations- och försäljningskostnader -12 264 -11 478 -11 250 -12 798 -13 930
Resultat vid försäljning av fastigheter 8 -142 297 14 2 198 15 166
Övriga rörelseintäkter/kostnader -405 -10 143 -2 655 -11 868 -6 258
Rörelseresultat 94 039 -75 888 108 988 135 339 83 970

Resultat från andelar i koncern/intresseföretag 6 019 537 815 1 803 -14 250 47 819
Finansiella intäkter 145 115 97 98 120
Finansiella kostnader -50 398 -44 273 -231 494 -88 270 -89 240
Resultat efter finansiella poster 49 805 417 769 -120 606 32 917 42 669

Bokslutsdispositioner 137 215 19 340 6 822 214
Skatt -7 076 23 363 28 020 -14 357 3 786

Årets resultat 42 866 441 347 -73 246 25 382 46 669

2020 2019 2018 2017 2016
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 465 2 465 2 465 0 0
Förvaltningsfastigheter 2 976 876 2 962 753 3 441 034 3 292 542 3 271 440
Inventarier och övriga anläggningstillgångar 152 573 149 899 157 330 112 868 111 458
Pågående nyanläggningar 612 588 349 410 105 816 137 995 31 118
Finansiella anläggningstillgångar 49 591 53 346 56 859 110 630 55 921
Kortfristiga fordringar *) *) 58 788 *) 49 249 36 245 *) 12 875 *) 8 549
Kassa och bank 28 28 90 72 72

Summa tillgångar 3 852 909 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 159 245 159 709 198 340 199 169 199 998
Fritt eget kapital 704 441 718 111 258 133 350 550 344 339
Obeskattade reserver 10 375 10 375 10 375 29 475 36 050
Avsättningar 106 402 101 063 125 479 154 583 133 277
Långfristiga skulder 2 793 743 2 494 198 2 494 717 2 815 236 2 663 650
Kortfristiga skulder 78 703 83 694 *) 712 795 117 969 101 244

Summa eget kapital och skulder 3 852 909 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558
*)  Koncernkonto ingår i posten

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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Belopp i tkr om inte annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Resultaträkningen
Hyresintäkter 347 255 363 374 408 583 380 143 365 225
Övriga intäkter 3 723 1 212 1 757 1 921 3 402
Driftskostnader 81 847 89 248 95 365 81 158 72 380
Underhållskostnader 25 278 30 832 38 367 31 054 29 648
Driftnetto 1) 238 320 238 929 271 817 265 217 261 954
Finansiella kostnader 50 398 44 273 231 494 88 270 89 240
Resultat efter finansiella poster 49 805 417 769 -120 606 32 917 42 669
Redovisat resultat efter skatt 42 866 441 347 -73 246 25 382 46 669
Utdelning 2) 27 000 57 000 20 000 20 000 20 000

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde 3) 3 128 248 3 111 265 3 596 745 3 404 059 3 381 684
Fastigheternas marknadsvärde 4 947 000 4 694 000 4 962 000 4 548 000 4 165 000
Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader -30 000 -33 820 -41 000 -10 000 -80 000
Återföring uppskrivningar byggnader och mark 0 -60 000 0 0 0
Fastighetsförvärv 0 0 108 468 51 146 50 000
Ny- och ombyggnader fastigheter 412 320 300 384 203 398 187 255 108 377
Övriga investeringar anläggningstillgångar 2 465
Fastighetslån 2 793 000 2 493 000 3 063 000 2 813 000 2 663 000
Balansomslutning 3 852 909 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558

Kassafödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 175 563 155 972 -30 500 157 004 194 596
Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 547 186 190 -98 950 151 099 190 254
Kassaflöde från investeringsverksamhet -408 412 -42 516 -205 603 -305 886 -114 333
Kassaflöde från finansiering 241 865 -143 736 304 571 154 787 -75 943

Fastighetsrelaterade nyckeltal & diverse fakta
Uthyrbar area, m² 363 800 363 800 405 700 400 800 372 700
Vakant area, m² 10 274 8 137 11 002 9 350 6 670
Ekonomisk uthyrningsgrad i % 98,5 99,0 98,6 99,0 99,3
Direktavkastning i % 4) 7,64 7,12 7,77 7,82 7,84
Hyresintäkter per kvm, kr 955 989 1007 948 980
Drift per kvm, kr 225 245 235 202 194
Underhåll per kvm, kr 69 85 95 77 80
Bokfört värde per kvm, kr 8 599 8 552 8 866 8 493 9 073
Marknadsvärde per kvm, kr 13 598 12 903 12 231 11 347 11 175
Låneskuld per kvm, kr 7 677 6 853 7 550 7 018 7 145
Årsarbetare 39 36 37 35 33

Finansiella nyckeltal
Synligt eget kapital 5) 871 841 885 975 464 628 572 710 572 456
Soliditet i % 6) 22,63 24,84 12,23 15,62 16,46
Balanslikviditet i % 7) 74,73 58,88 5,10 10,97 8,52
Räntabilitet på eget kapital i % 8) 5,7 61,9 neg 5,8 7,6
Räntabilitet på totalt kapital i % 9) 2,7 12,5 3,0 3,4 3,7
Räntetäckningsgrad, ggr 10) 4,60 13,84 1,12 2,59 3,42
Bruttolåneräntor i % 11) 1,9 1,8 2,8*) 3,3 3,3
Räntebindningstid volymvägd, år 6,4 7,2 5,2 4,9 5,5

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Definitioner
1) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
2) 2020 enligt styrelsens förslag
3) Inkluderar mark, markanläggningar och inventarier hänförda till byggnad
4) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
5) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 21,4 % schablonskatt
6) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
7) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder

8) Resultat efter finansiella poster delat med genomsnittligt synligt eget kapital
9) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittlig  

balansomslutning
10) Rörelseresultat plus avskrivningar och finansiella intäkter delat med räntekostnad
11) Räntekostnad delat med vägd genomsnittlig räntebärande skuld

* ) Bruttolåneränta beräknad exklusive engångskostnad för omstukturering derivatportfölj
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G E O G R A F I S K  Ö V E R S I K T   FA S T I G H E T E R

13. Virginska skolan

20. Aspholmen
Virkeshandlaren

12. Stadsbyggnadshusen

17. Kulturkvarteret
Konserthuset, Riksbanken, Kulturkvarteret

11. Brunnsparken

19. Folkets hus18. Västra Bangatan/Ringgatan

16. Rådhuset15. Rudbecksskolan14. Conventum/Medborgarhuset

10. Birgittaskolan 

5. Grenadjärstaden

2. Bussdepå och biogasmack 3. Svampenterminalen

7. Tybblelundshallarna

9. Eyrafältet
Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

8. Örebro universitet/Novahuset

4. Kexfabriken 1, 2, 3

6. Skebäck

21. Örebro Airport

1. Kvinnersta
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Uthyrbar yta –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––– –––––––––––      Bokfört  värde     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– 

Fastighet Area m2 Byggnad Mark Markanl. Inventarier Totalt

Aspholmen/Örnsro
Virkeshandlaren 11 10 900 12 878 12 252 302 1 531 26 963
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus 1 & 2, Brunnerska) 20 300 76 295 13 033 35 3 910 93 273
Summa Aspholmen/Örnsro 31 200 89 173 25 285 337 5 441 120 236

Brunnsparken
Nikolai 3:352 (Brunnsparken) 5 900 5 797 4 206 61 185 10 249
Summa Brunnsparken 5 900 5 797 4 206 61 185 10 249

Täby
Råberga 5:15 (Örebro Airport ) 19 800 117 975 136 1 357 1 618 121 086
Summa Täby 19 800 117 975 136 1 357 1 618 121 086

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl 11 200 51 520 2 439 1 339 1 314 56 612
Summa Grenadjärstaden 11 200 51 520 2 439 1 339 1 314 56 612

Conventum
Nålmakaren 3 (Medborgarhuset) 16 150 131 068 - 4 282 135 350
Stinsen 20 (Conventum Kongress/Bibliotek) 15 650 60 067 44 705 184 1 899 106 855
Stinsen 20 (Conventum Arena) 9 400 135 421 3 030 - 8 662 147 113
Summa Conventum 41 200 326 556 47 735 184 14 843 389 318

Centrum
Klostret 12 (Folkets hus) 3 200 16 958 2 575 - 323 19 856
Kexfabriken 1 750 4 812 1 646 32 238 6 728
Kexfabriken 2 7 350 16 830 1 803 56 446 19 135
Kexfabriken 3 9 500 57 547 6 438 1 645 1 220 66 850
Klockaregården 7 (Konserthuset) 4 500 121 495 4 560 - 34 688 160 743
Klockaregården 7 (Kulturkvarteret) 11 295 11 295
Klockaregården 7 (Riksbankshuset) 2 300 19 530 3 939 49 23 518
Tågmästaren 24 (Virginska skolan) 27 850 181 899 59 218 1 946 8 681 251 744
Vårlöken 18 6 500 35 728 24 543 126 2 167 62 564
Vårlöken 19 2 750 11 314 1 743 - 0 13 057
Teknisten 2 (Rudbeckskolan) 15 700 125 809 45 267 - 4 503 175 579
Rådhuset 5 5 200 35 503 27 700 - 572 63 775
Summa Centrum 85 600 627 425 190 727 3 805 52 887 874 844

Eyrafältet
Vinterstadion 1, Nikolai 3:329 (Behrn Arena, fotboll)  1) 25 000 174 900 7 054 19 337 201 291
Vinterstadion 1 (Behrn Arena ishall & bandy)  2) 20 000 227 373 10 195 6 460 244 028
Vinterstadion 1 (Arenahuset) 900 20 122 169 20 291
Vinterstadion 1 (Eyrabadet) 3 400 12 285 2 910 73 3 550 18 818
Vinterstadion 1 (Idrottshuset) 17 200 180 519 5 513 6 136 1 589 193 757
Summa Eyrafältet 66 500 615 199 8 423 23 458 31 105 678 185

Norr
Rodret 6 & 8 (Bussdepå & Biogasmack) 9 700 62 911 40 308 23 042 6 558 132 819
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen) 14 300 30 355 385
Axbergs-Kvinnersta 1:15 och del av 1:14 28 100 36 161 9 937 387 2 466 48 951
Summa Norr 52 100 99 102 50 600 23 429 9 024 182 155

Skebäck/Öster/Universitetet
Tofsmesen 2 (Birgittaskolan) 9 300 89 414 35 446 244 125 104
Almby 11:332 (Idrottshallar) 8 600 71 459 9 656 5 750 4 184 91 049
Pappersbruket 13 och 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Skofabriken i Skebäck) 24 500 153 983 33 636 21 499 14 907 224 025
Universitetet 6 (Novahuset) 7 900 218 308 8 922 12 535 15 620 255 385
Summa Skebäck/Öster/Universitetet 50 300 533 164 87 660 39 784 34 955 695 563

Summa Örebroporten Fastigheter AB 363 800 2 465 911 417 211 93 754 151 372 3 128 248

FASTIGHETSINNEHAV

Ö R E B R O P O R T E N S  FA S T I G H E T S I N N E H AV

1)  inkl läktare och fotbollsplan
2)  inkl läktare och isytor
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