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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
376 000 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 regel
verk som privatägda aktiebolag. Härutöver
regleras ett kommunägt aktiebolags verk
samhet av särskilda ägardirektiv som fast
ställs av kommunfullmäktige. Direktivet
beskriver bland annat vad ett kommunägt
bolag får göra. Ägardirektivet kan även
föreskriva att vissa beslut av det kommun
ägda aktiebolaget ska underställas kom

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr
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2012

2011

2010

2009

2008

317

261

246

200

184

93

80

67

59

37

Driftnetto, mkr

106

158

130

123

96

Resultat efter finansiella poster, mkr

29

22

27

30

22

Direktavkastning, %

6,9

6,7

7,0

6,3

8,0

Synligt eget kapital, mkr

Utveckla miljöer
som stärker Örebro

Nytta före maximering
Genom regleringen med ägardirektiv
ska således Örebroporten – utöver att ge
avkastning på ägarens kapital – även tillgo
dose andra viktiga allmänna intressen.
Samhällsnyttan är en av de viktigaste
grundpelarna för ett kommunägt aktie
bolag. Det ger Örebroporten en unik posi
tion 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 samhälls
nytta enligt ägardirektivet.

Underhåll, mkr

456

240

231

212

214

2 835

2 323

2 112

2 004

1 631

Investeringar, mkr

479

196

243

391

85

Soliditet, %

16,1

10,3

10,9

10,6

13,1

Årsarbetare

30

22

20

20

19

Uthyrbar area, tusental kvm

376

321

303

281

224

Bruttolåneränta, %

3,49

3,58

2,86

2,66

4,50

Balansomslutning, mkr

Vår affärsidé

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

Definitioner se sidan 31.

Ny bollhall, Idrottshuset.

Boogey.

Ishallen.

2012 i sammandrag
• I januari 2012 förvärvade bolaget ett
större fastighetsbestånd från Örebro
kommun. I förvärvet ingick åtta fastig
heter bland annat Örebro Rådhus, Stads
byggnadshusen och Brunnsparken.
• Delar av Virginska skolan har omdis
ponerats till kontorslokaler för Atlas
Copcos räkning. I samband med detta
har skolans lokaler rustats och anpassats
för verksamheten.
• Avtal har under året ingåtts med Örebro
universitet om att uppföra nya lokaler
för handelshögskolan. Byggnationen
påbörjas under våren 2013 och beräknas
att färdigställas årsskiftet 2014/2015.
• Utvecklingsarbete för exploatering av
Gustavsviksfältet genom dotterbolaget
Gustavsviks Utvecklings AB har fortsatt
under året.
• Örebroportens dotterbolag, Örebro
Fritidscenter, har anställt en ny vd och
byter namn till Gustavsvik Resorts AB.
• Större delen av Tambox med en total yta
på drygt 13 000 kvm är ombyggt och
uthyrt.
• Omdaningen av Eyrafältet har fortsatt
under året med Idrottshuset. En ny
bollhall håller på att färdigställas och
renovering av den gamla hallen pågår.
• Bolaget har köpt skulpturen ”Boogey”
av den finske skulptören Kimmo Schro

derus, som ingick i Open arts utställning
2011. Konstverket har tidigare haft sin
placering intill Slottsbron mitt emot
Karolinska skolan. Nu ska den få sin
placering vid Idrottshuset.
• Ishallen på Eyrafältet har i stort färdig
ställts under året med loger och restau
ranger.
• En ombyggnad av några av Eyrabadets
omklädningsrum har pågått under året.
Renoveringen kommer att fortgå.

Örebroporten. Syftet med bolaget är
att genom sitt fastighetsägande tillsam
mans med andra aktörer bidra till att fler
arbetstillfällen skapas i de västra stads
delarna samt att människor som bor där
blir mer aktiva i utvecklingen av sina
närområden.
• En ny fraktterminal har uppförts vid
Örebro Airport, vilken kommer att fung
era som en omlastningsterminal för
gods.

• Bolagets arbete med energibesparings
åtgärder har fortsatt under året. I sam
band med ombyggnationer har i större
omfattning närvarostyrd belysning och
ventilation installerats. Vidare planeras
för 2013 att installera solcellsanlägg
ning på Behrn arena.

• Kommunfullmäktige har beslutat att
Rudbeckskolans lokaler ska kvarstå som
utbildningslokaler. Ombyggnationer och
rustning pågår för att anpassa skolans
lokaler till dagens krav.

• En utredning har inletts kring ombygg
nad av Konserthusets lokaler samt möj
ligheten att skapa ett nytt kulturkvarter i
anslutning till Konserthuset.

• Uppskrivning av bolagets fastigheter
har skett med 200 mkr per den 31
december 2012.

• Bolaget har under året sålt fyra fastighe
ter med en realisationsvinst på 10,5 mkr.

• Västerporten Fastigheter i Örebro AB
är ett nybildat fastighetsbolag med sitt
bestånd i Örebros västra delar. Bolaget
ägs till 51 procent av Örebroporten
Fastigheter AB och 49 procent av
ÖrebroBostäder AB. I januari 2013 för
värvas Vivalla centrum, Vivalla skolan
och fastigheter på Boglundsängen som
tidigare har ägts av ÖrebroBostäder och
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Konsten att vara värdefull
På tio år har Örebroportens värde
ökat med en miljard kronor.
Här är några anledningar:
• Fastigheterna har ett bra läge och är
attraktiva i sig. Med de investeringar vi
har gjort, till exempel i Eyrafältet och
Grenadjärområdet, har attraktiviteten
ökat ytterligare. Rätt investeringar och
bra läge är ett värdeökande koncept.
• Vi lägger stora resurser på underhåll.
Väl underhållna fastigheter ökar värdet.
• Vi utvecklar våra fastigheter utifrån
en bärande idé. Här är Eyrafältet åter
ett bra exempel. De företag som finns
i arenornas kommersiella lokaler är
rätt för den övergripande idén för vad
området ska erbjuda. En symbios som
gör att värdet ökar.
• Vi har minskat driftkostnader och
reducerat energiförbrukningen i våra
fastigheter. Bra driftekonomi är också
en faktor som ökar en fastighets värde.
Värdet i vårt företag sitter dock inte bara
i de fastigheter vi äger, utvecklar och
förvaltar.

Många menar att vi jobbar med byggnader.
Det är bara en del av sanningen. Framför
allt arbetar vi med människor.
Det är för dem vi utvecklar våra fastig
heter så att den tekniska och fysiska miljön
passar deras verksamhet. Människorna i
vår organisation är med andra ord mycket
värdefulla för att vi ska kunna ge våra
hyresgäster rätt förutsättningar. Vi har
spetskompetens inom områden som larm,
arkitektur, lantmäteri och utvecklingsfrå
gor. Vi är en förhållandevis liten organisa
tion där medarbetarna alltid är uppdaterade
om vad som händer så att vi tillsammans
drar åt samma håll. Jag hoppas att vårt sätt
att jobba och inspirera varandra är anled
ningen till att ingen har slutat hos oss i år.
Det glädjer mig mycket. Jag är stolt över
att vi har aktiva och engagerade medarbe
tare. Det smittar av sig i vår organisation
och till våra hyresgäster.
År 2012 har varit ett bra år ekonomiskt
för Örebroporten. En låg och stabil ränta,

en väl fungerande finanspolicy och god
kontroll på våra investeringar är några
anledningar till att vi har en bra ekonomisk
grund inför framtiden.
Framtiden är som vanligt oerhört svår
att förutspå. Men några saker vet jag.
Vi ska fortsätta vara aktiva på mark
naden för att kunna göra bra affärer. Vi
ska våga ta affärsmässiga risker, men
minimera dessa. Vi ska sälja vid rätt till
fälle, och köpa med samma timing. Vi ska
fortsätta vara viktiga för Örebro genom att
kombinera affärsnytta med kommunnytta.
Vi ska vara fortsatt attraktiva för befintliga
och potentiella hyresgäster.
Vårt värde kommer att öka ytterligare.

Per Cardesjö
VD
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Örebro kommun

Staffan Isling, kommundirektör:

”Örebroporten är ett innovativt fastighetsutvecklingsbolag. Det finns få sådana i Sverige.”
I tre och ett halvt år har Staffan
Isling varit kommundirektör i Örebro. Under den tiden har han använt
Örebroporten i åtskilliga utvecklingsprojekt.
Hur vill du beskriva Örebroporten?
– Örebroporten är en av mina viktigaste
partners för att utveckla Örebro. De har
en kompetent organisation, som är snabb,
proaktiv och gärna tar sig an svårare utma
ningar. Örebroporten förstår sin roll i kom
munkoncernen. Man drivs inte av egennytta,
utan av kommunnytta och tar de risker som
man bör ta. Det finns många förvaltande
fastighetsutvecklingbolag i Sverige, men få
innovativa. Örebroporten är ett sådant.
Hur använder du Örebroporten i utvecklings- och byggprojekt?
– Per Cardesjö och jag använder ofta

varandra som bollplank, vi har ett ömse
sidigt utbyte. Han och Örebroporten har
hög kompetens när det gäller att hitta rätt
lösningar för varje enskilt uppdrag. Ibland
är andra förvaltningar inom kommunen
inblandade, och jag tycker samarbetet mel
lan dem och Örebroporten fungerar bra.
Hur viktigt är Örebroporten för Örebros
utveckling?
– Örebroporten är en av de viktigaste spe
larna. Örebro konkurrerar med alla andra
kommuner i Sverige och ibland även med
kommuner i övriga Norden. Tack vare
större snabbhet, effektivitet och profes
sionalism kan vi, via Örebroporten, erbjuda
möjligheter som gör att vi står starka i
konkurrensen. När Atlas Copco behövde
lokaler för 270 ingenjörer kunde vi snabbt
erbjuda det i Virginska skolan. Om inte,
hade de kanske valt en annan plats i Sve
rige eller utomlands.

Hur ser du på Örebroportens samarbete
med det privata näringslivet?
– Örebroporten har en tradition av att jobba
ihop med privata företag för att få fram och
utveckla fastigheter och för att möjliggöra
investeringar. Jag tror inte att det privata
näringslivet hade gått in i Gustavsvikspro
jektet utan Örebroporten. Det hade varit ett
större åtagande än vad marknaden förmod
ligen orkat med. Nu delar man risken. När
satsningen bär sig kan Örebroporten sälja
av sin andel med förhoppningsvis god vinst,
vilket också är den affärsmässiga tanken.
Man ska inte använda Örebroporten i pro
jekt som är självbärande från start. Men när
det behövs en stark spelare som har muskler
att ta vissa risker, då ska Örebroporten vara
med. Man kommer att samarbeta ännu mer
med det privata näringslivet i framtiden och
ta steget in i andra sektorer.

Staffan Isling, kommun
direktör Örebro kommun
8
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svampenterminalen

Tommy Jonsson, vd Svampenterminalen.

Tommy gillar läget – men ser
gärna satsning på ny terminal
Sedan 2005 har Tommy Jonsson
drivit Svampenterminalen på norr i
Örebro.
– Vi står oss bra i konkurrensen
och har expanderat den senaste
tiden. Terminalens läge är bra, men
jag skulle gärna se en satsning på
en ny terminal söder om stan. Det
skulle stärka Örebro som logistikcentrum.
Tommy Jonsson är vd och ägare till en
logistik- och terminalkoncern som består
av huvudbolaget TM Terminal AB, det
helägda dotterbolaget Örebro Terminal AB
samt TM Rail AB. TM Terminal bedriver
logistikverksamheten, Örebro Terminal dri

ver Svampenterminalen och TM Rail är ett
renodlat tågbolag som jobbar med in- och
utväxling av godsvagnar mellan godsbane
gården i Örebro och terminalområdet vid
Svampen.
– Här i terminalen jobbar vi mest med
partigods. Vi tar in godset i lagret, lossar
och distribuerar det vidare. Logistik- och
transportverksamheten är mest container
trafik och till viss del trailer. Vi kör med
egna chaufförer och egna bilar, men hyr in
åkerier vid behov, berättar Tommy.
Det geografiska läget intill E18/E20 är
det bästa tänkbara.
– Ett par minuter, sedan är våra bilar ute
på motorvägen. Ingen annan terminal har
så snabb access till stor väg som vi. Även
när det gäller järnvägen ligger vi bra till.
Spåren skulle kunna vara lite längre för

att kunna ta emot längre tågset, men det
fungerar bra.
Tommy menar att Örebros anseende
som logistikcentrum är befogat och riktigt.
– Örebro ligger väldigt bra till, det är
ingen tvekan om saken. För att stärka den
positionen ytterligare borde man satsa på
en ny terminal i Törsjö söder om stan. Det
är det enda alternativet som jag ser det.
Man skulle få lätt och smidig access till
och från stambanan. Kapacitetsmässigt
skulle man kunna ta emot hela tågset på
spårområdet.

Örebroporten Fastigheter AB . 2012
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örebro konserthus

Så här kan
Örebro Konserthus
se ut i framtiden
”En vacker stor blomma i en för liten vas”.
Så beskrev den internationellt kände akustikern Larry Kirkegaard
arbetsförhållande för Svenska kammarorkestern i det nuvarande konserthuset.
	Hans mätningar och analyser ligger nu bakom ett förslag till omoch påbyggnad av konserthuset som ska få en konsertsal som uppfyller de krav som kammarorkesterns musik ställer.
År 2006 anlitade Svenska kammarorkes
tern den amerikanske akustikern Larry
Kirkegaard för att få ett utlåtande om
rumsakustiken i konsertsalen i Örebro
konserthus. Han skrev då bland annat att
han under mer än 40 års konsultverksamhet
inom akustik i konsertlokaler aldrig stött på
svårare arbetsförhållanden för musikerna
än i Örebro. Det stora problemet var att
flera starka ekon reflekterades från ytorna i

Örebro Konserthus idag.
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de bakre väggarna i salen. Han skrev också
att den viktigaste akustiska bristen var
den begränsade efterklangen och att ljudet
behövde utrymme att utvecklas i.
Nu har Kirkegaard åter anlitats, denna
gång för att göra digitala beräkningar av
rumsakustiken för olika tänkbara takhöjder.
– Han rekommenderar starkt att man
skapar en efterklangstid på två sekunder.
Det kräver att rumsvolymen ökas med sex

Idéskiss: Örebro Konserthus efter ombyggnad.

meter, berättar Tom Axelryd, arkitekt
SAR/MSA* på Örebroporten och en av dem
som varit involverad i projektet tillsammans
med bland andra arkitektbyrån White.
Volymökningen innebär att konserthuset
enligt förslaget kommer att byggas på med
ytterligare en våning. Salen kommer att
synas som ett lågt fönsterband på det nya
taket.
– Georg Arn, arkitekten bakom konsert
huset, hade föreslagit ett högre hus, men
tvingades minska höjden, förmodligen av
ekonomiska skäl, säger Tom Axelryd.
Den förbättrade konsertsalen kommer
att möjliggöra för framtida spännande gäst
spel. Ombyggnationen kommer också att
gynna och utveckla konserthuset på andra
sätt. Behovet av mer foajé och mingelytor
kommer att tillfredsställas och det kom
mer också att skapas fler serveringsställen.
Något som innebär förbättrad service till
publiken och bättre logistik i lokalerna.
Preliminär byggstart blir våren 2014
och hösten 2015 ska konserthuset stå klart i
sin nya skepnad.

EVRY siktar på
förstaplatsen
På norr i Örebro sitter Nordens näst största IT-koncern.
Och norskägda EVRY ska bli
ännu större.
– Vi står inför en expansion. Vårt mål är att bli nummer ett, säger Clas Dahlberg,
kontorsansvarig i Örebro.

– Det är en delikat uppgift att åstad
komma en så stor volymökning av en
byggnad mitt i Örebro och få det att passa
in i stadsbilden på ett smakfullt sätt, säger
Tom Axelryd och poängterar det goda sam
arbete som Örebroporten haft med stadsar
kitekt Peder Hallkvist och stadsantikvarie
Eva Fransson.
Även området omkring konserthuset
kan komma att utvecklas.
– Vi har fått direktiv från kommunled
ningskontoret att utreda möjligheterna för
ett kulturkvarter runt konserthuset, berättar
Tom.
Första kvartalet 2013 tillsätter kommu
nen en projektgrupp som ska se över vilka
verksamheter som ska finnas i området och
storleken på dessa.
– Därefter kommer vi att hantera en
projekttävling där tre-fyra arkitektkontor
bjuds in för att lämna förslag på områdets
utformning. Efter sommaren utser en jury
det vinnande förslaget som ska presenteras
för kommunstyrelsen i oktober 2013.

Tom Axelryd, arkitekt SAR/MSA, Örebroporten.

* SAR/MSA, Sveriges Arkitekters Riksförbund/Medlem
i Sveriges Arkitekter.

EVRY har 30 kontor i Sverige och
jobbar med kunder som SJ Green
Cargo, Skatteverket, Riksbanken,
Posten och Försvarets materialverk
(FMV). I Örebro har företaget växt
från 105 medarbetare 2005 till 230
idag. Koncernen som helhet arbetar
med IT-tjänster inom rådgivning,
utveckling, integration, förvaltning
och drift. I Örebro är verksamheten
framför allt inriktad på outsourcing.
Det vill säga man sköter hela eller
delar av den IT-drift som företag
lagt ut externt.
I fastigheten på Norrbackavägen
har EVRY suttit sedan millennie
skiftet. Då hette företaget EDB, som
sedan blev Cap Gemini innan det
gick upp i EVRY. När Örebroporten
köpte fastigheten av Cap Gemini
blåste man ut hela huset och gjorde
om det från en traditionell 70-tals
lokal till ett kontor med öppna
landskap.
– Det är vår filosofi att sitta öppet
för att underlätta samarbete och
kommunikation, säger Clas Dahl
berg, som var EVRYs projektledare
för ombyggnationen.
– Det var spännande att vara i
byggbranschen ett tag, säger han
och ler.
Med tanke på expansions
planerna kanske det blir ytterligare
ett inhopp i ”byggsvängen”.
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gustavsvik

Magnus Nilsson, vd Gustavsvik Resorts AB.

”Alla blir vinnare på samarbete”
Besöksnäringen i Sverige omsätter
drygt 250 miljarder kronor. En del
av de pengarna hamnar hos ett av
landets mest populära turistmål –
Gustavsvik. Det ska bli ännu mer,
det tänker Gustavsvik Resorts AB
(f d Örebro Fritidscenter AB) nya VD
Magnus Nilsson jobba hårt för.
– Anläggningen har en otrolig
potential. Nu gäller det att vi orkar
ta nästa kliv och leverera i världsklass.
Med en hel yrkeskarriär bakom sig i
besöksnäringen vet Magnus Nilsson att
konkurrensen om kundens tid och pengar
är stentuff. Han vet att ensam inte är stark,
att samarbete lönar sig och hur viktigt det
är att behålla duktiga medarbetare. All
kunskap han samlat på sig efter mer än 30
år i branschen tänker han använda för att
12
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utveckla Gustavsviksanläggningen till att
bli ett ännu starkare varumärke.
– Det finns en tydlig viljeinriktning hos
ägarna för vad framtidens Gustavsvik ska
innehålla i form av attraktioner, service och
övrigt utbud. Potentialen är fantastisk, jag
ser enorma möjligheter, säger han.
– Det är viktigt att vi gör rätt saker och
gör dem i rätt ordning. Vi måste se helheten
och framför allt måste vi se till våra gäster.
Det ska vara lätt att vara gäst här, då måste
vi veta vad gästen önskar. Det blir snett
om vi sitter och diskuterar vilka nya attrak
tioner vi ska ha, om det viktigaste för våra
besökare är att vi investerar i fler toaletter.
För att nå framgång måste alla med på
tåget, det är en annan av Magnus Nilssons
framgångsfaktorer.
– Det gäller alla, från gänget som möter
gästen varje dag till ägare och investerare,
enligt Magnus Nilsson.
Magnus Nilsson är positiv till den nya
ägarbilden runt Gustavsviksanläggningen.

– Det är bra att både kommun och det
privata näringslivet finns med. Engagem
anget i ägargruppen är enormt. Vi har fått
in entreprenörsandan, samtidigt som trygg
heten med en kommunal delägare är kvar.
Jag är också säker på att den tillväxt som
finns i kommunen generellt även kommer
att bidra till vår utveckling.
Magnus Nilsson pratar om reseanled
ningar, det vill säga de besöksmål som är
de främsta anledningarna till att folk väljer
att komma till en stad.
– Gustavsvik är en sådan, vi är ett
lokomotiv som drar hit människor. Jag vill
koppla ihop oss med andra aktörer som
bidrar med sin del till helhetsupplevelsen
av Örebro. En upplevelse som gör att
man stannar tre-fyra dagar i staden istället
för två. Egentligen är allt ett stort samar
betsprojekt. Vi kan inte stå ensamma om vi
ska bli framgångsrika.

högströmska gården

Edmund Kurt, ägare till Högströmska gården.

Nu äger Edmund sina drömmars gård
Han höll till där under gymnasietiden på Karolinska skolan och under
universitetstidens fester. Det var
då han fattade tycke för Högströmska gården. Nu är Edmund Kurt ny
ägare till den anrika fastigheten.
Han bestämde sig tidigt. Om Högströmska
gården blev till salu och alla förutsätt
ningar stämde för hans egen del skulle han
försöka köpa den. Den blev till salu, alla
förutsättningar stämde och hans bud nådde
hela vägen
– Jag ska bevara atmosfären och säk
erställa gårdens livslängd i många år till,
säger Edmund Kurt.
Han är historiskt intresserad och har
ofta funderat över hur Högströmska gården
såg ut i svunna tider och hur det var att leva
där. Nu ska han själv göra det tillsammans
med sin familj.
Den varsamma renoveringen kommer

att ske i två etapper. Först den 450 kvadrat
meter stora huvudbyggnaden, där Edmund
Kurt ska göra tre lägenheter. Sedan gårds
byggnaden på cirka 200 kvadrat som kom
mer att rymma någon form av verksamhet
eller bli bostad.
– Gården är k-märkt. Det innebär att
man bara får göra ytterst små förändringar.
Det passar mitt syfte, för jag vill bevara
gårdens charm och vill att den ska bilda en
helhet, precis som förr. Det är en förmån att
få bo och kanske bedriva verksamhet i en
så här tilltalande miljö.
Han hoppas på ett lyckat byggprojekt,
att hans drömmar ska uppfyllas.
– Det är en utmaning att ta tag i ett
sådant här projekt. Jag är peppad och kän
ner ett positivt pirr i magen. För mig är det
inte förknippat med en massa måsten, det
är bara roligt.

Högströmska gårdens historik
Gården ägdes på 1860- och 1870-talet av landskamreren J.O Högström. Den beboddes senare av
advokat Nils Högberg. På 1960- och 1970-talet blev
Örebro studentkår hyresgäst och därefter nykterhetsorganisationen Verdandi som även drev café och
golfbana. I mitten av 90-talet låg Hjalmar Bergmanmuseet i Högströmska gården. Lokalerna togs sedan
åter över av Örebro studentkår, som haft festlokal i
bottenvåningen, medan övervåningen har nyttjats av
Örebro universitet.
Örebroporten Fastigheter AB . 2012
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Oscariahuset

Lyckat pussel i Oscariahuset

Atlas Copco och Virginska skolan i
komplext flytt- och ombyggnadsprojekt
Den första skissen visades i mitten av mars. Nio månader senare flyttade
Atlas Copco in i nya kontorslokaler i ett av Oscariahusen på Virginska skolan. Samtidigt har delar av skolans verksamhet fått ombyggda lokaler på
andra ställen i den äldre delen av Oscariahusen.
	Ett komplext flytt- och ombyggnadsprojekt är till ända. Och Janne Hellqvist, projektledare på Örebroporten, har lagt sitt livs största pussel.
Allt började med att Örebroporten fick
besked om att Virginska skolan skulle gå
ur 3 000 kvadratmeter i Oscaria 2012 och
ytterligare lika mycket inom ett par år.
– Den första idén var att vi skulle släppa
de lokaler som skulle bli tomma till annan
kommunal verksamhet. Men så fick vi reda
på att Atlas Copco letade kontorslokaler
för 270 ingenjörer och då tog allt en annan
vändning, berättar Janne Hellqvist.
– Vi ville erbjuda både Atlas Copco och
skolan en bra lösning. Det är glädjande att
båda parterna sa ja till vårt förslag.
Lösningen blev följande:
• Atlas Copco har flyttat in i 4 175 kva
dratmeter på tre plan i den nya delen av
Oscariahusen. Skolans rektorsexpedi
tion finns kvar på bottenvåningen, lik
som aulan.
• Virginska skolan har fått ombyggda
och anpassade lokaler på knappt 5 000
kvadrat i den gamla delen av Oscaria
husetn. Riksgymnasiet för döva och
hörselsakadade (RGD/RGH) har flyttat
in i nyrenoverade lokaler på plan 5 och
på plan 3 och 4 har lokaler byggts om
för skolans idrottsprogram.
Atlas Copcos nya lokaler är helt anpassade
till kontor.
– Vi hade tänkt oss en mindre ombygg
nad av befintliga lokaler. Men vi såg snart
att vi var tvungna till stora uppdateringar
14
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gällande el och ventilation som inte höll
dagens standard. Det skulle aldrig ha blivit
ändamålsenligt för Atlas att flytta in i de
före detta skollokalerna.
En total ombyggnad har förvandlat de
tre planen från skola till kontor. Datanät,
kraft, belysning och ventilation har anpas
sats och hela ytan har rensats från gamla
väggar.
– Det är ett helt öppet landskap, förutom
tio säljkontor samt konferens- och samtals
rum.
Utmaningen med hela projektet har varit
att bygga nya lokaler och samtidigt flytta ut
och in olika verksamheter stegvis.
– Vi har hela tiden haft en lös pusselbit
att spela med för att få all logistik att fung
era, säger Janne Hellqvist, som är nöjd med
hur allt har flutit på.
– Tempot har varit väldigt högt, men
alla inblandade har varit positiva och job
bat på bra. Det har gjort att vi har kunnat
arbeta med korta ledtider.
– Givetvis har det varit en tuff process
för alla. En process som vi har lärt oss
mycket av. Nu vet vi att det går att arbeta
på det här viset om vi får liknande projekt
i framtiden. Men det krävs ett stort enga
gemang från alla inblandade, vilket vi har
haft i detta projekt.
Jan Hellqvist, projektledare, Örebroporten.

oscariahuset

Lars-Erik Gustafsson, Purchasing Manager Indirect & Projects Atlas Copco ( t v) och Hans Rimmerfors, platschef Underground Rock Excavation, Atlas Copco Örebro.

Atlas Copco samlar teknikorganisationen i nya lokaler
Atlas Copcos division Underground
Rock Excavation (URE) i Örebro gör
en kraftfull satsning på teknik- och
produktutveckling inför framtiden.
Ett steg i satsningen är att flytta
hela teknikorganisationen till de nya
lokalerna i Virginska skolan.
Fram till december 2012 hade Atlas Copco
URE sin teknikavdelning utspridd på sex
adresser på och utanför produktionsanlägg
ningen i Örebro. Allt annan än optimalt,
förstås. När företaget lade upp riktlinjerna
inför sin framtida verksamhet var en sam
lad teknikorganisation en av flera viktiga
faktorer.
– Vi började se oss om efter lämpliga
lokaler, men inga uppfyllde våra krav. Det

var inte förrän Örebroporten hörde av sig
om Virginska skolan som bitarna föll på
plats, säger Lars-Erik Gustafsson, Purcha
sing Manager Indirect & Projects.
– Med de nya lokalerna kan vi jobba
mycket effektivare, kommunikationen
förenklas och samtidigt har vi kvar närhe
ten till vår produktionsenhet, säger Hans
Rimmerfors, platschef för produktbolaget
Underground Rock Excavation i Örebro.
Atlas Copco har en teknikintensiv orga
nisation. Av 1 100 medarbetare på Atlas
Copco URE i Örebro är cirka 250 ingenjö
rer som jobbar med bland annat konstruk
tion och kundspecifika lösningar.
– Vår verksamhet är kreativ och vi
behövde funktionella lokaler som bidrar till
att enkelt kunna ta beslut och gör oss mer
snabbfotade, säger Hans Rimmerfors.

Atlas Copco samlar inte bara inte sin tek
nikorganisation fysiskt, man ändrar den
också organisatoriskt. Förr hade man en
avdelning för lastare och truckar och en för
borriggar. Nu slås både ihop till en enhet.
– Vi förväntar oss att det också ger spin
off-effekter. När vi samlar kompetens från
två produktenheter hoppas vi att det resul
terar i nya idéer och lösningar som kommer
våra kunder till godo.
Hans Rimmerfors och Lars-Erik Gus
tafsson betonar att trepartslösningen mellan
Atlas Copco, Örebroporten och kommunen
har präglats av förståelse och snabbhet.
– Om man ska välja ett ord som beskri
ver projektet så är det ”action”, säger Hans
Rimmerfors.

Örebroporten Fastigheter AB . 2012
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Eyrafältet

Idrottshuset tar form.

Ny butikslokal för Krafft Måleri.

Örebros äldsta målerifirma
skapar framtidens färghandel
Det började med målarlärlingen
Otto Sandbergs utbildning och
gesällvandring i Europa. Nu tar
Krafft Måleri nästa steg på en
resa som startade 1877. I april
2013 flyttar Örebros äldsta

Gunnar Wändell, VD Krafft Måleri.
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 ålerifirma in i nya lokaler i
m
Idrottshuset.
– Det blir en nytändning, och
ett helt nytt sätt att jobba, säger
VD Gunnar Wändell.

År 1877 blev Otto Sandberg, 14 år, antagen
som målarlärling i Södertälje. Fem år senare
utnämndes han till målargesäll och gav sig ut på
sin gesällvandring i Europa. Den varade i tre år
och tog honom till Köpenhamn, Berlin, Wien,
Venedig och Rom. Efter hemkomsten till Sve
rige startade han målerifirma i Södertälje, men
1896 bröt han upp och flyttade till Örebro där
han grundade Otto Sandbergs Måleri. Grunden
till det som idag är Krafft Måleri var lagd.
Örebros äldsta målerifirma har gått igenom
många utvecklingssteg. Nu är det dags för nästa.
– Vi har legat på norr sedan 1974–75 i en
butik som är tungarbetad. I sju-åtta år har vi
tittat på andra lokaler, och nu har vi hittat rätt,
säger Gunnar Wändell.
Den nya butiken i Idrottshuset är i ett plan
och erbjuder helt andra möjligheter än den tidi
gare på Norra Grev Rosengatan.
– Jag har själv ritat planlösningen, som är helt
anpassad efter våra önskemål och sätt att arbeta.
Butiksytan blir tre gånger så stor som tidigare,
både logistik och arbetsmiljö blir mycket bättre.
Vi kan hantera hela pallar inne i butiken och

Eyrafältet

Arne Larsson, delägare Dialect Örebro.

Dialect i rätt
omgivning
lokalen är givetvis handikappanpassad.
Gunnar Wändell, och alla andra i företaget,
är entusiastiska över förändringen. Han pratar
om att Krafft Färg & Miljö nu blir framtidens
färghandel med stora möjligheter att exponera
hela miljöer med möbler, mattor och belysning i
butiken.
– Kunderna kommer inte att se så mycket
målarburkar i butiken. Istället blir den inriktad
på inspiration och helhetslösningar, med färg och
form som några ingredienser.
Krafft Måleri har ägt de fastigheter man suttit
i tidigare. Den nya lokalen hyr man i upp till två
år, för sedan köpa den. En del av ytan hyrs ut till
IT- och telekommunikationsföretaget Dialect.
– Vi kommer att samarbeta en del, bland
annat kring kundevent, Dialect vill öka på konsu
mentmarknaden, vilket vi också vill göra i större
utsträckning. ROT-avdraget har gjort konsument
marknaden mer intressant för vår del. Tidigare
har ett par procent av vår försäljning varit till
konsumentkunder. Nu siktar vi på 25 procent.
Den nya butiken ger oss goda förutsättningar att
nå det målet, säger Gunnar Wändell.

Mycket bättre parkeringsmöjligheter
för våra kunder och omgivningar där
många ungdomar rör sig. Det ser
Arne Larsson, delägare i Dialect i
Örebro, som de stora fördelarna när
företaget flyttar till Idrottshuset.
I 26 år har IT- och telekommunikationsföreta
get Dialect funnits i lokaler centralt i Örebro.
Nu går flyttlasset till Idrottshuset. Inte lika cen
tralt, men mycket bättre enligt Arne Larsson.
– På Stortorget är det ont om p-platser,
och de som finns blir snabbt upptagna. Vid
Idrottshuset finns det gott om parkering så
våra kunder snabbt och enkelt kan ställa bilen
och komma in.
Dialect vänder sig främst till företag, men
vill också nå de yngre konsumentkunderna.
– De är våra framtidskunder. Runt Idrotts
huset rör det sig ungdomar hela tiden som
lätt kan slinka in i vår butik. Dessutom är
närheten till universitetet en klar fördel. Med
vårt nya läge kommer vi att höja servicenivån
både till befintliga och potentiella kunder,
säger Arne Larsson.
Örebroporten Fastigheter AB . 2012
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västerporten

Västerporten bidrar
till Vivallas utveckling
Det nybildade kommunala fastighetsbolaget Västerporten
har tagit över cirka 50 000 kvadratmeter lokalyta i Vivallaområdet som tidigare ägts av Örebroporten och ÖrebroBostäder.
– Målet är att skapa arbetstillfällen i Örebros västra
stadsdelar med vårt bestånd som ett verktyg, säger Michel
Blixt, förvaltare på Västerporten.
Fastigheterna som Västerporten övertagit
är Vivalla företagsby (förutom en fastig
het), Vivalla centrum och Vivallaskolan.
Det handlar om både små och stora hyres
gäster, och Michael Blixt kommer att träffa
alla för att ta reda på mer om deras fram
tidsplaner och hur Västerporten kan hjälpa
till att förverkliga dem.
– Vi vill vara en aktiv fastighetsutveck
lare och underlätta för dem som funderar
på att starta nya företag och dem som vill
utveckla befintliga verksamheter.
Västerporten tittar på en ”tre stegs”
lösning för dem som vill bli egna företa
gare.
– Steg ett är att vi erbjuder minibuti
ker på torget i Vivalla Centrum. Man kan
hyra butiken under en tid för att testa sin
affärsidé. Om man vill utveckla sin rörelse
ytterligare är nästa steg att vi erbjuder plats
i ett företagshotell. Här samarbetar vi med
Startcentrum som kan stötta företagaren på
olika sätt, bland annat med myndighets
kontakter.
– Förhoppningsvis blir flera nya företag
18
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självbärande och då
kan vi i steg tre hjälpa
till att hitta en lokal
i Vivalla företagsby,
förklarar Michael
Blixt, som upplever att
Västerporten har tagits
emot väl.
– Dem jag har haft
kontakt med hitintills
tycker det är bra att det
satsas i Vivalla. Vi kän
ner oss välkomna.

Michael Blixt, förvaltare Västerporten Fastigheter.

Våra medarbetare

Från vänster, översta raden: Marita Hallgren, Erica Qvist, Michael Holm, Karin Meijer, Ulf Pettersson.
Andra raden: Arne Pettersson, Björn Norén, Susanne Odelberg-Johnson, Marie Hedengren, P-O Persson, Jan Hellqvist, Birgitta Gustafsson, Per Cardesjö,
Lars-Erik Gustavsson, Ulf Wennlöf, Andreas Landerdahl, Rolf Karlsson, Tom Axelryd, Jonas Schyllberg, Markus Johansson, Gunnar Ellström, Thomas Jondelius.
Sittande: Kristofer Svedberg, Åke Bengtsson.
Saknas på bild: Sofia Bergqvist, Jonas Ahlin, Mikael Karlsson, Lukas Johansson.

Målarbetet fortsätter – vi vill bli ännu bättre
Hur blir vi bättre? Hur möter vi våra kunder på bästa sätt? Hur ska vi fungera som team?
De här och många andra frågor har vi tagit upp under vårt fortsatta arbete med mål och värdegrund.
Vi inledde vårt målarbete redan 2011
och fortsatte det gångna året. Arbetet har
omfattat både hur vi jobbar internt och
utåt mot våra kunder, samarbetspartners
och ägare. På Örebroporten vill vi bli ännu
bättre på alla plan för att utveckla miljöer
som stärker Örebro.

Externt handlar vår värdegrund om att
vi ska se nya möjligheter, vara affärsmäs
siga och modiga, vara kända för hög kom
petens och för att vi tar stort ansvar.
Internt, mellan och inom avdelningarna
och mellan varandra, levererar vi i tid,
visar respekt för varandra, tar ansvar för

våra arbetsområden och vågar diskutera
sådant som kan förbättras.
Vi vill att andra ska se på oss som bran
schens mest attraktiva arbetsgivare och
som ett företag som fångar nya möjligheter
och tänker annorlunda.

Örebroporten Fastigheter AB . 2012
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Våra medarbetare

Naturmänniska som kopplar
av genom att koppla bort
Ekonomi, personal och löner är Marita Hallgrens vardag. På fritiden gör hon något helt annat.
– Yoga är det bästa jag vet. Jag kopplar bort allt,
det är som meditation.
I hela sitt liv hade Marita Hallgren arbetat i det privata närings
livet. Fram till november 2005, då hon började på Örebroporten.
Hur var det att börja i den kommunala världen?
– Jag tänkte inte så. Jag ville ha ett bra och intressant jobb.
Det har jag fått.
”Ekonomiassistent/löneadministratör” står det på Maritas
visitkort. Det innebär att hon arbetar med bland annat bokföring,
löner och personaladministration
– När jag började fanns det mycket att ta tag i kring våra olika
affärssystem. Det har varit en lång process fram till nu och vi har
kommit jättelångt. Vi är ett modernt företag när det gäller eko
nomi-, förvaltnings- och hyressystem.
Hon har alltid dragits till naturen och gör det fortfarande.
Långa skogspro
menader, och grov
jobb vid sommar
stugan är sådant
som får Marita att
koppla av.
– När jag är ute
i skogen eller vid
stugan njuter jag.
Fast inget slår
yoga, något Marita
hållit på med i
många år.
– Helt under
bart. Det är stret
ching för både
kropp och själ
Apropå föränd
ring, hur tror hon
att Örebroporten
kommer att föränd
ras i framtiden?
– Jag vill att vi
ska fortsätta vara ett visionärt företag som är med och utvecklar
Örebro. Det är klart att det kommer att ske förändringar, men inte
allt för stora hoppas jag. Jag hoppas också att Örebroporten inte
blir för stort som företag. Vi är en väldigt bra grupp just nu.

”Yoga är streching för
både kropp och själ ”
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”Brorsan
och jag
körde rally
på halvtid
ett tag”

Händig mångsysslare
med rally i blodet
Arne Pettersson är van vid höga farter. Så han känner sig bekväm med den hastighet som Örebroporten
utvecklats med de senaste åren.
– Vi är ett engagerande och aktivt bolag, och det vill
jag att vi fortsätter vara.
I 20 år har Arne Pettersson varit drifttekniker på IBB och
Örebroporten. Ett yrke där ingen dag är den andra lik.
– Jag är elektriker i grunden och jobbade mycket med sådant i
början. Under många år arbetade jag också med ventilationsbesikt
ningar. Det har jag nytta av nu, när energioptimering och närvaro
styrd ventilation är viktiga frågor.
Det var mångsysslandets tjusning som lockade Arne att börja
som drifttekniker. Händig har han alltid varit, och händigheten får
han utlopp för även på fritiden.
Bilar och motorsport har alltid varit ett stort intresse. I början
av 70-talet och fram till 1990 sysslade Arne med rally, ett intresse
som var mer än en hobby.
– Brorsan och jag körde nästan på halvtid ett tag.
Brorsan är Gunnar Pettersson. Han körde och Arne var codriver. Tillsammans har de ett SM-guld i grupp A samt en vinst
och en andraplats i Svenska Rallyt i samma klass.
Vi lämnar motorsporten och återgår till arbetslivet. Arne menar
att Örebroportens utveckling har gjort hans jobb mer omväxlande.
– Det är givetvis positivt. Jag tycker att Örebroporten och det
sätt vi jobbar på är positivt för Örebro överhuvudtaget. Vi löser
frågor och är drivande i projekt som är viktiga för stan och kom
munen. Och för hyresgästerna, förstås.
Hur då?
– Bland annat genom att hålla en bra service och vara flexibla.

Våra medarbetare

Konsult med brokigt liv och sinne för affärer
När jag ber Bo Sundberg berätta om sin yrkesbakgrund gör han det i nästan en halvtimme. Sedan ler
han och säger:
– Jag har haft ett brokigt liv. Men det är framtiden
som är spännande.
År 2007 ringde Örebroportens vd Per Cardesjö till Bo Sundberg,
som just avvecklat de verksamheter han varit inblandad i som
ägare.
– Han ville veta vad jag hade för planer. Jag svarade att jag
inte visste. Då frågade han om jag kunde hjälpa Örebroporten att
sälja ett par hus. Det har jag gjort sedan dess.

”Vårt sätt
att jobba
skapar
utveckling”

Bo Sundbergs yrkesliv började 1970, när han som aukto
riserad mäklare jobbade hos sin far i Falun med försäkringar,
fastighetsaffärer och auktionsförrättning. Sex år senare startade
han Sundbergs Fastighetsbyrå i Sälen som knoppade av sig till
Åre, Falun, Gävle och Stockholm. Sedan han sålt fastighetsbyrån
i Sälen förvärvade han exploateringsföretaget Dala-Ljusna av
skogskoncernen Korsnäs och började sälja fritidstomter runt om
i landet.
1997, sedan han avvecklat alla sina fastighetsbyråer, flyttade
han till Örebro. Han började förmedla lån från SBAB och fort
satte göra affärer. Köpte Klaessons Möbler, startade Ekonomi
fabriken och blev delägare i Oppboga Bruk. Åtaganden som han
senare avvecklade.
Hos Örebroporten är Bo konsult med ansvar för uthyrning och
försäljning av större objekt.
– Affärer med kommersiella lokaler är mer komplexa än att
sälja villor. Kunderna har andra preferenser och för att lyckas
krävs ett brett nätverk och att man är minst lika professionell som
motparten.
Under fem år på Örebroporten har Bo varit med om företagets
förvandling.
– Tidigare arbetade vi mest med förvaltning av kommunens
industrifastigheter. Nu är vi ett projektbolag som går in och ut i
projekt, vilket skapar dynamik. Vi samarbetar också med externa
partners och det privata näringslivet. Det har varit ett viktigt steg
för att skapa utveckling och för vårt existensberättigande.
Vad blir nästa steg?
– Att vi blir en ännu mer betydelsefull aktör. Det kräver, även
i framtiden, ett ledarskap som är inriktat på utveckling och möj
ligheter.

Örebroportens organisation
UTVECKLING
Birgitta Gustafsson

STYRELSE
Ordf. Lennart Bondeson

Hyror • Innovation • Fastigheter • Förädling • Marknad

Adm./Personal/IT • Dotterbolag • Intressebolag • Koncernbolag
VD
Per Cardesjö

FÖRVALTNING
Rolf Karlsson
Förvaltare • Driftpersonal • Underhåll • Energi

Gustavsvik Resorts AB
51%

Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB 51%

EKONOMI
Susanne Odelberg-Johnson

TEKNIK
Lars-Erik Gustavsson
Projektledare • Upphandling • Årsavtal • Klimat/Energi

Örebroläktaren AB
45%

Fastighets AB
Klädeshandlaren 100%

Örebroporten
Förvaltning AB 100%

Västerporten fastigheter
i Örebro AB 51%
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örebro universitet

Universitetet får
utstickande handelshögskola
Örebroporten har fått i uppdrag att
bygga universitetets nya Handels
högskola.

Owe Flodin, lokalförsörjningschef Örebro universitet.

Örebro universitet.
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I och med projektet får Handelshögskolan
en egen identitet samtidigt som universitet
får ett välkommet tillskott på kontorsrum.
– Vi har länge diskuterat vad som ska
göras med marken mellan Entréhuset och
rondellen. Nu kommer vi äntligen till skott
och det är ett efterlängtat projekt, säger
Owe Flodin, lokalförsörjningschef på Öre
bro universitet.
– Handelshögskolan lyfts fram och vi
får ytterligare 120 kontorsrum. Vi har länge
lidit brist på kontorsrum och i princip inte
haft någon vakansgrad. Nu får vi ”luft i
systemet” när det gäller kontor, vilket gör
verksamheten mer flexibel.
Efter bygget av Handelshögskolan
bedömer Owe Flodin att universitetet är väl
försett när det gäller utbildningslokaler och
kontor.
– Det finns i övrigt inga kommande
stora projekt med i vår lokalförsörjnings
plan. Men vi vet att förutsättningarna kan
ändra sig. En eventuell framtida expansion
kommer att ske genom förtätning på cam
pusområdet.

Handelshögskolan, som ritats av det
danska arkitektkontoret Juul & Frost, blir
i fyra plan med utbildningslokaler, kontor,
grupprum, öppna studieplatser för stu
denter och en ny aula med plats för drygt
500 personer. Byggnadens bruttoarea blir
cirka 9 000 kvadratmeter.
– Den får en annorlunda och modern
arkitektur som verkligen sticker ut, säger
Ulf Wennlöf, projektledare på Örebropor
ten.
Vid Universitetsplatsen projekteras
det också för cirka 100 nya forskar- och
studentlägenheter som byggs i Örebro
Bostäders regi.
Handelshögskolan är ytterligare ett av
de omfattande projekt där Örebroporten är
byggherre.
– Stora byggen, och det är kul att vi
får bygga åt universitetet som är en viktig
motor för Örebros framtid. Det är inte utan
att man känner en viss stolthet, säger Ulf
Wennlöf.

Foto: Linus Grabö

StYreLSen

Från vänster, stående: Staffan Werme, Lena Johansson, roger andersson,
per Cardesjö, Jan beime, Lena Widing, Urban Svensson.
Sittande: Lennart bondeson, Susanne odelberg-Johnson.
Fotograferade på ishallen, behrn arena.

örebroportenS StYreLSe 2012
LeDaMöter

SUppLeanter

Lennart Bondeson (kd), ordförande, f 1953
Jan Beime (s), f 1941
Roger Andersson (s), v ordförande, f 1945
Johan Millgårdh (m), f 1982
Staffan Werme (fp), 2:a v ordförande, f 1958
Urban Svensson (kd), f 1960
Lena Johansson (s), f 1961
Henrik Elamson (m), f 1976
Helena Bosved (mp), f 1983
Lena Widing (c), f 1967, lämnade styrelsen dec 2012

öVriga SoM har DeLtagit pÅ StYreLSenS SaMManträDen UnDer 2012:
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
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ekonomisk sammanfattning

u t d r a g u r F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e ls e o c h n o t e r
Belopp inom parentes avser föregående år.

FASTIGHETSBESTÅNDET

Uthyrningsbar yta:
376 500 m2

Vid årsskiftet uppgick det förvaltade
fastighetsbeståndet till en uthyrningsbar
yta på 376 500 (320 850) kvadratmeter.
Den vakanta uthyrbara ytan uppgick till
2,8 (4,2) procent och den ekonomiska
vakansen till 0,7 (1,8) procent.
INVESTERINGAR

Årets investeringar:
470,7 mkr

Årets investeringar i fastigheter och
byggnader uppgick till 470,7 (181,4)
mkr, varav 195,3 mkr avser förvärv av
fastigheter från Örebro kommun. Under
året färdigställdes bland annat nybygg
nation på Örebro Airport och ishallen,
Behrn Arena.

DOTTERBOLAG

Nytt dotterbolag:
Västerporten Fastigheter i Örebro AB
Örebroporten Förvaltning AB har för
värvat Västerporten Fastigheter AB
(tidigare Central-Bryssel-Sweden AB)
från Örebro kommun. Västerporten
Fastigheter i Örebro AB ägs till 51 pro
cent av Örebroporten Fastigheter AB
och till 49 procent av ÖrebroBostäder
AB. Bolaget ska äga, förvalta, utveckla
och överlåta fastigheter för att tillgo
dose behovet av affärs- och verksam
hetslokaler i Örebros västra stadsdelar
för kommunen, näringslivet och nyfö
retagare.

Örebroporten ska i samverkan med
Västerporten Fastigheter AB och andra
aktörer bidra till att fler arbetstillfällen
skapas i de västra stadsdelarna samt
att människor som bor där blir aktiva i
utvecklingen av sina närområden.
Dotterbolag/intressebolag
Bolag
Ägarandel
Örebroporten Förvaltning AB
100 %
Fastighets AB Klädeshandlaren
100 %
Västerporten Fastigheter i Örebro AB 51 %
Gustavsviks Resorts AB
51 %
Örebroläktaren AB Klädeshandlaren 45 %

FASTIGHETERNAS VÄRDE

Bokfört fastighetsvärde:
nästan 2,5 miljarder
Det bokförda värdet av bolagets förvalt
ningsfastigheter uppgick vid årets slut
till 2 457 (1 961) mkr. Uppskrivning har
skett per 2012-12-31 med 200 mkr, varav
154, 5 mkr avser uppskrivning av mark.
Nedskrivningar har skett med 6 mkr och
reversering med 8,5 mkr.
Marknadsvärdet uppgår till 3 173
(2 635) mkr.
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Årets investeringar anläggningstillgångar
Åtgärd
Förvärv från Örebro kommun
Ombyggnation Vivalla, kontors & verkstadslokaler
Ny terminal Örebro Airport
Virginska skolan, hyresgästanpassningar
Ombyggnation till kontor
Rubeckskolan, hyresgästanpassningar
Hockeyhall, ny- och ombyggnation
Idrottshuset, nybyggnation
Ombyggnation industri- och kontorslokaler
Övriga investeringar
Totalt

Fastighet
Protonen 1
Råberga 5:15
Tågmästaren 24
Tågmästaren 24
Teknisten 2
Nikolai 3:238
Nikolai 3:272
Pappersbruket 13

Belopp (mkr)
195,3
16,2
32,7
37,1
5,4
13,0
46,5
102,1
9,1
13,3
470,7

ekonomisk sammanfattning

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter
finansnetto: 29,4 mkr

FASTA DRIFTKOSTNADER

Prissäkrad el till 2014

Resultatet efter finansnetto uppgick till
29,4 (22,1) mkr. Resultatet efter finan
siella poster exklusive realisationsvin
ster, nedskrivningar och reversering av
nedskrivningar uppgick till 16,4 (14,1)
mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till
21,7 (15,8) mkr.

Örebroporten Fastigheter AB har till
viss del möjlighet att påverka driftöver
skottet genom att under en tid minska
löpande underhållskostnader. Kostna
den för el, värme och vatten utgår cirka
61 procent av driftkostnaderna, varav
16 procent vidaredebiteras till kun
derna som tillägg på hyran. Bolaget har
prissäkrat större delen av sitt elbehov
för år 2013–2014. På kort sikt är drift
kostnaderna att betrakta som mer eller
mindre fasta. En förändring av drift
kostnaderna med en procent påverkar
resultatet med cirka 0,6 mkr.

FINANSIERING

Synligt eget kapital:
456,3 mkr

Bolagets synliga egna kapital uppgick
vid årsskiftet till 456,3 (239,5) mkr.
Soliditeten vid samma tidpunkt var 16,1
(10,3) procent. Räntebärande skulder
uppgick till 2 198 (1 898) mkr. Genom
snittlig ränta för året är 3,49 (3,58) pro
cent och den volymvägda genomsnittliga
räntebindningstiden 7,58 (7,44) år. I den
genomsnittliga räntan ingår en avgift
till kommunen med 0,35 (0,30) procent.
Bolagets upplåning finansieras via Öre
bro kommun som ansvarar för att säker
ställa bolaget det lånebehov som krävs.

MILJÖ

Satsning på närvarostyrd belysning och LED

Under 2012 har vi vid våra ombyggnationer prioriterat att i större omfattning närvaro
styra den belysning som installerats. Vi har även installerat en del LED-belysningar och
närvarostyrning av ventilationer i klassrum som renoverats. Vi genomför i egen regi en
fortbildning kring energioptimering och systemkunskap med vår driftpersonal. Inför 2013
planerar vi att installera en solcellsanläggning på Behrn Arena.

UTSIKTER FÖR 2013

Idrottshuset, Handelshögskolan 			
och Vivalla centrum

9%
18 %
50 %

Under året ska renoveringen av Idrottshuset fortsätta och en ny del färdigställas som
kommer att innehålla både kommersiella lokaler och idrottshallar.
Nybyggnationen av Handelshögskolan kommer att påbörjas för att vara helt fär
digställd kring årsskiftet 2014/2015.
Planerade projekt i Västerporten Fastigheter AB är att erbjuda minibutiker på
torget i Vivalla centrum, nybyggnation av kontor/kontorshotell och fotbollshall.

17 %
6%

Årshyra per löptid
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
Hyra på kontrakt som löper ut under 2017
och senare
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R e sul t a t r ä k n i n g
Belopp i tkr

2012

2011

2010

2009

2008
183 821

Nettoomsättning

316 659

261 001

245 670

199 555

Driftkostnader

-62 930

-49 881

-56 071

-40 744

-36 993

Underhållskostnader

-92 841

-79 596

-66 865

-59 330

-36 599

Fastighetsskatt
Driftnetto

-2 989

-1 625

250

-3 818

-3 927

157 899

129 899

122 984

95 663

106 302

Av- och nedskrivning i förvaltningen

-49 015

-44 349

-37 477

-34 191

-29 804

Bruttoresultat

108 884

85 550

85 507

61 472

76 498

Administrations- och försäljningskostnader

-17 597

-15 260

-13 608

-12 053

-10 954

Resultat vid försäljning av fastigheter

10 423

8 075

-1 172

17 703

6 649

Övriga rörelseintäkter/kostnader

-

4 822

-

-1 394

-

101 710

83 187

70 727

65 728

72 193

2 512

3 303

3 042

2 272

5 519

Finansiella kostnader

-74 858

-64 410

-47 143

-38 124

-55 316

Resultat efter finansiella poster

29 364

22 080

26 626

29 876

22 396

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner

-3 445

-450

-7 130

-19 470

-4 922

Skatt

-4 233

-5 796

-5 197

-3 908

-1 359

21 686

15 834

14 299

6 498

16 115

Årets resultat

balansräkning
Belopp i tkr

2012

2011

2010

2009

2008

2 457 191

1 960 694

1 784 766

1 582 268

1 357 538

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter **)
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar

68 379

71 540

68 028

64 000

36 761

188 090

62 656

97 198

104 372

18 740

Finansiella anläggningstillgångar

78 521

63 225

65 073

88 235

62 202

Kortfristiga fordringar *)

42 622

165 013

96 719

164 668

155 567

15

-

-

-

-

2 834 818

2 323 128

2 111 784

2 003 543

1 630 808

Bundet eget kapital **)

212 960

12 960

12 960

12 960

12 960

Fritt eget kapital

212 255

200 569

192 735

178 436

187 173

39 800

35 200

33 950

27 920

18 740

Kassa och bank

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
*) Koncernkonto ingår i posten
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**) Uppskrivning 200 MKR år 2012
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40 731

42 313

47 402

64 775

56 378

2 202 780

1 898 000

1 697 900

1 601 144

1 261 782

126 292

134 086

126 837

118 308

93 775

2 834 818

2 323 128

2 111 784

2 003 543

1 630 808

ekonomisk sammanfattning

Flerårsöversikt
Belopp i tkr om inte annat anges

Resultaträkningen

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Driftskostnader
Underhållskostnader
Driftnetto
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Redovisat resultat efter skatt
Utdelning

Balansräkningen

Fastigheternas bokförda värde
Fastigheternas marknadsvärde
Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader
Uppskrivningar byggnader och mark
Fastighetsförvärv
Ny- och ombyggnader fastigheter
Övriga investeringar anläggningstillgångar
Fastighetslån
Balansomslutning

1)

2)

3)

Kassafödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansiering

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Uthyrbar area, m²
Vakant area, m²
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Direktavkastning i %
Hyresintäkter per kvm, kr
Drift per kvm, kr
Underhåll per kvm, kr
Bokfört värde per kvm, kr
Marknadsvärde per kvm, kr
Låneskuld per kvm, kr

Finansiella nyckeltal

Synligt eget kapital
Soliditet i %
Balanslikviditet i %
Räntabilitet på eget kapital i %
Räntabilitet på totalt kapital i %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttolåneräntor i %
Räntebindningstid volymvägd, år
Definitioner
1) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader
samt fastighetsskatt
2) 2012 enligt styrelsens förslag
3) Inkluderar mark och markanläggningar
4) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på
fastigheterna

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2012

2011

2010

2009

2008

312 277
4 382
62 930
92 841
157 899
74 858
29 364
21 686
10 000

258 826
2 175
49 881
79 596
129 899
64 410
22 080
15 834
10 000

243 382
2 288
56 071
66 865
122 984
47 143
26 626
14 299
8 000

197 587
1 968
40 744
59 330
95 663
38 124
29 876
6 498
-

182 322
1 499
36 993
36 599
106 302
55 316
22 396
16 115
-

2 457 191
3 173 000
2 500
200 000
196 487
274 267
8 133
2 198 000
2 834 818

1 960 694
2 635 000
24 527
156 905
13 650
1 898 000
2 323 128

1 784 766
2 472 000
-2 401
45 486
183 741
13 431
1 697 900
2 111 784

1 582 268
1 953 000
2 401
75 076
282 000
34 053
1 601 144
2 003 543

1 357 538
1 739 000
616
34 015
43 011
7 947
1 261 782
1 630 808

38 594
-456 911
418 332

69 454
-204 907
135 453

30 659
-230 322
199 663

55 067
-377 034
321 967

96 429
-36 628
-59 801

376 500
10 517
99,3
6,93
829
167
247
6 526
8 428
5 838

320 850
13 826
98,2
6,70
807
155
248
6 111
8 213
5 916

302 750
19 300
99,2
7,03
804
185
221
5 895
8 165
5 608

281 200
6 746
98,8
6,30
703
145
211
5 627
6 945
5 694

224 150
11 950
96,8
8,03
813
165
163
6 056
7 758
5 629

456 259
16,1
33,8
8,4
4,0
2,05
3,49
7,58

239 471
10,3
123,1
9,4
3,9
2,03
3,58
7,44

230 716
10,9
76,3
12,0
3,6
2,36
2,86
7,46

211 974
10,6
139,2
14,0
3,7
2,69
2,66
3,20

213 626
13,1
165,9
10,9
4,9
1,95
4,50
1,77

5) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat
med 22% (26,3%) 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
(inkl. räntebidrag) delat med räntekostnad
11) Räntekostnad delat med vägd genomsnittlig ränte
bärande skuld
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geografisk översikt fastigheter

Örebro flygplats

0

200 400 600 m

Örebro Airport

1. Mellringestaden

E20
E18

2. Atomen

c

3. Biogasbussdepå

4. Svampenterminalen

5. Kexfabriken

6. Grenadjärstaden
Gustavsvik

7. Skebäck

8. Tybblelundshallen

Brunnsparken

9. Eyrafältet

Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset
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10. Brunnsparken
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Svampen

Hjälmaren

11. Nasta

12. Stadsbyggnadshusen

13. Virginska skolan

14. Conventum/Medborgarhuset

15. Rudbecksskolan

16. Konserthuset

17. Rådhuset

18. Västra Bangatan/Ringgatan

19. Folkets hus

22. Boglundsängen

(Fastighets AB Klädeshandlaren)

Resecentrum

USÖ
Slottet
Stadsparken

Behrn Arena

Tybblelundshallen
Örebro universitet

Västerporten
Örebroporten

20. Bista & Speditören 7,
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00 km

2013-02-11

del av 3

21. Aspholmen
Virkeshandlaren 3

(Västerporten Fastigheter AB)

23. Vivalla centrum
Vivallaskolan

(Västerporten Fastigheter AB)
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Fastighetsinnehav
Uthyrbar yta
Fastighet

Bokfört värde

Area kvm

Byggnad

Mark

Täby/Marieberg
Råberga 5:15
Summa Täby/Marieberg

10 300
10 300

85 156
85 156

-

2 332
2 332

87 488
87 488

Boglundsängen
Atomen 1
Protonen 1 & 7
Elektronen 1
Elektronen 2
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Boglundsängen

4 100
12 500
8 300
2 800
27 700

4 476
31 721
12 928
-

110
2 204
596

13 250
62 375

7 958
3 412
3 558
2 056
1 234
18 218

374
3 284

12 544
37 337
17 082
2 056
14 858
83 877

Mellringestaden
Athena 5 & 19
Summa Mellringestaden

43 600
43 600

314 666
314 666

37 650
37 650

5 780
5 780

358 096
358 096

Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg
Virkeshandlaren 3 & 11
Nikolai 3:266 (Brunnsparken)
Målaren 15 (SBH1)
Målaren 14 (SBH2)
Summa Bista/Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg

10 912
5 760
11 280
8 155
36 107

15 563
4 787
46 086
35 121
101 557

12 200
4 200
7 397
5 603
29 400

-

27 763
8 987
53 483
40 724
130 957

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 mfl
Olaus Petri 3:279 (byggnad på ofri grund)
Summa Grenadjärstaden

11 900
400
12 300

57 426
2 844
60 270

2 413
2 413

3 523

63 362
2 844
66 206

27 850
750
7 200
9 500
6 500
2 750

98 071
5 528
21 109
57 441
22 262
9 503

39 420
15 703
6 438
24 493
1 743

3 067

31 800
9 400
3 200
25 000
20 000
15 700
4 000
3 400
17 200
5 065
189 315

305 069
117 768
8 516
220 895
176 719
26 971
9 587
9 168
48 207
36 741
1 173 555

-

318

-

45 267
2 900
5 500
27 700
174 769

7 113
8 202

12 000
1 800
13 800

33 800
4 580
38 380

6 000
2 850
8 850

-

39 800
7 430
47 230

Skebäck
Almby 11:332 (Friidrottshallen)
Pappersbruket 13 (Wadköpings utb center/ Tambox/Kembels)
Pappersbruket 14
Summa Skebäck

6 900
24 500
31 400

45 766
83 678

-

129 444

-

28 091
148
28 239

3 121
5 977
9 098

48 887
117 746
148
166 781

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

9 700
14 300
24 000

76 036
14 823
90 859

40 308
10 355
50 663

44 040

-

44 040

160 385
25 178
185 563

388 522

2 056 262

350 202

90 526

2 496 991

12 000

33 800

6 000

-

39 800

376 522

2 022 462

344 202

90 526

2 457 191

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) *1
Nikolai 3:238 mfl (Behrn Arena ishall & bandy) *2
Teknisten 2 (Rudbeckskolan)
Klockaregården 6 (Konserthuset)
Nikolai 3:279 (Eyrabadet)
Nikolai 3:272 (Idrottshuset)
Rådhuset 5
Summa Centrum
Bista
Klädeshandlaren 2
Speditören 7 & del av 3
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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2)
3)

1)

-

3 030
2 575

Markanl.

-

-

3 523

-

3 249
21

-

499
22 469

Totalt

140 558
5 528
36 812
67 128
46 776
11 246
305 387
120 798
11 091
228 008
184 921
72 238
9 587
12 068
54 206
64 441
1 370 793
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