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Örebroporten utvecklar
miljöer som stärker Örebro
Örebroporten Fastigheter AB är
ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att utveckla
miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och
förvaltar en uthyrbar area om cirka
321 000 kvm.
VÅR VISION

Nya möjligheter

Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av
lokaler. Vi har både gammalt och nytt i vårt
bestånd och strävar efter att skräddarsy och
anpassa oss efter kundens behov.
KOMMUNALA FÖRETAG
Kommunägda företag följer samma regelverk som privatägda aktiebolag. Härutöver
regleras ett kommunägt aktiebolags verksamhet av särskilda ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. Direktivet
beskriver bland annat vad ett kommunägt
bolag får göra. Ägardirektivet kan även
föreskriva att vissa beslut av det kommunägda aktiebolaget ska underställas kom-

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr
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2011

2010

2009

2008

2007

261

246

200

184

157

80

67

59

37

44

Driftnetto, mkr

77

130

123

96

106

Resultat efter ﬁnansiella poster, mkr

22

27

30

22

37

Direktavkastning, %

6,7

7,0

6,3

8,0

6,5

240

231

212

214

196

2 323

2 112

2 004

1 631

1 539

Investeringar, mkr

196

243

391

85

253

Soliditet, %

10,3

10,9

10,6

13,1

12,7

Årsarbetare

22

20

20

19

19

Uthyrbar area, tusental kvm

321

303

281

224

205

Bruttolåneränta, %

3,58

2,86

2,66

4,50

3,90

Balansomslutning, mkr

Utveckla miljöer
som stärker Örebro

NYTTA FÖRE MAXIMERING
Genom regleringen med ägardirektiv
ska således Örebroporten – utöver att ge
avkastning på ägarens kapital – även tillgodose andra viktiga allmänna intressen.
Samhällsnyttan är en av de viktigaste
grundpelarna för ett kommunägt aktiebolag. Det ger Örebroporten en unik position med stora möjligheter att verka för en
god utveckling i linje med politiskt fattade
beslut. Örebroportens resultat går alltså
inte att mäta endast i ekonomiska termer.
Resultatet är en kombination av ekonomisk
vinst och uppfyllelsen av övrig samhällsnytta enligt ägardirektivet.

Underhåll, mkr

Synligt eget kapital, mkr

VÅR AFFÄRSIDÉ

munfullmäktige. Underställningsplikten
ger möjlighet till demokratiskt inflytande
i principiellt viktiga frågor eller frågor av
stor ekonomisk betydelse. Örebroporten
har en politiskt sammansatt styrelse med
representanter från både majoritet och
opposition.

Deﬁnitioner se sidan 31.

2011 i sammandrag
• I början på året lades den nya konstgräsmattan ut på Behrn Arena under extremt
kalla och snöiga förhållanden.
• Örebroporten har från Örebro Kommun
förvärvat Svampenterminalen på norr i
Örebro.
• Utvecklingen av Gustavsviksfältet har
inletts. Samarbetsavtal har tecknats med
tio lokala entreprenörer. Visionen för
Gustavsviksfältet innefattar bland annat
hotell, upplevelsecenter, bostäder och
kontor.
• Örebroporten har förvärvat 100 procent
av aktierna i Örebro Fritidscenter AB
från Örebro kommun och minoritetsägare, varav 49 procent har avyttrats till
Gustavsviks Intressentbolag AB som
ägs av de tio lokala entreprenörerna.
• En nyemission om totalt 30 mkr har
genomförts i Örebro Fritidscenter AB
för att stärka det egna kapitalet och
möjliggöra en spännande utveckling av
anläggningen. Vidare har Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB bildats, med
samma ägarkonstellation som i Örebro
Fritidscenter AB.
• Eyrafältets Utvecklings AB har avyttrats
under året. Bolaget bildades tillsammans med privata aktörer för att gemensamt utveckla delar av Eyrafältet.
• Ombyggnaden av hockeyhallen på
Behrn Arena har pågått under hela året.

•

•

•

•

Orvar Bergmarks plats börjar ta form
och hela Eyrafältet får sin rätta form.
Taket på hockeyhallen har lyfts med
sju meter, vilket ger större volym och
mer rymd. Ytterligare en läktarnivå
gör att hallen tar 4 100 åskådare, varav
2 400 sittande. Loger har byggts på ena
långsidan. Fortsatt utveckling av hallen
kommer att ske under 2012.
Omdaningen av Eyrafältet fortsätter
med Idrottshuset. En helt ny bollhall ska
byggas med tillhörande serviceutrymmen och renovering av gamla delen
pågår. Bottenplanen i nya delen kommer
att avyttras till Krafft Måleri som ska
flytta sin verksamhet hit.
Större delen av Tambox med en total yta
på drygt 13 000 kvm är nu ombyggt och
uthyrt. Här finns bland annat Örebro
Svets, Robustus och skyltföretaget Sign
Consult.
Under år 2011 har många energiprojekt
varit inriktade på belysning, förbättringar av styr- och reglerutrustning samt
modernisering av överordnande system
för övervakning av värme och ventilationssystem.
Bergvärmeprojektet på Örebro flygplats
är en av de mest framgångsrika energiåtgärder som Örebroporten genomfört
hittills. Anläggningen driftsattes redan
i slutet av 2010 och efter ett års drift

•

•

•

•

•

•

visar resultaten att elförbrukningen har
minskat med hela 60 procent. Bergvärme producerar värme och kyla i den
befintliga lagerterminalen på 5 500 kvadratmeter.
Mellringeköket har lämnat en del av
sina tidigare lokaler för att flytta till mer
ändamålsenliga och ombyggda lokaler.
Om- och nybyggnation av terminal vid
Örebro flygplats har färdigställts för
DHL:s etablering.
Mellringe Golfklubb försattes i konkurs
i september och sannolikt kommer golfbanan att läggas ner.
Sedan 2011 har Örebroporten en ny
organisation som är indelad i fyra
avdelningar – Utveckling, Ekonomi,
Förvaltning och Teknik. Företaget har
egen specialkompetens inom många
områden såsom lantmäteri, arkitektur,
larm och säkerhet.
I januari 2012 förvärvade bolaget ett
större fastighetsbestånd för cirka 195
mkr från kommunen. I förvärvet ingår
bland annat Örebro Rådhus, Stadsbyggnadshusen och Brunnsparken.
Samarbete med Örebro Universitet har
startat med nybyggnation av lokaler för
Handelshögskolan, ny aula, nya samlingssalar samt lokaler för BSA, Business & Science Arena.
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SAMTAL OM FRAMTIDEN

Per Cardesjö, verkställande direktör. Lennart Bondeson, ordförande.

Fler samarbetsprojekt i framtiden

Örebroporten viktig resurs i visionära frågor
Vilka är Örebroportens främsta
utmaningar 2012? Kommer det
att bli fler samarbetsprojekt med
det privata näringslivet? Kommer
företagets uppdrag på något sätt
att förändras? Lennart Bondeson
(kd), ny styrelseordförande, och Per
Cardesjö, vd, samtalar om några av
Örebroportens viktiga framtidsfrågor.
I Örebros nya kommunledning har Lennart Bondeson ansvar för näringslivs- och
tillväxtfrågor.
– Därför var det naturligt att jag blev
styrelseordförande i Örebroporten, för
att kunna hålla ihop kommunledningens
jobb med bland annat det nya bolaget för
utvecklingen av Gustavsviksområdet.
Örebroporten är strategiskt viktigt för kommunens utveckling och har hög kompetens
att ta sig an uppdrag i utvecklingsfrågor där
kommunen i vissa fall inte har den kunskap
som krävs.
Lennart Bondeson och Per Cardesjö
menar att samarbete mellan kommun och
näringsliv (eller andra intressenter) blir allt
vanligare för att skapa driv i utvecklingsfrågor.

6
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– Det är en tydlig trend att kommun
och näringsliv söker samarbete, säger Per
Cardesjö. Vi får förfrågningar om samarbete hela tiden. För oss handlar det om att
de samarbetsprojekt vi går in i både skapar
affärsnytta och samhällsnytta.
Gustavsviksområdet är det senaste
exemplet. Här har kommunen och tio
entreprenörer bildat ett utvecklingsbolag,
där kommunen via Örebroporten äger 51
procent och entreprenörerna resterande del
av aktierna.
– Det politiska målet var från början att
sälja Gustavsvik till en extern intressent.
När inte det lyckades bestämde vi oss för
att bjuda in det lokala näringslivet samtidigt som vi själva valde att behålla huvudägandet, säger Lennart Bondeson.
– Det är en bra lösning som gynnar båda
parter och som är ett bra exempel på att
affärsnytta och samhällsnytta går hand i
hand. På sikt kommer Gustavsviksområdet
att bli en ny, attraktiv stadsdel i Örebro,
säger Per Cardesjö.
Han nämner andra projekt där Örebroporten har samarbetat med näringslivet.
– Törsjöterminalen utvecklade vi tillsammans med IL och Brinova, en anläggning
som vi för ett antal år sedan har sålt vidare.
Eyrafältets Utvecklings AB tillsammans

med bland andra BJC Group är ett annat
exempel, liksom Örebroläktaren AB, där
idrotten är vår partner.
Om vi tittar fram mot 2012 – vilka blir de
stora utmaningarna för Örebroporten?
– Örebro flygplats är mycket viktig för
tillväxten, inte bara i kommunen, utan i
hela regionen. Det behövs investeringar för
att flygplatsen ska bli konkurrenskraftig på
sikt, säger Lennart Bondeson.
– Flygplatsen är i samma sits som Gustavsvik, för man har inte de ekonomiska
muskler som krävs att investera i tillräcklig
omfattning, förklarar Per Cardesjö.
– Flygplatsens utveckling är en viktig del
i en större fråga, nämligen transporttrafikens
framtid. Där gäller det att många tar ansvar,
kommun, landsting och kringliggande kommuner, menar Lennart Bondeson.
Utbyggnaden av Örebro universitet är ett
stort projekt där Örebroporten är involverat.
Arbetet beräknas starta hösten 2012.
– Vi ska exploatera ny mark i anslutning
till rondellen vid universitetet. Det ska byggas lokaler för Handelshögskolan, en ny
aula, samlingssalar och BSA (Business &
Science Arena), berättar Per Cardesjö.
Lennart Bondeson:
– En expansion av universitetet är nödvändig för att vi ska behålla vår ställning

SAMTAL OM FRAMTIDEN

som studieort. Det går inte att nog överskatta universitetets betydelse för Örebros
utveckling.
Vivalla är ytterligare ett uppdrag där
Örebroporten av allt att döma kommer att
bli inblandat.
– Vi vill utveckla Vivalla för att minska
utanförskapet, säger Lennart Bondeson.
Vi ser ett samarbete mellan Örebroporten
och ÖBO som ett sätt att skapa nya arbetstillfällen/arbetsplatser. Det finns en massa
driftiga entreprenörer i Vivalla som kan
vara med och utveckla området.
Kommer Örebroportens uppdrag att
förändras i och med tillväxten i Örebro
kommun?
– Örebroportens uppdrag styrs av kommunens ägardirektiv och jag ser inte att det
kommer att ändras. Däremot kan sättet att
arbeta komma att ändras. Vi pratar mycket
om samarbete, och man kan tänka sig
samarbeten över kommungränserna i vissa
frågor. Förr var det mer en kamp mellan
kommunerna. Nu agerar man mer tillsammans och ser inte varandra som konkurrenter på samma sätt längre. Här kommer
Örebroporten att ha stor betydelse som en
stark resurs och ett viktigt redskap i visionära frågor, säger Lennart Bondeson.
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GUSTAVSVIK

N YA DEL ÄGAR E
I GUS TAVSV IK
• Per Johan Behrn,
fastighetsägare
• Ulf Bergquist,
vd Luftkontroll
• Patrick Hjalmarsson,
genom BJC Group
• Benny Frengen,
vd ICA Parkhallen
• Curt Gruvaeus,
entreprenör
• Björn Pettersson,
styrelseordförande
Peridot Group
• Bo Sandberg,
entreprenör
• Sara Sjöborg Wik,
koncernchef
Myrina Invest
• Jacob Strömberg,
koncernchef
Mätcenter Group
• Björn Åqvist,
företagare,
ordförande ÖSK

Visionsbild hotell, Gustavsvik.

Nu börjar utvecklingen av Gustavsvik!
Ett nytt bolag är bildat, en nyemission är genomförd – allt är därmed
juridiskt på plats för att starta
utvecklingen av Gustavsviksområdet. Och det finns gott om idéer.
Kommun och näringsliv jobbar sida vid
sida när Örebroporten börjar utveckla Gustavsvik tillsammans med tio lokala entreprenörer från olika branscher.
Örebro kommun och minoritetsägare
har under året överlåtit sina andelar i Örebro Fritidscenter till Örebroporten. Tio
8
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lokala intressenter har gått in som delägare.
Efter överlåtelsen äger Örebroporten 51
procent av ”nya” Örebro Fritidscenter.
Nyemission genomförs med 30 mkr, för att
stärka det egna kapitalet och möjliggöra en
spännande utveckling av anläggningen.
Det är inte bara själva badet och campingen som ska utvecklas, utan även markområden i anslutning till badet. Här finns
det bland annat visioner om ett hotell, upplevelsecenter, grönområden, bostäder och
kontor. Idéer finns också om att använda
befintliga järnvägsspår i området och

bygga ut dessa för att skapa förbindelser
med centrala Örebro.
Som sagt, arbetet har bara börjat. På
nästa sida uttalar sig tre av de nya delägarna om hur de ser på utvecklingen av
Gustavsvik. Ett område som på sikt kan bli
en ny stadsdel som gör Örebro till en ännu
mer attraktiv stad.

GUSTAVSVIK

T R E LOK AL A EN T R EPR ENÖR ER O M GUS TAVSV IK:

Bo Sandberg

Jacob Strömberg

Björn Pettersson

Entreprenör, ordförande intressentbolaget

Koncernchef, Mätcenter Group

Styrelseordförande, Peridot Group

– Så här långt har vi främst riktat in oss på
två saker. Först och främst har vi satt oss in
i det nya Örebro Fritidscenter för att få en
bra styrning av bolaget så att verksamheten
drivs på rätt sätt. Gustavsvik är en diamant
i Örebro, en attraktion som lockar besökare
från hela Norden. Hur ska vi behålla Gustavsvik som Skandinaviens mest attraktiva
upplevelsebad? Hur ska vi förädla anläggningen? Det är några frågor som vi diskuterar. Vi tittar också på hur marken utanför
bad- och campingområdet kan användas.
Här har vi flera delprojekt på gång. Vi har
till exempel utlyst en arkitekttävling där
tre byråer ska rita på området från Gustavsviksrondellen fram till anläggningen.
Hela området har en enorm potential för
att skapa en helt ny stadsdel i Örebro med
bostäder, kontor och olika aktivitetsanläggningar. Samarbetet i utvecklingsbolaget
fungerar utmärkt. Vi jobbar i en kreativ
och positiv anda, både inom gruppen och
tillsammans med politiker och kommunala
tjänstemän. Vi drar åt samma håll och har
en stark vilja att göra en insats för Örebro
genom att förändra och förbättra hela Gustavsviksområdet.

– Jag vill göra verklighet av visioner. Sällan har jag fått möjlighet att vara med i ett
så spännande projekt som det här med centralt belägen mark som det går att göra oerhört mycket bra med. Södra vattentornet,
som är en del av utvecklingen av Gustavsviksområdet är färdigställt med kontor och
restaurang på totalt 2 500 kvadratmeter. Nu
ska vi bygga ytterligare 4 000 kvadrat kontorslokaler och färdigställa de tio översta
våningarna i vattentornet. Örebroporten ser
jag som navet i Gustavsviksprojektet. Det
finns en enorm energi och kunskap i företaget som smittar av sig på oss tio privata
intressenter. Både vi och Örebroporten är
lösningsorienterade och har inställningen
att inget är omöjligt. Det gör mig övertygad
om att vi kommer att skapa en fantastiskt
bra helhet av alla pusselbitar som Gustavsviksområdet kommer att bestå av.

– Badet ser jag även i fortsättningen som
huvudattraktionen på Gustavsviksområdet. Lägg sedan till ett hotell och andra
aktiviteter för hela familjen och Örebro
kan erbjuda en upplevelse som lockar hit
ytterligare tiotusentals besökare. Det gäller
att skapa en helhet på området som lockar
en bred målgrupp. Då menar jag även
bostäder och kontorsfastigheter. Med ett
sådant upplägg blir Gustavsvik en komplett
och levande stadsdel som ligger helt i linje
med visionen att Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Jag
vill att Gustavsvik ska bli Skandinaviens
mest attraktiva stadsdel. Och jag kan tänka
mig att haka på de järnvägsspår som finns
i området och ha en järnvägsförbindelse in
till city. Vi som samarbetar kring Gustavsvik har en enorm dynamik i gruppen och
ett otroligt bra arbetsklimat. Det finns inga
bromsar i våra tankar.

Visionsbild Gustavsvik.
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GUSTAVSVIK

”Gustavsvik
Hösten 1986 började Björn Reineborg på Örebro Fritidscenter AB,
som äger och driver Gustavsvik.
Idag är han vd, och under de 25 år
som gått har anläggningen utvecklats enormt. Nu går utvecklingen av
Gustavsvik in i nästa fas, med nya
visioner och med privata entreprenörer som delägare.
Hur ser framtiden ut för Sveriges
fjärde största besöksmål?

Björn Reineborg, vd Gustavsvik.
10
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Gustavsvik har haft två ägarkonstellationer
tidigare. Först som ekonomisk förening
fram till 1993, sedan med kommunen som
majoritetsägare (91 procent). Nu förändras
ägarbilden på nytt. Örebroporten äger
51 procent och privata entreprenörer via
bolag resten av Örebro Fritidscenter. Vad
är syftet och vilka är fördelarna?
– Kommunen, via Örebroporten, blir
inte lika riskexponerad. Entreprenörerna tar
med sitt ägande en del av risken, samtidigt
som de också kan påverka utvecklingen
mer. De privata ägarna tillför kompetens,
professionalism och kreativitet från affärslivet. Dessutom har Örebro Fritidscenter
fått ett kraftigt kapitaltillskott som ska
användas för att utveckla anläggningen. Att
de privata entreprenörerna kommer in gör
också att det sker en avpolitisering av Gustavsvik, och det tycker jag är bra.
Du har varit med sedan 1986, när

GUSTAVSVIK

kommer att vara
en spjutspets för Örebro”
Örebro fick Sveriges i särklass största och
bästa inomhusbad. Vad skiljer Gustavsvik
från andra inomhusbad?
– Vi är ensamma om att bedriva en
totalverksamhet året runt i den här storleken. I år har vi haft någonstans mellan
600 000 och 700 000 betalande besökare.
Det gör oss till det fjärde största besöksmålet i Sverige efter Liseberg, Gröna Lund
och Skansen.
Vilka har varit de stora milstolparna i
Gustavsviks historia?
– Starten för vår framgång skedde 1986
när inomhusbadet stod klart. Tio år senare,
1996, byggdes campingen om totalt och
blev en femstjärnig anläggning. Utvecklingen där har överskridit alla kalkyler och
är en investering som verkligen har betalat
sig. Upplevelsebadet kom till 2002 och fick
en enorm respons i media och sedan i form
av stora mängder besökare.
Campingen och stugbyn har expanderat
kraftigt, framför allt från 2003 och framåt.
Vad är anledningen?
– Vi erbjuder en produkt med mycket
hög servicegrad och bekvämlighet till ett
rimligt pris. Campingen och stugbyn har
alla faciliteter som gästerna efterfrågar.
Men att vi har 120 000 besökare på campingen och i stugbyn beror också på att
Örebro som stad har stor attraktionskraft.
Hur ser vidareutvecklingen ut av badet?
– Vattenattraktioner i sig blir aldrig
omoderna. Däremot förändras attributen
för att ha roligt, och där gäller det att vi

hänger med. Vi ska skapa nästa generations nöjes- och upplevelsebad med rätt
attraktioner i inomhusmiljö. Dessutom
behöver vi förbättra omklädningsrum samt
passager i anläggningen. Givetvis ska allt
ske i ett affärsmässigt perspektiv där de
investeringar som görs betalar sig. Vår
bransch är konkurrensutsatt och det gäller
att vi satsar på ett smart sätt för att hålla
ställningarna. Vidmakthåller vi Gustavsviks status och attraktionskraft kommer
hela besöksnäringen i Örebro att dra nytta
av det.
Begrepp resort har blivit allt vanligare
i besöks- och nöjessammanhang. Är Gustavsvik på väg att bli en sådan anläggning
med allt vad en besökare behöver samlat
på ett och samma ställe eller i närheten?
– Kanske inte fullt ut, men vi är på väg
åt det hållet. Det beror ju också på vad
som sker när de privata ägarna kommer in
i bilden. Det som är klart är att Örebroporten kommer förvärva mark i närheten av
Gustavsvik och där finns det förstås möjligheter till utveckling som är anläggningen
till godo.
Om du ser ett antal år framåt i tiden,
hur ser Gustavsvik ut då?
– Anläggningen har ett hotell och tredje
generationens nöjesbad med en rad spännande attraktioner. Stugbyn har byggts
ut kraftigt och har många ställplatser för
husbilar, vars antal ökar radikalt för varje
år. På intilliggande mark har det skett
etableringar med kommersiella verksam-

heter som kompletterar och förstärker det
erbjudande vi har på badet och campingen.
Som Sveriges fjärde största besöksmål
är Gustavsvik ett starkt och väletablerat
varumärke. Hur starkt?
– Sedan 1987 har vi genomfört undersökningar om folks besök i Örebro. Cirka
55-60 procent åker hit enbart för att besöka
Gustavsvik. Hela 27 procent besöker badet
fler än elva gånger per år. Samtidigt har vi
också många förstagångsbesökare. År 2009
var det 23 procent av de svarande som
gjorde sitt första besök i badet. Våra fina
siffror beror naturligtvis också på att Örebro som stad har blivit mer attraktiv.
Vilken attityd har örebroarna gentemot
Gustavsvik?
– En mycket positiv inställning. Gustavsvik är något av en lokal stolthet. Man
bryr sig om Gustavsvik och har ett engagemang. Det visar sig inte bara i form av
ros, utan även att man poängterar när något
upplevs som fel.
Hur ska Gustavsvik behålla sin starka
ställning hos örebroarna och som besöksmål?
– Att vi förmår uppfylla våra visioner,
och det är jag övertygad om att vi går i
land med. Om tio år är vi ännu starkare
och minst lika framgångsrika som nu. Med
den nya ägarbilden och med de möjligheter
markförvärven runt anläggningen ger kommer Gustavsvik att vara en spjutspets för
Örebro.
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Örebro Hockey besegrar Borås i ombyggda Behrn Arena. Nu hoppas alla att det ska bli elitseriespel i hallen 2012.
12
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ISHALLEN

Välklädd
ishall i ny
kostym
Tänk dig den här uppdragsbeskrivningen: Bygg ett nytt skal ovanpå
en gammal ishall. Bygg därefter ett
nytt tak och bygg på de befintliga
läktarna med ytterligare en nivå.
Riv taket och väggarna på den
gamla hallen. Lyft ut.
– Ishallen på Behrn Arena är ett
av våra svåraste ombyggnadsprojekt någonsin. Men vi har lyckats
väldigt bra, säger Ulf Wennlöf,
projektledare.
Onsdagen den 28 september spelades den
första matchen i den ombyggda hallen.
Örebro Hockey slog Almtuna i Allsvenskan – och vad kunde vara mer lämpligt att
fira en seger med ytterligare en? För även
om inte Ulf Wennlöf inte säger det rakt ut
måste det ha känts lite som en seger när
hallen hade fått sin nya kostym.
Under hela 2010 och fram till april 2011
pågick arbetet med att bygga det nya skalet, taket och förbereda för att lyfta ut den
gamla hallen. När slutsignalen gick för den
sista hemmamatchen i kvalserien för Örebro Hockey började jobbet med att lyfta ut
den gamla hallen och bygga den nya delen
samt omklädningsrum.
Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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– Att bygga den nya delen av hallen var
inte så komplicerat. Att lyfta ut den gamla,
däremot, var en stor utmaning. Vi fick lyfta
ut takstolarna i två delar och förstärka bottenplattan med ett extra trägolv för att det skulle
hålla för de stora tyngderna, berättar Ulf.
En gång tidigare i Sverige har man
byggt ett nytt skal ovanpå en befintlig
hockeyarena och lyft ut den gamla. Det var
när Färjestads BK byggde om Löfbergs
Lila Arena i Karlstad.
– Det gick till på ett liknande sätt. Men
man ska komma ihåg att varje byggnad är
unik när det gäller takstolar, bärkraft och
andra förhållanden. Så även om det finns
många likheter mellan de båda arenorna,
så är projekten unika var för sig, säger Ulf
Wennlöf.
Han ger en eloge till alla som varit
inblandade i ombyggnationen.
– Framför allt NCC har stor del i att
projektet gått så smidigt. Det har varit ett
stort samarbetsprojekt, och det har verkligen fungerat bra.
Vilka är då de största greppen som har
tagits i ishallen?
• Taket har lyfts med 7 meter, vilket gör
att hallen har en större volym och mer
rymd.
• Ytterligare en läktarnivå gör att hallen
tar totalt 4 100 åskådare, varav 2 400
sittande. Med ytterligare utveckling av
hallen kommer den att kunna ta cirka
5 000 åskådare.
• Nya loger har byggts på långsidan mot
fotbollsplanen. Ytterligare loger kan
byggas på långsidan mot bandyhallen.
• Uppfräschning av omklädningsrummen.
• Ny klimat- och ventilationsanläggning.
Den ursprungliga ishallen stod klar 1964
och har de senaste åren fått utstå mycket
kritik för sin inre miljö.
– Nu är den gamla bunkerkänslan borta.
Hallen har fått ett helt nytt intryck, det är
en glädje att vistas där, säger Ulf Wennlöf.
Det som återstår att bygga är en ny mediehylla och logerna på ena långsidan. Sedan
får vi se vad som kommer att ske med planerna för ombyggnaden av kafeterian.
14
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Lars ”Mozart” Andersson, sportchef i Örebro Hockey, Ulf Wennlöf, projektledare på Örebroporten och Peter
Andersson, head coach i Örebro, i ombyggda hockeyhallen på Behrn Arena.

KONSERTHUSET

Klockargården 6, Konserthuset

Ett hus som lever av toner
Christian Lund är podieinspicient i
Svenska Kammarorkestern och har
tillbringat lika många timmar på
Konserthusets scen som orkesterns
musiker.
– Det är en fin sal som en gång
byggdes som hörsal. Idag hade den
byggts efter det ljud som vi producerar för att klangen skulle bli lika
överallt i lokalen.
Konserthuset är de många genrernas hus.
Här har pop och rock sin självklara plats,
på samma sätt som viss teater, körverksamhet och stand up. Men framför allt är Konserthuset hemvist för Svenska Kammarorkestern och dess fantastiska musiker.
Nina Glimvall är informationschef i
Länsmusiken i Örebro AB, där Örebro
Konserthus ingår. Tillsammans med den
övriga verksamheten inom Länsmusiken

levererar Konserthuset ett modernt och
professionellt kulturutbud som är en förutsättning för att Örebroregionen ska växa
och utvecklas.
– Hundra personer jobbar i huset, varav
40 är musiker. Vi har 200 evenemang per
år och besöks bland annat av 50 000 barn
varje år. Vi har ett nära samarbete med
skolorna i länet, berättar hon när jag lotsas
genom lokalerna.
På scenen stöter vi hop med Christian
Lund och börjar ofrånkomligt prata om hur
Konserthusets sal är som spelplats.
– Man kan säga att den är en kompromiss. Det är inte så konstigt eftersom den
byggdes som hörsal där man också skulle
kunna lyssna på musik. Det innebär att det
är en funktionell lokal med ljudmöjligheter,
en cross-over-lokal.
Konserthuset började byggas 1930 och
invigdes den 2 april 1932 av prins Eugén.
– Idag ställs det helt andra krav på
lokalen än så. Det skulle behövas ett annat

akustiskt rum för att fullt ut förmedla den
musik som våra musiker spelar. De konserthus som byggs nu, byggs för att vara
konserthus. De byggs efter hur ljudet ska
upplevas, säger Christian och betonar att
Konserthusets scen inte på något sätt är
dålig, men likväl en kompromiss.
– Fick jag önska skulle de bakre väggarna lutas så att ljudet planar ut. Och så
skulle det finnas draperier längst bak som
förhindrar att ljudet studsar runt i lokalen
vid pop- och rockkonserter.
Konserthuset används fullt ut, varenda
kvadratmeter utnyttjas. Från scenen och
de administrativa lokalerna till Virén-salen
(som är det gamla biblioteket) och foajén.
– Foajén hade vi som hårdrockscen
under Live at heart, berättar Nina Glimvall.
Det är ett levande hus.
Ett hus som lever av toner. Och som
är en mötesplats för både världsklass och
skolklass.

Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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Närvarostyrd
belysning
sparar energi
Många av Örebroportens energiprojekt under året har haft som
mål att effektivisera belysningen
för att spara energi. Två exempel
är Eyrabadet och Virginska skolan som båda har närvarostyrd
belysning.
– Även här är vårt mål att
investera i teknik som sparar
energi och är skonsam för miljön, säger Rolf Karlsson.
Belysningsarmaturer som
lyser i onödan förbrukar energi
till ingen nytta. I alla lokaler
där belysningen ska bytas tittar
Örebroporten därför på energieffektiva belysningslösningar.
– Virginska skolans matsal,
till exempel, har sektionerad närvarostyrd belysning. Det innebär
att det inte lyser i de delar av
matsalen som för tillfället inte
används. Samma teknik har vi
installerat i Eyrabadets omklädningsrum, säger Rolf Karlsson.
Belysningen styrs av sensorer
som är inbyggda i armaturerna.
– Armaturerna blir bättre och
bättre. Vi strävar hela tiden att ta
ett steg framåt teknikmässigt när
vi installerar ny belysning.
Även på ventilationssidan
blir tekniken allt mer förfinad.
Ett exempel är lokaler på Ringgatan. Där kommer vi att ersätta
befintliga ventilationsaggregat
med modern teknik. Vi kommer
att bygga så att ventilationen
sektioneras. Det vill säga luften
behovsstyrs utifrån de olika
verksamheter som finns i lokalerna och när de pågår.
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Lars-Erik Gustavsson, teknisk chef

”Klimatfrågan kan inte
lösas med enbart teknik,
vi måste förändra våra
egna beteenden också”
Lars-Erik Gustavsson är teknisk chef
på Örebroporten och ansvarar bland
annat för klimatfrågor med allt vad
det innebär.
– Det tar 18 månader att bygga
ett hus som sedan ska stå där i 100
år. Det som händer under den tiden
påverkar omvärlden på olika sätt,
inte minst miljömässigt. För oss
handlar det alltså om att bygga hus
som är bra ur energi- och miljösynpunkt.
Lars-Erik Gustavsson började på Örebroporten den 1 maj 2011 och har den komplexa klimatfrågan på sitt bord.
– Man kan närma sig den utifrån olika
utgångspunkter. Man kan prata energisystem, byggmaterial, inneklimat, miljö
i allmänhet, koldioxidutsläpp och energi.
Frågan har många dimensioner. För vår del
handlar det framför allt om energiförbrukning och inomhusklimat i våra byggnader

vilket påverkar både människor och miljö.
Går det verkligen att få ihop ekvationen
med en funktionell byggnad å ena sidan,
och energieffektivitet och minimal miljöpåverkan å den andra?
– Absolut, de måste hänga ihop. Vi
måste kunna bygga hus som är verktyg för
att verksamheter ska fungera. Hus, vars
funktion, ska gå att förändra över tiden.
Samtidigt ska den påverkan som våra
fastigheter har på klimat och miljö överensstämma med de klimatmål som kommunen
har satt. Funktion och miljö behöver gå
hand i hand.
I det korta perspektivet, vad handlar klimatfrågan om då för Örebroportens del?
– Framför allt om energi. Hur vi bygger
och förvaltar våra byggnader och hur vi
säkerställer att energisystemen fungerar. Vi
förväntas ha järnkoll på energiflöden i våra
fastigheter. Detta ska vi givetvis klara. Men
det är ingen lätt uppgift, eftersom våra fastigheter skiljer sig åt. En del värms upp med
el, andra med bergvärme eller fjärrvärme.
Verksamheterna i fastigheterna skiljer sig
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Lars-Erik Gustavsson, teknisk chef.

också och har olika krav på energiförsörjning. Som sagt, det är en komplex fråga.
Vad kan göras för att förenkla den?
– Vi kan skapa strategier och gemensamma synsätt som hjälpmedel för hela
företaget och för varje enskild medarbetare.
Vi kan, och ska, lyfta frågan i varje projekt
och se till att den följer med in i förvaltningsskedet av byggnaden. Oavsett om
man kallar det klimat- eller energistrategi
är en sak viktig – strategin måste vara tydlig och enkel att följa.
Vad blir den första stora uppgiften för
dig och Örebroporten i klimatfrågan?
– Att bli tydliga med vad vi vill och
vilken eller vilka frågor som är viktigast
för oss. Vi måste ha tydliga mål för åtgärder inom energi, miljö och klimat. Och vi
måste bevaka frågorna såväl under byggprojektens gång som under förvaltningen.
Är lösningen på klimatfrågan teknisk
eller praktisk?
– De flesta är överens om att vi inte
kan leva som vi gör och att något måste
göras. Samtidigt är det svårt att göra avkall

på sin egen påverkan. Det blir ett moment
22. Man vill ha sin elektriska potatisskalare och på kontoret måste det vara 22
grader varmt, när det många gånger går att
anpassa sin klädsel lite grann beroende på
årstid. Teknisk eller praktisk? Både och,
troligen. Tyvärr finns det högt uppskruvade
förväntningar på att klimatfrågan ska lösas
med teknik, att vi ska kunna bygga oss ur
problemet. Men det är minst lika viktigt att
vi förändrar våra egna beteenden.
Vad var det som lockade dig med jobbet
som teknisk chef?
– Att jag kan vara med och göra bra
saker, åtgärder som gör skillnad och spelar stor roll. Örebroporten har stora rejäla
fastigheter och det är ofrånkomligt att de
på olika sätt påverkar miljön. Det är en
utmaning, och jag gillar utmaningar. Jag
drar gärna loket framåt och gillar tempo.
Samtidigt är jag givetvis medveten att det
tar tid innan man når full utväxling på olika
åtgärder. Men vi måste börja någonstans.
Alla är viktiga. Alla kan göra något. Det
gäller att acceptera att man måste ändra lite

på sig. Det är inte så svårt om man bjuder
till lite.
Hur jobbar Örebroporten med klimatfrågan om fem år?
– Våra strategier och system för hur vi
jobbar, mäter och utvärderar fungerar på ett
bra sätt. Vi uppfyller givetvis de kommunala klimatmålen, och kanske överträffar
dem i någon mån. Vi har en bank med data
som tjänar som beslutsunderlag och vägvisare inför kommande investeringar inom
energi och miljö. Kanske har vi också en
standard för nyckeltal, som gör det möjligt
att redovisa och jämföra energiåtgången
mellan till exempel en fotbollsarena och en
kontorsbyggnad på lika villkor, trots att de
har olika förutsättningar.

Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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Bergvärme på flygplatsen
– en av de bästa
energiåtgärderna hittills
I ett drygt år har värme och kyla på
Örebro flygplats producerats med
bergvärme. Med mycket bra resultat.
– Elförbrukningen har minskat
med 60 procent. Investeringen i
bergvärme på flygplatsen är en av
de bättre energiåtgärderna vi har
genomfört, säger Rolf Karlsson,
förvaltningschef på Örebroporten.
Bergvärmeprojektet på Örebro flygplats
startade redan under 2010 och anläggningen driftsattes i december samma år.
Anledningen till investeringen var att man
ville minska elförbrukningen samt att den
befintliga anläggningen var sliten. Idag är
det bergvärme som producerar värme och
kyla till den befintliga lagerterminalen på
cirka 5 500 kvadratmeter.
– Att fortsätta producera värme och kyla
med hjälp av el var inget alternativ. Vi ville
ha en anläggning som både var energieffektiv och miljövänlig. Det gjorde att vi valde
bergvärme, säger Rolf Karlsson.
– Energibesparingen vi gör tack vare
bergvärmen bär investeringen. Så satsningen på bergvärme är bra både ekonomiskt och miljömässigt. Att det är en av

Råberga 5:15, Örebro flygplats.
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de bättre miljöåtgärderna vi gjort beror på
att vi använde en elpanna tidigare och att
flygplatsen har ett kylbehov. Det innebär
att det finns pengar att tjäna på minskad
elförbrukning.
Försörjningen av kyla löser man genom
att pumpa upp det kalla vattnet ur berget på
sommaren och använda det som kylmedel
om behovet finns.
– Och det räcker med det kalla vattnet
för att täcka kylbehovet, Det behövs inga
elkrävande kompressorer för att driva kylanläggningen, förklarar Rolf Karlsson.
Enda nackdelen med bergvärme är att
det blir fler servicepunkter. En följd av att
det krävs maskiner för att driva en bergvärmeanläggning.
– Det vägs upp av att energikostnaderna
för att driva anläggningen blir lägre än
tidigare. Och den riktigt stora besparingen
gör vi genom att elförbrukningen minskar
så mycket.
Flygplatsen värms av ett lågtempererat
golvvärmesystem som är gjort för värmepumpsdrift.
– Alla nya system som installeras är
anpassade för låga temperaturer när det
gäller uppvärmning.

Rolf Karlsson, förvaltningschef och Erica Qvist, projektledare.
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DHL:s paketterminal, Örebro Airport.

”Investeringen en fullträff”
Mikael Smedberg, vd och flygplatschef på Örebro Airport, är nöjd med
investeringen i bergvärme.
– Det var ett naturligt och bra
val. Vi har generellt sett ganska hög
energiförbrukning på flygplatsen
och vill givetvis minska den. Bergvärmen har gjort att vi märkt en
markant sänkning på bara ett år.
Den höga förbrukningen på flygplatsen
beror till exempel på att banbelysning och
annan teknik är energikrävande.
– Tyvärr är det inte så mycket att göra
åt. När det gäller teknikutvecklingen inom
vår verksamhet tar det lång tid till kommersiell nivå. Det har förstås med flygsäkerheten att göra. Man kan inte riskera att
använda teknik som inte är färdigutvecklad
och noggrant testad ur säkerhetssynpunkt,
säger Mikael Smedberg.
Det var när man började titta på andra
energibesparande åtgärder, som bergvärme
kom in i bilden, som värme- och kylproducerande källa.
– Med sin höga kompetens i energifrågor tog Örebroporten ett samlat grepp kring
projektet. Förutsättningarna att minska för-

brukningen var goda, eftersom vi hade en
elpanna och ett vattenburet system. Bergvärmen har visat sig vara en fullträff.
Örebroporten har byggt kontorsdelen på
flygplatsen liksom flygplatsbolagets egen
gods- och lagerterminal. De lokalerna har
flygplatsbolaget flyttat ur, och terminalen
har Örebroporten byggt om och byggt till
för DHL:s etablering under 2011.
– Just nu är vi väldigt trångbodda och

måste snart bygga egna, nya terminaler för
att kunna genomföra de specialuppdrag vi
har. Det kan innebära till exempel leveranser av material till katastrofområden eller
distribution av stora, utrymmeskrävande
produkter som i många fall kräver både
specialtransporter och en särskild infrastruktur förklarar Mikael Smedberg.
Den nya DHL-terminalen, som färdigställts under året, är en så kallad paketbilshall med en komplex paketbana i olika
nivåer.
– Varje dag landar ett DHL-plan på
flygplatsen. Försändelserna sorteras i
pakethallen och körs direkt ut med paketbilar till sina olika destinationer i Örebro län.
På kvällen kommer bilarna tillbaka med
försändelser som ska flygas ut med det
DHL-plan som lyfter på kvällen, berättar
Erica Qvist, Örebroportens projektledare
för terminalbygget.
Bygget av terminalen skedde på mycket
kort tid.
– Vi tecknade projektavtalet med Örebro Airport i maj, och i augusti var den
första etappen inflyttningsklar. Projektet
har klarat tidsplanen och hela terminalen
kunde stå klar i november.

Mikael Smedberg, vd Örebro Airport.
Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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Tambox är nästan fullt

Pappersbruket 13, Tambox.

Hyresgäst
sökes
2
till 690 m
Bara det gamla kontorshuset återstår att hyra ut
sedan är det fullt i Tambox.
– När vi fick in Örebro Svets som första
hyresgäst hade vi något att visa, och då tog
intresset fart på allvar, säger Bo Sundberg, som
ansvarar för kundrelationerna hos Örebroporten.
Tambox tillhörde tidigare IL Returpapper och lokalerna
användes för lager. Sedan Örebroporten tagit över som
hyresvärd hade man IL Returpapper som enda hyresgäst
fram till år 2009, när IL flyttade till nya lokaler.
Vad gör vi med 13 000 kvadratmeter uthyrbar yta? Det
var frågan för Örebroporten.
– Vi beslutade att skapa ett industrihotell för större
verksamheter. Fastigheten ligger bra till, den har gått att
dela upp i tillräckligt stora lokaler och det finns bra ytor
på området för parkering, transporter samt lastning och
lossning, säger Bo Sundberg.
– Efterfrågan har varit stor och vi har haft många spekulanter, främst från lokala företag som har stått inför en
expansion.
Det gamla kontoret är det enda som ännu inte har
någon hyresgäst. Lokalytan är på 690 kvadrat och passar
för såväl produktion, som för kontor, butik eller hantverksverksamhet.
Idag har Tambox totalt sju hyresgäster av varierande
storlek. I det här bildreportaget tar vi dig med runt i
lokalerna.
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ULLMAX. Säljer högkvalitativa ullunderställ, ullsockor
och sportunderställ till föreningslivet. Hyr kontor och
lager i Tambox: Yta: 2 315 m2. Inflyttning 2012.
POLISEN. Polisens hundgrupp hyr lokaler med rum för
övning och personalutrymmen. Yta: 441 m2. Inflyttning
2012.
ÖREBRO SVETS. Företaget var trångbott och har i de
nya lokalerna fått gott om ytor för både produktion
och maskiner. Hyr även ett kallager på området.
Yta: 3 885 m2.
ROBUSTUS. Konstruerar, tillverkar och säljer produkter i framför allt hårdmetall för verkstadsindustrin.
Yta: 2 322 m2.
SIGN CONSULT. Ett skyltföretag om arbetar med små
och stora skyltprojekt över hela Sverige. Hade blivit
av med sin lokal i Örebro och hade bråttom att hitta
nytt. Det gjorde de i Tambox. Yta: 795 m2.
FUTURUM FASTIGHETER. Ett helägt kommunalt
fastighetsbolag som utvecklar, förädlar och förvaltar
förskolor, skolor och idrottsplatser. Har kontor i
Securitas f d lokaler i Kembelshuset och hyr garage i
Tambox. Yta: 1 200 m2. Inflyttning 2012.
RS MÖBLER. Örebrobaserat möbelföretag med nya
lokaler Tambox. Yta: 570 m2.

Polisen..

Ullmax.

Örebro Svets.
Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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VÅRA MEDARBETARE

Stående, från vänster: Ulf Wennlöf, Ulf Pettersson, Lars-Erik Gustavsson, Gunnar
Ellström. Sittande: Michael Holm.

Stående, från vänster: Erica Qvist, Björn Norén, Sofia Bergqvist,
Susanne Odelberg-Johnson. Sittande: Marie Hedengren.

Sammansvetsad organisation med nära till beslut
Örebroporten är en liten, sammansvetsad organisation med 27 medarbetare. Organisationens storlek gör
att vi har nära till beslut och att vi
jobbar över gränserna internt. Det gör
att många med sina kompetenser är
involverade i de projekt vi driver.
Två dagar varje år samlas hela organisationen för att tillsammans gå igenom mål och
visioner med verksamheten. Kick-offen
2011 skedde i Ånnaboda i Kilsbergen utanför Örebro.
22
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Sedan 2011 har Örebroporten en ny organisation som är indelad i fyra avdelningar:
UTVECKLING
Arbetar med utvecklingsfrågor såsom ideer
kring ändrad användning av lokaler och
markområden. Dessutom avtalsfrågor om
nya och ändrade hyresavtal och köp och försäljning av fastigheter. Avdelningen består
av tre personer.
EKONOMI
Ansvarar för intern service, IT, växel, ekonomi/redovisning/skatt, finansiering och
personal. Sköter ekonomi/redovisnings-

administration för flera koncernbolag och
även externa bolag. Avdelningen består av
sex personer.
FÖRVALTNING
Arbetar med förvaltning, service och
underhåll av fastigheter och anläggningar.
Förvaltningsavdelningen består av tretton
personer samt inhyrd personal. Vi rekryterar medvetet personal med olika tekniska
inriktningar. Vi fokuserar på att tillhandahålla en god service gentemot hyresgästerna genom att arbeta med förebyggande
underhåll och ha en hög servicegrad vid

VÅRA MEDARBETARE

Stående, från vänster: Marita Hallgren, Kristofer Svedberg, Mikael
Karlsson, Karin Meijer, Per Cardesjö. Sittande: Jonas Gustafsson.

Stående, från vänster: Andreas Landerdahl, Arne Pettersson, Birgitta Gustafsson,
Jan Hellqvist. Sittande, från vänster: Rolf Karlsson, P-O Persson.

STYRELSE
Ordf. Lennart Bondeson

felanmälningar. Vi utför åtgärder som ger
en effektivare energianvändning vilket också
ger bra inneklimat för våra hyresgäster.
TEKNIK
Jobbar framför allt med bygg och projektledning avseende såväl ny och ombyggnader som underhålls- och energiåtgärder.
Upphandling av entreprenader, årsavtal
och andra inköp sköts till stor del av teknikavdelningen, i nära samarbete med
övriga avdelningar, samtidigt hanteras
också mycket av energi/klimat frågorna här.
Avdelningen består av fem personer.

VD
Per Cardesjö

UTVECKLING
Birgitta Gustafsson

EKONOMI
Susanne Odelberg-Johnson

Hyror • Innovation • Fastigheter
Förädling • Marknad

Adm./Personal/IT • Dotterbolag
Intressebolag • Koncernbolag

FÖRVALTNING
Rolf Karlsson

TEKNIK
Lars-Erik Gustavsson

Förvaltare • Driftpersonal
Underhåll • Energi

Byggledare • Upphandling
Årsavtal • Klimat/Energi

Örebro
Fritidscenter AB 51%

Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB 51%

Örebroläktaren AB
45%

Fastighets AB
Klädeshandlaren 100%
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VÅRA MEDARBETARE

Birgitta Gustafsson, utvecklingschef med lantmäterikunskaper.

Tom Axelryd, Örebroportens egen arkitekt.

Birgitta Gustafsson, specialist på lantmäteri
Örebroportens utvecklingschef Birgitta Gustafsson är civilingenjör
med lantmäteri som inriktning. En specialkunskap hon har stor
nytta av i kontakterna med bland annat fastighetsägare.
– Jag kan juridiken, ekonomin och tekniken kring lantmäterifrågor. Det gör det lättare att föreslå och diskutera fram lösningar.
Birgitta har tidigare arbetat som förrättningslantmätare under flera år. Känner
därför till både praktiskt lantmäteri och beslutsfattandet i frågor
som berör fastighetsbildningen.

”Kompetens som
gynnar både oss
och vår motpart”

– På Örebroporten jobbar jag med lantmäterifrågor då och då.
När det blir aktuellt tar jag fram underlag som läggs fram till lantmäteriet. Dessutom för jag företagets talan i samband med lantmäteriförrättningar, berättar Birgitta.
Lantmäteri är ett komplext område som innefattar juridik, ekonomi och teknik.
– Jag kan lantmäterispråket och kan tänka flera steg framåt i
och med den kunskap jag har. Det är till stor nytta i förhandlingar
och bidrar till att en affär genomförs på ett juridiskt och ekonomiskt bra sätt både för oss och motparten.

Tom Axelryd, specialist på hus
Han är en av Örebros skickligaste arkitekter. Han har nu börjat på
Örebroporten, men ska inte rita ett enda hus.
Byggnader talar för sig själva, sägs det. Det är bara en del av
sanningen. För bakom varje byggnad står en
arkitekt med sina tankar om funktion, färg,
form, logistik och samband. Så när en byggnad
talar, talar den lika mycket arkitektens språk
som sitt eget.
– Alla har en uppfattning om arkitektur, och det finns inget facit
på om en byggnad är vacker eller inte. Det viktiga med en byggnad
är att den uppfyller sin funktion och att den har ett samband med
övriga byggnader i dess närhet, säger Tom Axelryd och fortsätter:
– Det fascinerande med att vara arkitekt är att se sitt hus komma
upp, att det blir som man tänkt och att folk uppskattar det. Och det är
en enorm kick att få uppleva det i full skala.
Sedan 1978 har Tom varit White trogen. Men före semestern i år
knackade det på dörren och han fick ett erbjudande att börja på Örebroporten som arkitekt.

”Toms språk
får byggnader
att tala”
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– Jag har jobbat med Örebroporten i tio års tid och ritat en del
av deras projekt. Men jag har också ritat tidiga idéskisser och visualiserat visioner. Det är tanken att jag ska göra det nu också; rita
visioner, tänka brett, visualisera framtiden. Jag ska också hjälpa
projektledarna i pågående projekt och arbeta en del med hyresgästanpassning. Men några hus ska jag inte rita, för det kommer
Örebroporten att anlita externa arkitektkontor.
Tom Axelryd betonar Örebroportens roll som samhällsbyggare:
– Örebroporten har alltid varit duktiga på att utföra det de ska
göra, och som kommunalt bolag är det att vara en del av samhällsbyggandet. Företaget har gjort en imponerande resa, framför allt de
senaste fyra-fem åren, då man markerat sin position. Den utvecklingen tror jag kommer att fortsätta och förstärkas ytterligare. Det
ska bli spännande och roligt att bli en del av den resan.
Byggprojekt Tom Axelryd: Ericsson – huvudfabrik i Kumla och huvudfabrik i Kuala Lumpur, Malaysia. SKL – Linköping. Kupolen – Borlänge,
ombyggnad. Conventum – Örebro. Marieberg Galleria – Örebro.

VÅRA MEDARBETARE

Mikael Karlsson, larm- och säkerhetsansvarig.

Ulf Wennlöf, projektledare och specialist på upphandlingar.

Mikael Karlsson, specialist på larm och säkerhet
Med mångårig erfarenhet för larm- och säkerhetsfrågor på hög
nivå började Mikael Karlsson på Örebroporten i början av sommaren 2011.
– Det blir mer och mer fokus
på larm, framför allt brand och
passage. Systemen blir allt mer
komplexa, men samtidigt enklare
för användaren.
Som larm- och säkerhetsansvarig på Örebroporten har Mikael
överblick över bolagets fastigheter och anläggningar och vet exakt
vad som krävs för att skapa rätt skydd och säkerhet.
– Trenden är att systemen blir mer integrerade, det vill säga

”Komplexare system,
men enklare
för användaren”

man bygger in flera funktioner i ett och samma system. Till exempel inbrott, passage och brand, förklarar han.
– I våra fastigheter är det generellt sett höga krav på skydd och
säkerhet, och vi har legat långt framme inom de områdena sedan
tidigare. Men utvecklingen går starkt framåt och den tekniska
nivån höjs hela tiden.
Han tar kameraövervakning som ett exempel:
– Idag kan man automatiskt identifiera personer som inte har
tillträde till en arena. Man har foton på personerna ifråga i entrén
och en förprogrammerad kamerautrustning som automatiskt känner igen dem när de kommer.

Ulf Wennlöf, specialist på upphandlingar
Som kommunalt bolag upphandlar Örebroporten allt enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU). Ulf Wennlöf är den som ser till
att det digra regelverket följs.
– Lagen har successivt blivit mer reglerad och det är mycket att tänka på så att
allt blir rätt.
Den första lagen om offentlig upphandling kom 1994 och kom sedan i
en ny version 2008. Ulf Wennlöf har kunskap om LOU ur flera
perspektiv. Som konsult med en rådgivande funktion vid upphandlingar, som säljare av entreprenader och nu, som offentligt anställd
i Örebroporten. Dessutom har han utbildat sig i ämnet genom kurser och annan kompetensutveckling.
– Min roll vid upphandlingar är att se till att allt går rätt till
enligt regelverket. Det handlar till exempel om olika ekonomiska
tröskelvärden som bland annat reglerar när man får teckna ramvtal

”Allt måste gå rätt
till vid en offentlig
upphandling”

och när man måste vända sig till den europeiska marknaden med
ett anbud. Ramavtal får man teckna om det gäller summor under
400 000 kronor. För upphandlingar över 48 193 000 kronor (2011)
måste man annonsera anbudet i hela Europa, berättar Ulf.
– Man kan säga att jag är specialist på tillvägagångssättet för
en offentlig upphandling. Det är viktigt att följa regelverket och
utforma handlingarna så att de är transparenta och ger alla samma
information. Sedan ett drygt år tillbaka kan man få dryga böter om
man gör fel.
År 2010 fick Örebroporten in 115 anbud inom de 13 olika
områden där Örebroporten beslutat upphandla ramavtal (målning,
bygg, ventilation, rör, el, glas, lås, golv, mark, fukt/tork, m fl).

Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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NOTISER

OpenART – sommarens
största konsthändelse
Örebroporten är samarbetspartner till
OpenART, som 2011 anordnades för tredje
året. Örebro OpenART är en utomhusutställning som förändrar stadsbilden och får
Örebro att verkligen leva upp till epitetet
”Sveriges KONST:igaste stad”. 11 juni–
11 september intogs stadskärnan av sommarens största konsthändelse, då ett 50-tal
konstnärer från hela världen visade sina
verk.
Målsättningen med OpenART är att
iscensätta naturliga och nyskapande möten
med konsten, som nu tagit steget ut i det
offentliga rummet för att möta en större
publik. Just genom att våga bryta mot
invanda föreställningar om hur konst ska
upplevas skapas en helt ny arena för konsten.
OpenART drivs av Örebro kommun
genom Örebro Konsthall och genomförs tillsammans med Regionförbundet
Örebro, Adolf Lindgrens Stiftelse och
ett flertal lokala företag.

Förvärvat
Svampenterminalen
Örebroporten har förvärvat Svampenterminalen på norr i Örebro från Örebro kommun.
Fastigheten är på 14 300 kvadratmeter.

O, Helga Natt
med stjärnartister
och storpublik

Fullt i Medborgarhuset
En omfattande renovering av Medborgarhuset är nu klar och alla lokaler är
uthyrda. Hyresgäster är bland andra
White arkitekter, Transportstyrelsen och
Åklagarämbetet. Om fyra år, 2015, firar
Medborgshuset 65-årsjublieum samtidigt som Örebro firar 750-årsjubileum
som stad. Medborgarhuset uppfördes
Nålmakaren 3, Medborgarhuset

Universitetet
Samarbete med Örebro universitet har startat med nybyggnation av lokaler för Handelshögskolan, ny aula, nya samlingssalar samt lokal för BSA, Business & Science Arena.
Lokalerna beräknas vara inflyttningsklara hösten 2014.

Örebroporten är medsponsor till
O, Helga Natt, Sveriges största julkonsert som lockar 25 000–30 000
åskådare till Stortorget i Örebro.
2011 arrangerades konserten för
elfte gången och bjöd på Shirley
Clamp, Thomas Di Leva, stjärntenoren Lars Cleveman, dirigenten
Fred Sjöberg med O, Helga Nattkören och Peter Flack som program- och allsångsledare.
Universitetet, utredningsskiss.
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mellan 1957 och 1965 och ritades av
arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén.
Byggnaden bär tydliga spår av funktionalismens ideal och är till stora delar
bevarad i originalskick. Materialen som
dominerar är röd sandsten, teak, obehandlad betong, koppar och glas.

STYRELSE

ÖREBROPORTENS STYRELSE
LEDAMÖTER
Lennart Bondeson (kd), ordförande, f 1953
Roger Andersson (s) , v ordförande, f 1945
Staffan Werme (fp), 2:a v ordförande, f 1958
Lena Johansson (s), f 1961
Lena Widing (c), f 1967
Henrik Elamsson (m), f 1976
Helena Bosved (mp), f 1983

SUPPLEANTER
Jan Beime (s), f 1941
Henrik Enell (kd), f 1972
Johan Millgårdh (m), f 1982

ÖVRIGA SOM HAR DELTAGIT PÅ STYRELSENS SAMMANTRÄDEN UNDER 2011:
Per Cardesjö, f 1949, vd
Susanne Odelberg-Johnson, f 1961, ekonomichef/sekreterare

Revisorer i bolaget väljs av bolagsstämman
för en period av fyra år. I enlighet med
bolagsordningen utser kommunfullmäktige
i Örebro även lekmannarevisor.
REVISOR
Stefan Tärnell, f 1957
Auktoriserad revisor, KPMG
LEKMANNAREVISORER
Erik Johansson (m), f 1933
Anders Sandberg (s), f 1949

Stående från vänster: Per Cardesjö, Lena Widing, Johan Millgårdh, Susanne Odelberg-Johnson, Henrik Elamsson, Lennart Bondeson, Roger Andersson, Staffan Werme.
Sittande från vänster: Henrik Enell, Helena Bosved, Jan Beime.
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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
Belopp inom parentes avser föregående år.

FASTIGHETERNAS VÄRDE

Nästan 2 miljarder i bokfört fastighetsvärde

FASTIGHETSBESTÅNDET

Uthyrningsbar yta:
320 850 m2
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade
fastighetsbeståndet till en uthyrningsbar yta på 320 850 (302 750)
kvadratmeter. Den vakanta uthyrbara
arean uppgick till 4,2 (6,5) procent
och den ekonomiska vakansen till 1,8
(0,8) procent.
Bolaget har under året förvärvat
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen) och per 1 januari 2012 har ett
större fastighetsbestånd förvärvats
från Örebro kommun.
MILJÖ

Mål: god inomhusmiljö
och minsta möjliga
miljöpåverkan
Målsättningen är att tillhandahålla lokaler
med god inomhusmiljö och minsta möjliga
miljöpåverkan. Vid ombyggnationer väljs
miljövänliga material och översyn sker
av ventilations- och elanläggningar för en
effektivare energianvändning. Målet är att
sänka energiförbrukningen samt minska
koldioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön. Under år 2011 har
många energiprojekt varit inriktade på förbättringar av styr- och reglerutrustning samt
modernisering av överordnande system för
övervakning av värme och ventilationssystem.
Vi har även gjort förbättringar i vårt
energiuppföljningssystem.
28
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Det bokförda värdet av bolagets förvaltningsfastigheter uppgick vid årets slut till
1 961 (1 785) mkr.
Extern värdering av beståndet har gjorts
av Svefa i december 2010. Marknadsvärdesbedömningar har gjorts utifrån en sammanvägning av ortspris- och avkastningsmetoden för de fastigheter som på ett normalt sätt kan omsättas på fastighetsmarknaden. I beståndet finns fastigheter som har
offentligt karaktär och som normalt inte
omsätts på fastighetsmarknaden på samma

sätt. För dessa fastigheter finns inget eller
mycket begränsat ortsprismaterial att tillgå
och därför har värdebedömningen helt
baserats på ett marknadsanpassat avkastningsvärde. Några av fastigheterna utgör
”projektfastigheter” som har förädlats eller
håller på att förädlas. För dessa fastigheter
noteras ett variabelt marknadsvärde under
året alternativt ett bedömt marknadsvärde
efter färdigställande.
Marknadsvärdet uppgår till 2 635
(2 472) mkr.

INVESTERINGAR

Hockeyhall och lagerhall
årets stora investeringar
Årets investeringar i fastigheter och byggnader uppgick till 181,4 (229,2) mkr. Under
året färdigställdes bland annat nybyggnad
av lagerhall Örebro Airport och ny- och
ombyggnation av hockeyhall, Behrn Arena.
Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till
62,6 (97,2) mkr vilket utgörs främst av nyoch ombyggnad Idrottshuset.
Försäljning har skett för 14,4 (13,2) mkr
med en realisationsvinst om 8,1 (-1,8) mkr.
Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgick till 13,7 (13,5) mkr.

ÅRETS INVESTERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förvärv Svampenterminalen
Ny-och ombyggnation ishallen
Ny-och ombyggnation idrottshuset
Ny- och ombyggnation lagerterminal, Örebro Airport
Ombyggnation Tambox, kontor och lager
Mellringe, nytt kök
Ombyggnation och hyresgästanpassningar, Medborgarhuset
Behrn Arena, konstgräs
Vivalla, ombyggnad fjärrvärme
Övriga investeringar
Totalt

Fastighet
Olaus Petri 3:241
Nikolai 3:238
Nikolai 3:272
Råberga 5:15
Pappersbruket 13
Athena 5
Nålmakaren 3
Nikolai 3:329
Protonen 1

Belopp (mkr)
24,5
37,8
34,6
24,4
21,6
15,6
5,4
4,4
3,6
9,5
181,4

EKONOMISK SAMMANFATTNING

DOTTERBOLAG

Klädeshandlaren, Örebro Fritidscenter
och Gustavsviks Utvecklingsbolag
Fastighets AB Klädeshandlaren ägs till
100 procent av Örebroporten Fastigheter AB. Dotterbolaget äger fastigheten
Klädeshandlaren 2. Hyreskontrakt är
tecknat med Johnsson Pump AB/SPX
fram till och med 31 december, 2013.
Resultat efter finansnetto uppgick till
1,7 mkr.
Örebroporten har under året förvärvat 100 procent av aktierna i Örebro
Fritidscenter AB från Örebro kommun
och minoritetsägare, varav 49 procent

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter finansnetto: 22,1 mkr
Resultat efter finansnetto uppgick till 22,1
(26,6) mkr. Resultat efter finansiella poster
exklusive realisationsvinster, nedskriv-

Långa avtal säkrar
hyresintäkter
Hyresintäkter är säkrade genom en stor
andel långa hyresavtal. Varje år görs en
inflationsjustering av hyresavtalen. Hyror
från kommunala hyresgäster utgör en
väsentlig del av hyresintäkterna.

23 %

8%

47 %

17 %
5%

Hyra per löptid
Hyra på kontrakt som löper ut under 2012
Hyra på kontrakt som löper ut under 2013
Hyra på kontrakt som löper ut under 2014
Hyra på kontrakt som löper ut under 2015
Hyra på kontrakt som löper ut under 2016
och senare

ningar och reversering av nedskrivningar
uppgick til 14,1 (25,4) mkr. Årets resultat
efter skatt uppgick till 15,8 (14,3) mkr.

Räntekostnaden största
enskilda kostnad

15,7 procent av
bolagets finansiering
är exponerat mot
rörlig ränta
Bolagets största enskilda kostnad är
räntekostnaden. Bolagets finansieringsverksamhet styrs av en finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen. I bolagets låneportfölj finns
räntederivat som är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att förlänga
lån med kort räntebindningstid. Per
årsskiftet är 15,7 procent av bolagets
finansiering exponerat mot rörlig
ränta och räntebindningstiden är
drygt 7 år. Bolagets genomsnittliga
ränta för året är 3,58 procent och
i denna ingår en avgift till Örebro
kommun med 0,3 procent.

har avyttrats till Gustavsviks Intressentbolag AB. I samband med avyttringen
uppstod en realisationsförlust med 373
tkr. En nyemission om totalt 30 mkr har
genomförts i Örebro Fritidscenter AB.
Vidare har ett nytt bolag bildats,
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB, med
samma ägarkonstellation som i Örebro
Fritidscenter AB.
Avsikten med den nya ägarstrukturen
är att utveckla Gustavsviksanläggningen
och närliggande områden.

Vi ska vara aktiva i
näringsetableringar
och utveckling av
kommunala fastigheter
Under 2012 kommer arbetet fortsätta med
att skapa förutsättningar för att kunna överlåta enskilda byggnader och markområden
till hyresgäster eller entreprenörer som på
ett bättre sätt kan utveckla dessa. Bolaget
kommer också att vara aktivt i näringslivsetableringar och utveckling av kommunala
fastigheter i Örebro kommun. Målsättningen är att skapa förutsättningar för företag att kunna etablera sig respektive att ha
möjlighet att expandera i befintliga lokaler
eller i helt nya lokaler samt bidra till en
positiv utveckling av Örebro kommun.

FASTA DRIFTKOSTNADER

Prissäkrad el fram till 2014
Kostnader för el, värme och vatten utgör
cirka 60 procent av driftkostnaderna varav
17 procent vidaredebiteras till kunderna
som tillägg på hyran. Bolaget har prissäkrat
sitt elbehov för 2012–2014. På kort sikt är
driftkostnaderna att betrakta som mer eller
mindre fasta. En förändring av driftkostnaderna med en procent påverkar resultatet
med cirka 0,5 mkr.
Örebroporten Fastigheter AB . 2011
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R E S U LTAT R Ä K N I N G
Belopp i tkr

2011

2010

2009

2008

2007

Nettoomsättning

261 001

245 670

199 555

183 821

157 327

Driftskostnader

-49 881

-56 071

-40 744

-36 993

-33 707

Underhållskostnader

-79 596

-66 865

-59 330

-36 599

-43 554

-1 625

250

-3 818

-3 927

-3 478

Driftnetto

129 899

122 984

95 663

106 302

76 588

Av- och nedskrivningar i förvaltningen

-44 349

-37 477

-34 191

-29 804

-23 014

Bruttoresultat

85 550

85 507

61 472

76 498

53 574

Administrations- och försäljningskostnader

-15 260

-13 608

-12 053

-10 954

-11 622

8 075

-1 172

17 703

6 649

34 111

Fastighetsskatt

Resultat vid försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter/-kostnader

4 822

-

-1 394

-

-

83 187

70 727

65 728

72 193

76 063

3 303

3 042

2 272

5 519

4 118

Finansiella kostnader

-64 410

-47 143

-38 124

-55 316

-43 494

Resultat efter ﬁnansiella poster

22 080

26 626

29 876

22 396

36 687

Rörelseresultat
Finansiella intäkter/kostnader

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets resultat

-450

-7 130

-19 470

-4 922

-9 043

-5 796

-5 197

-3 909

-1 359

-2 695

15 834

14 299

6 497

16 115

24 949

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

2011

2010

2009

2008

2007

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter

1 960 694

1 784 766

1 582 268

1 357 538

1 222 170

Inventarier och övriga anläggningstillgångar

71 540

68 028

64 000

36 761

33 775

Pågående nyanläggningar

62 656

97 198

104 372

18 740

113 980

Finansiella anläggningstillgångar

63 225

65 073

88 235

62 202

42 409

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

54 495

67 812

45 726

25 783

94 995

110 518

28 907

118 942

129 784

32 133

2 323 128

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

12 960

12 960

12 960

12 960

12 960

200 569

192 735

178 436

187 173

171 058

Obeskattade reserver

35 200

33 950

27 920

18 740

16 143

Avsättningar

42 313

47 402

64 775

56 378

36 095

1 898 000

1 697 900

1 601 144

1 261 782

1 196 116

134 086

126 837

118 308

93 775

107 090

2 323 128

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i tkr

2011

2010

2009

2008

2007

261 001

245 670

199 555

183 821

157 327

Underhåll

79 596

66 865

59 330

36 599

43 554

Finansiella kostnader

64 410

47 143

38 124

55 316

43 494

Resultat efter ﬁnansiella poster

22 080

26 626

29 876

22 396

36 687

Redovisat resultat efter skatt

15 834

14 299

6 497

16 115

24 949

1 960 694

1 784 766

1 582 268

1 357 538

1 222 170

0

-2 401

2 401

616

-1 500

Resultaträkningen
Nettoomsättning

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde

1)

Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader
Fastighetsförvärv, ny- och ombyggnad

181 432

229 227

357 076

77 026

248 160

Bokfört värde på fastigheter utan tax. värde

1 482 446

1 302 623

1 045 094

897 262

735 348

Fastighetslån

1 898 000

1 697 900

1 601 144

1 261 782

1 198 240

Balansomslutning

2 323 128

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

320 850

302 750

281 200

224 150

205 500

13 826

19 300

6 746

11 950

9 200

98,2

99,2

98,8

96,8

95,9

22

20

20

19

19

239 471

230 716

211 974

213 626

195 641

Diverse fakta
Uthyrbar area, kvm
Vakant area, kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Årsarbetare

Nyckeltal
Synligt eget kapital

2)

Soliditet i %

3)

10,3

10,9

10,6

13,1

12,7

Balanslikviditet i %

4)

123,1

76,3

139,2

165,9

118,7

Räntabilitet på eget kapital i %

5)

9,4

12,0

14,0

10,9

19,8

Räntabilitet på totalt kapital i %

6)

3,9

3,6

3,7

4,9

5,6

Driftnetto

7)

129 899

122 984

95 663

106 302

76 588

Direktavkastning i %

8)

6,69

7,03

6,30

8,03

6,53

Räntetäckningsgrad, ggr

9)

2,03

2,36

2,69

1,95

2,39

Bruttolåneräntor i %

10)

3,58

2,86

2,66

4,50

3,90

Ränta efter subventioner i %

11)

3,58

2,85

2,64

4,46

3,84

Deﬁnitioner
1) Inkluderar mark och markanläggningar
2) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 26,3% schablonskatt
3) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
4) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
5) Resultat efter ﬁnansiella poster delat med genomsnittligt synligt eget kapital
6) Resultat efter ﬁnansnetto plus ﬁnansiella kostnader delat med genomsnittlig balansomslutning
7) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
8) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
9) Rörelseresultat efter ﬁnansiella poster plus ﬁnansiella kostnader minus räntebidrag delat med
ﬁnansiella kostnader minus räntebidrag
10) Räntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
11) Nettoräntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

Örebro flygplats

0

200 400 600 m

Örebro Airport

1. Mellringestaden

2. Boglundsängen

3. Biogasbussdepå

4. Svampenterminalen

5. Kexfabriken

6. Grenadjärstaden

7. Skebäck

8. Tybblelundshallen

9. Eyrafältet

10. Brunnsparken

Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset
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(Förvärv 2012)
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

50

11. Nasta

12. Stadsbyggnadshusen

13. Virginska skolan

14. Conventum/Medborgarhuset

15. Rudbecksskolan

16. Konserthuset

17. Rådhuset

18. Högströmska gården

19. Västra Bangatan/Ringgatan

20. Folkets hus

21. Aspholmen

22. Bista

(Fastighets AB Klädeshandlaren)

(Förvärv 2012)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00 km
2011-12-21

Virkeshandlaren 3 (Förvärv 2012)

(Förvärv 2012)

(Förvärv 2012)

Speditören 5 (Förvärv 2012)
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FASTIGHETSINNEHAV
Uthyrbar yta
Area kvm

Byggnad

7 300
7 300

50 519
50 519

Boglundsängen
Atomen 1
Protonen 1
Elektronen 1
Elektronen 2
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Boglundsängen

4 100
12 500
8 300
2 800
27 700

Mellringestaden
Athena 5
Summa Mellringestaden
Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m ﬂ
Olaus Petri 3:118
Summa Grenadjärstaden

Fastighet

Bokfört värde
Mark

Markanl.

Totalt

-

1 931
1 931

52 450
52 450

1 724
12 460
12 916
13 143
40 243

378
3 412
3 558
2 056
1 234
10 638

110
2 354
599
375
3 438

2 212
18 226
17 073
2 056
14 752
54 319

43 600
43 600

320 056
320 056

12 633
12 633

11 152
11 152

343 841
343 841

11 900
400
12 300

53 748
2 892
56 640

2 413
2 413

3 859
3 859

60 020
2 892
62 912

27 850
750
7 200
9 500
6 500
2 750

99 366
7 213
20 389
58 680
10 472
9 670

14 420
1 803
6 438
5 143
1 743

3 255
3 457
26
-

117 041
7 213
22 192
68 575
15 641
11 413

31 800
9 400
3 200
25 000
20 000
15 700
4 000
3 400
7 500
174 550

278 271
119 669
8 421
224 456
140 635
29 931
9 667
9 312
11 605
1 037 757

3 031
2 575
22 443
2 900
5 500
65 996

8 368
7 745
527
23 378

278 271
122 700
10 996
232 824
148 380
52 374
9 667
12 212
17 632
1 127 131

12 000
12 000

33 800
33 800

6 000
6 000

-

39 800
39 800

Skebäck
Almby 11:186 (Friidrottshallen)
Pappersbruket 13 (Wadköpings utb center/Tambox/Kembels)
Summa Skebäck

6 900
24 500
31 400

44 992
73 764
118 756

28 091
28 091

3 296
6 347
9 643

48 288
108 202
156 490

Norr
Rodret 6 & 8 (Bussdepå & Biogasmack)
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen)
Summa Norr

9 700
14 300
24 000

75 914
14 275
90 345

16 608
9 933
26 541

46 665
46 665

139 187
24 364
163 551

332 850

1 748 116

152 312

100 066

2 000 494

12 000

33 800

6 000

-

39 800

320 850

1 714 316

146 312

100 066

1 960 694

Täby/Marieberg
Råberga 5:15 (Örebro Flygplats)
Summa Täby/Marieberg

Centrum
Tågmästaren 24 (Virginska skolan)
Kexfabriken 1
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nålmakaren 3 / Bryggaren 15 (Medborgarhuset/Conventum
Kongress/Bibliotek)
Stinsen 20 (Conventum Arena)
Klostret 12 (Folkets hus)
Nikolai del av 3:17 och 3:329 (Behrn Arena, fotboll)
Nikolai 3:238 mﬂ (Behrn Arena ishall & bandy)
Teknisten 2 (Rudbeckskolan)
Klockaregården 6 (Konserthuset)
Nikolai 3:279 (Eyrabadet)
Nikolai 3:272 (Idrottshuset)
Summa Centrum
Bista/Nasta
Klädeshandlaren 2
Summa Bista/Nasta

Summa förvaltning
Avgår:
1) Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)

Summa Örebroporten Fastigheter AB
2) inkl läktare och fotbollsplan
3) inkl läktare och isytor
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