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VD-ORD

”Vi initierar projekt och 
samarbeten, och hittar gärna 
privata aktörer som liksom vi 
kittlas av möjligheterna.”
Örebro sjuder av liv, framtidstron är hög och tillväxttakten större 
än någonsin. Det märks inte minst i byggsektorn som ökade med 
hela 15 procent i regionen under 2016, mer än i stort sett alla 
regioner i övriga Sverige. Örebroporten är en av de viktigaste och 
starkaste aktörerna i det här sammanhanget – och kommer att 
vara det även i framtiden. 

Jeanette Berggren, vd Örebroporten.
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Här samtalar Jeanette Berggren, vd, och 
Lennart Bondeson, styrelseordförande, om 
tillväxten i Örebro, om det hektiska 2016, 
om alla intressanta projekt och om vad 
som väntar den närmaste tiden.

Örebro är i blickfånget idag från 
många håll. Det byggs överallt och även 
privata investerare vill vara med och 
satsa. Vad är bakgrunden till den boom 
vi ser just nu?
Jeanette Berggren (JB): 
– En stad och kommun som expanderar 
så starkt som Örebro behöver ett stort till-
skott av resurser; infrastruktur, bostäder, 
skolor, förskolor, arenor och andra offent-
liga lokaler. Kommunala fastighetsbolag, 
som vi, drar traditionellt ett tungt lass i en 
högkonjunktur, och ska också göra det. 
Nu vill även privata aktörer i fastighets-
branschen vara med och satsa, och det 
är superbra. Ju fler som vill satsa, desto 
bättre.
Lennart Bondeson (LB):
– Det finns många faktorer till den nuva-
rande tillväxten. Trenden har pågått under 
minst fem-sex år. Örebros läge bidrar 
givetvis, och Örebro universitet som är 
en viktig faktor. Attityden i kommunen 
bidrar också; vi talar väl om varandra och 
om vår kommun, och visar att vi är bra 
på olika sätt. Det leder till att andra får 
upp ögonen för oss, och börjar tala väl om 
Örebro.
JB:
– Vi har också ett diversifierat näringsliv 
med starka företag i flera olika segment. 
Det betyder att vi inte är beroende av en 
enda stor aktör, utan växer inom flera 
olika branscher.
LB:
– Historiskt har vi tagit flera strategiska 
beslut som successivt har bidragit till 
tillväxten. Till exempel satsningen på 
Conventum kongress och arena, till-

byggnaden av Konserthuset, Open Art 
och regelbundet stora evenemang – men 
självklart också den stora betydelse som 
universitetet har.

Kommunen har växt med 1 800-2 000 
invånare/år netto i flera år och har den 
starkaste tillväxten efter Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Vilka fler fakto-
rer har betydelse för ökningen?
LB:
– Vi har aktiva och engagerade företagare 
och en härlig samarbetsanda inom många 
områden. Kommunen vinner också priser 
för sitt arbete, bland annat Årets miljö-
kommun och Årets kvalitetskommun.
JB:
– Att Örebro växer och gör bra ifrån 
sig gör oss örebroare stolta, stärker oss. 
Sådant märks på olika sätt, inte minst i 
marknadsföringen, där det finns en tydlig 
bild av att man har och får ett bra liv i 
Örebro. Och som Lennart sa, vi är till-
räckligt stora för att ta viktiga strategiska 
beslut. Storleken är definitivt en fördel, 
båda kvalitativt och kvantitativt.

I det här sammanhanget verkar 
Örebroporten som utvecklings- och 
fastighetsbolag. Vilka krav ställs det 
på företaget – och mäktar ni med den 
arbetsbörda som tillväxten innebär?
LB:
– För det första vill jag säga att Örebro-
porten är en otrolig resurs för kommunen. 
Det finns en mycket hög kompetens i 
bolaget och man använder olika arbetsmo-
deller för att driva och genomföra projekt. 
Samarbetet med det privata näringslivet är 
en sådan, och det är bland annat ett sådant 
nytänkande som gör att utvecklingen inte 
avstannar. 
JB:
– Vi är glada över att kommunledningen 
vill satsa och att man verkligen använder Lennart Bondeson, styrelseordförande.

oss som ett verktyg för att driva utveck-
lingen. Om vi mäktar med? Ja, men inte 
på egen hand. Vi kan initiera projekt och 
samarbeten, men hittar gärna privata aktö-
rer som liksom vi kittlas av möjligheterna. 
Vi ska först och främst vara en katalysator 
som ser till att ett projekt blir av. Det är 
viktigare än att vi är slutlig ägare till en 
fastighet.

Låt oss se närmare på några projekt 
som har startat eller ska göra det. 
Utvecklingen av Törsjöområdet är ett 
samarbetsprojekt tillsammans med 
bland annat Catena. Hur är nuläget 
där?
JB:
– Detaljplaneprocessen har påbörjats. 
Området ska användas för logistik och 
olika verksamheter och vi bidrar framför 
allt med vår utvecklings- och genomför-
andekompetens under en fas i projektet. 
Idag är vi mer ett utvecklingsbolag än ett 
förvaltande bolag och det här är ett exem-
pel på hur vi kan bistå och vara drivande i 
ett utvecklingsprojekt.
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Kulturkvarteret är ett spektakulärt och 
omfattande projekt som ska vara slut-
fört 2020.
JB:
– Här har vi börjat sätta projektorganisa-
tionen och formerna för den. Stadsbygg-
nad arbetar med detaljplaneprocessen som 
väntas ta ett och ett halvt år, innan vi kan 
börja upphandla projektet. Vi planerar att 
ta första spadtaget 2018.
LB:
– Kulturkvarteret ska byggas på en av de 
sista centrala byggbara tomterna i Örebro 
och kommer att ha stor betydelse för sta-
den 100 år framåt. Det är ett komplext och 
spännande projekt, där det kommer att 
skapas förutsättningar för nya verksamhe-
ter samtidigt som Kulturskolan och biblio-
teket ska flytta in i fastigheten. 
JB:
– Det blir en robust och flexibel byggnad, 
som måste kunna leva med de föränd-
ringar som vi kan tänkas stå inför. Finns 
det till exempel fysiska böcker om 20 år? 
Vem vet. Det vi vet är att det kommer att 
hända saker i det kulturella utbudet som 
byggnaden måste svara upp emot.

Conventum, Brunnsparken och Svam-
pen är andra projekt som Örebro-
porten står inför. Hur ser det ut där 
just nu?
JB:
– I Conventum Arena har vi uppgraderat 
ljudet, som nu håller hög klass. Sommaren 
2017 ska vi förbättra läktarkapaciteten i 
Arenan, som på det viset får bättre kon-
gress- och konferensytor. Vi har också 
planer på att bygga en invändig förbindel-
segång mellan Arena och Kongress. Och 
när biblioteket flyttar till Kulturkvarteret 
planerar vi för moderna konferensytor i 
de lokalerna. Allt det här kommer att göra 
Conventum till en modernare och tightare 
anläggning med ännu högre tillgänglighet.
LB:
– När Conventum invigdes 2004 var det 

Sveriges modernaste konferensanlägg-
ning. Sedan dess har det byggts ännu 
bättre anläggningar. Nu ska vi ta Conven-
tum till nästa nivå för att den ska ligga i 
absoluta toppen igen.
LB:
– Vad som händer med Brunnsparken 
beslutas 2017. Det finns många spännande 
idéer på hur området kan utvecklas. Det 
gäller att hitta det som är utvecklingsbart 
i förhållande till miljön, andan och förut-
sättningarna i Brunnsparken. 
JB:
– En sak är klar; att Brunnsparken är i 
stort behov av förändring. En frågeställ-
ning är om det ska byggas bostäder i 
delar av parken eller om den enbart ska 
få formen av en stadsdelspark. Svampen-
området är också spännande. Svampens 
nuvarande funktion som vattenreservoar 
försvinner om två år när den nya reservoa-
ren står klar vid Glomman. Frågan är inte 
främst hur själva utsiktspunkten ska fort-
sätta användas, utan vad man gör med den 
9 000 kubikmeter stora reservoaren. 
LB:
– Dessutom är det önskvärt att Svampen 
och terminalområdet mittemot verkar i 
symbios med det nybyggda Arlaområdet. 
Helheten är viktig. 
JB:
– Det är också viktigt att ta med utveck-
lingen av Holmens industriområde i bil-
den. Ska vägsträckningen genom området 
dras om? Vilka delar av området ska och 
kan förädlas? Det vi vet är att Svampen är 
ett intressant utvecklingsområde och att 
flera aktörer vill etablera sig där. 

Jeanette, du har gjort ditt första hela år 
som vd. Hur vill du sammanfatta det?
JB:
– Många utvecklingsuppdrag har blivit 
tydliga projekt. Dessutom har vi mycket 
att göra med vårt befintliga bestånd, bland 
annat skofabriken i Skebäck och södra 
läktaren på Behrn Arena. Vad vi ska göra 

med Stadsbyggnadshusen när den verk-
samheten flyttar är en annan fråga vi har 
jobbat intensivt med. Finansiellt finns 
ingen oro, och vår utvecklingskompetens 
är fortsatt hög. Däremot behöver vi bli fler 
på genomförandesidan och söker därför 
två nya byggprojektledare. Mattias Waller, 
projektutvecklingschef, har kommit in i 
ledningsgruppen och styrelsen är i princip 
intakt, vilket innebär en stabilitet för mig i 
en sådan här hektisk period. Vi har också 
arbetat med vår värdegrund och hur vi vill 
uppfattas som hyresvärd och samarbets-
partner; det har varit ett givande arbete.

Lennart, hur ser du som representant 
för kommunledningen och som styrelse-
ordförande på Örebroporten idag?
LB.
– Jag följer förstås Örebroporten nära, 
främst som ordförande men givetvis också 
som kommunalråd i kommunledning.
Örebroporten har en central och viktig 
uppgift att främja Örebros utveckling 
genom ägarens direktiv, ofta i god sam-
verkan med näringslivet. 

Utmaningar och viktiga frågor 2017?
LB:
– Att vi tillsammans ser till att utveck-
lingstakten fortsätter. Och att vi är upp-
märksamma på om projekt riskerar att 
förskjutas eller inte bli av på grund av till 
exempel allt för höga prisnivåer vid anbud 
och att byggmarknaden är så överhettad 
att entreprenörer inte ens bryr sig om att 
lämna anbud.
JB:
– Jag vill diskutera med våra ägare vilken 
beredskap vi förväntas ha som organisa-
tion och utvecklare. Det kan gälla allt från 
beredskap med lokaler till intern kompe-
tens. Allt för att vi ska fortsätta utveckla 
miljöer som stärker Örebro. 
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Kulturpärla i city        
– vårt största uppdrag någonsin 
Örebroporten har fått i uppdrag 
av kommunledningen av bygga 
Kulturkvarteret intill Konserthuset i 
Örebro. Projektet beskrivs som en 
djärv framtidssatsning och en riktig 
kulturpärla i city.

I slutet av september beslutade Örebros 
politiska majoritet att Kulturkvarteret 
ska byggas. Byggstarten är planerad till 
hösten 2018.

”Det är en satsning som kommer att 
gynna både kulturen och Örebros till-
växt”, sa kommunstyrelsens ordförande 
Kenneth Nilsson (s) i lokala media i sam-
band med beslutet.

Kulturkvarteret är en av de största sats-

ningarna i Örebro på 50 år och för Öre-
broporten är det ett utmanande och inspi-
rerande uppdrag som stämmer till punkt 
och pricka med vår affärsidé att ”utveckla 
miljöer som stärker Örebro.”

Kvarteret kommer 
att bli granne med det 
nyrenoverade Kon-
serthuset och inne-
hålla Stadsbiblioteket 
och Kulturskola. Det 
innebär att Stadsbib-
lioteket lämnar sina 
nuvarande lokaler 
vid Olof Palmes torg, 
vilket i sin tur bety-
der att Conventum 
kan expandera. Det 

blir en dominoeffekt som kommer att öka 
stadens attraktionskraft.

Går allt enligt planerarna kommer 
Kulturkvarteret att invigas sensommaren 
2020.

KULTURKVARTERET
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Nyckeltal 2016 2015 2014 2013*) 2012

Nettoomsättning, mkr 369 344 340 319 317
Underhåll, mkr 30 27 28 28 93
Driftnetto, mkr 262 247 239 221 158
Resultat efter finansiella poster, mkr 43 52 50 82 29
Direktavkastning, % 7,8 7,9 8,1 8,1 6,9
Synligt eget kapital, mkr 572 556 533 508 456
Balansomslutning, mkr 3479 3590 3338 3126 2835
Investeringar, mkr 158 346 274 394 479
Soliditet, % 16,5 15,5 16,0 16,2 16,1
Antal anställda 33 33 33 31 30
Uthyrbar area, tusental m2 373 369 360 360 376
Bruttolåneränta, % 3,3 3,2 3,5 3,4 3,5

*) Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, 
BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats. 

Örebroporten utvecklar 
miljöer som stärker Örebro
Örebroporten Fastigheter AB är  
ett helägt kommunalt fastighets-
bolag. Vår affärsidé är att utveckla 
miljöer som stärker Örebro. Bola-
get ägs av Örebro Rådhus AB och 
förvaltar en uthyrbar area om drygt 
370 000 kvadratmeter.

Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av 
lokaler. Vi har både gammalt och nytt i 
vårt bestånd och strävar efter att skräd-
darsy och anpassa oss efter kundens 
behov.

KOMMUNALA FÖRETAG
Kommunägda företag följer samma 
regelverk som privatägda aktiebolag. 
Bolaget regleras genom bolagspolicy och 
bolagsordning som fastställs av kommun-
fullmäktige. Bolagsordningen beskriver 
bland annat vad bolaget får göra och 
vilka beslut som ska underställas kom-

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. 

NYTTA FÖRE MAXIMERING
Utöver att ge avkastning på ägarens kapi-
tal ska bolaget även tillgodose andra vik-
tiga allmänna intressen. 

Samhällsnyttan är en av de viktigaste 
grundpelarna för ett kommunägt aktie-
bolag. 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 
samhällsnytta enligt bolagspolicy och 
bolagsordning.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Utveckla miljöer 
som stärker Örebro

VÅR VISION

Nya möjligheter

Definitioner se sidan 39.

VISION & AFFÄRSIDÉ
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2016 i sammandrag
Uthyrningsläget är fortsatt mycket gott, 
den ekonomiska vakansgraden är per sista 
december 0,7 procent. Flackrevyerna 
flyttade ur Parkteatern i Brunnsparken 
i januari, ny hyresgäst tillträdde i mars. 
Transportstyrelsen lämnade sina lokaler 
i Medborgarhuset i mars, merparten av 
de lokalerna är också uthyrda. I Mell-
ringestaden har fd storköket byggts om 
till skollokaler som tagits i bruk till 
höstterminen och Örebro kommun hyr 
lokaler som tidigare hyrts av Big Bag. 
Örebrokompaniet har flyttat upp sin kon-
torsverksamhet i Medborgarhuset och 
Arbetsförmedlingen har flyttat in i kom-
paniets tidigare lokaler. En vattenskada 
inträffade i Stadsbyggnadshuset i augusti 
och medförde evakuering av stora delar av 
hyresgästens verksamhet under resterande 
del av året, två av evakueringslokalerna 
är i Örebroportens bestånd i Skebäck och 
bredvid Kexfabriken vid stationsområdet. 
Vattenskadan i Stadsbyggnadshuset är ett 
försäkringsärende och försäkringsbolaget 
kommer att ersätta skadan fullt ut förutom 
självrisken som uppgår till knappt 0,5 mkr, 
I samband med återställandet har vissa 
underhållsåtgärder vidtagits som till exem-
pel byte av elcentraler, vilka inte ersätts av 
försäkringsbolaget. 

FÖRSÄLJNINGAR
Speditören 7 och 8 har sålts till Asphol-
men Fastigheter, tillträde skedde 1 juni. 
Del av Pappersbruket Örebro 13 har under 
sommaren sålts till Örebro kommun, för 
vidare försäljning till E.ON, för byggna-
tion av transformatorstation. Atomen 1 har 
sålts till Fortifikationsverket med tillträde 
i december.

FÖRVÄRV
Flygplatsbyggnader på ca 9 300 kvadrat-
meter vid Örebro Airport har förvärvats 
då flygplats-bolaget vill fokusera på själva 
flygverksamheten och önskade en profes-
sionell fastighetsförvaltare för sina bygg-
nader. Örebroporten ägde sedan tidigare 
ca 10 000 kvadratmeter lokaler vid flyg-
platsen. Tillträde skedde under december.

OMBYGGNADER OCH PROJEKT
Upprustning av delar av Rudbeckskolan 
och Virginska skolan har fortsatt. Upp-
rustning av f d Skofabriken i Skebäck har 
projekteras och ombyggnationen påbörjas 
i början av 2017. Flera stora uppdrag är 
på planeringsstadiet såsom förberedelser 
för Kulturkvarteret samt upprustning och 
nybyggnation av kontorshus i Södra läk-
taren vid Behrn Arena Fotboll. Utredning 

pågår även om eventuell flytt av Örebro-
travet till Kvinnersta liksom framtiden för 
både Svampen och Svampenterminalen. 
Förvärv av Kvinnerstaområdet från Öre-
bro kommun förbereds. Planprogram-
arbete pågår för Brunnsparkenområdet, 
ännu oklart om möjligheterna till att kom-
pletteringsbebygga med bostäder i kanten 
av området.

BOLAGSFÖRÄNDRINGAR
I början av januari såldes en större ägar-
andel i Örebroläktaren AB till ÖSK 
Elitfotboll AB och hela aktieinnehavet 
i Västerporten Fastigheter i Örebro AB 
såldes till Örebrobostäder AB. Båda 
försäljningarna resulterade i reavinst. 
Övergången av alla verksamhetsanknutna 
administrativa system och sysslor i Väs-
terporten var klara vid halvårsskiftet. Den 
29 augusti tillträdde Örebroporten För-
valtning AB som delägare med 33 procent 
i Törsjö Logistik AB tillsammans med 
Catena Logistik AB och AB Lokalhusman 
i Örebro 2, syftet är att planlägga för kom-
mande logistikfastighet i Törsjö.

2016 I SAMMANDRAG

Rudbeckskolan. Kontorslokaler.
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Under sina år som vd för Örebro Airport har Mikael Smedberg 
fått se en stark utveckling på många plan. Flygplatsen har blivit 
en viktig faktor för regionen och för det svenska samhället i stort. 
Men vi har bara sett starten, mycket potential finns kvar, säger 
Smedberg i den här intervjun.

Vilket har varit det viktigaste steget för 
flygplatsen under din tid som vd?
– 2012 var ett brytår. Fram till dess var vi 
ett dotterbolag till Länstrafiken och någon 
egentlig utveckling skedde inte. Men 2012 
togs det glädjande och viktiga beslutet; vi 
ska satsa, vi ska uppåt. Från att ha fört en 
tynande tillvaro skulle det äntligen satsas 
på att flygplatsen skulle bli en bra flyg-
plats. Det spred ett enormt engagemang 
och stolthet bland alla som jobbar här, och 
det håller i sig än idag. Vi har både enormt 
kompetenta medarbetare och är Sveriges 
modernaste flygplats i förhållande till vår 
storlek. Inom vissa områden, till exempel 
fordonsparken, är vi den modernaste alla 
kategorier.
 
Hur viktig är flygplatsen för kommunen 
och regionen?
– Enormt viktig. Man brukar säga att för 
varje satsad krona på flygplatsen ger det 
tre tillbaka i form av etableringar och 

regional utveckling. Flygplatsen bidrar 
starkt till att regionen, inte minst Örebro, 
är attraktiv som etableringsplats idag. När 
den nya postterminalen skulle byggas i 
Hallsberg var det ett krav att det skulle 
finnas en flygplats i närheten. 

– Flygplatsen kommer att bli ännu 
viktigare i framtiden. Vi har bara sett 
starten för utvecklingen, det finns mycket 
outnyttjad potential kvar. Vi ska vara en 
generator för tillväxt och offensivitet i 
regionen. Det finns ett genuint stöd för 
flygplatsen hos många partier. Vad vi till-
sammans måste diskutera är hur Örebro 
flygplats ska utvecklas i nästa steg.

Vad är ditt svar på det?
– När det gäller persontrafiken är utma-
ningen att erbjuda ett bekvämt resande 
på olika sätt. Flygplatsen ska till exem-
pel ligga nära, det ska vara enkelt att ta 
sig hit, enkelt att checka in. Lokalerna 
måste utvecklas, de är trånga och inte 

ändamålsenliga längre, särskilt vid stora 
passagerarflöden. Tidigare har det byggts 
om inom ramen för det vi har. Nu måste 
det tas ett större grepp, och här ser jag 
styrkan med att ha Örebroporten som 
förvaltare och lokalutvecklare. I takt med 
att flygplatsen utvecklas måste vi också se 
över behovet av hyrbilar, bussanslutning, 
konferensmöjligheter och boende.

Vilka krav har marknaden på   
Örebro Airport?
– Det ska finnas en flyglinje som går till 
en attraktiv plats. Det har vi i och med 
vår Köpenhamnslinje. Det ska finnas ett 
samarbete med SAS, vilket vi också har. 
Resenärerna vill komma så nära avgången 
som möjligt; parkering och incheckning 
ska ligga nära. Även de parametrarna 
uppfylls. Det som behövs är en översyn av 
logistiken i lokalerna.

– Positivt för vår del är att resenärerna 
är villiga att betala upp till 400 kronor mer 

HYRESGÄSTER

Mikael Smedberg, vd Örebro Airport

”Flygplatsen ska vara 
en generator för tillväxt 
och offensivitet i regionen”
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för att kunna flyga från Örebro istället för 
Arlanda. Det är fullt förståligt, eftersom 
det tar två och en halv timme längre enkel 
resa till Arlanda än till flygplatsen här.

Hur är läget när det gäller 
Köpenhamnslinjen?
– Den sätter sig allt mer och vi har en sta-
bil passagerarvolym på de flesta avgångar. 
Tack vare Köpehamnslinjen kan vi kom-
municera budskapet ”Från Örebro till hela 
världen”. På sikt ser jag att vi kan erbjuda 
fler avgångar till Köpenhamn.

Fraktsidan då, där är ju Örebro Airport   
en av de största aktörerna?
– Vi ligger på fjärde plats efter Arlanda, 
Landvetter och Sturup i kilo hanterat 
gods. Vårt mål är att bli trea. Vi har faci-
liteterna, ett attraktivt läge och vi har ota-
liga gånger visat vår mycket höga hand-
lingsberedskap. Inte minst när det gäller 
transporter till krisområden ute i världen. 
Vi är också snabba att hantera processen 
när fraktföretag vill etablera sig här.

Start- och landningsbanan på flygplatsen 
har förlängts från 2 600 till 3 280 meter. 
Hur viktigt är det?
– Det sänder en jätteviktig signal till 
omvärlden – vi satsar! Framför allt är det 
viktigt för fraktsidan att vi visar att vi är 
en stabil partner som ser framåt. Den nya 
landningsbanan möjliggör också långdis-
tansflygningar utan mellanlandningar. Det 
belastar miljön mindre och innebär dess-
utom att vi på allvar kan konkurrera med 
Arlanda, Landvetter och Sturup både när 
det gäller frakt- och persontrafik.

HYRESGÄSTER

Mikael Smedberg, vd, Örebro Airport.
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Victoria Hansen.

HYRESGÄSTER

Strategiskt läge  
nära Örebro
Örebro Airport är strategiskt 
belägen 12 kilometer väster om 
Örebro, nära korsningen mellan 
E18 och E20. Den öppnades 1979 
och är idag en av Sveriges största 
charter och fraktflygplatser.

Ägare Örebro Läns Flygplats AB
Region Örebro län, Örebro kom-
mun, Karlskoga kommun och 
Kumla kommun.

Lokalyta/fastighetsägare
Cirka 20 000 kvm som ägs och 
förvaltas av Örebroporten.

Företag på området
TAM (Täby Maintenance AB), 
TNT Sverige (frakt), DHL Express 
(frakt), Örebro Express (express-
transporter), LVJ Lastvagnar & 
Autoexperten, Charterbaren, ME 
Larssons Entreprenad, Örebro 
Aiport, Gränspolisen, ACR Sweden 
AB (trafikledning), CSG (bevak-
ningstjänster). Cirka 400 personer 
arbetar på området.

Skandinaviens fraktnav
Örebro Airport kallas Skandina-
viens fraktnav och är idag Sveriges 
fjärde största fraktflygplats. Det 
strategiska läget och det faktum 
att flygplatsen kan ta emot och 
hantera världens största fraktplan 
är några av förklaringarna till den 
starka utvecklingen. Lika viktig är 
flygplatsens höga kompetens- och 
servicenivå och expertisen kring 
stora och komplexa ad hoc-
uppdrag. Örebro Airport erbjuder 
dessutom alla typer av frakthan-
tering för alla transportsätt, lastbil, 
sjö och flyg.
     Försvarsmakten och Myndighe-
ten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) är två stora kunder 
som använder flygplatsen som 
nav för att sända iväg material och 
utrustning till olika insatser runt om 
i världen.

Resmål
Reguljärflyg: Malmö, Köpenhamn 
och Groningen.
Charter: Turkiet (Antalya), Portu-
gal (Madeira, Azorerna), Spanien 
(Gran Canaria, Palma de Mallorca, 
Teneriffa, Costa de Almeria), Thai-
land (Phuket), Grekland (Rhodos, 
Kreta), Cypern (Larnaca), Kroatien 
(Split), Italien (Sardinien)

Källa: orebroairport.se
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Ingen lek i
flygledartornet

Flygbranschen består av massor med 
facktermer, de flesta på engelska. Låt oss 
börja med hur Victoria Hansen är betitlad. 
Först är hon flygledare. Sedan operativt 
ansvarig för flygtrafikledningen i Örebro 
–  CO ATS (Chief Operations, Air Traffic 
Service) för entreprenören som betjänar 
flygledartornet på Örebro Airport. 

– Vi ansvarar för flygplatsens manöver-
område; banan och luften. Området inne-
fattar taxibanan, marken runt banan och 
själva start- och landningsbanan, förklarar 
hon när vi träffas i flygledartornet.

– När jag loggar in är jag 100 procent 
närvarande just här. Vi ska vara effektiva 
och agera i nuet. Och när nuet tillåter 
är jag och mina kollegor experter på att 
slappna av, säger Victoria och ler.

Hon tar oss med in i en flygledares 
värld och ansvar.

– Runt Örebro finns ett luftrum som 
sträcker sig 3 000 meter upp i luften från 
Örebro i väster, vidare ner mot Askersund 
i söder, Arboga/Köping i öster och Nora 
i norr. Luften ovanför 3 000 meter över-
vakas av kontrollcentraler i Stockholm 
och Malmö. Sektorn runt Örebro är min 
luft och i den är det mitt jobb att separera 
trafiken så att det blir säkert att flyga. I 
höjdled måste det vara 300 meter mellan 
planen och i sidled sex kilometer.

När ett plan lämnar Örebro Airport 
inleds en process som följer planet från 

start till landning, var det än är i världen.
– Då kontaktar jag flygledaren i nästa 

sektor som aktiverar samma flygning i sitt 
system. Planet får samtidigt en fyrsiffrig 
kod, ett ID för just det planet, och en 
radiofrekvens som kommunicerar med 
flygledaren i nästa sektor. Så där håller det 
på i sektor efter sektor tills planet når sin 
destination. Så här fungerar det över hela 
världen. Vi är en spelare i ett jättestort lag.

Innebär det att Victoria och hennes 
fem kollegor i Örebro-tornet kan arbeta på 
vilken flygplats som helst? Nej, inte alls, 
förklarar hon och kommer automatiskt in 
på hur man blir flygledare.

– Det är en eftergymnasial utbildning 
med betygskrav i matte, engelska och 
svenska. För att bli antagen genomgår 
man också ett lämplighetstest och en 
läkarundersökning. Utbildningen är på 1,5 
år och efter utbildningens slut får man ett 
elevcertifikat. Man går som elev på sitt 
tjänsteställe, till exempel Örebro, och sit-
ter med en instruktör. Successivt får man 
arbeta mer och mer självständigt och till 
slut avgör instruktören att man kan jobba 
helt på egen hand och får sitt flygledarcer-
tifikat och lokal behörighet. Det kan ta upp 
till ett år.

– Varje år genomgår vi ett praktiskt 
och teoretiskt prov och läkarundersöks. 
Skulle jag vara borta sex månader av 
någon anledning blir jag automatiskt 

elev igen. Jag behåller visserligen mitt 
certifikat, men har ingen behörighet att 
jobba som flygledare. Behörigheten gäl-
ler endast på mitt tjänsteställe. Skulle jag 
vilja flytta till Karlstad flygplats får jag 
börja om som elev.

En flygledare jobbar oftast ensam. 
Under kortare perioder, mellan byten, 
händer det att det finns två i tornet. Men 
det är alltid en som är ansvarig. Och det 
finns ett outtalat kontrakt att alltid stanna 
kvar och stötta kollegan om något skulle 
inträffa i samband med ett byte. 

– Det är viktigt att man kan tänka 
logiskt, kan samarbeta och att man är 
stresstålig. Medicinskt måste man vara 
frisk och får inte ha diabetes, epilepsi eller 
dålig syn. 

– Dagarna är olika, men tidtabellen den 
samma. Det är lite av tjusningen också, 
att man inte vet hur en dag här uppe blir 
när man går hemifrån. Ett yrke som är 
sekundoperativt, här är fyra minuter alltid 
fyra minuter, aldrig mer eller mindre. 

Många tror att man måste vara flygin-
tresserad för att bli flygledare. Det är inte 
sant, menar Victoria.

– Flygledare är ett serviceyrke med 
säkerhet i fokus. Det handlar om så 
mycket mer än enbart flyg, och allra mest 
om logistik.

Någon lek är det dock inte. Och kom-
mer aldrig att bli.

HYRESGÄSTER

Det är ingen lek, som man brukar säga för att betona att något ställer 
extra höga krav, är komplext och svårt. På en flygledare ställs det 
nästan samma krav som på en brandman, en akutläkare eller någon 
som arbetar på ett kärnkraftverk. Och om du tror att flygledaryrket 
bara handlar om flyg tror du fel.
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Heathrow. Flygsäkerhet är den största frå-
gan på alla flygplatser. Den måste upprätt-
hållas och är lika på alla flygplatser runt 
om i världen, förklarar Johan.

Flygsäkerheten styrs internationellt av 
ICAO, som är flygets säkerhetsorganisa-
tion och är äldre än FN. I Europa är EASA 
det övergripande säkerhetsorganet och i 
Sverige ligger flygsäkerhetsansvaret på 
Transportstyrelsen. Stickprov och kontrol-
ler görs med jämna mellanrum.

– Egenkontroll och kontroll av medar-
betare är något vi jobbar med kontinuer-
ligt. Flygbolagen gör också själva tester 
av personal och utrustning.

Han fortsätter:
– När det gäller säkerhet kan vi när 

som helst få nya direktiv beroende på vad 
som händer i omvärlden. 

Örebro Airport är Sveriges främsta 
flygplats när det gäller ad hoc-insatser, det 
vill säga extraordinära transporter vid till 
exempel naturkatastrofer och transporter 
av organ (ambulansflyg).

NÄR DET KNALLGULA FRAKTPLANET från 
DHL taxar in på plattan längst bort på 
Örebro Airport är den en tidig och rätt 
ruggig morgon. John Fennhagen, flyg-
platsarbetare och team leader, har varit 
med om det förr. Både ruggiga morgnar 
och den minutiösa beredskapen när ett 
fraktplan landar.
– Fast idag är det ändå ganska varmt, ler 
han och svingar sig upp i high-loadern.

Den stora maskinen är, som namnet 
antyder, anpassad för att lossa och lasta 
gods på hög höjd. John är en av dem på 
flygplatsen som har licens att köra high-
loadern. Han har för övrigt licens för flyg-
platsens samtliga fordon, vilket är sällsynt 
i branschen.

Nu kör han fram high-loadern mot den 
vänstra sidan av DHL-planet, där en stor 
lucka har öppnats. High-loadern består 
av två lastbryggor. Han manövrerar den 
ena mot öppningen och avvaktar medan 
de första så kallade flygburkarna med 
gods transporteras ut på bryggan. Sedan 
sänker han bryggan och låter godset med 
automatik flyttas till den andra bryggan på 
high-loadern. Där tas det om hand av ett 
annat lastfordon som transporterar godset 
till en närliggande terminal. Proceduren 
upprepas tills planet är tomt på gods.  

NÅGRA TIMMAR SENARE träffar vi verk-
samhetsansvarige Johan Ljungberg. Ett 
charterflyg ska strax ge sig iväg och 
incheckningshallen börjar fyllas. Alla 
passagerare genomgår samma rigorösa 
säkerhetskontroll som på internationella 
storflygplatser

– Örebro Airport är lika säker som 

HYRESGÄSTER

Bakom kulisserna 
på Örebro Airport
Incheckning, säkerhetskontroll, start, landning, bagageutlämning. Det är vad de 
flesta resenärer upplever av Örebro Airport. Vi följde med bakom kulisserna.

Johan Ljungberg, verksamhetsansvarig.
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HYRESGÄSTER

– För Försvaret och MSB (Myndigheten 
för säkerhet och beredskap) är vi huvud-
flygplats i Sverige.

På Örebro Airport följer man ett sär-
skilt schema för brand- och säkerhetsöv-
ningar. På området finns en brandövnings-
plats med ett gammalt flygplan som man 
övar på vid olika släckinsatser.

– Vi har brandövningar 14 gånger om 
året och en stor haveriövning vartannat 
år. En sådan berör runt 400 personer och 
innefattar alla samhällsfunktioner, förkla-
rar Johan Ljungberg.

Han tar oss med och visar flygplatsens 
fordonspark.

– Vi är Sveriges mest välutrustade 
flygplats i förhållande till storlek. Ingen 
maskin här inne är äldre än två år, säger 
han.

Där finns en så kallad push-back som 

flyttar flygplan på upp till 600 ton. Vid 
sidan av den står en medical-lift som ser-
var funktionshindrade vid av- och påstig-
ning. Strax intill finns två trappbilar, varav 
en eldriven. High-loadern, som vi har sett 
tidigare, är störst i Europa och lyfter 35 
ton.

I ETT ANNAT GARAGE står flygplatsens två 
brandbilar samt en avisningsbil. Avis-
ningsbilens båda munstycken sprutar en 
80-gradig glykosblandning på flygplanets 
vingar före start. Den når 18 meter upp 
och får endast användas på en speciell 
platta på området. Vattnet från behand-
lingen tas till vara och återanvänds.

Brandbilarna är ett kapitel för sig när 
det gäller prestanda. Särskilt den ena, en 
ny Scania, som kallas Buffalo, är något i 
hästväg. När John Fennhagen, kliver upp 

på förarplatsen och startar motorn känns 
den inneboende kraften i hela kroppen.

En insatsledare och tre-åtta brandmän 
ingår i flygplatsens räddningsstyrka. De 
jobbar också med lossning och lastning av 
flygplan.

– Tre minuter efter larm ska vi hinna 
nå änden av start-och landningsbanan, 
säger John och styr Buffalon ut ur garaget.

Han tar oss med till utkanten av plat-
tan. Det är dags för demonstration. Buf-
falons tank kan ta 10 000 liter vatten och 
kanonen på taket ovanför förarhytten kan 
spruta 2 500 liter vatten och skumvätska i 
minuten. Det tar alltså endast fyra minuter 
att tömma tanken. John vänder sig om och 
frågar om vi kan gissa vilken kastlängd 
kanonen har, det vill säga hur långt den 
kan spruta. Av hans leende att döma kom-
mer vi inte särskilt nära.

– Så här långt, säger han och trycker på 
en knapp.

Ett väsande hörs, det rister till i brand-
bilen och en enorm vattenkaskad landar 
på gräset längre fram. 80 meter! Usain 
Bolt skulle ligga kvar i startblocken när 
vattnet tog mark, så snabbt går det.

 Det är tomt och tyst i inchecknings-
hallen när vi tackar Johan Ljungberg för 
rundvandringen en stund senare. Tidig 
morgon har blivit sen eftermiddag. Det 
ruggigt mörka och disiga har övergått till 
en hyfsat klar himmel. Snart ska planet 
från Köpenhamn landa. Business as usual 
på Örebro Airport.
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HYRESGÄSTER

Virginska får  
större lokaler
För fyra år sedan flyttade Atlas Copco in 
sin teknikorganisation i delar av Virginska 
gymnasiets lokaler. Nu flyttar Atlas ut – 
och skolan får nya undervisningslokaler.

Lokalerna har använts av Atlas Copcos 
division Underground Rock Excavation. 
Nu lämnar företaget ett av de tre plan man 
har haft i Virginska. Det innebär att skolan 
har fått 1 500 kvadratmeter större yta.

– Lokalerna är under utveckling och 
kommer att användas av Virginska idrotts-
program, säger Mikael Walter, förvaltare 
på Örebroporten. 

Skofabriken i Skebäck genomgår en 
omfattande renovering. 
 – Vi rustar en del av fastigheten 
och skapar moderna kontorslokaler 
där Futurum Fastigheter i Örebro 
AB ska flytta in hösten 2017, säger 
Erik Cederlöf, uthyrningsansvarig 
på Örebroporten.

Kembels skofabrik var en av de 
största skofabrikerna i Örebro under 
skoindustrins glansperiod på 1950-
talet. Skoproduktionen i fastigheten 
lades ner 1967. Sedan dess har delar 
av fastigheten använts som kontors-
lokaler, medan resten stått i princip 
oanvänd. 

– Det är den delen vi rustar. Futu-
rum Fastigheter som sitter på fyra 
plan i samma fastighet i dag ska 
flytta till den nyrenoverade delen 
och kommer då att ha sin verksam-
het på ett plan, säger Erik Cederlöf.

Den del som rustas är en typisk 
industrifastighet som fram till nu har 
varit i ganska dåligt skick. Nu kom-
mer lokalernas karaktär och möjlig-
heter att tas tillvara fullt ut.

– Vi renoverar fasaden och byter 
ut alla installationer. Invändigt är det 
högt i tak och stora fönster, vilket vi 
givetvis kommer att behålla när vi 
nu skapar moderna kontorslokaler 
med industrikaraktär.

Modernt kontor 
med industrikaraktär

Förslagskiss.
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HYRESGÄSTER

De som besöker Conventum Arena får 
numera en mycket bättre ljudupplevelse 
än tidigare. Anledning: nya ljudplattor i 
taket.

– Vi har fått jättebra förutsättningar att 
arrangera ännu bättre konserter, säger 
Fredrik ”Mudda” Johansson, nöjesansva-
rig på Conventum.

Varje år arrangeras 15–20 konserter 
i Conventum Arena. Nu kommer de att 
hålla högre kvalitet ljudmässigt än förr.
 – Utvecklingen i arenan är att vi 
arrangerar fler och fler konserter och där-

med tar in mer och mer människor. Det 
ställer krav på att vi har en miljö som kla-
rar sorlande ljud och högre ljudfrekvenser. 
Att uppgradera de akustiska förutsättning-
arna har varit en viktig fråga för oss, säger 
Fredrik Johansson.

Det är det som nu har skett. Örebropor-
ten har satt upp ljudplattor i taket som gör 
att akustiken blir bättre. 

– Vi är jätteglada för investeringen. Det 
betyder väldigt mycket för den ljudmässiga 
upplevelsen i arenan. Vi har nu en mycket 
bättre arena i förhållande till storlek, vilket 
vi inte hade tidigare, säger Fredrik.

För publiken låter det bättre. Och för den 
som står bakom mixerbordet går det att 
hantera ljudet bättre än tidigare.

– Det finns nu möjlighet att arbeta med 
ljudet på ett annat sätt, förutsatt att rätt 
person står bakom spakarna, säger Fred-
rik, som tycker att investeringen också 
skickar en signal på ett övergripande plan.

– Det visar att vi tar hand om våra are-
nor i Örebro. Att vi vill och kan utveckla 
dem. Och det är viktigt om vi ska fortsätta 
resan att bli en ännu bättre evenemangs-
stad på sikt. 

Skön musik i ”Muddas” öron

Spontana möten 
och kreativ miljö  
på Eyraporten
Kommersiella lokaler i tre plan och en moder-
nisering av de publika ytorna. Det är grund-
tanken bakom den kommande renoveringen 
av Eyraporten (f d Södra läktaren) på Behrn 
Arena.

En detaljplan är framtagen och projekteringen 
kommer att intensifieras under året. Någon 
tidplan är ännu inte klar.

– Den hänger på när vi får klart med hyres-
gäster till kontorslokalerna. Den delen ska 
finansiera delar av renoveringen, säger Erik 
Cederlöf, uthyrningsansvarig på Örebroporten.

Kontorslokalerna omfattar hela 6 000 kva-
dratmeter.

– De kommer att hyras ut även i mindre 
enheter, ner till 200 kvadratmeter. På det viset 
får vi en bredare målgrupp att vända oss till, 
säger Erik.

När Eyraporten blir klar har samtliga läk-
tare på Behrn Arena rustats upp. 

– Man kan säga att den sista pusselbiten 
faller på plats och arenan blir komplett.
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Mellringe.
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MELLRINGE

När Mellringe var ett mentalsjukhus

Historisk förebild 
inom modern 
mentalsjukvård
Numera heter det psykiatrisk avdelning och 
är ofta integrerad med resten av verksam-
heten i ett vanligt sjukhus. För inte så länge 
sedan hette det mentalsjukhus. Mellringe 
var ett av dem.

Den 24 oktober 1963. En viktig dag i Örebros läns 
landstings historia. Länets nya mentalsjukhus ska 
invigas och 130 av riksdagens ledamöter är på plats, 
däribland statsminister Tage Erlander. Det nya sjuk-
huset ligger nordväst om stadens centrum och består 
av 14 byggnader på nästan 29 000 kvadratmeter. 
Bygget har pågått i fem år, men redan 1952 började 
landstinget förhandla med staten om den framtida 
mentalsjukvården.

Mellringe och Bollnäs var de två sista mental-
sjukhusen som byggdes i Sverige, och Mellringe var 
länge en förebild av modernitet.
Redan från början drev Örebro läns landsting sjuk-
huset på entreprenad från staten, och landstinget 
tog formellt över verksamheten den 1 januari 1967. 
Samtidigt blev sjukhuset en del av det dåvarande 
Regionsjukhuset, under namnet Mellringe klinikerna.

Sjukhuset hade vid starten 717 vårdplatser, 
fördelade på 24 vårdavdelningar med 30 patienter 
i vardera, utom en avdelning som hade 27 vårdplat-
ser. Det fanns inte någon fast paviljong på sjukhuset, 
därför fick mycket vårdkrävande patienter vårdas 
vid andra mentalsjukhus. Sjukhuset hade 18 läkar-
tjänster; sex överläkare, tre biträdande överläkare 
och nio underläkare. Sjukhuset var uppdelat på 
fem kliniker. Förutom vårdpaviljonger fanns tre 
centrumbyggnader – medicinskt centrum, kök- och 
matsalsbyggnad, samt terapibyggnad. 

Källa: Wikipedia med referenser till tryckta källor som bland annat 
Landstingsnytt nr. 6 1963: Temanummer om Mellringe sjukhus 
och Mellringe sjukhus - organisation och verksamhet,
 Örebro läns landsting 1966. Bi
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MELLRINGE

I elva år har Jan Almgren varit rek-
tor på Mellringeskolan, som växer i 
takt med att Örebro expanderar.
 – Området är lugnt och det fung-
erar bra att bedriva skolverksamhet 
här. Men snart växer vi ur kostymen 
eftersom det byggs mycket i närhe-
ten och vi får allt fler elever.
Mellringeskolan är en F-9-skola som 
skiljer sig från andra skolor på flera sätt. 
Skolan är först i Örebro kommun med 
att lansera ett tvålärarsystem i svenska, 
engelska, matematik, SO och NO. Skolan 
drivs också på intraprenad, vilket innebär 

att skolan har större frihet inom ett antal 
områden, bland annat hur man hanterar 
ekonomiska överskott. Och så utemiljön! 
De cirka 630 eleverna har tillgång till en 
härlig parkmiljö. 

Jan Almgren är rektor för årskurs 7-9 
och en av två rektorer på skolan. Under 
alla hans år har han haft ett nära samar-
bete med Örebroporten.

– Vi har en ständig dialog med ”vår” 
fastighetsförvaltare på Örebroporten, 
säger Jan Almgren.

– Vi har fått mycket hjälp med att 
utveckla skolan lokalmässigt. Till det här 
läsåret gjordes en hemkunskapssal om till 
två, vilket gör det mycket lättare att sche-

malägga utbildningen. För några år sedan 
fick vi en ny NO-sal och inför det här 
läsåret byggdes det gamla Mellringeköket 
om till flera lärosalar för våra mellansta-
dieelever. Örebroporten följer sin under-
hållsplan och är bra på att hålla lokalerna 
fräscha. Det bidrar i sin tur att vi trivs här 
och kan bedriva en bra utbildning.

Det enda orosmolnet är som sagt att 
skolan riskerar att bli för liten om antalet 
elever fortsätter att öka. Ytterligare ett par 
klasser finns det utrymme för, sedan bör-
jar kostymen bli för trång. 

– Om det blir aktuellt tror jag att vi hit-
tar en lösning. Både vi och Örebroporten 
får ta fram våra kreativa sidor. 

Växande skola med  
Örebros härligaste utemiljö

Jan Almgren, rektor, Mellringeskolan.
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MELLRINGE

Specialpedagogiska skolmyndigheten

”Utbildning är viktigt, ingen ska lämnas utanför”

Populär muslimsk friskola expanderar i Mellringe
etablerades i Örebro 1998 och sedan 12 år 
tillbaka finns man på Mellringeområdet.

– Vi trivs jättebra, området är väldigt 
fint, säger Burhan Ali som varit skolans 
rektor i tio år.

Skolan är en F-6-skola med totalt 165 
elever i skolverksamheten och 80 barn i 
förskola.

– Större delen av skolverksamheten 
ligger här i Mellringe, men vi har också 
lokaler i Vivalla, där även förskolan finns, 
förklarar Burhan.

Liksom Mellringeskolan är även Al 
Azhar en populär skola.

– Vi fortsätter växa, och då är det 
viktigt att få ihop det med undervisnings-
lokaler och andra utrymmen. Det får vi, 
mycket tack vare att Örebroporten lyssnar 
och förstår våra behov. Vi är nöjda med 
vår hyresvärd.

När Burhan Ali började som 
rektor hade Al-Azharskolan 75 
elever. Idag har elevantalet mer 
än fördubblats och en förskola har 
tillkommit. 

– Eleverna kommer från hela kommunen 
och även från kommuner i närheten, som 
Kumla, berättar han.

Al-Azharskolan är en friskola med 
muslimsk profil som har Al-Azharstiftel-
sen i Stockholm som huvudman. Skolan 

Sedan början av 2000-talet har 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
haft sina lokaler på Mellringe-området. 
Då som nu har verksamheten samma 
inriktning.

– Barn, unga och vuxna med funktions-
nedsättning ska ha förutsättningar att 
nå målen med sin utbildning, säger Per 
Ekström, enhetschef i Örebro.

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) är den största statliga skolmyn-
digheten i Sverige, större än Skolverket 
och Skolinspektionen tillsammans. För 

att skapa en likvärdig utbildning för alla 
erbjuder SPSM bland annat specialpeda-
gogiskt stöd och undervisning i special-
skolor som Birgittaskolan i Örebro. Med 
specialpedagogiskt stöd menas anpassning 
till lärmiljön på olika sätt. Den bedöms 
från fall till fall beroende på typ av funk-
tionsnedsättning.

– Vi är en samarbetspartner till försko-
lor, skolor och vuxenutbildningar. De kan 
vända sig till oss för att få hjälp och råd-
givning i specialpedagogiska frågor, säger 
Per Ekström.

Stödet som SPSM står för kan handla 

om till exempel individens lärande och 
pedagogers arbete.

– Den kompetens vi erbjuder komplet-
terar kommunernas och skolornas egna 
resurser. Vi har ett 20-tal rådgivare som 
hjälper skolorna och stöttar personal. De 
är specialister inom olika funktionsned-
sättningsområden.

Specialskolemyndighetens mellersta 
region har sitt regionkontor i Örebro med 
ansvar för Värmland, Dalarna, Västman-
land, Södermanland, Östergötland  och 
Örebro län. 

– Behovet av vårt stöd ökar, det ser 

Burhan Ali, rektor, Al-Azharskolan.

22

22

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2016



MELLRINGE

vi på frekvensen av uppdrag och förfråg-
ningar. Det är tydligt att man blir mer 
uppmärksamma på utmaningar ute i verk-
samheterna, säger Per Ekström.

Han menar att SPSM bedriver en posi-
tiv och betydelsefull verksamhet.

– Utbildning är viktigt, och vi job-
bar för att ingen ska lämnas utanför. Vår 
verksamhet bygger på samverkan och 
delaktighet. Vi löser frågor tillsammans 
med personalen. Och eleverna, barn som 
vuxen, är delaktiga. Deras argument är 
viktiga för oss.

Leif Eriksson fick idén på 1990-
talet. Den 4 juni 2005 invigdes Bru-
karhuset. Idag sitter 39 handikapp-
föreningar under ett och samma 
tak i Mellringe – och samarbetet 
mellan de olika handikapporgani-
sationerna fungerar mycket bra. 
Precis som det var meningen.

Brukarhuset i Mellringe är visionen som 
blev verklighet.

– Tidigare hade några av föreningarna 
egna kontor. Andra satt tillsammans, fast 
på olika ställen i stan. Det blev för långt 
mellan oss och samarbetet fungerade inte 
som det skulle, säger Leif Eriksson, sty-
relseordförande i Brukarhuset.

Det gjorde att organisationerna inte 
blev en enad påverkansfaktor i diskus-
sionerna med dåvarande landstinget, idag 
Region Örebro län.

– Idag är det annorlunda. Vi sitter 

Brukarhuset – vision som blev verklighet

under samma tak, har nära till varandra 
och kan prata ihop oss på ett bra sätt när 
det gäller frågor som är viktiga för oss, till 
exempel rehabilitering och tillgänglighet. 
Dessutom har vi fått en helt annan inblick 
och förståelse för varandras verksamheter, 
säger Leif.

När Brukarhuset letade lokaler sökte 
man på bred front i Örebro. 

– Vi bjöd in de stora fastighetsägarna, och 
valet föll till slut på den lokal vi har idag. 
Direkt när jag kom in kände jag att ”här 
ska vi vara”. Samarbetet med Örebro-
porten fungerar bra, vi har fått lokalerna 
anpassade efter våra behov. Vi har fått det 
som vi önskade från början.

Per Ekström, enhetschef, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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Av Örebro kommuns 54 grupper för 
daglig verksamhet är fyra knutna 
till lokalerna på Mellringevägen 98. 
Här får ett 20-tal deltagare sin dag-
liga sysselsättning utifrån behov, 
önskemål och intresse.
 – Det är en glädjefylld verk-
samhet, säger Maria Reuterhäll, 
enhetschef.

Den dagliga verksamheten på Mellringe-
vägen 98 drivs enligt LSS (Lagen om stöd 
och service till personer med funktions-
nedsättning). 

– För vår del handlar det om personer 
med autism, utvecklingsstörning eller för-
värvad hjärnskada i vuxen ålder, berättar 
Maria.

– Vi flyttade in under våren 2015. 

Lokalerna är anpassade till vår verksam-
het med handikapptoalett, grupprum, 
arbetsrum för personalen och ett antal 
mindre rum för olika aktiviteter.

Några exempel på aktiviteter är ska-
pande, musik, teater, vedhuggning samt 
friskvård. 

– Och så utför några av våra deltagare 
transportuppdrag och viss fastighetssköt-
sel, säger Maria Reuterhäll.

Den dagliga verksamheten ska vara 
utvecklande och erbjuda både habilite-
rande insatser och träning för arbete och 
ett mer självständigt liv. Att delta är frivil-
ligt.

Vad är drivkraften för dig och övriga 
medarbetare?

– Att se hur deltagarna trivs i verk-
samheten och känner att de har en bra och 
meningsfull sysselsättning, är viktigt för 
vår verksamhet, säger Maria.

Daglig verksamhet på Mellringevägen 98

Glädje och gemenskap 
i anpassade lokaler

Fotnot: De grupper som finns på Mellringevägen 
98 är Ekkulla, Eketorpet, Karlslundsgruppen och 
Nyponlunden. På Ekkulla utförs hantverk, enklare 
matlagning och pyssel, medan Eketorpet arbetar 
med utesysslor som vedhuggning. Två dagar i 
veckan jobbar man i ett torp i Kvinnersta. Karlslunds-
gruppen utför transportuppdrag och fastighets-
skötsel. Nyponlunden är en individuellt anpassad 
verksamhet.

Maria Reuterhäll, enhetschef.

MELLRINGE
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Med sin säregna form har Nova-
huset blivit ett landmärke vid 
Örebro universitet. När det kom-
mer till inomhusklimatet är en del 
av lösningarna lika kreativa som 
byggnadens design.

Novahuset är ett snålt hus. Det förbrukar 
inte mer energi än 30-35 kWh per år. Snålt 
är det däremot inte när det gäller antalet 
lösningar som är grunden till den låga 
energiförbrukningen.

Göran Köttö, förvaltare på Örebro-
porten, visar runt och berättar samtidigt 
om hur man går tillväga för att skapa ett 
behagligt klimat.

– Fjärrvärme och fjärrkyla reglerar 
klimatet. Ventilationen är behovsanpassad, 
det vill säga ju mer folk som vistas här, 
desto mer ökar ventilationen, säger han.

Hela huset drivs av sex ventilationsaggre-
gat varav fyra av dem arbetar parallellt. 
De båda övriga startar när närvaron i huset 
är hög, och temperaturen och koldioxid-
halten stiger.

– Det finns givare i hela huset som 
känner av hur mycket luft som behövs, 
säger Göran och fortsätter:

– Att behovsanpassa klimatet blir allt 
vanligare, speciellt i publika byggnader 
där mycket folk passerar under ett dygn. 
Ventilation kostar pengar, därför är det 
självklart att ventilera i förhållande till hur 
byggnaden belastas, säger Göran.

Novahuset har stora glasytor som 
absorberar och släpper igenom mycket 
värme. För att motverka detta finns stora 
solgardiner i de allmänna utrymmena 
och utvändiga persienner på kontoren. På 
byggnadens tak finns en solcellsanlägg-
ning som bidrar till energiförsörjningen.

– Anläggningen ger upp till 33 000 kWh 
egenproducerad solel per år, berättar Göran.

Vackra Aula Nova är byggnadens 
enskilt största rum med plats för 500 
personer. Här ventileras scenen och den 
publika delen separat. Ja, faktum är att 
varje sittplats ventileras var och en för sig.

– I aulan mäter vi också kontinuerligt 
koldioxidhalten i luften. Ju fler människor, 
desto högre halt. Beroende på hur hög 
halten är, kan vi ställa in ventilationen 
på mellan 1 000 och 6 000 liter luft per 
sekund.

I den 7 900 kvadratmeter stora bygg-
naden finns Handelshögskolan, student-
föreningen Sesam och organisationer som 
jobbar med företagsutveckling. Det hän-
der säkert att de som jobbar och studerar 
här då och då klagar över för hög arbets-
belastning. Men de kan knappast klaga på 
klimatet.

Behovsanpassat i Novahuset

MIJÖ

Göran Köttö, förvaltare, Örebroporten.
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Örebroporten följer 
Örebro kommuns 
klimatstrategi
Örebro kommuns klimatstrategi 
beskriver mål, delmål och förslag 
på möjliga åtgärder till 2020 res-
pektive 2030. 

För Örebroportens del innebär 
strategin bland annat att vi ska till 
2030 minska användningen av el 
och fjärrvärme samt bidra till ökad 
produktion av förnybar energi.

Kommunens klimatstrategi 
består av två delar; en för den egna 
organisationen och en som gäller 
för alla som bor, verkar och färdas 
inom kommunens gränser.

För den egna organisationen, 
där Örebroporten ingår, finns ett 
stort antal delmål. Några exempel:
•  Den årliga användningen av el 

och fjärrvärme ska fram till 2030 
ha minskat med 39 respektive 
34 GWh jämfört med 2014.

•  Klimatbelastningen från bygg-
entreprenader och byggproduk-
ter ska minska.

•  Kommunen ska bidra till att 
det årliga bidraget av förnybar 
energi och biogas till 2030 ska 
öka med 129 respektive 22 GWh 
jämfört med 2014.

•  Upphandling ska användas som 
verktyg för att minska Örebro 
kommuns miljöpåverkan.

Örebroporten har i sin verksamhet 
huvudansvar för att:
•  Den årliga användningen av 

el och fjärrvärme till 2030 ska 
ha minskat med 5,8 respektive 
4,1 GWh jämfört med 2014.

•  Bidra till ökad produktion av 
förnybar energi med 0,5 GWh 
fram till 2020.

Källa: Örebro kommuns klimatstrategi, 
ww.orebro.se

Smart energisystem tar tillvara  
spillvärme från Behrn Arena
Värmen som kylmaskinerna i 
Behrn Arena Ishallen alstrar har 
tidigare ventilerats bort. Nu tar vi 
tillvara spillvärmen och med en ny 
typ av värmeväxlare återanvänds 
den som fjärrvärme till bostäder. 
Dessutom försvinner bullrande 
ventilation. Allt det här är resul-
tatet av ett samarbete med Eon 
Värme.

Örebroporten och Eon har tillsammans 
tagit fram en energilösning för att ta vara 
på värmen som alstras när det görs is i 
ishockey- och bandyhallen. För precis 

som baksidan på ett ordinärt kylskåp för 
hemmabruk blir varm, uppstår värme när 
hockey- och bandyisar ska frysas. Med 
hjälp av en ny konstruktion av värme-
växlare kan energin återanvändas och 
föras tillbaka ut på fjärrvärmenätet och 
där användas för årskonsumtionen av 
fjärrvärme till 200 villor.

Det nya smarta miljövänliga ener-
gisystemet är det första i sitt slag. Och 
det innebär inte bara att spillvärmen tas 
om hand och gör nytta. En annan fördel 
är att fläktarna på taket, som tidigare 
pumpade ut varmluften från arenan, inte 
längre behövs. Den funktionen tas nu 
bort och bullret minskar drastiskt. 

Behrn Arena Ishall.
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Svenska Kammarorkestern är unik 
med sitt tonspråk och sin ambition 
att hela tiden tänja gränser. Lika 
unikt är huset de spelar i – klimat-
mässigt. 

För gemene man märks ombyggnaden 
av Örebro Konserthus främst exteriört 
och inne i foajén. För musikerna i Örebro 
Kammarorkester märks den också i form 
av bättre ljud och ett förbättrat inom-
husklimat, där stor hänsyn har tagits till 
temperatur och befuktad luft. 

Befuktad luft – varför är det så viktigt?
– Instrumenten är extremt känsliga. I 

en stråke märks fuktsvängningar direkt 
och musikern är tvungen att spänna eller 
släppa spänningen i stråken om fukten 
varierar, säger Göran Köttö.

Före ombyggnaden befuktades endast 

vissa delar av konserthuset. Nu befuk-
tas luften överallt, även i musikernas 
övningsrum. Den relativa fuktigheten i 
byggnaden ligger på 40-60 % RH per 
år. För att befukta luften så effektivt och 
jämnt som möjligt tas värmeenergin och 
fukten i lokalen tillvara.

– Vi återvinner värme/fukt och kör den 
genom dubbla värmeväxlare. Även det är 
unikt, och det beror just på kravet på rätt 
befuktning.

De båda värmeväxlarna återvinner 
värmen till konsertsalen och husets övriga 
delar. Anläggningen är anpassad för upp 
till 800 åskådare och 100 personer på 
scenen.

Vi står högst upp i huset och ser ut 
över konsertsalen. Göran pekar på ett 
antal stora hål högt upp på väggen på ena 
långsidan.

– Det där är scen- och publikventilatio-

MILJÖ

Befuktad luft är rätt melodi i konserthuset

nen. Den kan anpassas beroende på var i 
lokalen det pågår aktivitet. När musikerna 
övar är enbart scenventilationen på, när 
det är en konsert ventilerar vi hela salen.

Det optimala klimatet är fukten av 
noggranna kravspecifikationer, inte minst 
från konserthusets och orkesterns sida.

– De har varit involverade i allra hög-
sta grad och suttit med under hela resan. 
Det har varit ett bra samarbete som resul-
terat i att musikerna nu kan utöva sitt yrke 
fullt ut, säger Göran Köttö.

Fläktrummet.

Konserthusets scen, sett från taket.
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SAMARBETE

Den 1 augusti var det inflyttning i 
den nybyggda kommunala försko-
lan Författaren vid Vivallaringen. 
Ett första resultat av samarbetet 
mellan NA Bygg och Örebroporten 
som äger fastigheten tillsammans.

– Vi har samarbetat genom hela utveck-
lingsfasen och fortsätter nu med gemen-
sam förvaltning. Förhoppningsvis ska det 
här leda till fler projekt tillsammans, säger 
Thomas Jansson, vd för NA Bygg.

NA Bygg har tidigare gjort flera jobb 
åt Örebroporten som underleverantör. 
Förra året fördjupades samarbetet när 
Västerporten, då i Örebroportens ägo, 
gjorde en offentlig upphandling för att 
få in fler privata aktörer inom fastighets-
branschen i Vivalla och hitta en partner 

att bilda bolag tillsammans med. Bolaget 
blev Rörströms älven Fastighets AB, som 
ägs till lika delar av NA Bygg och Öre-
broporten.

– Vi vill på sikt gärna komma igång 
med egenutvecklade byggprojekt, och att 
investera tillsammans med Örebroporten 
är helt rätt och en bra början för oss, säger 
Thomas Jansson.

I upphandlingen av projektet ingick en 
social upphandling, som syftar till att ge 
långtidsarbetslösa i Vivalla jobb.

– Den typen av upphandling har vi 
arbetat med tidigare i mindre skala. 
Eftersom sociala upphandlingar blir allt 
vanligare är det viktigt för oss att skaffa 
erfarenhet och det här projektet var ett 
bra tillfälle. Nu utvecklades vårt åtagande 
och vi har haft flera projektanställda under 
byggets gång. En kille med utbildning till 

byggarbetsledare började som projektan-
ställd och har nu fått fast anställning hos 
oss.

Thomas Jansson menar att NA Bygg 
och Örebroporten kompletterar varandra 
som ägare och förvaltare av den nya för-
skolan.

– Örebroporten är bra på att utveckla 
projekt och förvalta fastigheter. Genom 
samarbetet får vi insikt i dessa frågor och 
blir en mer komplett partner. Vi lär oss av 
varandra.
 

Förskolan Författaren
Nybyggnation av förskola med fem avdelningar 
i Vivalla. Färdigställdes i juni 2016 och togs  
i bruk i augusti 2016.
Byggtid:  Augusti 2015 – juni 2016 
Investering: Cirka 28 Mkr 
Storlek:  1 000 kvm
Beställare:  Rörströmsälven Fastighets AB

Författaren – första resultatet 
av fördjupat samarbete

Thomas Jansson, vd, NA Bygg.

28

28

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2016



På väg mot en  
miljon besökare
Målet är 1 miljon besökare år 2020. 
Än har Gustavsvik en bit kvar dit. 
Men med hjälp av bland annat en 
ny masterplan är Bo Sandberg, ord-
förande i Gustavsviks Resorts AB, 
övertygad om att målet ska nås.
 – Gustavsvik är på väg att bli 
det vi vill. 

Sedan sex år har Gustavsvik 
Resorts AB, (ägd till 45 procent av 
Örebroporten och till 55 procent 
av Gustavsviks Intressenter AB) 
jobbat enligt en masterplan, en 
meny av tänkbara aktiviteter för att 
utveckla Gustavsvik Resorts, som 
består av badet och campingen. Det 
har betytt stora investeringar, där 
de största är utbyggnaden av bad-
anläggningen och ett nytt gym. 

– Båda har slagit mycket väl 
ut och gett många fler besökare. 
Badet räknas idag som Sveriges 
mest attraktiva äventyrsbad, säger 
Bo Sandberg.

I somras fick anläggningen ny 
sommarrestaurang.

– Ingen av verksamheterna på 
Gustavsvik är nu outsourcad, vilket 
är enligt tankarna i vår masterplan, 
förklarar Bo Sandberg.

Fortfarande saknas ytterligare 
en hotell etablering vid anlägg-
ningen.

– Där har vi arbetat efter lite 
olika spår genom åren, men inte 
nått ända fram. Det är en komplex 
fråga, mycket måste stämma för 
att det ska bli en etablering. Men 
vi har gott hopp om att få till en 
uppgörelse. 

Den nya masterplanen, som 
presenterades i Gustavsviks Resorts 
styrelse i slutet av september, inne-
håller ny investeringsplan och ny 
meny med satsningar för att anlägg-
ningen ska ha en miljon besökare 
år 2020.

Tillsammans med Catena Logistik 
AB och AB Lokalhusman i Öre-
bro 2 har Örebro porten förvärvat 
72 hektar logistik mark på Törsjö-
området i Marieberg.
– Målet är att vi ska bygga en kombiter-
minal på området med bland annat lager 
för e-handel, säger Mikael Halling, senior 
advisor på Catena.

Catena är ett av Sveriges största företag 
inom logistikfastigheter och försörjer stor-
stadsregioner i Skandinavien med logistik-
anläggningar. Ofta utvecklas anläggning-
arna genom samarbete med andra aktörer 
och Törsjöprojektet är ett exempel.

– Vi jobbade ihop med Örebro kom-
mun redan när vi började utveckla Törsjö-
området 1999, förklarar Mikael Halling.

Förvärvet av den nya marken i Törsjö 
ligger i bolaget Törsjö Logistik AB, som 
ägs till lika delar av Catena, Örebroporten 
och Lokalhusman. Projektet startade i 
höstas och arbetet med en detaljplan har 
påbörjats. 

– Planen beräknas var färdig under 

Atomen såld till   
Fortifikationsverket
Fastigheten Atomen 1 i Vivalla före-
tagsby har sålts till Fortfikationsverket 
för 28 Mkr.

– Vi har köpt fastigheten för att 
myndigheten strävar efter att långsik-
tigt äga och förvalta byggnader som 
behövs för Försvarsmaktens verk-
samhet. Det innebär bland annat att 
framtida investeringar sker i egen regi 
i ägda fastigheter så att värdehöjning 
kommer staten till godo, kommenterar 
Karl-Martin Svärd, fastighetsstrateg på 
Fortikationsverket.

Del av Pappersbruket 13   
blir transformatorstation
Del av fastigheten Pappersbruket 13 och 
Almby 11:331 har sålts till Örebro kom-
mun för 3,3 Mkr. Kommunen avser att 
sälja vidare till Eon El som ska bygga en 
transformatorstation på platsen. 

Speditören såld   
till Castellum
Fastigheten Speditören, en lager- och 
industrifastighet på Pilängen, såldes i 
början av året till Castellum. Affären 
var en bolagsaffär och köpeskillingen 
var 10 Mkr.

2018, därefter kan vi börja söka bygglov, 
säger Mikael Halling, som ser Örebro som 
ett expansivt logistikområde.

– Örebro har en tydlig profil som logis-
tikstad och trycket på logistikbyggnader 
är stort.

Örebroporten kommer att vara med i 
projektet inledningsvis, men har genom 
aktieägaravtalet förbundit sig att överlåta 
sin del i Törsjö Logistik AB innan någon 
byggnation har inletts.

– Kommunen, i form av Örebroporten, 
blir som olja i maskineriet till en början. 
Vi har gjort den här resan förut tillsam-
mans och är överens om att genomföra 
den på ett positivt sätt än en gång, säger 
Mikael Halling.

Storsatsning på     
nytt logistikområde

Mikael Halling, 
senior advisor, 
Catena.
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VÅRA MEDARBETARE

Inget är sig likt i Örebroportens 
projektgrupp. Nu är det delvis nya 
namn som ska ta sig an framtida 
utmaningar.
 – Det är inspirerande, som att 
börja med ett blankt papper, säger 
Mattias Waller, projektutvecklings-
chef.
Mattias kommer närmast från en chefspost 
på WSP:s konstruktionsavdelning. Till-
sammans med projektledarna Jonas Ahlin 
och Johnny Andersson har han många 
intressanta projekt att jobba med. 
– Kulturkvarteret ska bli jättekul. Södra 

läktaren och skofabriken i Skebäck är 
också intressanta utmaningar, och så har 
vi Virginska skolan och Rudbeckskolan 
där vi hela tiden jobbar med utveckling av 
lokalerna.

Som projektutvecklingschef är Mattias 
med i ett tidigt skede av projekten, för att 
som han säger ”få upp dem på banan”, 
och skapa rätt förutsättningar inför det 
fortsatta arbetet.

– Därefter fördelar vi projekten mellan 
projektledarna. Även jag kommer ibland 
att vara med som projektledare när det 
behövs.

Sedan tidigare är Mattias van att arbeta 
i större organisationer. Nu har han kommit 

till en betydligt mindre.
– Det är motiverande att jobba tight 

ihop i en mindre organisation där vi tar 
hjälp av varandra. Vi i projektgruppen har 
till exempel bra hjälp av personal från vår 
driftavdelning i tekniska frågor, säger han.

Projektgruppen består idag av tre per-
soner. Men Mattias ser redan nu behovet 
av att förstärka den.

– Storlek beror förstås på omfattningen 
av nya projekt. Som det ser ut nu och 
framåt är det absolut aktuellt att rekrytera 
ytterligare två personer till vår grupp.

Ny projektgrupp  
redo för utmaningar

Jonas Ahlin, projektledare, Mattias Waller, projektutvecklingschef och Johnny Andersson, projektledare.
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Ulfs nya roll
Blir man en nörd av att vara förval-
tare i ett fastighetsbolag? Kanske, 
kanske inte. Om Ulf Pettersson är 
det ska vara osagt, men…
 – … jag kan ju gå runt och titta 
på hus ur ett förvaltarperspektiv 
även privat. Det kanske inte alla 
gör, säger Örebroportens nya 
driftchef.

Efter elva år på Örebroporten, varav de 
flesta som förvaltare, är Ulf driftchef 
sedan den 1 april. Det är en ny tjänst, där 
han får ansvar för tio medarbetare som 
bland annat jobbar med tekniska frågor 
och fastighetsskötsel. 

– Den nya enheten ligger fortfarande 
under förvaltningen, men med mig som 
ny chef. Som driftchef ansvarar jag för att 
den dagliga driften flyter på och att följa 
upp mina medarbetares arbetsuppgifter. 
Mitt mål är givetvis att utveckla gruppen, 
som i dagsläget består av nio killar och en 
tjej säger Ulf.

Vad är viktigt i den nya rollen?
– Jag är intresserad av fastigheter och 

människor, och det måste man vara. Det 
gäller också att inse att inget hus är det 
andra likt. Varje hus lever sitt eget liv. 
Variationen är något av tjusningen i drift-
jobbet. Det handlar alltid om faktorer som 
värme, kyla, ventilation och energi, fast 
på olika sätt beroende på vilken byggnad 
vi pratar om. Det är därför det är så roligt 
att jobba med allt från hockeyhallar och 
fotbollsarenor till skolor och kontor.

Vilka är dina favoritbyggnader i Öre-
broportens bestånd?

– Hockeyhallen för dess komplexitet. 
Virginska skolan för att den är så speciell. 
Och Idrottshuset för att den har ett fantas-
tiskt utseende.

VÅRA MEDARBETARE

Ulf Pettersson, driftchef.
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VÅRA MEDARBETARE

Högst upp: Mattias Waller, Jeanette Berggren, Thomas Harbe, Göran Köttö, Lisbeth Sandberg, 
P-O Persson, Mikael Karlsson, Erik Cederlöf, Björn Norén, Karin Domfors, Tom Axelryd, Alexandra Karlsson, 
Marie Hedengren, Otto Åhman, Markus Johansson, Kristofer Svedberg, Åke Bengtsson, Johnny Andersson, 
Andreas Landerdahl, Gunnar Ellström, Helge Gustafsson, Jonas Ahlin, Susanne Odelberg-Johnson, 
Rolf Karlsson, Lukas Johansson, Lennart Sjögren, Lena Biman, Mikael Walter och Ulf Pettersson. 
På bilden saknas Birgitta Gustafsson, Anders Gustavsson, Carina Eklind och Lars Winell.
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STYRELSE

Från vänster: Ann-Kristin Spåls, Maria Westerholm, Jeanette Berggren, Magnus Larsson, Daniel Granqvist, Lennart Bondeson, Ulrika Sandberg, Mats Sjöström, 
Susanne Odelberg-Johnson och Per-Åke Sörman. På bilden saknas: Carin Melin, Elisabeth Karlsson Zuaw.

STYRELSEN
Ledamöter 
Lennart Bondeson, ordförande, -53
Mats Sjöström, 1e vice ordförande, -42
Ulrika Sandberg, -72
Per-Åke Sörman, -76
Daniel Granqvist, 2e vice ordförande, -72
Magnus Larsson, - 71

SUPPLEANTER
Maria Westerholm, - 68
Elisabeth Karlsson Zuaw, - 56
Ann-Kristin Spåls, - 73

REVISORER
Gunilla Andersson, Ernst & Young, -62

LEKMANNAREVISORER
Brita Bjelle, -41
Lars Östring, -46

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

FAKTA STYRELSE
• Örebroportens styrelse väljs av kommunfull-

mäktige.
• Styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 

tre suppleanter.
• Ledamöter och suppleanter speglar det 

partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfull-
mäktige.

• Nomineringar av ledamöter och suppleanter 
görs av respektive politiskt parti.

• Suppleanter kallas alltid till sammanträdena 
och deltar i det löpande styrelsearbetet.
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U T D R A G  U R  F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E  O C H  N O T E R
Belopp inom parentes avser föregående år.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årshyra per löptid i procent
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2017
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2018
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2019
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2020
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2021 

och senare

52 %

5 %

26 %

9 %

8 %

Bolagets ägare 
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100 
procent av Örebro Rådhus AB, 556005-
0006 och har sitt säte i Örebro. Örebro 
Rådhus AB ägs av Örebro kommun till 
100 procent och har sitt säte i Örebro.

FASTIGHETSBESTÅND

Uthyrningsbar yta:   
373 000 kvm
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade 
fastighetsbeståndet till en uthyrningsbar 
lokalarea på cirka 373 000 kvadratmeter. 
Den vakanta uthyrbara arean uppgick till 
1,8 procent och den ekonomiska vakansen 
till 0,7 procent.

FÖRSÄLJNINGAR/FÖRVÄRV

Förvärv av byggnader  
vid flygplatsen
Försäljningar har skett för 39,2 mkr med 
en realisationsvinst om 15,2 mkr.

Örebroporten har i slutet av året för-
värvat samtliga byggnader av Örebro Läns 
Flygplats för 50 mkr. 

ÅRETS INVESTERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Åtgärd Fastighet Belopp (mkr)
Förvärv byggnader Örebro Airport Råberga 5:15 50
Markanläggning Novahuset Universitetet 6 11
Ny- och ombyggnation Konserthuset Klockaregården 6 8
Underhåll hockey och bandy arenan Vinterstadion 1 17
Invändig och utvändig ombyggnation/underhåll Virginska skolan Tågmästaren 24 17
Invändig ombyggnation/underhåll Mellringe Athena 5 28
Övrigt 27
Totalt 158

INVESTERINGAR

Årets investeringar: 158,4 mkr
Årets totala investeringar i fastigheter och 
andra materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 158,4 mkr. De största pos-
terna avser markanläggning vid Nova-
huset, renovering av omklädningsrum i 
Vinterstadion, ombyggnad av f d kök till 

skolsalar i Mellringe, färdigställande av 
Konserthuset och ombyggnad av Virgin-
ska skolan.

Pågående projekt vid årsskiftet upp-
gick till 31,1 mkr vilket främst utgörs av 
markarbeten vid Novahuset.

FASTIGHETERNAS VÄRDE

Marknadsvärde fastighetsvärde: 4,2 miljarder
Det bokförda värdet av bolagets för-
valtningsfastigheter, pågående nyan-
läggning och inventarier uppgick vid 
årets slut till 3 414 mkr.   

Extern värdering av beståndet har 
gjorts av NAI Svefa i november 2015 
med några kompletteringar december 
2016. Marknadsvärdet uppgår till 
4 165 mkr.  

Nedskrivning har skett av Bryggaren 
15 med 90 mkr med hänsyn till kom-
mande investeringsbehov och ekono-
misk påverkan av att biblioteket ska 
flytta till Kulturkvarteret.

Återföring har skett av nedskriv-
ning Konserthuset med 10 mkr.
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EKONOMISK SAMMANFATTNING

FINANSIERING OCH ANVÄNDNING 
AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Synligt eget kapital: 572,4 mkr
Bolagets synliga egna kapital uppgick 
vid årsskiftet till 572,4 mkr. Solidi-
teten var vid samma tidpunkt 16,5 
procent. 

Räntebärande skulder uppgick till 
2 663 mkr. Genomsnittlig ränta för 
året är 3,3 procent och den volym-
vägda genomsnittliga räntebindningsti-
den 5,5 år. I den genomsnittliga räntan 
ingår en avgift till kommunen med 
0,35 procent. 

Bolagets upplåning finansieras via 
Örebro kommun som ansvarar för att 
säkerställa bolaget det lånebehov som 
föreligger. Örebro kommun emitterar 
gröna obligationer för att finansiera 

klimatsmarta och ekologiskt hållbara 
investeringar. Gröna obligationer är 
ett sätt att låna pengar till särskilt mil-
jöinriktade investeringsprojekt. Det är 
ett verktyg för att öka medvetenheten 
om klimatrelaterade utmaningar och 
lösningar och samtidigt uppmuntra 
investerare att placera i gröna och håll-
bara projekt. Örebroporten Fastigheter 
AB har finansierat investeringen av 
Novahuset vid Örebro Universitet via 
en grön obligation. Investeringsbelop-
pet uppgår till 300 mkr.

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

MILJÖ

Installation   
av solceller  
på Novahuset
Målsättningen är att tillhandahålla lokaler 
med en god inomhusmiljö och minsta 
möjliga miljöpåverkan. Vid ombyggna-
tioner väljs miljövänliga material och 
översyn sker av ventilations-, värme- och 
elanläggningar för en effektivare energi-
användning. Målet är att sänka energiför-
brukningen samt att minska koldioxid-
utsläppen utan att sänka kvaliteten på 
inomhusmiljön.

Under 2016 har installation skett av 
solceller på Novahuset. Vidare har sats-
ningar gjorts på behovsstyrd ventilation 
både i nybyggnationer och renovering av 
befintliga system. 

Vi har fortsatt utbytet av utomhusarma-
turer från kvicksilver till LED-belysning. 
I flera av våra byggnader har vi byggt in 
närvarostyrning i korridorer, klassrum och 
kontor. 

I Eyrabadet pågår ett arbete med att 
bygga isär reningsanläggningarna för res-
pektive bassäng så att vi kan styra tempe-
raturer efter behovet i respektive bassäng.  

Under året har vi fortsatt att satsa på 
utveckling av våra egna fastighetstekniker 
i energi och systemteknik. 

Vi har också ingått en flerårig energi-
satsning tillsammans med EON där spill-
värmen från istillverkningen vid Behrn 
Arena Ishall återförs i fjärrvärmenätet. 

Bolaget har påbörjat utbyte av sina 
servicebilar och då i första hand till bio-
gasdrivna bilar.

Hyresintäkterna är säkrade genom en 
stor andel långa hyresavtal. Årligen görs 
en inflationsjustering av hyresavtalen. 
Hyror från kommunala hyresgäster utgör 
en väsentlig del av hyresintäkterna. 
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Örebroporten Förvaltning AB har för-
värvat 33 procent av aktierna i Törsjö 
Logistik AB. Övriga delägare är AB 
Lokalhusman i Örebro 2, 33 procent  
och Catena Logistik AB, 34 procent. 
Bolaget har till ändamål att utveckla 
fastigheten Örebro Törsjö 13:2 genom 
planläggning så att det blir möjligt att 
uppföra logistiklokaler, särskilt med 
inriktning på sådana som kräver till-
gång till järnvägsspår.

Örebroporten Förvaltning äger 50 % 
av aktierna i Rörströmsälven Fastighets 
AB och resterande del ägs av Coronatus 
AB. Rörströmsälven har till ändamål 
att tillgodose behovet av bostäder och 
affärs- och verksamhetslokaler i Öre-
bros västra stadsdelar för kommunen, 
näringslivet och nyföretagare.

Gustavsviks Utvecklings AB ägs till 
51 procent av Örebroporten Förvalt-
ning AB resterande 49 procent ägs av 
Gustavsviks Intressenter AB. Syftet 

med bolaget är att bidra till utveckling 
av markområden invid Gustavsvik 
i södra utkanten av centrala Örebro. 
Bolaget har under året sålt Majaribio 
AB, 559058-0956. Realisationsvinsten 
uppgår till 2,8 mkr. 

Örebroläktaren AB ägs tillsammans 
med ÖSK Elitfotboll AB, KIF Örebro 
DFF och Restaurang 4e våningen. Öre-
broläktaren AB  hyr lokaler för konfe-
rens- och restaurangverksamhet i norra 
läktaren (Behrn Arena). I januari 2016 
har 40 procent av aktierna sålts till 
ÖSK Elitfotboll AB och Örebroporten 
äger då 5 procent av aktierna. Realisa-
tionsvinsten uppgår till 169 tkr.

Gustavsvik Resorts AB ägs tillsam-
mans med Gustavsviks Intressenter AB. 
Örebroporten Fastigheter AB äger 45 
procent av aktierna. Syftet med bolaget 
är att driva upplevelsebad, camping och 
tillhörande faciliteter. 

Marieberg Utvecklings AB ägs av 

Örebroporten Förvaltning AB tillsam-
mans med AB Lokalhusman i Örebro 
och Lindin Förvaltning AB. Bolaget 
har till ändamål att utveckla området 
för södra Marieberg i Örebro, främst 
genom ägande, förvaltning, utveck-
ling och eventuell försäljning av hela 
eller delar av fastigheten Örebro Räv-
gräva 1:52, vilken bedöms vara en 
nyckelfastighet för fortsatt gynnsam 
utveckling av området både vad gäller 
geografisk placering, attraktion och 
kommunikationer. 

DOTTERBOLAG/INTRESSEBOLAG

Förvärv av aktier i Törsjö Logistik AB

Bolag                                               Ägarandel
Örebroporten Förvaltning AB 100 %
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 51 %
Gustavsvik Resorts AB 45 %
Örebroläktaren AB 5 %
Marieberg Utvecklings AB 50 %
Rörströmsälvens Fastighets AB 50 %
Törsjö Logistik AB 33 %

EKONOMISK SAMMANFATTNING

36

36

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2016



EKONOMISK SAMMANFATTNING

DOTTERBOLAG

Avyttring av aktier i Väster-
porten Fastigheter i Örebro AB
Örebroporten Förvaltning AB, ägs till 
100 procent av Örebroporten Fastigheter 
AB. Örebroporten Förvaltning AB har till 
ändamål att i fastighetsbolag förvärva, 
sälja, äga och förvalta aktier och andelar. 

Örebroporten Förvaltning har i januari 
2016 avyttrat samtliga aktier i Västerpor-
ten Fastigheter i Örebro AB till Örebro-
Bostäder AB. Syftet med överlåtelsen 
är att ytterligare utveckla det sociala 
perspektivet i bolaget. ÖrebroBostäder 
bedöms att ha bättre resurser att utveckla 
bolaget i denna riktning då de redan har 
ett stort socialt engagemang i västra stads-
delarna. Realisationvinsten uppgick till 
57,5 mkr.

Örebroporten Förvaltning AB har 
under året sålt Speditören Fastigheter i 
Örebro AB, 559034-3587. Realisations-
vinsten uppgår till 2,8 mkr. Vidare har 
nedskrivning gjorts av aktierna i Marie-
bergs Utvecklings AB med 13 mkr.

UTSIKTER FÖR 2017

Fortsatt satsning på etablering   
och fastighetsutveckling
Bolaget kommer fortsätta att vara 
aktivt i näringslivsetableringar och 
utveckling av kommunala fastigheter 
i Örebro kommun. Målsättningen är 
att kunna skapa förutsättningar för 
kommunen och andra intressenter 
att kunna etablera sig respektive ha 
möjlighet att expandera i befintliga 
lokaler eller i helt nya lokaler samt 
bidra till en positiv utveckling av Öre-
bro kommun. Vidare kommer bolaget 
fortsätta med att skapa förutsättningar 
för att kunna överlåta enskilda bygg-
nader och markområden till hyres-
gäster eller entreprenörer som på ett 
bättre sätt kan utveckla dessa. 

Fortsatt underhåll och anpass-
ningar kommer att ske av våra skolor. 
Upphandling har skett av ombygg-
nadsåtgärder i f d Skofabriken i 
Skebäck till modernt kontorshus, 
ombyggnaden påbörjas i januari 2017. 
Förberedelser görs för att kunna rusta 
upp Södra läktaren vid Behrn Arena 
Fotboll i kombination med nybyggnad 
av kontor. Projektet kan genomföras 
när en hög andel av kontorsytorna är 
uthyrda.

Örebroporten Fastigheter AB har fått 
i uppdrag att utreda nybyggnation 
med universitetsnära läge för bland 
annat Alfred Nobel Science Park. 
Vidare skall förslag arbetas fram för 
utveckling av Brunnsparken och det 
finns planer att från Örebro kommun 
överföra Kvinnerstaskolans fastighe-
ter till Örebroporten för att utveckla 
området. Under 2017 påbörjas också 
arbetet med Kulturkvarteret med loka-
ler för stadsbibliotek och kulturskola.

Gustavsvik Resorts AB fortsätter 
arbetet med att bibehålla attraktions-
kraften för bad och camping genom 
fortsatt utveckling av anläggningen 
och närliggande verksamheter. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag 
AB kommer att förmedla kommunal 
mark i anslutning till Gustavsviksan-
läggningen för nybyggnation av bland 
annat bostäder och kontor.

Örebroporten Fastigheter AB ska 
arbeta vidare med att skapa förutsätt-
ningar och ingå samarbete med pri-
vata aktörer, för att utveckla Örebro.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G

B A L A N S R Ä K N I N G

Belopp i tkr om inte annat anges 2016 2015 2014 2013**) 2012

Nettoomsättning 368 626 344 493 339 895 319 224 316 659
Driftskostnader -72 380 -65 980 -68 476 -67 388 -62 930
Underhållskostnader -29 648 -27 329 -28 343 -27 605 -92 841
Fastighetsskatt -4 644 -4 132 -3 902 -3 560 -2 989
Driftnetto 261 954 247 052 239 174 220 671 157 899

Av- och nedskrivning i förvaltningen -172 962 -94 111 -86 023 -61 669 -49 015
Bruttoresultat 88 992 152 941 153 151 159 002 108 884

Administrations- och försäljningskostnader -13 930 -14 045 -13 315 -13 827 -17 597
Resultat vid försäljning av fastigheter 15 166 1 848 35 541 10 423
Övriga rörelseintäkter/kostnader -6 258 -3 982 -6 559 -421 -
Rörelseresultat 83 970 136 762 133 312 145 295 101 710

Resultat från andelar i koncern/intresseföretag 47 819 450 1 378 10 500 -
Finansiella intäkter 120 188 530 1 965 2 512
Finansiella kostnader -89 240 -84 968 -85 706 -75 771 -74 858
Resultat efter finansiella poster 42 669 52 432 49 514 81 989 29 364

Bokslutsdispositioner 214 30 9 195 -10 502 -3 445
Skatt 3 786 -12 694 -16 925 -12 887 -4 233

Årets resultat 46 669 39 768 41 784 58 600 21 686

2016 2015 2014 2013 **) 2012

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 3 271 440 3 216 788 2 929 722 2 866 297 2 457 191
Inventarier och övriga anläggningstillgångar 111 458 84 919 58 912 67 617 68 379
Pågående nyanläggningar 31 118 151 406 215 540 90 444 188 090
Finansiella anläggningstillgångar 55 921 60 394 91 510 63 965 78 521
Kortfristiga fordringar *) 8 549 76 671 42 489 37 904 42 622
Kassa och bank 72 94 72 71 15

Summa tillgångar 3 478 558 3 590 272 3 338 245 3 126 298 2 834 818

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 199 998 210 724 211 587 212 279 212 960
Fritt eget kapital 344 339 316 944 292 813 261 536 212 255
Obeskattade reserver 36 050 36 050 36 050 43 500 39 800
Avsättningar 133 277 135 655 123 507 107 173 40 731
Långfristiga skulder 2 663 650 2 814 542 2 590 529 2 391 544 2 202 780
Kortfristiga skulder 101 244 76 357 83 759 110 266 126 292

Summa eget kapital och skulder 3 478 558 3 590 272 3 338 245 3 126 298 2 834 818
*) Koncernkonto ingår i posten
**) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

**) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.
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Belopp i tkr om inte annat anges 2016 2015 2014 2013*) 2012

Resultaträkningen
Hyresintäkter 365 225 339 129 333 937 313 447 312 277
Övriga intäkter 3 402 5 364 5 958 5 777 4 382
Driftskostnader 72 380 65 980 68 476 67 388 62 930
Underhållskostnader 29 648 27 329 28 343 27 605 92 841
Driftnetto 1) 261 954 247 052 239 174 220 671 157 899
Finansiella kostnader 89 240 84 968 85 706 75 771 74 858
Resultat efter finansiella poster 42 669 52 432 49 514 81 989 29 364
Redovisat resultat efter skatt 46 669 39 768 41 784 58 600 21 686
Utdelning 2) 20 000 30 000 16 500 11 200 10 000

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde 3) 3 381 682 3 300 446 2 987 646 2 942 388 2 893 506
Fastigheternas marknadsvärde 4 165 000 4 200 000 3 625 000 3 364 000 3 173 000
Nedskrivningar/reversering nedskrivningar byggnader -80 000 -13 900 -10 000 2 300 2 500
Uppskrivningar byggnader och mark - - - 50 000 200 000
Fastighetsförvärv 50 000 - - 140 000 196 487
Investeringar materiella anläggningstillgångar 158 377 345 726 273 631 254 164 282 400
Fastighetslån 2 663 000 2 813 000 2 588 000 2 388 000 2 198 000
Balansomslutning 3 478 558 3 590 272 3 338 245 3 074 919 2 834 818

Kassafödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 194 596 143 102 139 904 133 535 67 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten 190 254 102 468 190 493 148 775 38 594
Kassaflöde från investeringsverksamhet -114 333 -310 394 -300 850 -294 335 -456 911
Kassaflöde från finansiering -75 943 207 948 110 538 145 616 418 332

Fastighetsrelaterade nyckeltal & diverse fakta
Uthyrbar area, m² 372 700 369 300 362 400 362 400 376 500
Vakant area, m² 6 670 10 459 8 746 7 996 10 517
Ekonomisk uthyrningsgrad i % 99,3 98,7 98,9 99,2 99,3
Direktavkastning i % 4) 7,8 7,9 8,1 8,1 6,9
Hyresintäkter per kvm, kr 980 918 921 865 829
Drift per kvm, kr 194 179 189 186 167
Underhåll per kvm, kr 80 74 78 76 247
Bokfört värde per kvm, kr 9 073 8 937 8 244 8 119 7 685
Marknadsvärde per kvm, kr 11 175 11 373 10 003 9 283 8 428
Låneskuld per kvm, kr 7 145 7 617 7 141 6 589 5 838
Årsarbetare 33 33 33 31 30

Finansiella nyckeltal
Synligt eget kapital 5) 572 456 555 787 532 518 507 745 456 259
Soliditet i % 6) 16,5 15,5 16,0 16,2 16,1
Balanslikviditet i % 7) 8,5 100,5 50,8 34,4 33,8
Räntabilitet på eget kapital i % 8) 7,6 9,6 9,5 17,0 8,4
Räntabilitet på totalt kapital i % 9) 3,7 4,0 4,2 5,3 4,0
Räntetäckningsgrad, ggr 10) 3,4 2,7 2,6 2,90 2,1
Bruttolåneräntor i % 11) 3,3 3,2 3,5 3,4 3,5
Räntebindningstid volymvägd, år 5,5 6,0 6,7 7,3 7,6

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Definitioner
1)  Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
2)  2016 enligt styrelsens förslag
3)  Inkluderar mark, markanläggningar och inventarier hänförda till byggnad
4)  Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
5)  Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 22% 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 balansom-
slutning

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

*)  Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, 
 BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

13. Virginska skolan

20. Aspholmen
Virkeshandlaren

12. Stadsbyggnadshusen

17. Konserthuset

11. Brunnsparken, Svalan

19. Folkets hus18. Västra Bangatan/Ringgatan

16. Rådhuset15. Rudbecksskolan14. Conventum/Medborgarhuset

10. Birgittaskolan 

1. Mellringestaden

5. Grenadjärstaden

2. Biogasbussdepå 3. Svampenterminalen

7. Tybblelundshallen

9. Eyrafältet
Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

8. Örebro universitet/Novahuset

4. Kexfabriken

6. Skebäck

21. Örebro Airport

G E O G R A F I S K  Ö V E R S I K T  FA S T I G H E T E R
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Ö R E B R O P O RT E N S  FA S T I G H E T S I N N E H AV

FASTIGHETSINNEHAV

Uthyrbar yta ––––––––––––––––––– ––––––––––  Bokfört  värde  ––––––––––––––––––– –––––––––– 
Fastighet Area m2 Byggnad Mark Markanl. Inventarier Totalt

Aspholmen/Örnsro
Virkeshandlaren 11 10 900 14 171 12 252 - 905 27 328
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus 1 och 2) 18 600 82 439 13 033 - 438 95 910
Summa Aspholmen/Örnsro 29 500 96 610 25 285 - 1 343 123 238

Brunnsparken
Nikolai 3:352 (Brunnsparken) 5 900 6 372 4 206 81 696 11 355
Summa Brunnsparken 5 900 6 372 4 206 81 696 11 355

Täby
Råberga 5:15 (Örebro airport ) 19 800 127 093 - 1 845 1 801 130 739
Summa Täby 19 800 127 093 - 1 845 1 801 130 739

Mellringestaden
Athena 5 och 19 43 600 347 511 37 650 4 722 10 455 400 338
Summa Mellringestaden 43 600 347 511 37 650 4 722 10 455 400 338

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl 11 200 53 613 2 440 2 276 1 356 59 685
Summa Grenadjärstaden 11 200 53 613 2 440 2 276 1 356 59 685
 
Conventum
Nålmakaren 3 (Medborgarhuset) 16 150 133 252 - - 2 869 136 121
Bryggaren 15 (Conventum Kongress/bibliotek) 15 650 112 021 - 251 3 425 115 697
Stinsen 20 (Conventum Arena) 9 400 108 686 3 030 - 1 795 113 511
Summa Conventum 41 200 353 959 3 030 251 8 089 365 329

Centrum
Klostret 12 (Folkets hus) 3 200 10 346 2 575 - 520 13 441
Kexfabriken 1 750 5 359 - - 42 5 401
Kexfabriken 2 7 350 19 398 15 703 - 114 35 215
Kexfabriken 3 9 500 53 288 6 438 2 492 151 62 369
Klockaregården 6 (Konserthuset) 4 500 132 207 - - 21 410 153 617
Tågmästaren 24 (Virginska skolan) 27 850 186 155 59 218 2 784 3 422 251 579
Vårlöken 18 6 500 37 545 24 543 2 931 63 021
Vårlöken 19 2 750 12 800 1 743 - - 14 543
Teknisten 2 (Rudbeckskolan) 15 700 108 703 45 267 - 2 687 156 657
Rådhuset 5 5 200 35 214 27 700 - 934 63 848
Summa Centrum 83 300 601 015 183 187 5 278 30 211 819 691

Eyrafälet
Vinterstadion 1, Nikolai 3:329 (Behrn Arena Fotboll)             1) 25 000 206 834 - 6 279 4 690 217 803
Vinterstadion 1 (Behrn Arena Ishall och Bandy)                     2) 20 000 230 332 - 8 557 8 356 247 245
Vinterstadion 1 (Eyrabadet) 3 400 11 874 2 910 92 4 653 19 529
Vinterstadion 1 (Idrottshuset) 17 200 201 073 5 513 8 056 2 992 217 634
Summa Eyrafältet 65 600 650 113 8 423 22 984 20 691 702 211

Norr
Rodret 6 och 8 (Bussdepå och Biogasmack) 9 700 69 474 40 308 33 541 7 323 150 646
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen) 14 300 33 10 355 - - 10 388
Summa Norr 24 000 69 507 50 663 33 541 7 323 161 034

Skebäck/Öster/Universitetet
Tofsmesen 2 (Birgittaskolan) 9 300 97 962 35 446 - 390 133 798
Almby 11:332 (Friidrottshallen) 6 900 41 992 - 2 421 2 181 46 594
Pappersbruket 13 och 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Kembels) 24 500 108 008 27 036 17 702 3 874 156 620
Universitetet 6 (Novahuset) 7 900 240 296 8 922 - 21 832 271 050
Summa Skebäck/Öster/Universitetet 48 600 488 258 71 404 20 123 28 277 608 062
Summa Örebroporten Fastigheter AB 372 700 2 794 051 386 288 91 101 110 242 3 381 682

1) inkl läktare och fotbollsplan
2) inkl läktare och isytor
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Hur vi tillsammans gör skillnad…
VÅR VÄRDEGRUND
• I vår roll som medarbetare och kollegor på Örebroporten har, och tar, vi alla ansvar för varandra.
• När jag är mitt uppe i min roll och utför mitt uppdrag gör jag det på ett sätt som också skapar förutsättningar för andra.
• När vi arbetar för Örebroportens mål vet vi att det är just samordningen och samarbetet som stärker vår företagskultur.

… och fortsätter hålla en hög standard runt vårt varumärke
VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE
• Vi ser nya möjligheter.
• Vi är lyhörda, affärsmässiga och modiga.
• Vi bygger förtroende genom vårt arbete.
• Vi är stolta, kompetenta och pålitliga.
• Vi tar ett stort ansvar för den totala upplevelsen av oss som bolag
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