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Vår roll i ett  
växande Örebro
Örebro växer snabbt och kommunen fick drygt 2 300 fler invånare 
under 2019. Fram till 2028 kommer folkmängden att ha ökat med 
 ytterligare närmare 25 000 personer.
 Kommunen står inför nya utmaningar, likaså Örebroporten vars 
affärsidé är att ”utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro”.
 Hur fortlöper det stora projektet Kulturkvarteret som ska ha 
inflytt ning i början av nästa år? Vilka nya projekt är på gång? Hur 
blev  slutresultatet av den stora försäljningen av Mellringe staden till 
 Stenvalvet? Blir det något Naturum i Oset?
 Vad händer med Kvinnerstaskolan, flygplatsen, Svampenterminalen, 
Conventum och andra stora fastigheter som Örebroporten förvaltar?
 Frågorna var många när vd Jeanette Berggren och styrelseordfö-
rande Lennart Bondeson möttes i ett samtal om 2019 och framtiden.

  2019 var ett händelserikt år för Öre-

broporten. En av de största händelserna 

var försäljningen av Mellringestaden 

som varit en kärnverksamhet sedan 

starten av Örebroporten. Pensions-

stiftelseägda Stenvalvet tog formellt 

över den 1 februari. Hur ser ni på den 

affären i dag?

Jeanette: Det känns skönt så här i efter-
hand att alla våra syften med affären har 
infriats. Det var en bra start på året. Det 
var även en lärorik process, med mycket 
jobb och många berörda verksamheter. 
Lennart: Resultat ser man först efteråt,  
när man sammanfattar, och försäljningen 
av Mellringestaden blev bra. Örebroporten 
kunde betala av skulder och binda räntor, 
sammantaget blev det mycket bra. Samti-
digt har affären inneburit en tung belast-
ning på vd och hela organisationen.

Lennart: Kom också ihåg att kom-
munfullmäktige tog beslut om försäljning 
av Mellringestaden nästan samtidigt som 

spadtaget togs för Kulturkvarteret, som 
också är en stor utmaning för Örebroporten. 

Jeanette: Vi hade flera syften med 
affären. Dels skapa organisatorisk möjlig-
het, det gav möjlighet att ta itu med andra 
stora utvecklingsprojekt där Kulturkvarte-
ret är ett av flera. Dels kunde vi hårdamor-
tera på vår skuld. Samtidigt kunde vi 
strukturera om låneportföljen och anpassa 
den efter de nya avdragsreglerna som bör-
jade gälla 1 januari 2019. Tajmingen blev 
utmärkt. Vi har sänkt räntekostnaderna 
radikalt.

Lennart: I dag har vi en soliditet på 
24,8 procent jämfört med tolv procent före 
affären. Det är ett starkt nyckeltal för oss 
som ska ta oss an utvecklingsprojekt som 
ibland är lite riskabla och inte ger omedel-
bar avkastning. Nu har vi fått ännu större 
ekonomiska muskler för vårt uppdrag.

Jeanette: Ett annat syfte var att få in en 
ny aktör på marknaden i Örebro.

Lennart: Just det var också viktigt, att 

få in en stor och långsiktig aktör som vill 
utveckla Örebro. 

  Vilka projekt är på väg in som är  

lite mer ekonomiskt krävande?

Jeanette: Vi har Stadsbyggnadshus 1 som 
ska rustas upp. Vi håller även på med en 
förstudie av tekniska förvaltningens nya 
lokaler på Glanshammarsvägen vid norra 
utfarten av Örebro.

Lennart: Sedan har vi Kvinnerstasko-
lan som har ett stort upprustningsbehov, 
men där vet vi ännu inte riktigt hur områ-
det ska utvecklas för framtiden.

Jeanette: Svampenterminalens område 
ska omdanas och ska hanteras ihop med 
hur den framtida järnvägsundergången 
som placeras. Tanken är att riva området 
och skapa byggrätter för annan verksam-
het, en blandning av kontor, samhällsverk-
samhet och bostäder.

  I februari vann Örebroporten Årets 

Energipris (EoN) för ”innovativa 

Vid trycktillfället av denna publikation överskuggar  
covid-19/corona-utbrottet såväl samhälle som näringsliv.
Mer info på sid 15.
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lösningar för energieffektivisering”. 

Under året anställdes Linus Larsson 

som hållbarhetsstrateg. Och samtliga 

nybyggnadsprojekt ska vara klassade 

lägst Miljöbyggnad Silver. Är ni nöjda 

eller kan ni ytterligare växla upp miljö- 

och klimatarbetet?

Jeanette: Absolut! Vi har även anställt en 
energiingenjör för att stärka det dagliga 
arbetet. Vi har hela tiden diskussioner om 
hur vi ska utveckla hållbarhetsarbetet.

Lennart: En kunnig och kompetent 
hållbarhetsstrateg är mycket viktigt för 
vårt arbete. Uppdraget från ägaren är att 
göra vår del av kommunens klimatstra-
tegi. Energieffektiviseringar har vi lyckats 
mycket väl med, men det handlar även om 
hur man bygger och beställer produktions- 
och byggnadsmaterial.

Jeanette: Linus kompetens kommer 
även till nytta då vi har några fastigheter 
som är förorenade och står inför framtida 
saneringsbehov. Då måste man handla 
klokt och eftertänksamt, ibland är det bäst 
att göra så lite som möjligt, ibland att ta 
bort det förorenade.

  När vi pratar om miljö, vad händer 

med Naturum i Oset?

Lennart: Det är fortfarande pausat av 
beställaren, kommunen, eftersom det inte 
finns ekonomi för projektet. Men allt för-
arbete är klart för att bygga Naturum.

Jeanette: Vi längtar verkligen efter att 
få komma igång med Naturum. Vi hade 
en diskussion om att, i det rådande eko-
nomiska läget, banta projektet. Men det är 
relativt litet och har så många kvaliteter. 
Det är bättre att vänta tills man har råd än 
att göra en halvmesyr.

  Under året har Kulturkvarteret fått 

yttre form och blivit en påtaglig verklig-

het i centrala Örebro. Har den politiska 

debatten stillat sig nu?

Lennart: Debatt finns hela tiden och det 
får man räkna med i stora projekt. Con-
ventum var ett liknande projekt i början 

av 2000-talet. Då var jag ny i politiken 
och kommunen hade en svårare ekonomi 
då. Skulle man våga satsa på en kongress-
anläggning? I dag är det en mycket väl 
fungerande verksamhet som stärker till-
växt och besöksnäring, det tycker väl alla.

Lennart: Nu när man börjar se bygg-
naden, så är det många som blir förtjusta. 
Stadsbilden förändras till det bättre. Sedan 
är ju innehållet – bibliotek och kultur-
skola – oslagbart bra! Det är också rätt 
läge, eftersom det skapar möjligheter för 
Conventum att växa. Allt som är bra för 
Conventum är bra för Örebro.

  Hur löper projektet i sig?

Jeanette: Mycket bra. Det är inget enkelt 
projekt. Det kräver ett mycket bra sam-
arbete med entreprenören NCC, deras 
underentreprenörer, byggprojektledning, 
beställaren och själva verksamheterna 
som ska in där. Vi har hittat en samarbets-
form där vi löpande tar itu med frågeställ-
ningar och problem. Det är faktiskt en 
framgångsfaktor. Vi har dessutom tidigt 
identifierat risker och minimerat effek-
terna av dessa. 

Jeanette: Sammantaget har det hittills 
fungerat bättre än jag vågade hoppas på, 
både tidsmässigt och ekonomiskt. Men vi 
har drygt ett år kvar till invigning...

  Vad fanns det för risker i projektet?

Jeanette: Den mesta risken fanns, som van-
ligt, gömd under markytan. Det kan komma 
fram överraskningar när man börjar gräva. 
Närheten till Svartån gör projektet speciellt. 
Dessutom är det trångt med omkringlig-
gande fastigheter och trafik. I dagsläget 
känner jag mig dock väldigt trygg.

Lennart: Jag har varit med länge som 
kommunalråd och sett många investe-
ringar i stora projekt. Det är väldigt van-
ligt att det blir förskjutningar i tid och att 
kalkylerna inte håller. Det här projektet 
har stora chanser att klara kalkylerna och 
därmed klarar vi även driftkostnadstaket 
37,5 miljoner kronor om året.

  När kan örebroarna se fram emot 

invigningen av Kulturkvarteret?

Jeanette: Det blir en invigningsvecka i slu-
tet av augusti 2021. Det blir något extra.

Lennart: Då står Örebros nya mötes-
plats färdig med en rad tjänster, upplevel-
ser och verksamheter. Det blir något unikt.

  Örebro växer mycket snabbt. Dagens 

cirka 155 000 invånare kommer att vara 

närmare 180 000 invånare redan 2028. 

Vad är Örebroportens roll i det växande 

Örebro?

Jeanette: Att komplettera marknaden med 
näringsfastigheter. Och när det byggs 
mycket nytt, betyder det samtidigt att 
andra fastigheter behöver ändra innehåll. 
Vi har ett antal större omställningsfastig-
heter inom vårt bestånd som i framtiden 
kommer användas för helt annat ändamål 
än idag och där marknaden i hög grad 
kommer stå för framtida investeringar. 

Jeanette: En annan uppgift för oss i 
ett växande Örebro kommer förmodligen 
handla om fritidssektorn. Det kan vara 
badhus, bollhallar, isytor... Det finns 
många verksamheter som knackar på 
 dörren och har stora behov. Det är en svår 
utmaning för kommunen att prioritera 
bland alla behov.

  Vad ligger närmast i planeringen?

Lennart: De som uttryckt starkast önske-
mål är friidrotten, en utomhusarena, samt 
gymnastik och ishockeyn. Bara det är 
stora utmaningar.

Jeanette: Simsporten finns också med i 
diskussionerna.

Jeanette: Stadsbyggnadskontoret tittar 
på behov och volymer, men vi har inget 
konkret uppdrag i nuläget. Men vi tror det 
kommer.

  Arenautredningen tittar närmare  

på organisationen av arenorna på Eyra-

fältet samt hur driften kan effektivise-

ras. Vad är era förhoppningar?
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Lennart: Det borde kunna organiseras 
bättre, i dag är det alldeles för rörigt. Det 
är inte bra för någon.

Jeanette: Vi hoppas få en utökad roll i 
skötseln av arenorna på Eyrafältet, att vi 
kommer närmare elitklubbarna i vardags-
arbetet och får kortare beslutsvägar.

Lennart: De kommer ändå till Örebro-
porten och vill prata om skötseln och 
funktioner.

  Apropå Eyrafältet, vad händer med 

planerna på kontorshuset Eyraporten 

och ombyggnaden av södra läktaren på 

Behrn arena?

Jeanette: Vi gör ett omtag där. Det finns 
ett intresse från verksamheter att etablera 
sig, men inte att betala extra för att finnas 
i anslutning till arenan. Kontorshyresgäs-
terna vill inte betala för upprustningen av 
södra läktaren, det är det korta svaret. Nu 
tittar vi på hur vi ska finansiera läktarens 
upprustning och om det går att skruva på 
konceptet med ett kontorshus. Önskedröm-
men är att vi kommer vidare under 2020.

Lennart: Södra läktaren från 1974 
behöver verkligen rustas upp. Ser man till 
helheten på Eyrafältet, så är södra läktaren 
faktiskt lite skämmig. Det är den sista 
pusselbiten.

  Ett annat projekt är logistikområdet i

Törsjö, söder om Örebro, ihop med Catena 

och Lokalhusman. Vad händer där?

Jeanette: Detaljplanen är komplex och har 
tyvärr blivit försenad, det blir inget beslut 
i fullmäktige före sommaren.

Lennart: När detaljplanen vunnit laga 
kraft, så kommer Örebroporten att kliva 
av projektet och området får utvecklas av 
näringslivet.

  Det blev ingen flytt av travbanan 

till Kvinnerstaområdet, som ett tag var 

huvudspåret. Vad händer nu?

Jeanette: Vi har olika utvecklingsspår  
och utreder intresset hos olika aktörer 
inom utbildning, gröna näringar och 

naturturism. Under året har vi scannat hela 
området med drönare för att få en korrekt 
och detaljerad bild av området.

  Under 2018 färdigställdes projektet 

med att förlänga start- och landnings-

banan. Den sista etappen gav ytterli-

gare 300 meter bana, vilket betyder att 

Örebro airport nu har en 3 300 meter 

lång start- och landningsbana och kan 

ta emot de riktigt stora planen. Har det 

blivit någon effekt av det?

Lennart: Ja, vi vill ha mer mark för verk-
samheter vid flygplatsen och det pågår ett 
detaljplanearbete för det. Intresset för det 
är mycket stort, både inom logistik och 
flygbranschen.

Jeanette: Investeringarna i bananlägg-
ningen räcker långt in i framtiden. Nu 
handlar det om nya verksamheter som kan 
dra nytta av anläggningen. Vi har ett bra 
samarbete både med Örebro airport och 
Business Region Örebro i frågan.

Lennart: Flygplatsen är viktig för 
utvecklingen av Örebro och hela regionen. 
De många regionala flygplatserna är ett 
problem, men vårt överlägsna logistiska 
läge gör oss starka.

  Conventum hade ett rekordår och 

där händer det hela tiden saker. Vad är 

det senaste?

Jeanette: Glasbron som förbinder arenan 
och kongressen är färdig. Under somma-
ren ska entresolplanet i arenan utökas som 
gör att antalet sittande kan ökas med 500 
till 3 500 personer för de största arrang-
emangen. Det gör ekonomin bättre och 
ger möjlighet till att större konserter och 
shower kan komma till Örebro.

Lennart: Det här är en liten, men ändå 
viktig, pusselbit för Conventums verk-
samhet.

Jeanette: Utöver utvecklingen i arenan 
pågår förberedelser för en utökad verk-
samhet i bibliotekets nuvarande lokaler. 
Conventum kommer bli en ännu bättre 
anläggning när det är klart.

  Digitaliseringen av samhället och 

olika verksamheter går i en rasande 

fart. Örebroporten jobbar hårt och 

aktivt med digitalisering. Berätta.

Jeanette: – Ja, digitaliseringen genomsy-
rar ju hela samhället och givetvis även 
Örebroporten. Vi vill ligga långt framme, 
målet är att man ska komma så långt att 
husen driftoptimerar sig själva tack vare 
AI. Då kan vi ägna tiden åt mer proaktiva 
insatser för hyresgästerna. Vi har skapat 
digitala tvillingar för några fastigheter och 
har fått pengar från Vinnova att gå vidare 
med ytterligare 10-12 fastigheter.

  En stor del av vardagsarbetet hand-

lar om förvaltning av cirka 364 000 

kvadratmeter lokaler. Även där har det 

hänt saker.

Jeanette: Ja, under våren 2019 organise-
rade vi om förvaltningen. En förvaltare 
och två drifttekniker jobbar nu tydligt som 
ett team med en grupp av fastigheter. På 
så sätt minskar vi risken för att saker ska 
falla mellan stolarna. Det blir också en 
närmare relation till hyresgästerna. Vi har 
redan märkt positiva resultat av det.

  Örebroporten och hyresgästerna 

drabbades av några besvärande vatten-

skador under 2019. Hur hanteras det för 

framtiden?

Jeanette: Det är väldigt olyckligt. Vi har 
haft för många vattenskador under 2019 
som beror på dåligt rörarbete, helt enkelt. 
Den senaste incidenten i Konserthuset 
kunde ha blivit riktigt katastrofal. Vi kom-
mer framöver att vara extra noga i projekt 
och i förvaltningen, vi ska även vara mer 
noggranna i besiktningsarbetet. Vi kom-
mer även att ta upp det med aktörerna i 
byggbranschen. Slarv tolereras inte!

Lennart: I Kulturkvarteret gör man 
kontinuerliga slutbesiktningar av alla 
moment som i ett senare skede kommer 
att vara inbyggda. Det är en bra åtgärd för 
att minimera riskerna.
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VISION & AFFÄRSIDÉ

Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning, mnkr 365 410 382 369 344
Underhåll 31 38 31 30 27
Driftnetto, mnkr 239 272 265 262 247
Resultat efter finansiella poster, mnkr 418 -121 33 43 52
Direktavkastning, % 7,1 7,8 7,8 7,8 7,8
Synligt eget kapital, mnkr 886 465 573 572 556
Balansomslutning, mnkr 3 567 3 800 3 667 3 479 3 590
Investeringar, mnkr 300 312 238 158 346
Soliditet, % 24,8 12,2 15,6 16,5 15,5
Antal anställda 36 37 35 33 33
Uthyrbar area, tusental m2 364 406 400 373 370
Bruttolåneränta, % 1,8 2,8 3,3 3,3 3,2

VÅR AFFÄRSIDÉ

Örebroporten 
utvecklar hållbara 
miljöer som  
stärker Örebro

VÅR VISION

Nya möjligheter
Definitioner se sidan 41.

Ändamål
Bolaget har till ändamål att – inom ramen 
för en allmänt inriktad och kompetens-
enlig kommunal näringspolitik – kom-
plettera marknadens utbud av lokaler för 
näringsverksamhet genom att förvärva, 
äga, förvalta, utveckla, överlåta eller upp-
låta fastigheter samt att genom informa-

tion och marknadsföring lämna närings-
livet en god service i frågor om mark- och 
lokalutnyttjande i kommunen. 

Vidare ska bolaget på uppdrag av kom-
munen förvärva, äga, förvalta, utveckla 
och upplåta fastigheter för kommunens 
egen verksamhet. 

Vår vision är fortsatt ”Nya möjligheter”
Örebroportens vision är fortsatt formu-
lerad som ”Nya möjligheter”. För att nå 
vår vision så utforskar vi nya möjligheter 
för våra kunder och nya möjligheter för 
de behov som uppstår i vårt fastighets-

bestånd. Vi arbetar också för att upptäcka 
och utforska nya möjligheter inom stads-
delsutveckling och givetvis de marknads-
möjligheter som dyker upp på Örebro-
marknaden.

Örebroportens nya affärsidé
Örebroporten utvecklar hållbara miljöer 
som stärker Örebro.

Örebroportens affärsidé har nyligen 
justerats till att innehålla ordet hållbar. 
Hållbar utveckling knyter ihop hållbar-
heten i ekosystemen med de sociala och 
ekonomiska utmaningar som mänsklig-
heten står inför.

Örebroporten har under 2019 anställt 
en hållbarhetsstrateg som ansvarar för 
att hålla ihop det hållbarhetsarbete som 
genomsyrar Örebroportens verksamhet.
Andra halvan av denna trycksak innehål-
ler Örebroportens hållbarhetsredovisning 
för 2019.
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Nuläge Örebroporten
FASTIGHETSINNEHAV
Örebroportens fastighetsbestånd inkl 
inventarier har ett bokfört värde (31 dec 
2019) på 3 462 mnkr. Marknadsvärdet 
bedöms till 4 694 mnkr. Bolaget förval-
tar egna fastigheter på 362 000 kvm och 
externa byggnader om ca 12 000 kvm.
Hyresintäkterna är säkrade genom en stor 
andel långa och trygga hyresavtal. Öre-
bro kommun är största kund (hyresgäst) 
med cirka 61 procent av hyresintäkterna. 
Övriga kunder svarar för cirka 39 pro-
cent av hyresintäkterna. Efterfrågan på 
lokaler är god och Örebroporten har en 
låg vakansgrad på 2,2 procent av uthyr-
ningsbar lokalyta motsvarande ekonomisk 
vakansgrad på 1,0 procent.

FASTIGHETSINVESTERINGAR
Investeringar i fastigheter uppgick till 
300 mnkr år 2019 och budgeten för 2020 
ligger på 515 mkr. Nivån på planerat och 
felavhjälpande fastighetsunderhåll och icke-
hyresgrundande investeringar var under 
2019 i genomsnitt 235 kronor per kvm.

KLIMAT OCH MILJÖ
Örebroporten ställer högre krav på bygg-
nadernas energiprestanda vid ny- och 
ombyggnad än de krav som Boverket 
anger. Bolaget arbetar för närvarande fram 
en hållbarhetsstrategi som ska vara väg-
ledande och styrande för Örebroportens 
verksamhet.

EKONOMI
Örebroporten redovisar i bokslut 2019 ett 
resultat efter finansnetto på 418 mnkr, en 
direktavkastning på 7,1 procent, ett eget 
kapital på 878 mnkr och en soliditet på 
24,8 procent. Årets kassaflöde från den 
löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet uppgår till 186 mnkr. 
Budget för 2020 har ett beräknat resultat på 
28 mnkr.

MEDARBETARE OCH ARBETSPLATS
Örebroporten hade under 2019 36 års-
arbetare. Under år 2019 var personalens 
sjukfrånvaro 0,74 procent.

DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG
Örebroporten Fastigheter och det helägda 
dotterbolaget Örebroporten Förvaltning 
ansvarar och bedriver tillsammans verk-
samhet i ett dotterbolag (Gustavsviks 
utvecklingsbolag AB) och fem intres-
sebolag (Rörströmsälven Fastighets AB, 
Gustavsvik Resorts AB, Örebroläktaren 
AB, Marieberg Utveckling AB och Törsjö 
Logistik AB).

VÅRA STARKASTE RESULTAT 
Försäljningen av Mellringestaden 2019 
gjordes vid ett gynnsamt marknadsläge 
och gav en nettovinst på nästan 400 mnkr. 
Den affären medförde också att en ny 
fastighetsaktör etablerade sig på örebro-
marknaden.

Reavinsten vid Mellringeförsäljningen 
gjorde att Örebroporten kunde göra en 
nettoamortering på 570 mnkr samtidigt 
som nyinvesteringar gjordes på 300 mnkr.

Omstruktureringen av derivatportföljen 
till en kostnad på 150 mnkr i dec 2018 har 
medfört att Örebroporten sänkt räntekost-
naderna så mycket att Örebroporten klarar 
de nya begränsningsreglerna för ränteav-
dragen. I bokslutet 2019 är alla räntekost-
nader fullt avdragsgilla.

Tidplan och budget för det stora 
projek tet Kulturkvarteret hålls ännu när 
projektet är drygt halvvägs. 

Det löpande driftsresultatet ligger i 
nivå med ägarens krav. 

NULÄGE ÖREBROPORTEN

Hur vi fortsätter  
hålla hög  

standard kring  
vårt varumärke

– vårt varumärkeslöfte

1.
Vi ser nya 

möjligheter   

2.
Vi är lyhörda, 
affärsmässiga
 och modiga

   

3.
Vi bygger förtroende 
genom vårt arbete 

  

4.
Vi är stolta, 
kompetenta 
och pålitliga  

 

5.
Vi tar ett stort 
ansvar för den 

totala upplevelsen 
av oss som bolag
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2019 I SAMMANDRAG

2019 i sammandrag
Att Örebro har fortsatt bra tillväxt märks 
tydligt i Örebroportens verksamhet. 
Arbetsintensiteten har varit hög under 
hela året, både inom löpande förvaltning, 
på projektsidan och vad gäller utredningar 
och tidiga skeden. 

Uthyrningsläget är fortsatt mycket gott, 
den ekonomiska vakansgraden per sista 
december är 1,0 procent. 

FÖRSÄLJNINGAR
• Fastighets AB Stenvalvet förvärvade 

Athena 5 och 19, mer känt som Mell-
ringestaden, med tillträde den 1 februari 
2019. Försäljningen skedde genom 
bolagspaketering.

• Försäljning av byggrätt vid Behrn 
Arena Vinter, norra sidan om bandy-
hallen har skett till Eyracenter AB.

PROJEKT, OMBYGGNATIONER  
OCH NYBYGGNATIONER
• Byggnation av Kulturkvarteret pågår. 

Under året har platta gjutits och 
stomme, fasader och tak byggts. 

• Glasbron mellan Conventum kongress 
och Conventum Arena är i det närmaste 

uppförd, mindre arbeten kvarstår. Bron 
togs i bruk i januari 2020.

• Upprustning pågår av yttre miljön vid 
Behrn Arena Fotboll.

• Upprustning pågår av den mindre hus-
kroppen vid Skofabriken Skebäck.

• Projektering pågår av ombyggnad av 
Stadsbyggnadshus 1. 

• En förstudie pågår av tekniska förvalt-
ningens framtida lokaler.

• Förslag på byggnation vid Kexfabriken 
2 finns framtaget. Här finns byggrätt 
för kommande större kontorsetablering 
med närhet till kommunikationer.

• Projektet Eyraporten har avbrutits. 
Intresset är gott för etablering av 
kontors verksamheter, dock inte till 
högre hyra än marknadshyra. Projektet 
Eyraporten har förutsatt att kontors-
delen ska finansiera även läktarupprust
ningen. Ett omtag tas i projektet för 
en annan lösning på finansieringen för 
läktarupprustningen.

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

• Flera vattenskador har föranlett reno-

vering, främst i ishallen, Kexfabriken 2 
och Kexfabriken 3.

• Utredning pågår av framtiden för nuva-
rande Svampenterminalen. 

UTHYRNINGAR
• Vätternvatten är ny hyresgäst i Sko-

fabriken i Skebäck.
• Svealandstrafiken har tagit över hyres-

kontraktet för bussdepån i Bettorp.
• Köket vid teatern i Brunnsparken har 

hyrts ut.

EKONOMI
Verksamhetsresultatet för helåret i exklu-
sive försäljning och utdelning uppgår till 
22,6 mnkr vilket är lägre än prognosen 
vid tertialbokslut 2. Med anledning av för-
säljningen av Mellringestaden hamnar det 
sammanlagda resultatet efter finansiella 
poster på 417,8 mnkr.

Förslag på byggnation vid Kexfabriken 2. Bussdepån i Bettorp.
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KULTURKVARTERET

Mattias leder jätteprojektet:

Inga överraskningar 
är glada nyheter

INTE TUR
Stora byggprojekt tenderar ofta att bli 
både dyrare och försenade. Det kan fin-
nas en mängd förklaringar till det, från 
otillräckliga förberedelser till det faktum 
att det ofta tillstöter oväntade saker. Över-
raskningar är sällan bra.

Hittills har Kulturkvarteret inte drab-
bats av några överraskningar. Och det 
handlar inte bara om tur.

– Vi lade ner mycket tid och arbete i ett 
tidigt skede av projektet. Vi analyserade 
bland annat hur organisationen skulle se 
ut, vilka risker som fanns i projektet och 
hur vi skulle kommunicera information 
mellan alla berörda, säger Mattias och 
fortsätter.  

– Det är roligt när all planering betalar 
sig, att vi har en säker arbetsplats som hål-
ler budget och ligger bra i tid.

TYDLIGHET
En annan framgångsfaktor är tydlighet 
och höga krav. Exempel på det är att 
Örebroporten, som beställare, har valt 
fortlöpande besiktning av enskilda arbets-
moment.

– Vi har varit tydliga med våra höga 
förväntningar. Det gäller alla inblandade, 

– Nej, det har inte varit några överraskningar, säger Mattias 
Waller, projektutvecklingschef på Örebroporten.
 Tråkigt? Inte alls! Det här är intressant läsning för alla 
som undrar hur man genomför ett jätteprojekt som Kultur-
kvarteret utan fördyringar och förseningar.

Mattias Waller protesterar direkt.
– Vänta nu, jag vill vara ödmjuk. Det 

är mycket arbete kvar, och mycket kan 
fortfarande hända. Men visst, flera av de 
stora momenten är avklarade och det ser 
mycket bra ut.

Den magnifika byggnaden vid 
Svartån, med den karaktäristiska sned-
ställda ”limpan” högst upp, har redan bli-
vit ett landmärke i Örebro. Stommen och 

fasaden är klar, bortsett från lite mindre 
kompletteringar. Nu arbetas det intensivt 
invändigt med rumsbildning, rör- och 
kabeldragning, ventilation, el- och tele 
och mycket annat. Även färdigställande 
av ytskikt är påbörjat såsom golvläggning 
och målning. 

– Det kommer vara ca 170 personer 
igång samtidigt när vi är som mest, säger 
Mattias.



11ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2019

KULTURKVARTERET

från entreprenören NCC till alla under-
entreprenörer och konsulter.

De egna kraven är också högt ställda. 
På Örebroporten är fem medarbetare 
engagerade, helt eller delvis, i projektet.

– Även vi måste vara på tårna, vara 
tillgängliga för att snabbt kunna svara på 
frågor. Det känns som det utvecklats en 
speciell kultur kring det här projektet: alla 
inblandade är engagerade och bidrar till 
ett lyckat resultat.

FAVORITDETALJ
Naturligtvis har det funnits ögonblick när 
de inblandade dragit efter andan. Som när 
den provisoriska pelaren, som höll uppe 
det utstickande hörnet mot å-stråket, togs 
bort. Golvet sjönk tre centimeter – exakt 
så mycket som konstruktörerna beräknat 
med tanke på tyngd och bärighet,

– Det känns tryggt att jobba med 
proffs, skrattar Mattias.

Givetvis har den ursprungliga gestalt-
ningen även ändrats en smula, men 
mycket är sig likt om man jämför med 
arkitekttävlingen. Den stora  huskroppens 
volymer har rätats upp något utefter 
Nygatan. En detalj som Mattias noterade 
under projekteringen var att den långa 

korridoren i ”limpan”, högst uppe i huset, 
slutade med en vägg.

– Alla var överens om att det borde 
vara ett fönster där. Det är en av mina 
favoritdetaljer, det där fönstret. Fönstret 
blir som en tavla där man tittar rakt ut 
bland trädkronorna!

FAKTA KULTURKVARTERET
• Den 29 augusti 2018 togs så det första spad-

taget för projektet som är det största i Öre-
bro kommuns regi på 50 år och det största 
någonsin för byggherren Örebroporten. 
Byggnaden är på cirka 13 600 kvadratmeter.

• Hyresgäst är Örebro kommun med Stads-
biblioteket och Kulturskolan. De beräknas 
flytta in i början av 2021. Den högtidliga 
invigningen hålls i augusti.

• Kulturkvarteret har ritats av Wingårdhs Arki-
tekter, som vann arkitekttävlingen 2013 med 
sitt bidrag ”Kulturklustret”. 

EKONOMI KULTURKVARTERET
2016 beslutades om kommunens hyra för Kul-
turkvarteret på 35 mnkr per år till en investe-
ring av Örebroporten på ca 510 mnkr exkl tomt. 
2018 fattades beslut om att kommunen även 
skulle hyra multiscenen vars hyra är satt till 2,5 
mnkr per år och investeringen för Örebroporten 
på 60 mnkr. Total investering i 2021 års prisnivå 
blir 510 mnkr (+indexering 3% per år) multi-
scenen 60 mnkr samt tomten för 30 mnkr, totalt 
ca 680 mnkr. De 680 mnkr är fördelat på entre-
prenadkostnaden på ca 572 mnkr, tomt 30 mnkr 
och ca 78 mnkr avseende arkitektkostnader, 
byggherrekostnader samt kreditiv.
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Kulturkvarteret är  
smart på alla vis
Användarsmart, klimatsmart och driftsmart.
 Det smarta är dock inbyggt, allt för att verksamheterna och besökarna 
ska få ut mesta möjliga nytta av Kulturkvarteret.
 – Egentligen vill jag undvika att prata om digitala lösningar, det kan 
skapa mentala spärrar hos somliga. Kanske ska man hellre prata om 
lösningar som optimerar upplevelsen av Kulturkvarteret, säger Jesper 
Hedlund, CAD/BIM-ansvarig på Örebroporten.

Tillsammans med Nils Källman, projekt-
ledare och byggledare, och Stefan Gus-
tavsson, projektledare med ansvar för el, 
tele och hissar, bildar Jesper en trio på 
Örebroporten som ska skapa ett kultur-
kvarter med mervärden som håller långt  
in i framtiden.

I grunden byggs Kulturkvarteret enligt 
kraven som gäller för Miljöbyggnad Silver. 
Det grundar sig på en rad krav på exempel-
vis energiåtgång och val av byggmaterial. 
En viktig del är att samtliga produkter i 
byggnaden kontrolleras mot den databas 
som Sunda Hus lagt upp samt katalogiseras 
med underliggande produktdatablad.

– Vi arbetar hela tiden med prognosav-
stämningar och ser vi att det, inom ramen 
för projektets budget, finns utrymme kan 
vi ta ökade kostnader som ger ökade mer-
värden i längden, som exempelvis lägre 
driftkostnader, säger Nils Källman.

– Eftersom vi har koll på alla produk-
ter, kan vi även i ett senare skede välja att 
uppgradera just den delen, säger Stefan 
Gustavsson.

På taket till ”limpan”, den lite tvär-
ställda delen högst upp på Kulturkvarteret, 
kommer solceller med en toppeffekt på 

80 kW att placeras. När huset tas i drift 
nästa år ska halva årsförbrukningen av 
fastighetsel, cirka 60 000 kWh produceras 
av solcellerna.

– Eventuellt överskott matas ut på 
elnätet, säger Stefan.

På övriga tak blir miljövänliga sedum-
tak där växtligheten både binder luftföro-
reningar samt fördröjer vattenflödet vid 
skyfall. Under byggtiden tillämpas även 
metoden ”Ren arbetsplats” i samarbete 
med Ragnsells.

– De har en person på heltid i Kultur-
kvarteret som övervakar återvinning av 
byggmaterial. I början hade vi målsätt-
ningen att bara 20 procent skulle gå till 
deponi. Nu har vi höjt ribban till högst tio 
procent till deponi, klarar vi det är vi det 
bästa NCC-projektet i Sverige, säger Nils 
Källman.

MÅNGA STYRSYSTEM
De energislukande byggfläktarna, som 
behövs under byggnationen, har kopplats 
till fjärrvärmenätet. En liten detalj som 
bidrar till helheten.

Det ”smarta” i Kulturkvarteret består 
bland annat av en rad olika styrsystem 

för musik, ventilation, värme, belysning, 
mörkläggning och annat. De ska kunna 
”prata” med varandra och användarvänlig-
het är nyckeln till framgång.

– Exakt hur det kommer att utformas 
bestäms av verksamheterna i huset. Där 
har vi ett bra samarbete, säger Stefan Gus-
tavsson.

DIGITAL TVILLING
Upplevelsen av Kulturkvarteret – för såväl 
Örebroportens egna förvaltare och tekni-
ker som hyresgäster och tillfälliga besö-
kare – ska lyftas till en högre nivå tack 
vare utvecklingen av digitala tvillingar. 

I förvaltningen är fördelen med en 
digital tvilling uppenbar. Förvaltning, fel-
sökning, reparationer och daglig service 
underlättas med den digitala och parallella 
kopian av Kulturkvarterets alla bestånds-
delar ner till val av skruvar. Med hjälp av 
AI (se artikel på sid 24) kan värme och 
ventilation anpassas efter dagligen inma-
tade data om planerad verksamhet.

Med det finns en rad fördelar som även 
hyresgäster och besökare kan dra nytta av. 
Exempelvis kan möbler märks med QR-
koder. Om man tillfälligt flyttar om, är 

KULTURKVARTERET
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KULTURKVARTERET

det lätt att återställa möblerna till sin rätta 
plats. Genom att skapa olika behörighets-
nivåer för inpassering, kopplade till varje 
medarbetares kalender, kan exempelvis 
en kursledare ge kursdeltagare tillfällig 
åtkomst till en lokal.

– Kanske vill en elev komma i förväg 
och träna. Då kan kursledaren, via en app, 
öppna upp just det rummet för just den 
eleven, säger Jesper Hedlund.

ÄR TOAN LEDIG?
För gäster skapar digitaliseringen också 
möjligheter. Exempelvis kan man, på en 
webbplats som nås med en QR-kod, se 
var närmaste toaletter är och vilka som för 
tillfället är lediga. Eller söka en speciell 
bok eller författare och sekundsnabbt få 
information om var den finns på biblio-
teket.

– Det här är komplement till den tra-
ditionella informationen som tydlig skylt-
ning, allmänna datorer och informations-
diskar, poängterar Jesper Hedlund.

Nils Källman, projektledare och byggledare. Jesper Hedlund, CAD/BIM-ansvarig. Stefan Gustavsson, projektledare.
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KULTURKVARTERET

Lars laddar för flytt 
och nya möjligheter
När Kulturkvarteret fick väggar, tak och form hände det något.
 – Helt plötsligt blev projektet konkret. Engagemanget och motiva-
tionen bland medarbetarna ökade påtagligt, säger Lars Hilmersson, 
verksamhetschef för Stadsbiblioteket och Kulturskolan.
 Ännu återstår dock olösta frågor. Som hur den planerade restau-
rangen ska klara mötet mellan publiken, Svenska Kammar orkestern, 
punkkonserten eller Bolibompadraken.

Lars Hilmersson skrattar. Publikkrocken 
var ett av den handfull scenarios som han 
skissade på vid upphandlingen av restau-
ratör i Kulturkvarteret.

– Jag tog kanske ut svängarna där, men 
det är viktigt med en restaurang som är 
flexibel nog att klara all publik, från barn-
aktiviteter till vuxenkonserter.

För precis ett år sedan sa Lars Hilmers-
son att han hade Örebros roligaste och 
mest intressanta jobb, att gifta ihop biblio-
tekets och Kulturskolans verksamheter 
och skapa verksamhet i det nya Kultur-
kvarteret.

KREATIVA MELLANRUM
– Nu är vi en och samma organisation 
med 150 medarbetare. Biblioteket och 
Kulturskolan har delvis olika verksam-
heter, men det finns även områden med 
överlappande verksamheter. Jag kallar det 
för det kreativa mellanrummet och där 
kan det hända mycket intressant, säger 
Lars Hilmersson och fortsätter.

– Under sportlovsveckan körde vi en 
gemensam lovverksamhet. Det gav mer-
smak.

I Kulturkvarteret får biblioteket och 

Kulturskolan ungefär samma lokalyta, 
men betydligt modernare och anpassad 
efter dagens och morgondagens behov. 
Den stora skillnaden är dock foajén, 
aulan, multiscenen och restaurangen med 
plats för cirka 100 sittande gäster.

– Dels öppnar det nya möjligheter för 
både små och stora arrangemang. Dels 

öppnar det för andra att arrangera möten, 
föredrag, konserter och arrangemang. Vår 
verksamhet hamnar i en omgivning som 
öppnar för möten, upplevelser och diskus-
sioner.

Hur går då flytten till rent praktiskt? 
Lars Hilmersson har tillsammans med 
medarbetarna skapat en lång att göra-lista. 

Lars Hilmersson, verksamhetschef för Stadsbiblioteket och Kulturskolan.
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CONVID-19

Faktiskt drygt 100 punkter, stort som 
smått: från val av möbler till hur de nya 
digitala arbetssätten ska förverkligas.

KAMMARORKESTERN BOKAD
Om alla planer håller streck, så börjar 
flyttlassen rulla sommaren 2021. Enligt 
den preliminära planen ska stadsbiblio-
teket stänga under fyra veckor i samband 
med flytten. Även Kulturskolan planerar 
att flytta under sommaren.

– Vi har mycket noga studerat andra 
liknande flyttar. En sak har vi tagit till oss, 
det återstår mycket mer jobb än man tror, 
när själva flytten är avklarad.

Lagom till lördagen den 28 augusti 
2021 måste dock allt vara på plats och 
fungera. Då planeras nämligen den hög-
tidliga och officiella invigningen av Kul-
turkvarteret.

– Där har vi inte kommit så långt än. 
Det ska så klart vara fokus på barn och 
unga. Svenska Kammarorkestern är också 
klara. Och vi kommer förstås att bjuda in 
kulturminister Amanda Lind. Sedan får 
vi se.

Angående effekterna  
av covid-19
Örebroporten, såväl styrelse som företagsledning, följer 
utvecklingen av coronasmittan noggrant. Covid-19 prövar 
både sjukvård och samhället i stort mycket hårt. Samtidigt tas 
det, på alla nivåer, beslut för att mildra de negativa effekterna 
och överbrygga de akuta problemen.

Örebroportens uppdrag är att utveckla hållbara miljöer som 
stärker Örebro. Även i detta nya läge jobbar vi vidare med just 
det – och växlar upp verksamheten på två fronter.

Flera av våra hyresgäster har verksamheter som klassas som 
samhällsviktig. För dessa anstränger vi oss särskilt mycket för 
att säkerställa lokalernas fulla funktion.

Dessutom vidtar vi en rad åtgärder för att både möta krisen 
och skapa förutsättningar för en omstart när coronasmittan 
klingat av. Som exempel har Örebroporten tidigarelagt arbe-
tet med att öka kapaciteten för konferenser, kongresser och 
evenemang på Conventum Arena. Investeringsbudgeten för 
2020 ligger på drygt 500 Mkr, vilket är 200 Mkr mer än 2019. 
Vi kommer dessutom att tidigarelägga beställningar av tjäns-
ter och varor i den löpande verksamheten för att stödja våra 
leverantörer.

Med största sannolikhet kommer Örebroporten att besluta om 
ytterligare åtgärder i närtid för att göra vad vi kan för Örebro 
och örebroarna under coronakrisen 2020.

Örebro 2020-04-03

Jeanette Berggren, vd
Lennart Bondeson, styrelseordförande
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Rekordår för Conventum:

Nya bron skapar nya möjligheter
Broar symboliserar överbryggade 
problem, nya möjligheter och över-
huvudtaget positiva värden
 Den nya bron mellan Conventum 
Arena och Conventum Kongress är 
inget undantag.
 – Redan i januari, när bron stod 
klar, fick vi en stor kund som vi 
med största sannolikhet inte fått 
utan bron, säger Anders Karlsson, 
platschef på Conventum.

Det var en bra början på 2020 efter ett 
rekordår för Conventum. När 2019 sam-
manfattades skrevs besökssiffran till cirka 
250 000 gäster, vilket är 25 procent högre 
än ett normalår. 

– Vi fick några möten till och några 
konferenser till. Vi befäste vår position 
som ett mycket attraktivt alternativ för 
nationella möten, säger Anders Karlsson 
och pekar bland annat på det faktum att 
fyra politiska partier – socialdemokra-
terna, sverigedemokraterna, kristdemokra-
terna och miljöpartiet – valde Conventum 
för sina kongresser förra året.

Förklaringarna är många: Örebros 

logistiska läge med goda kommunikatio-
ner, Conventums centrala läge i staden 
och närheten till hotell är de viktigaste. 
Den nya 55 meter långa glasade bron mel-
lan arenan och kongressen ska dock inte 
underskattas. Plötsligt kan gäster röra sig 
inom hela anläggningen, utan att behöva 
gå ut.

– Det blir enklare logistik och skal-
skyddet för anläggningen blir bättre. En 
viktig detalj är att vi kan utnyttja båda 
garderoberna, arenans och kongressens, 
för samma arrangemang.

POSITIV TREND
Det är lätt för den oinvigde att tro att 
 Conventum med de nya rekordsiffrorna 
etablerat sig på en högre nivå. Nej, i mötes-
branschen är det som inom idrotten: man är 
aldrig bättre än den senaste matchen.

Däremot kan man säga att Conventum 
har en mycket positiv trend och att man 
jobbar hårt för att behålla sin position i 
mötes- och event-Sverige. Under 2020 ska 
Örebroporten utveckla arenan med ett nytt 
entrésolplan som med en mobil läktare 
skapar plats för ytterligare 400 sittande 
gäster.

– Då får vi totalt plats för 3 500 sit-

tande gäster. De där sista 400 platserna 
betyder mycket för lönsamheten och våra 
möjligheter att locka exempelvis stora 
artister på turné, säger Anders Karlsson.

Under 2020 kommer, eller har kommit, 
artister som Miriam Bryant, Petter, Pernilla 
Wahlgren, Arvingarna och Molly Sandén. 
Fler intressanta artister är på gång, lovar 
Anders Karlsson och påminner om hur det 
var före Conventum.

– Då kallades Örebro för Sibirien i 
nöjes kretsar, skrattar han.

– Det var en i det närmaste okänd plats 
på nöjeskartan och det fanns nästan ingen-
stans att uppträda.

CONVENTUM

Covid-19 slår hårt
Vårens coronaepidemi (Covid-19) 
förändrade i ett slag förutsättning-
arna för en rad olika verksamheter, 
bland annat för Conventum.

Under mars ställdes de flesta 
bokade arrangemang i närtid in. 
De påverkar naturligtvis Conven-
tums verksamhet mycket negativt. 
Ledningen arbetar istället hårt med 
siktet inställt på en återgång till det 
normala under hösten.
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SVEALANDSTRAFIKEN

Svealandstrafiken 
flyttar in och gasar på
Med den nya operatören Svea-
landstrafiken försvann dieselbus-
sarna som utgår från depåerna i 
Odensbacken och Bettorp strax 
norr om Örebro.
 Och med ännu fler gasbussar 
krävdes tre nya dispensers, tank-
ställen, för biogas i Bettorp som 
Örebroporten i samarbete med 
Biogasbolaget ordnade.
 Nu väntar nästa stora miljö- och 
klimatsatsning: BRT-bussar med 
eldrift i Örebro centrum.

Bussdepån i Bettorp byggdes av Örebro-
porten och stod klar hösten 2009. I samma 
veva rullade de första lila biogasbussarna 
för stadstrafik ut från depån. 

Tio år senare är biogasbussarna vita 
och trafiken sköts av Svealandstrafiken, 
ett bolag som ägs gemensamt av Region 
Örebro och Region Västmanland. Tillsam-
mans driver de i nuläget trafik i egen regi 
i Örebro, Västerås, Fagersta, Köping och 
Sala.

– I takt med att avtalen upphör i andra 
områden, kommer vi att ta över trafiken. I 
egen regi i vissa fall, i andra fall i samar-
bete med någon lokal operatör, säger Tex 
Kihlström, trafikchef på Svealandstrafiken 
i Örebro.

BARA BIOGAS
Den sista september 2019 flyttade Svea-
landstrafiken in i bussdepån i Bettorp. För 
att klara den delvis nya trafiken – samtliga 
bussar som utgår från depåerna i  Bettorp 
och Odensbacken, både stads- och lands-
ortstrafik, drivs med biogas – har det 
krävts anpassningar. 

– Vi hade redan 69 ramp-platser för lång-
sam tankning av gasbussarna i  Bettorp. 
För att klara tankning av ytterligare 51 
bussar, så ordnade Biogasbolaget i Karl-
skoga och Örebroporten platser för snabb-
tankning från tre dispensers med biogas, 
säger Roger Berg, fastighetschef på Svea-
landstrafiken.

– Och allt stod klart ett par dagar innan 
vi flyttade in, det var perfekt tajming, fyl-
ler Tex Kihlström i.

I samband med att trafikledningen 
flyttade in – den förre operatören hade 
centraliserat den till Stockholm – upprus-
tades även deras lokaler. Även om bara 
två personer bemannar trafikledningen, 
så är det hjärtat i verksamheten. Den är i 
drift i stort sett 24/7 och är bussförarnas 
stöd i händelse av oplanerade händelser av 
alla de slag.

BRT KOMMER SNART
Bussdepån i Bettorp är imponerande. Här 
finns plats för cirka 120 bussar med upp-
ställningsplatser samt verkstads- och ser-
vicehallar för allt från städning till repa-
rationer. Härifrån utgår 350 förare som 
jobbar i stort sett dygnet runt, veckans alla 
dagar. Dessutom finns det ett kontor med 
cirka 15 tjänstemän.

Knappt har omställningen till biogas-
bussar på bred front inletts, innan nästa 
steg i utvecklingen förbereds. Planer finns 
att skapa ett kompletterande bussystem i 
centrala Örebro, Bus Rapid Transit, BRT. 
Med täta turer i egen fil ska de öka fram-
komligheten och minska restiderna i det 
växande Örebro.

– Etapp ett mellan Brickebacken och 
Tegnérlunden är planerad till 2025. Det 
finns olika varianter på elbussarna, men 
blir det tvåledande 24-metersvagnar kom-

mer vi att behöva bygga om och bygga 
nytt, säger Tex Kihlström.

Både Svealandstrafiken och Örebro-
porten ligger dock långt framme i plane-
ringen för en sådan eventualitet.

– Det finns en tillgänglig granntomt här 
i Bettorp som skulle passa om vi behöver 
expandera. Örebroporten gör nu en förstu-
die för att undersöka möjligheterna, säger 
Roger Berg.
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FÄRG & FORM

Färg & Form till Skofabriken 
– Det är ”spot on”!

– Det är som att komma hem, 
säger Ludvig Kirschsteiger, vd  
på Färg & Form, och blickar ut  
över den ännu oinredda lokalen  
på tredje våningen i Skofabriken  
i Skebäck.
 – Lokalen lirar med varumärket 
Ernst. Den väcker känslor och vi 
jobbar bara med känslor och sin-
nen. Ojoj, det är ”spot on”!

Berättelsen om Ernst Kirchsteiger, Lud-
vigs pappa, är modern tv-historia som fak-
tiskt leder fram till Skofabriken i Skebäck 
dit Färg & Form flyttar in i juni. Det första 
programmet av ”Sommartorpet” med 
Ernst Kirchsteiger 2000 var början på en 
fantastisk framgångssaga.

I dag är Ernst – förnamnet räcker 
numera för att skapa identifikation – ett av 
Sveriges starkaste varumärken. Och just 
det varumärket är kärnan i företaget Färg 
& Form som familjen Kirchsteiger driver 
som ensamägare sedan juni 2019.

350 SVENSKA ÅTERFÖRSÄLJARE
– Vi slog ihop det med verksamheten i 
Ernst Kirchsteiger AB. Vi licensierar ut 
varumärket Ernst till olika produkter, 
men i Färg & Form handlar det enbart om 
heminredning, säger Ludvig Kirchsteiger.

Och det är ingen liten verksamhet. 

Färg & Form har 17 medarbetare och är 
ett renodlat grossistföretag. Försäljningen 
till slutkund går via 350 återförsäljare bara 
i Sverige och en stadigt växande försälj-
ningsorganisation i Europa.

– Främst Tyskland ökar. Återförsälja-
ren i Berlin är en av de absolut största vi 
har, Sverige inräknat.

Utanför Sveriges gränser är det få, 
om ens någon, som vet vem Ernst Kirch-
steiger är. Där lockar den skandinaviska 
designen – det rena, enkla och avskalade.

– Därför försöker vi inte sälja in så 
mycket med koppling till Ernst. Jag tror 
inte pappa har något emot det, jag brukar 
kalla honom den ”ofrivillige entreprenö-
ren”, skrattar Ludvig.

GLASVASER SÄLJER BÄST
Däremot är det Ernst, tillsammans med 
Åsa Astvald som är sambo med Ludvig, 
som står för all design och produktut-
veckling. Bland dagens cirka 700 olika 
produkter finns det många som, medvetet 
eller omedvetet, har en naturlig plats i 
många svenska hem.

– Min favorit är nog vår ljuskrona i 
ask eller björk. Den säljer inte i några 
större volymer, men har hängt med från 
starten. Det är en ikon för oss. Största för-
säljningssuccén är glasvaser som vi säljer 
70 000 stycken om året.

De senaste fem åren har Färg & Form 
hyrt kontorslokaler på Aspholmen i Öre-
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FÄRG & FORM

FAKTA SKOFABRIKEN
•  I 50 år slumrade den nedlagda skofabri-

ken på Pappersbruksallén 1. Lagom till 
byggnadens 100-årsjubileum – fabriken 
byggdes 1918 – började Örebroporten 
rusta upp den stora byggnaden till 
moderna kontorslokaler med en touch av 
industrikänsla.

•  När fabriken byggdes 1918 inspirerades 
den av de amerikanska så kallade dags-
ljusfabrikerna. Här skapades en del av 
Örebros grundmurade rykte som skostad, 
med Kooperativa förbundets högt auto-
matiserade tillverkning av skor. Men 1967 
lades fabriken ner och byggnaden lämna-
des mer eller mindre åt sitt öde.

•  Med Örebroportens har moderna kontors-
lokaler skapats. Den gamla historiska mil-
jön har dock bevarats, som de generöst 
tilltagna fönstren och känslan av rymd 
som takhöjden ger. Exteriört har byggna-
den med putsad fasad återställts till sitt 
ursprungliga skick för 100 år sedan.

bro. I, enligt Ludvig Kirchsteiger, ”själ-
lösa lokaler” på bottenplanet.

– Vi jobbar så mycket med känslor och 
sinnen, därför kände vi att vi måste flytta. 
Jag tittade på några alternativ. Sedan fick 
jag se Skofabriken, då slutade jag leta och 
hoppades bara att vi skulle kunna komma 
överens med Örebroporten.

TRÄGOLVET BLIR BORD
Det gjorde man.

– Örebroporten har varit fantastiskt 
lyhörda, de har gjort allt som är möjligt 
för oss. Jag förstår att de inte lyckades fixa 
en eldstad, men de försökte.

I juni flyttar Färg & Form in i 350 
kvadratmeter på tredje våningen. Natur-

ligtvis inreder de med Ernst som stil- och 
formmässig kompass. De letar bland annat 
efter gammeldags brandglas med metall-
trådar till entrédörren och andra detaljer.

– Det gamla trägolvet kunde vi inte 
behålla på grund av bullerkraven. Istället 
använder vi det för att bygga konferens-
bord, säger Ludvig Kirchsteiger och man 
mer än anar att pappa Ernst har ett finger 
med i det projektet.
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TUNSTALL

Tunstall: Varje samtal är livsviktigt
Det ringer cirka 17 500 samtal per 
dygn till Tunstalls Trygghetscentral 
– och varje enskilt samtal kan vara 
på liv och död.
 – För oss handlar det om att 
på mindre än en minut bedöma 
ärendet och fatta rätt beslut, säger 
Ulrika Björn, verksamhetschef på 
Tunstall i Örebro.

Tunstall är en global aktör för teknikba-
serade lösningar och larmtjänster. I den 
nordiska enheten är Sverige störst med 
cirka 300 medarbetare på tre orter, varav 
120 personer på Västra Bangatan och på 
filialen i Mellringe.

I Örebro finns den rikstäckande larm-
centralen för de i dagsläget cirka 160 
anslutna kommunerna.

– De i sin tur har cirka 84 000 anslutna 

larm för äldre och funktionsnedsatta 
personer i hemmet eller på vårdboenden, 
fortsätter Ulrika Björn.

Deras uppdrag är delikat. Inkommande 
larmsamtal ska besvaras omedelbart inom 
satt svarstid med varje enskild kommun, 
dygnet runt på årets alla dagar. Larmope-
ratörerna ska dessutom inom 30-45 sek-
under göra en bedömning av ärendet och 
besluta om rätt åtgärd.

SÅLLAR BORT LARM
Ibland är det i det närmaste ”sociala sam-
tal” när någon vill veta vad klockan är, 
andra gånger är det akut och frågan om 
sekunder.

– I cirka 40 procent av fallen larmar 
vi vidare till sjukvård, hemtjänst eller 
annan berörd personal i hemkommunen. 
Tack vare att vi kan sålla bort så många 
larm, kan de anslutna kommunerna jobba 
mycket mer effektiv och ekonomiskt, 
säger Erika Dickenson som är kontorsas-
sistent på Tunstall.

Verksamheten är dock mer mångfa-
cetterad än de 84 000 aktiva personliga 
larmen. Samtliga samtal arkiveras i sex 
månader för att kunna göra uppföljningar, 
både internt för att vässa kvaliteten och 
externt om något ärende behöver utredas.Erika Dickenson och Ulrika Björn, Tunstall.
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ÖREBRO AIRPORT

Ny planlagd mark får 
flygplatsen att växa
Det är det största detalj-
planeuppdraget för Stads-
byggnadskontoret någon-
sin.
 Med 150 hektar planlagd 
mark, i direkt anslutning 
till Örebro airport, öppnar 
det för nya etableringar vid 
flygplatsen.
 – Vi har flera konkreta 
förfrågningar, så vi behöver 
mer tillgänglig mark, säger 
vd Mikael Smedberg på 
Örebro airport.

I maj förra året fick Stadsbygg-
nadskontorets planavdelning 
uppdraget att ta fram en detalj-
plan för det 150 hektar stora 
området väster om flygplatsen. 
Runt årsskiftet räknar Patrik 
Kindström, verksamhetschef på 
Stadsbyggnadskontoret, att en 
detaljplan kan vara beslutad och 
ha vunnit laga kraft.

– Det förutsätter att inget 
oförutsett inträffar och att det 
inte blir några överklaganden, 
tillägger han.

SMIDIGT SAMARBETE
Hittills har dock arbetet gått 
mycket smidigt, delvis tack vare 
att både markägaren (kommu-
nens mark- och exploaterings-
enhet) och handläggaren (plane-
ringsenheten) båda lyder under 
Stadsbyggnadskontoret och delar 
lokaler i Citypassagen.

– Det underlättar, absolut, men 
det är i grunden samma rutiner 
som ska följas, säger Patrik 
Kindström och tänker på det 
 batteri av undersökningar och 
utredningar som föregår ett 
beslut om detaljplan.

– I kommunens översiktsplan 
står det att just det här området är 
prioriterat för flygplatsrelaterade 
verksamheter. Det underlättar 
också hanteringen av ärendet.

KLART VID ÅRSSKIFTET
I planeringsuppdraget skissas 
det för en aktör på hela området. 
Detaljplanen är dock flexibel  
och kan, om det krävs, delas in 
i mindre områden i framtiden. 
Redan under våren kommer 
samrådshandlingen att ställas 
ut, enligt planeringen, och då 
får även sakägare (exempelvis 
grannar) yttra sig om detaljpla-
nen. Om allt går enligt plan kan 
detaljplanen vunnit laga kraft 
runt årsskiftet.

För Mikael Smedberg, vd på 
Örebro airport, kommer detalj-
planen mycket lägligt. Flygplat-
sens attraktionskraft har ökat 
markant de senaste åren.

– Dels hänger det ihop med 
den förlängda rullbanan som 
blev klar i slutet av 2018. Dels 
är logistiska jättar som DHL och 
FedEx etablerade på flygplatsen. 
Det gör oss intressanta för andra 
aktörer inom logistikbranschen.

MER KAMERAÖVERVAKNING
Dessutom har Tunstall även passiva 
larm i exempelvis golv och säng hos 
brukarna. De larmar om någon ramlar 
ur sängen eller inte varit uppe på väl-
digt länge. Andra brukare, exempelvis 
Alzheimersjuka, kan ha GPS-klocka 
med geografisk begränsning som lar-
mar om brukaren är utanför det trygga 
närområdet.

– Det som växer snabbast är dock 
kameraövervakning i hemmen. Då 
kan vi enligt ett schema koppla in 
kameran och kolla läget hemma hos 
brukaren. På så sätt slipper kommu-
nens personal åka ut med sina bilar, 
ibland många mil för ett enda besök, 
säger Ulrika Björn.

Tunstalls Trygghetscentral har fun-
nits på Västra Bangatan 13 i tio år och 
på den tiden har verksamheten växt 
– och fortsätter att växa, enligt Ulrika 
Björn.

– Vi gillar vårt nuvarande kontor 
på 800 kvadratmeter, men vi håller 
på att växa oss för stora. Vi har en 
mycket bra dialog med Örebroporten, 
jag har goda förhoppningar om att vi 
tillsammans ska hitta en större lokal 
som passar oss.
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P4 Örebro korrigerar kursen  
i det nya medielandskapet
De ger röst åt hela Örebro län.
Flera av de nästan 30-talet med-
arbetarna har varit med sedan 
P4-starten 1987, men det går inte 
att köra på rutin i det nya medie-
landskapet.
 – Radio är av tradition det 
snabba mediet, men med digitali-
seringen måste vi jobba med ännu 
snabbare nyheter – utan att trovär-
digheten riskeras, säger Helena 
Sträng, kanalchef på P4 Örebro 
sedan fem år tillbaka.

Det är måndag förmiddag i SR:s lokaler 
på Västra Bangatan 15. Gänget som sänt 
Morgon i P4 har precis gått av och ersatts 
av de som sänder Förmiddag i P4. Framåt 
eftermiddagen får de avlösning av ytter-
ligare ett tredje gäng som, inte överras-
kande, sänder Eftermiddag i P4.

– Det är de tre stora blocken som 
vardagssändningarna bygger på. Till det 
har vi halvslagssändningarna av nyheter 
från morgon till kväll. Dessutom har vi en 
grupp av fyra journalister som bildar en 
Agendagrupp. De har tid att syssla med 
grävande och granskande reportage, på 
sistone har vi granskat både assistans-

bolagen och upphandlingsrutinerna i ett 
kommunalt bolag, säger Helena Sträng.

Sändningslampan lyser röd utanför 
en av de fem studiorna där förmiddags-
gänget sänder. Utspridda i det stora 
 kontorslandskapet förbereds nya inslag 
och nyheter. Ljudnivån är dämpad, kon-
centrationen hög.

VACKER VISION
På sitt kontor, i direkt anslutning till 
redaktionen, berättar Helena Sträng hur 
hon vill att dagens P4-sändningar ska 
utvecklas.

– Sveriges Radio har en vision som jag 

SR
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tycker är fin: ”Fler röster och starkare 
berättelser för en större förståelse”. För 
oss handlar det om att möta digitalise-
ringen där de traditionella papperstid-
ningarna lägger ut snabba nyheter och 
även direktsänder. Vi måste också bli 
snabbare.

POP UP-REDAKTIONER
Därför är en aktiv nyhetsrapportering  
på webben en självklarhet, liksom push-
notiser och närvaro i sociala medier.

– Men det ska alltid leda läsaren till att 
lyssna vidare. Vi ska inte konkurrera med 
tidningarna med det skrivna ordet. 

Det handlar också om att balansera  
den allt snabbare rapporteringen med  
en bevarad trovärdighet. Samt att finnas 
för alla länsinvånare. Den enda redaktio-
nen finns i Örebro, men länet är större 
än så.

– Vi har nyligen börjar jobba med 
tillfälliga pop up-redaktioner. Vi har en 
i Vivalla sedan en tid, men ska ta idén 
vidare ut i länet, säger Helena Sträng.

Varje dag lyssnar cirka 70 000 perso-
ner på P4 Örebro. Morgonprogrammet 
lockar flest lyssnare, då många äter 
frukost eller är på väg till jobbet. Ett av 
de enskilt mest populära programmen är 

långköraren ”Vi i femman” som produce-
ras av Eva Hallgren.

– I år var det 83 femteklasser som 
sökte till tävlingen, noterar hon.

Sån´t glädjer en kanalchef, men mest 
nöjd är Helena Sträng när hon som lyss-
nare får en mix av både allvar och glimten 
i ögat.

– Som i morse när Alfred Wreeby och 
Frida Tranvik sände Morgon. De pratade 
om hur morgontrött man kan vara en 
måndag på vintern och vad man kan göra 
åt det, det var hög igenkänningsfaktor.

SR
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DIGITAL TVILLING

Tvilling som skapar en enklare vardag
Begreppet ”digital tvilling” var ett 
av de 35 ord som 2019 tog sig in på 
Språkrådets nyordslista.
 Tydligare kan det inte bli: digi-
tala tvillingar är på mångas läppar 
inom produktutveckling, teknikindu-
strin och fastighetsförvaltning.
 – Ja, men det viktiga är hur 
digital tvilling definieras. För mig 
handlar det om att få realtidsdata 
från byggnaden och även kunna 
simulera förändringar, säger Jes-
per Hedlund, CAD/BIM-ansvarig  
på Örebroporten.

Det är förstås Jespers definition som gäller 
på Örebroporten och i arbetet med Kultur-
kvarteret. 

Varje enskilt objekt i det stora bygget 
som är större än 32 millimeter ska model-
leras, alltså finnas som en klickbar ikon 
i informationsmodellen och innehålla all 

relevant information. Dessutom ska den 
digitala tvillingen lämna information om 
funktion och användning i realtid – och 
på lite sikt, med hjälp av AI (artificiell 
intelligens) automatiskt reglera saker som 
värme och ventilation.

– Vilken förmån att vi på Örebro uni-
versitet har en av världens mest framstå-
ende forskare inom AI som leds av profes-
sor Amy Loutfi, säger Jesper Hedlund.

MAXIMERAR UPPLEVELSEN
Och vilken tur att Amy Loutfi och Örebro 
universitet tycker att Kulturkvarteret är 
ett idealiskt projekt att forska kring och 
utveckla nya digitala lösningar. Tillsam-
mans ska nu universitetet och Örebro-
porten utveckla en digital tvilling som 
underlättar driften och maximerar upp-
levelsen i byggnaden.

I grunden bygger arbetet på den digi-
tala tvillingen av Kulturkvarteret. Den 
kan därefter byggas på med flera lager av 
information och funktioner som skapar 

användarnytta. Allt från att sekundsnabbt 
visa vilka toaletter som är lediga och var 
de finns till att förutspå framtida behov av 
värme och ventilation utifrån bokningar i 
fastigheten.

NYA FUNKTIONER
– NOVA-huset på universitetet blir vår 
lekstuga framöver, skrattar Jesper men 
återvänder snabbt till allvaret.

– Vi delar med oss av en fantastisk 
byggnad och fastighetsdata i realtid. På 
universitetet utvecklar de nya funktioner 
i systemet och vad som krävs för att det 
ska fungera, exempelvis kompletterande 
sensorer på olika platser.

Exakt vad det blir, vet inte Jesper 
Hedlund ännu. Först i början av 2021 ska 
Kulturkvarteret vara inflyttningsklart.

– Men de tekniska och digitala lös-
ningarna blir bra, det är jag övertygad om. 
Vi samarbetar ju några av världens mest 
framstående inom AI.
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KVINNERSTA

Drönarscanning ger en  
bättre bild av Kvinnersta
Kvinnerstagymnasiet består av en 
mängd byggnader på totalt 28 000 
kvadratmeter. Skicket varierar av 
naturliga skäl, byggnaderna är allt 
från relativt nybyggda till 100 år 
gamla.
 – Det var näst intill omöjligt att 
få en överblick. Dessutom saknas 
underlag och ritningar på en del 
byggnader, säger Jesper Hedlund, 
CAD/BIM-ansvarig på Örebroporten.
 Lösningen: en drönarscanning 
med hög detaljåtervinning.

Gamla ritningar är bra, om man hittar dem. 
Om de finns, vilken version är det som gäl-
ler? Och är den senaste verkligen aktuell?

När det gäller Kvinnerstaområdet, som 
Örebroporten tog över 2017, fanns det 

flera pappersritningar för vissa byggnader. 
Andra saknade helt ritningar.

– Vi behövde en tillförlitlig plattform 
för att kunna diskutera driften och de 
framtida planerna för Kvinnersta, säger 
Jesper Hedlund.

DETALJRIK
Våren 2019 anlitades ett företag som med 
drönare scannade hela området och ska-
pade en digital 3D-kopia av området. Med 
den kan man både få en översiktlig bild 
av området och byggnader eller gå ner till 
marknivå och mäta ut ett fönster på centi-
metern eller mäta storleken på ett tak.

– Nulägesbilden hjälper mycket, men 
vi kan även simulera och lägga in exem-
pelvis en tänkt nybyggnad. I modellen kan 
vi då se hur det påverkar grannskapet, om 
det exempelvis skuggar eller skymmer för 
andra, säger Jesper Hedlund och fortsätter.

– Det viktiga nu är att mina kollegor på 
Örebroporten bekantar sig med den digita-
liserade modellen och återkopplar till mig 
vad som kan ändras och utvecklas. 

SMIDIGT OCH ENKELT
En av dessa kollegor är Mikael Ståhlberg 
på Örebroporten som är förvaltare och 
ansvarig för Kvinnerstaområdet.

– Jag har redan använt 3D-kopian när 
vi suttit och spånat om olika lösningar. 
Det är väldigt smidigt och enkelt.

Han tror dock att 3D-kopian blir riktigt 
värdefull först när olika utvecklingspro-
jekt och ombyggnader blir aktuella.

– Då skulle man kunna sitta på ett pla-
neringsmöte och ta upp en speciell bygg-
nad och räkna ut ett avstånd eller en area. 
Sedan kan man diskutera vidare utifrån 
verkliga fakta.

iStock-artursfoto
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utveckla de nuvarande fyra stora are-
norna på Eyrafältet.

Uppdraget gick vidare till Helene 
Lis, tidigare kultur- och fritidschef, 
som ett år senare presenterade resul-
tatet. Att med en insats på cirka 35 
miljoner kronor – bland annat golv för 
att täcka konstgräset på fotbollsplanen, 
loger i Idrottshuset och förstärkt tak i 
ishallen – öka beläggningsgraden och 
flexibiliteten på arenorna.

Förslaget gick till ”politiken”, som 
med vändande post gav Helene Lis 
ett nytt utredningsuppdrag: att se över 
driften av arenorna på Eyrafältet och 
dessutom ta ett helhetsgrepp kring 
kommunens stöd till elitidrotten. Det 
senare är extra aktuellt eftersom avtalet 
som reglerar namnrättigheterna till 
Behrn Arena går ut 2023.

KAPA ETT LED?
– Driften av arenorna är i dag kompli-
cerad. Örebroporten äger arenorna 
och hyr ut till kommunens lokalför-
sörjningsenhet. De i sin tur hyr ut till 
kultur- och fritidsförvaltningen som 
sedan hyr ut till föreningarna. Går det 
att kapa ett eller par led i kedjan? säger 
Helene Lis utan att svara på frågan.

– I maj ska jag presentera en del-
rapport, då vet jag bättre.

Även skötseln av arenorna ingår i 
utredningen. Den delas i dag av tekni-
ker på Örebroporten samt vaktmästare 
och annan personal på kultur- och fri-
tidsförvaltningen.

– Ansvarsfördelningen är  otydlig. 
Ibland springer båda på samma boll, 
ibland springer ingen alls, säger Helene 
Lis med en tydlig sportmetafor.

Idrotten på Eyrafältet utreds:

Nu är Helene Lis inne på upploppet
Inne på det andra raka utred-
ningsuppdraget om idrotts-
anläggningarna på Eyrafältet, 
borde Helene Lis vara en smula 
tagen. Till och med lite trött.
 Utredningsuppdragen verkar 
dock fungera som stimulantia 
– hon talar fort och engagerat – 
och målsättningen är tydlig.

– Det ska bli bättre förutsätt-
ningar för elitidrotten, utan 
några extra kostnader för  
kommunen.

Det började hösten 2018 när Örebro-
kompaniet fick i uppdrag att utreda 
möjligheterna att göra Örebro till Sve-
riges fjärde största mötes- och  
evenemangsstad. Detta genom att 

EYRAFÄLTET
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Höjda taxeringsvärden
En bra förvaltning av fastigheter har i 
första hand hyresgästerna glädje av.
 En annan måttstock är taxerings-
värdena – som för Örebroportens del 
ökat med 20–60 procent sedan förra 
taxeringen.
 – Det har ingen direkt effekt 
för oss, utan först när vi eventuellt 
säljer en fastighet. Men det är alltid 
positivt, bolaget blir mer värdefullt, 
säger Birgitta Gustafsson, fastighets-
strateg i Örebroporten.

Betydelsen av en långsiktigt god 
förvaltning blir dock mycket tydlig 
vid en försäljning. Som när pensions-
förvaltaren Stenvalvet tog över Mell-
ringestaden i början av 2019. De två 
fastigheterna, på sammanlagt 45 000 
kvadratmeter, gav Örebroporten drygt 
800 miljoner kronor, vilket betydde en 
vinst på cirka 400 miljoner kronor.

– Det var en bra affär eftersom 
vi kunde minska vår låneskuld och 
strukturera om vår derivatportfölj, 
säger Birgitta Gustafsson.

Nu var Mellringestaden, liksom 
många andra av Örebroportens fast-
igheter, klassade som specialenheter. 
Det betyder att bland annat flygplat-
sen, skolor, kulturbyggnader och 
vårdboenden saknar taxeringsvärde 
och att fastighetsägaren heller inte 

behöver betala någon årlig fastighets-
skatt.

Örebroporten måste ändå ha 
fingret på marknadens puls och gör 
årligen en värdering av sitt fastighets-
innehav. Vid slutet av 2019 var det 4,7 
miljarder kronor. För de kommersiella 
fastigheterna kommer dock vart sjätte 
år en tydlig indikation på hur mycket 
de är värda. 

Här är några exempel från fastig-
hetstaxeringen 2019.
• Rådhuset taxeras till 53,4 miljoner 

kronor, 21 procent högre än den 
förra taxeringen.

• Hörnfastigheten Västra Bangatan/
Ringgatan taxeras till 51,4 miljoner 
kronor, 20 procent högre än tidigare 
taxering.

• Skofabriken i Skebäck taxeras till 
31,1 miljoner kronor, 67 procent 
högre än förra taxeringen.

– Det beror givetvis på vår upprust-
ning av fastigheten. Nu är flera hyres-
gäster på plats, men det finns plats för 
fler. Värdet kommer att öka ytterli-
gare, säger Birgitta Gustafsson.

Den höjda taxeringsvärdena med-
för att Örebroporten betalar en högre 
årlig fastighetsskatt. Det regleras dock 
oftast i avtalen med hyresgästerna som 
får högre hyra i motsvarande grad.

Dessutom ska hon även ta ett helhets-
grepp på kommunens stöd till elit-
idrotten. Det är allt från subventione-
rad hyra och marknadsföringsstöd till 
elitstöd och elitutvecklingsstöd.

– Frågar man föreningarna vet alla 
hur det borde vara. Problemet är att 
de tycker så olika. Som tur är så upp-
fattas jag som hyfsat neutral i frågan, 
skrattar hon.

HITTA EN EGEN LÖSNING
En ganska given första idé är förstås 
att titta på jämförbara kommuner. Hur 
gör man i exempelvis Karlstad och 
Västerås?

– Men ingen stad är den andra lik. 
I Västerås är hela Rocklundaområdet 
privatägt. I Karlstad är det Färjestad 
som äger och driver ishallen. Vi 
måste hitta vår egen lösning i Örebro.

Hur det förslaget ser ut, vet vi 
först i höst då utredningen ska vara 
klar. En sak vet man redan nu, att 
Helene Lis med sina utredningar nud-
dar vid det mest älskade för många 
örebroare. Få andra städer, om ens 
någon, i Örebros storlek har så många 
elitidrottslag.

– Det är relativt lätt att räkna ut 
vad elitidrotten kostar rent ekono-
miskt. Men hur värderar man den? 
Hur värderas betydelsen för varumär-
ket Örebro? Hur värderas stoltheten 
och sammanhållningen som idrotten 
ger en stad? Eller dess betydelse för 
folkhälsan?

De sista frågorna ska dock inte 
Helene Lis besvara, det är de folk-
valda politikernas sak.

TAXERINGSVÄRDEN
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Behrn Arena Fotboll

Tryggare miljö och torgkänsla  
utanför norra läktaren
Den yttre miljön utanför norra 
läktaren vid Behrn Arena Fotboll 
har rustats upp. Ny beläggning och 

förbättrad belysning skapar en mer 
torgkänsla vid event på arenan.

BEHRN ARENA

Behrn Arena Vinter

Eyracenter 2  
uppförs framför  
bandyhallen
Örebroporten har sålt byggrätt framför 
bandyhallen vid Behrn Arena Vinter 
till Eyracenter AB. 

Byggnation har påbörjats av ett 
hus innehållande kontor, fristående 
gymnasieskola och en takrestaurang 
med utsikt till Hjälmaren. Entrén till 
bandy hallen kommer fortsatt vetta ut 
mot Rudbecksgatan genom passage 
under Eyracenter 2. 

Huset planeras vara färdigt för 
inflyttning augusti 2021.
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DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG

Gustavsviks  
Utvecklingsbolag AB
Under 2019 har GUAB sålt byggrätter för 
byggnation av bostäder i kvarteret Piloten.  
Piloten 7 kommer innehålla 42 lägenheter,  
Piloten 8 innehåller 43 lägenheter och 
Piloten 9 innehåller 71 lägenheter.

Örebroporten är delägare tillsammans med näringslivet i flera bolag. Bilden visar de nu aktuella bolagen och vilka parter 
som är delägare. Vart och ett av bolagen har sin egen bakgrund och logik. Som grundprincip är delägarskapen planerade 
att gälla över en särskild tidsperiod för att åstadkomma utvecklingsarbete tillsammans. I fyra bolag är uppdraget konkreta 
fastighetsutvecklingsuppdrag; GUAB, MUAB, Rörströmsälven och Törsjö Logistik. Två av bolagen bedriver verksamhet, 
Örebroläktaren och Gustavsvik Resorts. 

BOLAGSSTRUKTUR

GUSTAVSVIKS 
UTVECKLINGSBOLAG 

HOLDING AB

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB

GUSTAVSVIK RESORTS AB

Gustavsviks Intressenter AB    55 %
Örebroporten Fastigheter AB 45 %

GUSTAVSVIKS 
UTVECKLINGSBOLAG AB

Örebroporten Förvaltning AB 51 %
Gustavsviks Intressenter AB  49 %

MARIEBERG 
UTVECKLINGS AB

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

RÖRSTRÖMSÄLVEN
FASTIGHETS AB

Örebroporten Förvaltning AB 50 %
Coronatus AB 50 %

TÖRSJÖ LOGISTIK AB

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

ÖREBROPORTEN FÖRVALTNING AB ÖREBROLÄKTAREN AB   

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

Team Eyra

Team Yttre

Team Syd

Team Centrum

Team Skolor

Organisation och personal
Under 2019 har tre nya roller tillsatts, en energiingenjör (drift-
hubben), en projektledare med fokus på el, tele och styrsystem 
(projekthubben) samt en hållbarhetsstrateg (vd-staben). 
Tre medarbetare har varit föräldralediga under del av året.

Våren 2019 infördes arbetssättet med förvaltningsteam. Ett 

förvaltningsteam består av en förvaltare och två drifttekniker. 
Förvaltningsteamet ansvarar för hyresgästrelationen och fastig-
hetsfrågor inom sitt område. Teamens ansvarsområde utgår från 
olika kategorier av hyresgäster. Teamen har till sin hjälp både en 
teknikgrupp och en energigrupp.
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ORGANISATION OCH PERSONAL

EkonomihubbenTeknikhubben

Projekthubben Fastighetshubben

Uthyrningshubben (tillhör fastighetshubben) Drift- och teknikhubben

Ledningsgruppen VD-staben
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Hur lever en hållbarhetsstrateg 
privat? I Linus Larssons fall, som 
han lär.
 Hushållet har två miljöbilar, en 
gas- och en eldriven, solceller på 
taket som ger 70 procent av deras 
elförbrukning samt värmepump för 
uppvärmningen.
 – Men i mitt nya jobb på Örebro-
porten kan jag få mycket större 
utväxling på mitt engagemang för 
hållbarhetsarbetsfrågor.

Det är lätt att känna igen äkta engage-
mang. Linus Larsson avslöjar sig direkt. 
Han talar flödande om allt han ska och vill 
göra på Örebroporten för att skapa ett mer 
hållbart företag och ett bättre Örebro.

Han har precis gjort klar Örebroportens 
hållbarhetsrapport för 2019 – ”ett bra sätt 
att komma in i jobbet” – och är fylld av 
energi. Och den behövs, som hållbarhets-
strateg finns det nästan inga ramar. Hans 
uppdrag begränsas inte av miljö och kli-
mat, det handlar även om social hållbarhet 
och ekonomisk hållbarhet.

– Men klimatfrågorna är mitt fokus 
och jag jobbar extra nära Lennart Lind-
kvist som är driftchef och Mattias Waller 
som är projektutvecklingschef. Det funkar 
bra, vi har samma engagemang och syn på 
det mesta.

EGNA VISIONER
I sitt jobb kommer Linus, av naturliga 
skäl, att jobba mycket med dokument och 
interna miljömål som styr verksamheten 
– som att kontinuerligt följa projekten och 

göra olika vägval när det gäller exempel-
vis material – samt ägaren, Örebro kom-
muns, övergripande klimatstrategi och 
hållbarhetsprogram.

Men han har även egna visioner.
– Jag skulle vilja ta fram en hållbarhets-

strategi även för Örebroporten som ger 
våra hyresgäster incitament att göra rätt 
för miljön. En slags win-win, alltså. Ta 
arenaområdet till exempel, man kan kon-
struera avtalen så att vi tillsammans job-
bar mer effektivt med avfall och energi-
förbrukning.

TRE FOKUSOMRÅDEN
För sig själv har Linus Larsson definierat 
tre fokusområden som han ska jobba med. 
Det är material/energi, byggnader samt 
hållbarhetsfrågor tillsammans med hyres-
gäster. Han kan inte dra hela lasset själv, 

ÖREBROPORTENS ORGANISATION

VD VD-STAB
UTVECKLING

PROJEKT FASTIGHET DRIFT EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Hållbarhetsstrategen  
som lever som han lär

ORGANISATION OCH PERSONAL
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Namn: Linus Larsson
Ålder: 45 år
Familj: Hustrun Therese och 
två tonåringar, Emil och Patrik
Bor: I ett hus på landet norr 
om Hovsta
Jobbar: Som hållbarhetsstra-
teg på Örebroporten sedan 
augusti 2019

det vet han, men som tur är så är han en 
dokumenterat duktig inspiratör. För några 
år sedan blev han, som miljöchef på ÖBO, 
nominerad till priset ”Årets inspiratör” i 
tävlingen Örebroregionens energipris.

– Haha, det är inget att prata om. Och 
här på Örebroporten finns redan ett stort 
engagemang bland alla medarbetare, säger 
Linus och vill byta ämne.

ENDA ALTERNATIVET
– Man brukar säga att de lågt hängande 
frukterna redan är plockade. Jag tror inte 
det, det finns ständigt nya saker man kan 
göra. Visst, nya Novahuset behöver inga 
större insatser. Men ta Stadsbyggnadshus 
1, där finns det en enorm potential när det 
ska omvandlas.

Efter drygt 18 år på ÖBO, huvudsak-
ligen som miljöchef, kände Linus Larsson 
att han ville ta sig an nya utmaningar. 
Eftersom han och familjen vill bo kvar i 
Örebro, fanns det inte så många alternativ.

– Nej, Örebroporten var nog det enda 
som verkligen var aktuellt. Jag har genom 
åren hört så mycket positivt om Örebro-
porten. Dessutom, det är enormt roligt att 
få jobba med så många unika och viktiga 
byggnader i Örebro.
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Örebroporten bygger om kontoret
Örebroporten kommer att dela upp loka-
len i en del med mötesrum där gäster och 
externa besökare tas emot och en del där 
alla arbetsplatser kommer finnas tillsam-
mans med rum för interna möten samt 
telefonhytter. 

Syftet är att öka kontaktytorna 
och därmed underlätta den interna 
kommunika tionen och samarbetet. En 
stor del av Örebroportens arbetsproces-
ser inkluderar flera personer och ett nära 

samarbete är då grunden för framgång. 
Effekten blir också en ökad säkerhet 
genom att separera internt arbete från 
ytor och rum för externa samarbeten och 
hyresgästmöten. 

I skrivande stund har delar av organi-
sationen flyttat in i en närliggande evaku
eringslokal och övriga organisationen 
evakueras i april/maj. I september plane-
ras det ombyggda kontoret vara klart för 
återflytt.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under 2019 infördes pulsmätningar för 
att ta tempen på den psykosociala arbets-
miljön. Pulsmätningarna genomförs var-
annan månad. Resultaten har varit på en 
hög nivå generellt i företaget med natur-
liga variationer utifrån arbetsbelastning 
och bemanning.

Skyddskommittén har haft kvartals-
visa möten under 2019. Merparten av 
arbetet har handlat om uppföljningar av 
tillbuds- och olycksfallsrapporter, upp-
följningar av skyddsronder och pulsmät-
ningar.

Förberedelser har också gjorts inför 
ombyggnationen av det egna kontoret för 
att förbereda var och en. Medarbetarna 
har kunnat använda 3d-visualisering för 
att se det ombyggda kontoret och känna 
in den kommande arbetsmiljön. Före-
läsningar har genomförts om välmående 
under förändring och workshop kring 
möjligheter och farhågor med ombygg-
nationen. En arbetsgrupp arbetar också 
fram förslag till vett och etikett i öppen 
kontorsmiljö.
 

Hög trivsel ger låga sjuktal
Örebroportens korttidssjukskrivning lig-
ger på 0,74 procent vilket jämförelsevis 
är lågt. 

– I linje med de mycket låga sjuktalen 
visar också våra pulsmätningar att vi har 
en mycket tillfredsställande situation 
avseende den psykosociala arbetsmiljön, 
säger Jeanette Berggren, vd på Örebro-
porten.  

– Våra medarbetare vittnar om att 
Örebroporten är ett företag där den goda 
stämningen smittar. Den goda stämningen 
är förstås inget som kan tas för givet utan 
kräver lyhördhet och engagemang från 
både chefer och medarbetare för att vid-
makthålla. Den viktigaste ingrediensen 

är förmodligen en närhet till varandra. 
På vår veckovisa ”fredagsinfo” blandar 
vi stort och smått och uppdaterar varan-
dra på vad som är aktuellt i olika håll i 
verksamheten. Vi utbildar löpande i både 
ledarskap och medarbetarskap. Vi tränar 
därmed regelbundet på rolltagning och 
feedback som är grunden för både välmå-
ende och effektivitet. Då och då träffas 
vi utanför arbetstid och umgås, vi sportar 
tillsammans, det händer också att vi ses 
för att laga mat tillsammans. Många kän-
ner sig manade att ta initiativ till gemen-
samma aktiviteter vilket är otroligt roligt 
att notera, avslutar Jeanette.

Friskvårdssatsningar
Under 2019 har Örebroporten erbju-
dit individuella friskvårdsmedel samt 
gemensamma aktiviteter såsom grupp-
träning på gym, liksom fotboll- och 
innebandyspel. I augusti deltog över 
trettio medarbetare i blodomloppet. 

Digitalisering förenklar  
administrationen
Örebroportens bokslutsarbete är snart 
nästintill helt papperslöst. Årsbokslutet 
för 2019 har gått ännu lite smidigare 
än tidigare. Det beror både på en ökad 
digitalisering i arbetet samt förbättrade 
rutiner och tydligare gränssnitt mellan 
olika roller i organisationen.

DU HAR VÄL NOTERAT ATT VI  
GÅTT ÖVER TILL E-FAKTURA:
Till dig som är leverantör:  
Skicka e-faktura till:  
7365561678277. 
Alternativt mejlad pdf-faktura:  
orebroportenfast@pdf.scancloud.se
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PROCESSKARTLÄGGNING

HR Inköp och 
upphandling

Ekonomi IT Internservice
(flowgaranti)

STÖDPROCESSER

Kvalitets-, miljö- 
och arbetsansvarig

Strategisk och
operativ ledning

Organisation-, resurs- och 
kompetens försörjning

LEDNING

VÄRDEANALYS FASTIGHETSUTVECKLING

Förvärv

Ny- och Ombyggnad

Ägande och Utvecklande

Avyttring

Idé
Initiativ
Behov

Uppdrag

Nöjd
intressent

ÖREBROPORTENS PROCESSKARTA

Processkartläggning pågår
Örebroporten jobbar med processkartlägg-
ning för att:
• Förenkla vardagen för var och en. 
• Var och en ska kunna göra ett bra jobb.
• Bli effektivare och kunna hålla hög 

standard runt vårt varumärke och vårt 
uppdrag.

• Skapa utrymme för innovation. 

När vi är klara med kartläggningen har 
vi en utmärkt plattform för att ta tillvara 
förbättringar. 

Örebroportens huvudprocess är fastig-
hetstutveckling.
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STYRELSE

LEDAMÖTER
Lennart Bondeson, ordförande, -53
Mats Sjöström, 1e vice ordförande, -42
Johan, Kumlin, 2e vice ordförande, -67
Annika Bergman, -66
Magnus Larsson, - 71
Lars Modig, -61
Carl Henrik Nordström, -86

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

FAKTA STYRELSE
• Örebroportens styrelse väljs av kommun-

fullmäktige i Örebro.
• Styrelse består av sju ordinarie ledamöter  

och tre suppleanter.
• Ledamöter och suppleanter speglar det partipoli-

tiska styrkeförhållandet i kommun fullmäktige.
• Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs 

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

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

årsstämma som följer efter nästa val till kommun-
fullmäktige.

Övre raden: Mats Sjöström, Annika Bergman, Lennart Bondeson, Helen Engholm, Elisabeth Karlsson Zuaw och Carl Henrik Nordström.
Nedre raden: Johan Kumlin, Cecilia Askerskär Philipsson, Lars Modig och Jeanette Berggren.

REVISORER
Per Modin, Ernst & Young, -76

LEKMANNAREVISORER
Brita Bjelle, -41
Margareta Arvidsson, -43

ÖVRIGA SOM DELTAR PÅ 
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:
Jeanette Berggren, vd, -69
Susanne Odelberg-Johnson, ekonomichef/
styrelsens sekreterare, -61
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Årshyra per löptid i procent
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2020
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2021
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2022
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2023
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2024 

och senare

U T D R AG  U R  F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E  O C H  N O T E R
Belopp inom parentes avser föregående år.

29 %

12 %

20 %

23 %

16 %

Ägarförhållanden
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.

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

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

Gustavsviks Utvecklingsbolag 
AB äger 100 procent av aktierna i 
Gustavsviks Holding AB. Syftet med 
bolagen är att bidra till utveckling av 
markområden invid Gustavsvik i södra 
utkanten av centrala Örebro.

INTRESSEBOLAG OCH  
LIKNANDE ANDELAR
Gustavsvik Resorts AB ägs 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 
Rävgräva 1:52, vilken bedöms vara en 
nyckelfastighet för fortsatt gynnsam 

utveckling av området både vad gäller 
geografisk placering, attraktion och 
kommunikationer. 

Örebroporten Förvaltning AB äger 
50 procent av aktierna i Rörströmsäl-
ven Fastighets AB och resterande del 
ägs av Coronatus AB. Rörströmsälven 
har till ändamål att tillgodose behovet 
av affärs-och verksamhetslokaler i 
Örebros västra stadsdelar för kommu-
nen, näringslivet och nyföretagare.

Örebroporten Förvaltning AB äger 
33 procent av aktierna i Törsjö Logis-
tik AB. Övriga delägare är Lokal-
husman i Örebro 2 AB (33 procent) 
och Catena Logistik AB (34 procent). 
Bolaget har till ändamål att utveckla 
fastigheten Örebro 13:2 genom plan-
läggning så att det blir möjligt att 
uppföra logistiklokaler, särskilt med 
inriktning på sådana som kräver till-
gång till järnvägsspår.

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

Investeringar i nyproduktion, 
om- och tillbyggnader
Årets totala investeringar i fastigheter  
och andra materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 300,4 (203,4) mnkr. De största 
posterna är nybyggnation av Kulturkvar-
teret och en inomhusförbindelse mellan 
Conventum Kongress och Conventum 
Arena. Vidare har större underhåll och 
hyresgästanpassningar skett vid Skofabri-
ken i Skebäck, Rudbeckskolan, Kexfabri-
ken 3 och Bussdepån. 

Pågående projekt vid årsskiftet upp-
gick till 349,4 (105,8) mnkr vilket främst 
utgörs av nybyggnation avseende Kultur-
kvarteret.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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Årets investeringar anläggningstillgångar
Åtgärd Fastighet Belopp (mkr)
Ljud, ljus, el och ventilation Konserthuset Klockaregården 6 5
Nybyggnation av övergång mellan Kongress till Arena Bryggaren 15 28
Nybyggnation av Kulturkvareret Under byggnation 194
Sprinkler och gastankanläggning Bussdepån Rodret 6 7
Fasad, fönster och ny hiss Skofabriken Pappersbruket 13 9
Renovering av E-huset Rudbeckskolan Teknisten 2 10
Renovering Kexen 2 och 3 Kexfabriken 2 och 3 9
Övrigt 38
Totalt 300

Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade 
fastig hetsbeståndet till en uthyrningsbar 
area på cirka 364 000 (406 000) kvadrat-
meter. Den vakanta uthyrbara arean upp-
gick till 2,2 (2,7) procent och den ekono-
miska vakansen till 1,0 (1,4) procent. 

Det bokförda värdet av bolagets för-
valtningsfastigheter, pågående nyanlägg-
ning och inventarier uppgick vid årets 
slut till 3 462 mnkr. Extern värdering av 
beståndet har gjorts av Newsec i novem-
ber 2019 och bedömt marknadsvärde upp-
går till 4 694 mnkr, se not 19.

Nedskrivning har gjorts med 35 mnkr 
och återföring av uppskrivning med 14,9 
mnkr utifrån värdering samt kommande 
investeringsbehov. Reversering av tidigare 
nedskrivning har gjorts med 1,2 mnkr. 

Finansiering och användning  
av finansiella instrument
Bolagets upplåning finansieras via 
Örebro kommun som ansvarar för att 
säkerställa bolaget det lånebehov som 
föreligger. 

Örebro kommun emitterar gröna 
obligationer för att finansiera klimats-
marta och ekologiskt hållbara investe-
ringar. Gröna obligationer är ett sätt att 
låna pengar till särskilt miljöinriktade 
investeringsprojekt. Det är ett verktyg 
för att öka medvetenheten om klimat-
relaterade utmaningar och lösningar 
och samtidigt uppmuntra investerare 
att placera i gröna och hållbara projekt. 
Örebroporten Fastigheter AB har finan-
sierat investeringen av Novahuset vid 
Örebro Universitet, Tybblelundshallen 
och Kulturkvarteret via gröna obliga-
tioner, beloppet uppgår till 590 mnkr.

Räntebärande skulder uppgick till 
2 493 (3 063) mnkr. Lånen är enbart 
upptagna i svensk valuta och till rörlig 
ränta.

Säkring av ränterisk görs genom 
räntederivat som effektivt säkrar kassa-
flödesrisk i räntebetalningar, se not 1. 

All användning av säkringsinstru-
ment sker mot den underliggande låne-
portföljen inklusive planerade framtida 
lån alternativt refinansiering av befint-
liga lån. Av bolagets låneskuld är 82,2 

procent säkrat mot räntederivat. Förfal-
lotidpunkten för derivaten sträcker sig 
från 2020-2033. Marknadsvärdet på 
derivaten uppgår till -180,8 (-148,5) 
mnkr. Marknadsvärdet är det pris 
som marknaden är villig att betala för 
derivaten på balansdagen jämfört med 
anskaffningspriset. Negativt belopp 
visar undervärden d v s orealiserade 
förluster på derivaten. Förändringar i 
marknadsvärdet redovisas inte i resul-
tat- eller balansräkningen.

Den vägda genomsnittliga räntan 
för året är 1,76 (2,83) procent och den 
volymvägda genomsnittliga räntebind-
ningstiden 7,24 (5,18) år. I den genom-
snittliga räntan ingår en avgift till kom-
munen med 0,35 (0,35) procent.

Amortering av låneskulden har 
skett med netto 570 mnkr under året. 

Köp och försäljningar
Örebroporten har avyttrat fastigheterna 
Athena 5 och Athena 19 till skattemässigt 
värde via helägda dotterbolaget Örebro-
porten Förvaltning AB. Detta har resul-
terat till en bokföringsmässig förlust på 
147,1 mnkr. Vidare har del av Vintersta-
dion 1 avyttrats under året, vilket genere-
rat en realisationsvinst med 4,8 mnkr. Inga 
fastig hetsförvärv har gjorts under året.
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Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer
Hyresintäkterna är säkrade genom 
en stor andel långa hyresavtal. Årligen 
görs en inflationsjustering av hyres-
avtalen. Hyror från kommunala 
hyres gäster utgör en väsentlig del av 
hyresintäkterna. 

Örebroporten Fastigheter AB har 
till viss del möjlighet att påverka 
driftöverskottet genom att under en tid 
minska löpande underhållskostnader. 
Kostnaden för media utgör cirka 39,5 
procent av driftskostnaderna, varav 
14,4 procent vidaredebiteras till kun-
derna som tillägg på hyran. 

På kort sikt är driftkostnaderna att 
betrakta som mer eller mindre fasta. 
En förändring av driftskostnaderna 
med en procent påverkar resultatet 
med cirka 0,9 mnkr.

Bolagets största enskilda kostnad 
är räntekostnaden. Bolagets finansie-
ringsverksamhet styrs av en koncern-
gemensam finanspolicy samt riktlinjer 
för finanshantering som årligen fast-
ställs av styrelsen. Dessa innehåller 
bemyndiganden och mandat, samt en 
definition av koncernens syn på risk 
och hur exponering för de finansiella 
riskerna skall hanteras. I bolagets 
låneportfölj finns räntederivat som är 
ett flexibelt sätt att förlänga lån med 
kort räntebindningstid. Bolaget har 
under året netto amorterat 570 mnkr. 

Med den fördelning av räntebind-
ningstider som gäller vid utgången 
av 2019 skulle en förändring av rän-
teläget med en procent på helårsbasis 
påverka bolagets kostnader med cirka 
4,4 mnkr.

Efterfrågan på lokaler har varit 
fortsatt god och bolaget har en låg 
vakansgrad. Vakansgraden uppgår till 

2,2 procent av uthyrningsbar yta.
 Under 2019 har statusbesiktning 

utförts på hela fastighetsbeståndet 
av externa konsulter. Statusbesikt-
ningen kommer vara grund för den 
långsiktiga underhållsplaneringen av 
beståndet.

Utredning pågår av framtiden för 
Svampenterminalen. Risk finns för 
framtida större saneringsåtaganden. 

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

Fortsatt underhåll och anpassningar 
kommer att ske av våra skolfastigheter.

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 kom-
mer fortsätta att arbeta vidare med 
att skapa förutsättningar och ingå 
samarbete med privata aktörer, för att 
utveckla Örebro.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Väsentliga  
händelser  
under året
Byggnation av Kulturkvarteret för biblio-
tek, kulturskola och multiscen har fortsatt 
och beräknas vara färdigställd 2021.

Örebroporten sålde del av Pappers-
bruket 13 till Örebro kommun sommaren 
2016. För denna mark föreligger sane-
ringsbehov. Avsättning har skett med 7,5 
mnkr i bolagets räkenskaper 2017 för sane-
ring av området. Saneringsarbetet kommer 
att slutföras under 2020. Avsättningen i 
räkenskaperna bedöms vara tillräcklig.

Nedskrivning har skett av fastigheten 
Bryggaren 15 med 35 mnkr samt att rever-
sering har skett av tidigare uppskrivning 
för Kexfabriken 2 med 14,9 mnkr. Led-
ningens bedömning är att det per årsskiftet 
inte finns något ytterligare nedskrivnings-
behov av bolagets fastigheter.

Aktieöverlåtelseavtal har i september 
2018 tecknats mellan Örebroporten För-
valtning AB och Fastighets AB Stenvalvet 
(publ). Tillträde till aktierna i Goldcup 
17182 AB, namnändrad till Stenvalvet 
266 Örebro Mellringe AB, har skett den 
1 februari 2019. På tillträdesdagen har 
Goldcup 17182 AB förvärvat fastighe-
terna Athena 19 och Athena 5 som ägdes 
av Örebroporten Fastigheter AB. Försälj-
ningsvärdet uppgår till 821,5 mnkr före 
avdrag för latent skatt. Affären har gene-
rerat ett nettoresultat med 390 mnkr år 
2019. Bolaget har som en följd av affären 
amorterat 570 mnkr.
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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 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 364 586 410 340 382 064 368 626 344 493
Driftskostnader -89 248 -95 365 -81 158 -72 380 -65 980
Underhållskostnader -30 832 -38 367 -31 054 -29 648 -27 329
Fastighetsskatt -5 577 -4 790 -4 635 -4 644 -4 132
Driftnetto 238 929 271 818 265 217 261 954 247 052

Av- och nedskrivning i förvaltningen -150 899 -148 939 -107 410 -172 962 -94 111
Bruttoresultat 88 030 122 879 157 807 88 992 152 941

Administrations- och försäljningskostnader -11 478 -11 250 -12 798 -13 930 -14 045
Resultat vid försäljning av fastigheter -142 297 14 2 198 15 166 1 848
Övriga rörelseintäkter/kostnader -10 143 -2 655 -11 868 -6 258 -3 982
Rörelseresultat -75 888 108 988 135 339 83 970 136 762

Resultat från andelar i koncern/intresseföretag 537 815 1 803 -14 250 47 819 450
Finansiella intäkter 115 97 98 120 188
Finansiella kostnader -44 273 -231 494 -88 270 -89 240 -84 968
Resultat efter finansiella poster 417 769 -120 606 32 917 42 669 52 432

Bokslutsdispositioner 215 19 340 6 822 214 30
Skatt 23 363 28 020 -14 357 3 786 -12 694

Årets resultat 441 347 -73 246 25 382 46 669 39 768

2019 2018 2017 2016 2015

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 465 2 465 0 0 0
Förvaltningsfastigheter 2 962 753 3 441 034 3 292 542 3 271 440 3 216 788
Inventarier och övriga anläggningstillgångar 149 899 157 330 112 868 111 458 84 919
Pågående nyanläggningar 349 410 105 816 137 995 31 118 151 406
Finansiella anläggningstillgångar 53 346 56 859 110 630 55 921 60 394
Kortfristiga fordringar *) 49 249 36 245 *) 12 875 *) 8 549 *) 76 671
Kassa och bank 28 90 72 72 94

Summa tillgångar 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558 3 590 272

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 159 709 198 340 199 169 199 998 210 724
Fritt eget kapital 718 111 258 133 350 550 344 339 316 944
Obeskattade reserver 10 375 10 375 29 475 36 050 36 050
Avsättningar 101 063 125 479 154 583 133 277 135 655
Långfristiga skulder 2 494 198 2 494 717 2 815 236 2 663 650 2 814 542
Kortfristiga skulder 83 694 *) 712 795 117 969 101 244 76 357

Summa eget kapital och skulder 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558 3 590 272
*)  Koncernkonto ingår i posten

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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Belopp i tkr om inte annat anges 2019 2018 2017 2016 2015

Resultaträkningen
Hyresintäkter 362 910 408 583 380 143 365 225 339 129
Övriga intäkter 1 676 1 757 1 921 3 402 5 364
Driftskostnader 89 248 95 365 81 158 72 380 65 980
Underhållskostnader 30 832 38 367 31 054 29 648 27 329
Driftnetto 1) 238 929 271 817 265 217 261 954 247 052
Finansiella kostnader 44 273 231 494 88 270 89 240 84 968
Resultat efter finansiella poster 417 769 -120 606 32 917 42 669 52 432
Redovisat resultat efter skatt 441 347 -73 246 25 382 46 669 39 768
Utdelning 2) 57 000 20 000 20 000 20 000 30 000

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde 3) 3 111 265 3 596 745 3 404 059 3 381 684 3 300 446
Fastigheternas marknadsvärde 4 694 000 4 962 000 4 548 000 4 165 000 4 200 000
Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader -33 820 -41 000 -10 000 -80 000 -13 900
Återföring uppskrivningar byggnader och mark -60 000 - - - -
Fastighetsförvärv - 108 468 51 146 50 000 -
Ny- och ombyggnader fastigheter 300 384 203 398 187 255 108 377 307 748
Övriga investeringar anläggningstillgångar - 2 465 - - 37 978
Fastighetslån 2 493 000 3 063 000 2 813 000 2 663 000 2 813 000
Balansomslutning 3 567 150 3 799 839 3 666 982 3 478 558 3 590 272

Kassafödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 155 972 -30 500 157 004 194 596 143 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten 186 190 50 192 151 099 190 254 102 468
Kassaflöde från investeringsverksamhet -42 516 -205 603 -305 886 -114 333 -310 394
Kassaflöde från finansiering -143 736 155 429 154 787 -75 943 207 948

Fastighetsrelaterade nyckeltal & diverse fakta
Uthyrbar area, m² 363 800 405 700 400 800 372 700 369 300
Vakant area, m² 8 137 11 002 9 350 6 670 10 459
Ekonomisk uthyrningsgrad i % 99,0 98,6 99,0 99,3 98,7
Direktavkastning i % 4) 7,12 7,77 7,82 7,84 7,86
Hyresintäkter per kvm, kr 988 1 007 948 980 918
Drift per kvm, kr 245 235 202 194 179
Underhåll per kvm, kr 85 95 77 80 74
Bokfört värde per kvm, kr 8 552 8 866 8 493 9 073 8 937
Marknadsvärde per kvm, kr 12 903 12 231 11 347 11 175 11 373
Låneskuld per kvm, kr 6 853 7 550 7 018 7 145 7 617
Årsarbetare 36 37 35 33 33

Finansiella nyckeltal
Synligt eget kapital 5) 885 975 464 628 572 710 572 456 555 787
Soliditet i % 6) 24,84 12,23 15,62 16,46 15,48
Balanslikviditet i % 7) 58,88 5,10 10,97 8,52 100,5
Räntabilitet på eget kapital i % 8) 61,9 neg 5,8 7,6 9,6
Räntabilitet på totalt kapital i % 9) 12,5 3,0 3,4 3,7 4,0
Räntetäckningsgrad, ggr 10) 13,84 1,12 2,59 3,42 2,72
Bruttolåneräntor i % 11) 1,8 2,8*) 3,3 3,3 3,2
Räntebindningstid volymvägd, år 7,24 5,18 4,93 5,52 6,03

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Definitioner
1) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
2) 2019 enligt styrelsens förslag
3) Inkluderar mark, markanläggningar och inventarier hänförda till byggnad
4) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
5) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 21,4 % schablonskatt
6) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
7) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder

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

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

* ) Bruttolåneränta beräknad exklusive engångskostnad för omstukturering derivatportfölj



42 ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2019

GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

G E O G R A F I S K  Ö V E R S I K T   FA S T I G H E T E R

13. Virginska skolan

20. Aspholmen
Virkeshandlaren

12. Stadsbyggnadshusen

17. Kulturkvarteret
Konserthuset, Riksbanken, Kulturkvarteret

11. Brunnsparken

19. Folkets hus18. Västra Bangatan/Ringgatan

16. Rådhuset15. Rudbecksskolan14. Conventum/Medborgarhuset

10. Birgittaskolan 

5. Grenadjärstaden

2. Bussdepå och biogasmack 3. Svampenterminalen

7. Tybblelundshallarna

9. Eyrafältet
Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

8. Örebro universitet/Novahuset

4. Kexfabriken 1, 2, 3

6. Skebäck

21. Örebro Airport

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

Fastighet Area m2 Byggnad Mark Markanl. Inventarier Totalt

Aspholmen/Örnsro
Virkeshandlaren 11 10 900 13 228 12 252 319 1 784 27 583
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus 1 & 2) 20 300 77 760 13 033 37 1 383 92 213
Summa Aspholmen/Örnsro 31 200 90 988 25 285 356 3 167 119 796

Brunnsparken
Nikolai 3:352 (Brunnsparken) 5 900 5 676 4 206 66 217 10 165
Summa Brunnsparken 5 900 5 676 4 206 66 217 10 165

Täby
Råberga 5:15 (Örebro Airport ) 19 800 118 962 136 1 479 1 360 121 937
Summa Täby 19 800 118 962 136 1 479 1 360 121 937

Mellringestaden
Athena 5 & 19
Summa Mellringestaden 0 0 0 0 0 0

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl 11 200 52 692 2 440 1 429 1 310 57 871
Summa Grenadjärstaden 11 200 52 692 2 440 1 429 1 310 57 871

Conventum
Nålmakaren 3 (Medborgarhuset) 16 150 134 507 - 4 802 139 309
Bryggaren 15 (Conventum Kongress/Bibliotek) 15 650 63 882 201 2 542 66 625
Stinsen 20 (Conventum Arena) 9 400 102 721 3 030 - 4 757 110 508
Summa Conventum 41 200 301 110 3 030 201 12 101 316 442

Centrum
Klostret 12 (Folkets hus) 3 200 17 008 2 575 - 385 19 968
Kexfabriken 1 750 3 898 1 646 34 267 5 845
Kexfabriken 2 7 350 18 160 1 803 58 70 20 091
Kexfabriken 3 9 500 49 010 6 438 1 856 719 58 023
Klockaregården 6 (Konserthuset) 4 500 124 003 4 560 - 34 905 163 468
Klockaregården 6 (Kulturkvarteret) 11 295 11 295
Klockaregården 7 (Riksbankshuset) 2 300 50 895 3 939 55 54 889
Tågmästaren 24 (Virginska skolan) 27 850 186 406 59 218 2 156 8 379 256 159
Vårlöken 18 6 500 35 495 24 543 2 2 363 62 403
Vårlöken 19 2 750 11 686 1 743 - 0 13 429
Teknisten 2 (Rudbeckskolan) 15 700 130 978 45 267 - 5 096 181 341
Rådhuset 5 5 200 36 285 27 700 - 667 64 652
Summa Centrum 85 600 663 824 190 727 4 106 52 906 911 563

Eyrafältet
Vinterstadion 1, Nikolai 3:329 (Behrn Arena, fotboll)  1) 25 000 179 897 8 796 19 210 207 903
Vinterstadion 1 (Behrn Arena ishall & bandy)  2) 20 000 233 830 10 985 8 261 253 076
Nikolai 3:349 (Arenahuset) 900 20 697 196 20 893
Vinterstadion 1 (Eyrabadet) 3 400 12 709 2 910 78 3 488 19 185
Vinterstadion 1 (Idrottshuset) 17 200 185 658 5 513 6 616 2 010 199 797
Summa Eyrafältet 66 500 632 791 8 423 26 475 33 165 700 854

Norr
Rodret 6 & 8 (Bussdepå & Biogasmack) 9 700 64 551 40 308 25 666 7 039 137 564
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen) 14 300 31 355 386
Axbergs-Kvinnersta 1:14 28 100 35 573 9 915 2 640 48 128
Summa Norr 52 100 100 155 50 578 25 666 9 679 186 078

Skebäck/Öster/Universitetet
Tofsmesen 2 (Birgittaskolan) 9 300 91 835 35 446 280 127 561
Almby 11:332 och 11:332 (Friidrottshall &Idrottshall) 8 600 73 478 9 656 6 154 5 036 94 324
Pappersbruket 13 och 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Skofabriken i Skebäck) 24 500 140 371 33 636 15 696 11 609 201 312
Universitetet 6 (Novahuset) 7 900 223 874 8 922 12 886 17 680 263 362
Summa Skebäck/Öster/Universitetet 50 300 529 558 87 660 34 736 34 605 686 559

Summa Örebroporten Fastigheter AB 363 800 2 495 756 372 485 94 514 148 510 3 111 265

FASTIGHETSINNEHAV

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

1)  inkl läktare och fotbollsplan
2)  inkl läktare och isytor
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D E T  H Ä R  Ä R  Ö R E B R O P O R T E N

ÖREBROPORTENS ORGANISATION

VD VD-STAB
UTVECKLING

PROJEKT FASTIGHET DRIFT EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Örebroportens uppdrag och affärsmodell
Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt 
kommunalt fastighetsbolag. Moderbolaget 
Örebro Rådhus AB är ensam ägare till 
Örebroporten Fastigheter AB, nedan kall-
lat Örebroporten. Bolaget i sig är i sin tur 
delägare i ytterligare bolag. Denna håll-
barhetsrapport avser endast Örebroporten, 
underliggande bolag ingår ej i rapporte-
ringen. Som kommunalt fastighetsbolag 
följer företaget samma regelverk som 
privata aktörer och företaget ska drivas 
affärsmässigt. Utöver de allmänna kraven 
så regleras Örebroportens verksamhet 
av Örebro kommuns bolagsordning, 
bolagspolicy och direktiv i Övergripande 
strategier och budget som kommunen 
årligen fastställer. Direktiven från ägaren 
styr vilka beslut som får fattas av verk-
samheten och vilka ärenden som kräver 
godkännande av kommunfullmäktige. 
Örebroportens styrelse är politiskt sam-
mansatt och består av representanter från 
politiska partier.

Bolaget har till ändamål att inom 
ramen för en allmänt inriktad och kom-
petensenlig kommunal näringspolitik 

komplettera marknadens utbud av lokaler 
för näringsverksamhet genom att för-
värva, äga, förvalta, utveckla, överlåta 
eller upplåta fastigheter samt att genom 
information och marknadsföring lämna 
näringslivet en god service i frågor om 
mark- och lokalutnyttjande i kommunen. 
Vidare ska bolaget på uppdrag av kommu-
nen förvärva, äga, förvalta, utveckla och 
upplåta fastigheter för kommunens egen 
verksamhet.

Örebroporten ska förvalta och 
utveckla näringsfastigheter i samarbete 
med näringslivet i Örebro som komple-
ment när marknaden inte kan tillgodose 
lokalbehoven. Örebroporten ska förvalta 
och utveckla idrotts-, kultur-, kongress-, 
utbildnings- och kontorsfastigheter på 
uppdrag av Örebro kommun. Bolaget 
ska fungera som kommunens verktyg för 
utveckling och omställning av kommunala 
fastigheter.

Örebroporten ska fortsätta arbetet med 
att förverkliga målen i kommunens styr-
dokument inom miljö- och hållbarhetsom-
rådet. Även fortsättningsvis ska åtgärder 

vidtas för att skapa långsiktigt hållbara 
fastigheter ur energi och miljösynpunkt. 
Vidare ska Örebroporten kartlägga möjlig-
heterna att bidra till ökad andel solenergi, 
såväl i produktion som förbrukning.

Örebroportens styrelse fastslår varje år 
en affärsplan som visar på hur det kom-
munala uppdraget ska förverkligas under 
året.

Samhällsnytta som är affärsmässig,  
det är vad som utgör grunden för verk-
samheten. Alla uppdrag som Örebroporten 
får från ägaren ska vila på den grunden. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att 
samhällsnyttan ibland bedöms viktig även 
om det är svårt att på kort sikt räkna hem 
ett projekt eller en insats ekonomiskt. Om 
ett projekt är tveksamt ur strikt ekonomisk 
synvinkel kan en samlad bedömning ändå 
landa i att projektet/insatsen ska genom-
föras.

Bolaget äger och förvaltar ungefär 
364 000 kvadratmeter lokaler. Variationen 
av är stor, det är en blandning av nytt och 
gammalt. Många byggnader är unika och 
speciella både avseende sin utformning 

HÅLLBARHETSREDOVISNNG
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och sin verksamhet. Några av de objekt 
som Örebroporten förvaltar är Örebro Air-
port, konserthuset, flera skolor och kon-
torsbyggnader. Ett av uppdragen är också 
att utveckla nya miljöer och vara en motor 
i förändringen och utvecklingen av staden.

Omsättningen var 365 mnkr för 2019. 
Antalet årsanställda var 36 personer.

Affärsidén är att aktivt  
utveckla hållbara miljöer  
som stärker Örebro.

Vision – Nya möjligheter

Vår värdegrund
• I vår roll som medarbetare och kollega 

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 företags-
kultur.

Intressentdialog  
och väsentlighetsanalys
Örebroporten har ännu inte gjort en väsentlighetsanalys i ordets 
rätta mening. Däremot har företaget länge varit aktivt på fastighets-
marknaden i Örebro och aktuella risker, problem och möjligheter 
gällande hållbarhetsfrågor är ständigt i fokus. Vidare har bolaget 
en tät kontakt med kunder, ägare och styrelsen, samt att det sker en 
kontinuerlig omvärldsbevakning vilket gör att bedömningen är att 
de viktigaste och största hållbarhetsfrågorna fångas upp.

De tre viktigaste hållbarhetsfrågorna för Örebroporten är i dags-
läget följande:

ENERGI OCH KLIMAT: 
Verksamheten medför en stor belastning på klimatet, det är främst 
genom användning av energi till el och uppvärmning och trans-
porter, men utöver detta även utsläpp som uppkommer i samband 
med nybyggnation och ombyggnationer. Byggprocessen är en stor 
utsläppskälla till växthusgaser och i och med att användandet av 
energi sjunker så ökar belastningen som uppkommer från byggna-
tionen.

VAL AV BYGGMATERIAL: 
När vi bygger nytt och bygger om använder vi en rad olika pro-
dukter och ämnen, tyvärr är kunskapen om dessa ämnen inte alltid 
så bra som man kan önska. En viktig hållbarhetsfråga är därför att 
välja rätt material ur flera olika aspekter. Produkterna vi bygger in i 
våra hus behöver vara skonsamma för miljö och människa, lätta att 
återanvända, effektiva ur materialsynpunkt och dessutom ska de ha 
en låg belastning av växthusgaser.

HÅLLBARA HYRESAVTAL: 
Den tredje frågan är i princip öppen för flera olika aspekter av håll-
barhet. Eftersom vi har kunder med väldigt olika behov och förut-
sättningar bedömer vi att hållbara hyresavtal är en fråga som öppnar 
dörren för ett tätare samarbete med våra kunder, inom de frågor 
som är viktigast för just deras verksamhet. I vissa fall handlar det 
om avfallshantering eller energiförbrukning, men det kan lika gärna 
handla om hur vi bygger en trygg och öppen miljö för kommunens 
invånare. Hela denna fråga öppnar upp för en bättre dialog med 
många av våra intressenter och skapar i förlängningen mervärden 
för kommunens invånare.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG
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Vad är hållbarhet?
Hållbarhet, ja vad innebär det? Det är ett 
begrepp som blivit allt vanligare, tidigare 
avsågs främst en produkt. Den skulle 
vara gedigen och hålla länge. Nu pratar 
vi om en hållbar livsstil eller ett hållbart 
samhälle eller ett företag. Faktum är att 
oavsett vad vi pratar om så handlar det 
i slutändan om att vi vill att det ska hålla 
länge.

Miljö- och klimatfrågorna tar en allt större 
plats i vårt samhälle och de flesta är nu 
eniga om att vi under en lång tid missbru-
kat vår planet och inte tagit ett ansvar för 
kommande generationer.

Hållbarhet idag handlar framförallt om 
att det ska finnas en planet och resurser 
kvar till våra barn och barnbarn. Hållbar-

het är dock mer än bara miljö, nu avser 
man även social hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. Alla tre i balans krävs för att 
vårt samhälle ska fungera på lång sikt.

Örebroporten har som ett kommunalt 
bolag arbetat med dessa frågor under 
många år, även om framtoningen inte har 
varit just hållbarhet. Företagets affärsidé 
och indirekt uppdrag från ägaren Örebro 
Kommun, är just att utveckla hållbara 
miljöer som stärker Örebro. Naturligtvis 
verkställs detta genom att utgå från håll-
barhetsperspektivet.

Trots att detta arbete länge genomsy-
rat bolaget så har det saknats en tydlig 
strategi och plan för hur det ska uppnås. 
Vi har en lång resa kvar innan vi är i mål, 
men ambitionen är hög.

FN:s Globala hållbarhetsmål
Dagens hållbarhetsarbete tar höjd i FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG
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Örebro kommun har under 2019 arbetat 
med att ta fram en hållbarhetsstrategi 
för kommunkoncernen. Strategin blickar 
långt fram i tiden, vilket krävs när det 
gäller så stora frågor. Målområdena 
sträcker sig till 2030 och 2050. Utöver 
FN:s globala mål omfattar strategin även 
EU direktiv, lagstiftning och lokala och 
regionala utvecklingsmål.

De 17 globala målen har klustrats samman och bildad sju delområden. Dessa områden 
utgör kärnan i hur Örebro kommun och dess bolag ska bedriva sitt hållbarhetsarbete. 
Det är viktigt att förstå att samtliga mål hänger samman och måluppfyllelsen måste 
ske inom alla områden och inte på bekostnad av ett eller några områden.

1 Örebroare i sin fulla kraft (berör 1, 2, 3, 5, 8, 10 och 16)
2 Lärande, utbildning och försörjning genom hela livet i Örebro  

(berör 1 till 4, 8, 10, 11 och 16)
3 Trygga liv för alla i Örebro (berör 1, 2, 3, 5, 8, 10 och 16)
4 Örebros miljöer skapar förutsättningar för god livskvalitet (berör 9 och 11)
5 Klimatpositiva Örebro (berör 7 och 13)
6 Örebro värnar ekosystem och biologisk mångfald (berör 6, 14 och 15)
7 Cirkulära och resurseffektiva Örebro (berör 8, 9 och 12)

Örebroporten har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi i syfte att nå målen i den 
kommunala hållbarhetsstrategin och därmed vara med och förverkliga arbetet med en 
bättre värld.

PLANETEN – EKOLOGISKA DIMENSIONEN
6 Rent vatten och sanitet.
13 Bekämpa klimatförändringen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald

MÄNNISKORNA – SOCIALA DIMENSIONEN
1 Ingen fattigdom
2 Ingen hunger
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
7 Hållbar energi för alla
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

EKONOMIN
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 Minskad ojämlikhet
12 Hållbar konsumtion och produktion

Målen kan symboliseras som en ljuskrona, på följande sätt

17 Genomförande och 
globalt partnerskap

DE PLANETÄRA MÅLEN – utgör grunden för vår planet. Fungerar inte 
detta rasar hela ljuskronan

DEN SOCIALA DIMENSIONEN – utgör grunden för vårt samhälle, utan 
dessa slutar människans värld att fungera, men planeten finns kvar

DE EKONOMISKA MÅLEN – grunden i vårt ekonomiska system. Kraschar 
denna del så består både planeten och mänskligheten, men det medför 
naturligtvis stora bekymmer.

Tillsammans utgör målen inom dessa tre områden kärnan för hela hållbar-
hetsbegreppet.
      Örebroporten är naturligtvis berört av samtliga 17 mål och strävar efter 
att alla mål ska uppfyllas. Vissa mål medför en större utmaning än andra 
och åtgärder inom dessa kan också ge en större effekt.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG
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Försäljning av  
Mellringestaden
Mellringestaden bestod av fastigheterna 
Athena 5 och Athena 19. Den uthyrnings-
bara ytan var på 45 000 kvm. Det utgjorde 
cirka 12 procent av Örebroportens totala 
bestånd. Dessa två fastigheter såldes i 
februari. Örebroporten har inget själv-
ändamål med att växa eller bli större, 
utan försöker hela tiden se till nyttan och 
för delarna med att vara flexibla och vid 
behov förändra fastighetsinnehavet.

När marknadsaktörer visade köpin-
tresse för de aktuella fastigheterna gjorde 
Örebroporten en analys av situationen och 
bedömningen att denna typ av affär vid rätt 
förutsättningar skulle kunna vara gynnsam 
för både företaget och för Örebro kommun. 
Därefter erbjöds lämpliga marknadsaktörer 
möjlighet att lämna bud. Marknadsläget 

var gynnsamt och budgivningen blev till-
räckligt hög för att försäljning skulle vara 
intressant. Affären genomfördes. Utöver 
de ekonomiska långsiktiga effekterna med 
minskad låneskuld och minskade räntekost-
nader för Örebroporten samt ökad utdel-
ning till ägaren så medförde försäljningen 
att en ny stabil aktör kom in på den lokala 
marknaden. Örebromarknaden bedöms som 
väldigt sluten med få försäljningar utanför 
de redan etablerade aktörerna på den lokala 
fastighetsmarknaden. Köparen, Stenvalvet 
AB, ägs av svenska pensionsstiftelser och 
har långsiktig fastighetsförvaltning som sin 
affärsidé.

Den största delen av intäkten från affä-
ren har använts till att amortera på lån. I 
och med att det rör sig om en stor summa 
pengar så påverkas hela koncernens belå-
ningsgrad märkbart positivt av föränd-

ringen, amorteringen motsvarade ungefär 
tolv månaders upplåningsbehov för kom-
munkoncernens investeringar. Dessutom 
frigörs resurser internt och fokus kan nu 
läggas på kvarvarande fastighetsbestånd 
och utvecklingsprojekt.

Om och nyproduktion
Nyproduktion av Kulturkvarteret pågår 
för fullt. Det är en totalentreprenad med 
partneringupplägg.

Kulturkvarteret byggs i enlighet med 
kriterierna för Miljöbyggnad Silver 3.0 
och finansieringen görs genom Örebro 
kommuns gröna obligationer. Miljö och 
energikrav är högt ställda. Material och 
byggprodukter kontrolleras i enlighet med 
Sundahus miljödatabas.

Sociala krav och aspekter är en viktig 
aspekt som har anammats i projektet. Hit-

Å R E T  S O M  G ÅT T
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HÅLLBARHETSREDOVISNNG

tills har totalt fyra personer som stått 
utanför arbetsmarknaden, praktiserat på 
arbetsplatsen och därmed fått en möjlig-
het att komma ut och prova på arbets-
marknaden.

På Medborgarhuset har under året 
ett omfattande fönsterbyte utförts. Detta 
medför en lägre energiförbrukning och 
ett bättre inomhusklimat i konferens-
delarna. Arbetet har även inneburit en 
del sanering av PCB.

Mellan Conventum Arena och 
 Conventum Kongress har en inomhus-
förbindelse byggts. Syftet är att binda 
samman anläggningarna för att öka 
säkerhet och attraktivitet för stora eve-
nemang. Detta har redan visat sig locka 
flera stora arrangemang inom affärs
turism till Örebro.

Byte av oljepanna
Kvinnerstaskolan strax norr om Örebro 
är ett stort lantbruksgymnasium. På 
fastigheten finns det cirka 50 byggna-
der, med allt ifrån elevhem, djurhus, 
växthus och utbildningslokaler. Kvin-
nersta ligger strax utanför Örebro och 
är inte anslutet till fjärrvärmenätet. 
Uppvärmningen har sedan tidigare 
skett med hjälp av en oljepanna. Denna 
panna har ersatts med en pelletspanna. 
I och med bytet ersätts fossil olja med 
förnyelsebar flis. På årsbasis innebär 
förändringen en minskning av växthus-
gaser med drygt 110 ton.

Montering av solceller
Utbyggnationen av egen förnyelsebar 
energi fortsätter i hög takt. Under 2019 
monterades Örebroportens största 
enskilda anläggning för produktion 
av solel. Anläggningen är belägen på 
två tak på Kvinnerstaskolan, läget är 
mycket bra både utifrån produktion av 
el men också utifrån perspektivet att 
anläggningen syns tydligt från riksväg 
50 och utgör därmed ett marknads-
föringsläge. Den totala ytan är cirka 

1.500 kvadratmeter och den årliga pro-
duktionen bedöms bli nästan 200 000 
kWh. Anläggningen tas i drift under 
2020, detta på grund av att elservisen 
till fastig heten behöver anpassas för att 
möta upp kraven från anläggningen.

Risk för markföroreningar
Tre av de stora områdena som idag 
ingår i Örebroportens bestånd och som 
anses ha en stor utvecklingspotential är 
fastighet intill det gamla Pappersbruket, 
kvarteret Virkeshandlaren och godster-
minalen vid Svampen. Det är intressanta 
objekt som kan bli viktiga objekt i den 
fortsatta utvecklingen av Örebro som en 
attraktiv stad. Örebroporten har ett vik-
tigt uppdrag i att utveckla potentialen för 
dessa områden.

Dessa områden har dock använts till 
verksamheter som medför en relativt 
hög risk för markföroreningar och det 
finns redan idag vetskap om att det vid 
en förändrad markanvändning kommer 
att krävas undersökningar och sane-
ringar för att omhänderta de förorenade 
jordmassorna. Omfattning och kostna-
der är ännu oklart, men utvecklingen 
av områdena medför en ekonomisk 
risk. Under 2020 kommer översiktliga 
markundersökningar att påbörjas för att 
försöka ringa in eventuella föroreningar 
och få en uppfattning om kostnader och 
lämplig användning av markytorna.

Årets energipris i Örebro
Örebroporten nominerades och vann 
årets energipris i Örebro 2019, detta 
på grund av ett långt och effektivt 
arbete med brett engagemang.

– Örebroportens målmedvetna håll-
barhetsarbete, som pågått under många 
år och i nära samarbete med olika 
partners, har resulterat i ökad samhälls-
nytta, starkare affärer och lägre klimat-
påverkan. Vi tycker därför att de är en 
mycket värdig vinnare av Årets energi-
pris i Örebro, säger Karin Öhrström, 
chef för Customer & Sales, E.ON.

Bland företagets energilösningar 
återfinns bland annat effektstyrning av 
värmeanläggningar, unik LED-belysning 
på fotbollsarenan i Örebro och återvin-
ning av spillvärme från kylmaskinerna 
på Behrn Arena ishall. De innovativa 
energilösningarna har rönt stor upp-
märksamhet; inte minst återvinningen 
av spillvärme som täcker årsbehovet 
av fjärrvärme för 200 villor.

– Tillsammans med olika partners 
har vi hittat smarta lösningar som 
hjälpt oss att minska vår klimatpå-
verkan och bli mer energieffektiva 
och konkurrenskraftiga. Vi är stolta 
över att ha tilldelats Årets energipris 
2019 och fortsätter arbeta vidare med 
 klimat- och miljöfrågorna för att skapa 
ännu större nytta för våra kunder och 
för Örebro, säger Jeanette Berggren, 
vd Örebroporten.
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P L A N E T E N  –  E K O L O G I S K A  D I M E N S I O N E N

Policy och styrdokument
Inom miljöområdet finns det en stark styr-
ning från ägaren, Örebro kommun. Det 
finns flera olika styrdokument som fångar 
upp och ringar in de områden där Örebro-
portens miljöbelastning är som störst, 
det är också inom dessa områden som de 
största miljöriskerna påträffas. Örebro-
porten har sedan flera år en miljöpolicy 
som kommer att revideras under 2020.

Målområden och risker
Klimat och energi
Klimatfrågan är idag en ödesfråga som 
berör hela mänskligheten. Den är i nuläget 
den enskilt viktigaste miljöfrågan och 
Örebroporten har som en stor aktör på 
fastighetsmarknaden ett stort ansvar för 
att begränsa utsläppen av växthusgaser 
från verksamheten. I den kommunala kli-
matstrategin finns flera mål och åtaganden 
som Örebroporten ska leva upp till.

Målsättningar på kort och lång sikt
Senast 2020 ska den årliga användningen 
av el ha minskat med 2,7 GWh, i jämfö-
relse med nivån 2014. Eftersom fastig-
hetsbeståndet förändras över tid måste 
denna sänkning räknas om till en sänkning 
i kWh/kvm, i annat fall är det svårt att 
jämföra olika år med varandra. Omräknat 
till kWh per kvadratmeter uppvärmd yta 
är det en sänkning på totalt 30,6 procent.

Den årliga användningen av fjärrvärme 
ska under samma period sänkas med 1,1 
GWh. Omräknat till kWh/kvm innebär det 
en sänkning med 3,8 procent.

Senast vid utgången av 2020 ska Öre-
broporten årligen tillföra minst 0,5 GWh 
förnyelsebar energi (sol och vind) till 
energisystemet.

Senast 2030 ska den årliga använd-
ningen av el ha minskat med 5,8 GWh, i 
jämförelse med nivån 2014. Omräknat till 
kWh per kvadratmeter uppvärmd yta är 
det en sänkning på totalt 50,3 procent.

Den årliga användningen av fjärrvärme 
ska under samma period sänkas med 4,1 

GWh. Omräknat till kWh/kvm innebär det 
en sänkning med 14,2 procent.

Krav vid nybyggnation  
och renoveringar
Örebroporten ska följa Örebro kommuns 
strategi för miljöanpassat byggande, det 
innebär bland annat att:
• kriterierna för Miljöbyggnad, nivå 

 silver ska tillämpas vid nyproduktion
• energiförbrukningen vid omfattande 

ROT-renoveringar bör sänkas med 
minst femtio procent

• mängden byggavfall ska minska

Årets resultat
Klimat och energi
Under året har arbetet med energieffekti-
visering fortsatt. Klimatfrågan är en av vår 
tids största frågor och Örebroporten tar 
ett stort ansvar i skötsel och drift av våra 
fastigheter. Den största miljöbelastningen 
från verksamheten är just utsläpp av 
växthusgaser. De stora utsläppsposterna 
är uppvärmning och användning av el. I 
och med Örebro kommuns klimatstrategi 
finns en tydlig målsättning med att sänka 
användningen av el och värme från hela 
verksamheten. En svårighet med dessa 
mål är att i flera av de lokaler som för-
valtas och där Örebro kommun är kund 
ingår ofta verksamhetens elförbrukning. 
Det gäller bland annat fotbollsarenan och 
hockey/bandyhallen. Dessa verksamheter 
är väldigt energikrävande och det innebär 
att ju fler evenemang och aktiviteter som 
hålls och som är till nytta för hela staden, 
desto högre blir förbrukningen av energi. 
Naturligtvis ska Örebroporten verka för en 
låg energiförbrukning, men samtidigt ska 
vi verka för en hög nyttjandegrad av alla 
gemensamma anläggningar.

Trots en ökad beläggning och därmed 
användning av el till våra arenor har för-
brukningen sjunkit. Målsättningen till och 
med 2020 och 2030 är otydligt formule-
rade och det är svårt att jämföra utfallet 
från år till år. Elförbrukningen sjunker i 
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förhållande till den uthyrningsbara ytan 
men det är svårt att säga om målen nås. 
Under 2020 kommer målformuleringarna 
att förtydligas i samverkan med Örebro 
kommun, dessutom kommer en metod för 
en jämförelsebar uppföljning att arbetas 
fram.

Även för fjärrvärmen har förbrukningen 
sjunkit i förhållande till förbrukning per 
kvadratmeter. Målsättningen behöver även 
här ses över och harmoniseras med tydliga 
nyckeltal, Detta för att säkerställa att arbe-
tet går åt rätt håll och att målen uppnås.

Eftersom fastighetsbeståndet ständigt 
förändras så finns det många faktorer 
som påverkar energiförbrukningen. En 
del åtgärder ger en snabb effekt medan 
andra är åtgärder är mer långsiktiga. Den 
sänkta förbrukningen beror med andra ord 
både på åtgärder som är vidtagna under 
2019 och på åtgärder som vidtagits sedan 
tidigare. Sett över en längre tidsperiod 
har uppföljningen och den dagliga driften 
förändrats, idag följer vi våra fastigheters 
energiförbrukning bättre än tidigare. Några 
av de åtgärder som ständigt vidtas är jus-
teringar och optimeringar av styrning för 
belysning, värme och ventilation. I sam-
band med utbyte av utrustning strävar vi 
efter bättre och effektivare utrustning. För 
enskilda fastigheter har också renoveringar 
en stor inverkan, när ett hus byggs om tas 
stor hänsyn till hur vi kan effektivisera 
huset, vilket leder till att energibehovet 
begränsas.

Under året har fjärrkyla dragits in till 
både kvarteret Vårlöken och Rådhuset. En 
åtgärd som möjliggör ett bättre inomhus-
klimat till en lägre klimatbelastning. Tidi-
gare kylsystem med eldrivna ventilations-
aggregat innebär mycket högre utsläpp och 
mindre komfort.

Utbyggnaden av solceller har fortsatt 
under 2019 och i vid årets slut var en total 
effekt på nästan 300 kW installerad. Det 
motsvarar en årlig produktion på cirka 
260 000 kWh. Örebroportens största 
enskilda solcellsanläggning finns på Kvin-
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Övriga miljösatsningar under 2019
Svelandstrafiken har under året tagit 
över busstrafiken i Örebro kommun med 
omnejd. Bussparkeringen med tankställe 
ägs av Örebroporten och för att möte de 
nya kraven och möjliggöra en miljövänli-
gare drift har en större anpassning gjorts 
av tankstationen. Med en ökning från 80 
till 140 biogasdrivna bussar ökar kraven 
på snabbtankning. Ombyggnationen möj-
liggör nu fyra platser för snabbtankning, 
mot tidigare en plats. Detta gör att även 
bussarna som kör längre sträckor per dag 
nu drivs med biogas istället för diesel.
Tekniska förvaltningen bedriver sin 
verksamhet på kvarteret Virkeshandlaren 
11. Under 2019 har en spolplatta med 
olje avskiljare och filtrering installerats i 
anslutning till deras verksamhet. Tvätt av 
fordon och avfallskärl kan nu utföras på 
ett mer miljöriktigt sätt.

På Örebroporten har vi 13 egna fordon 
och utöver detta används en del privata 

fordon i tjänsten, men i lite omfattning. 
Nio av bilarna är gasdrivna, tre är eldrivna 
och en drivs med diesel (HVO100). Det 
finns även lånecyklar som nyttjas flitigt. 
Förbrukningen av bränsle har sjunkit 
 kraftigt i förhållande till 2018. Det är 
framförallt användningen av bensin som 
minskat, den är nu nästan noll. Förkla-
ringen till den minskade förbrukningen 
finns till viss del i ett ändrat beteende 
och en förändring av arbetsgrupper. Men 
till viss del kan minskningen bero på att 
statistiken kan slå en hel del från år till år. 
Detta eftersom bilarna rullar en ganska 
kort sträcka varje år och det får då stor 
betydelse om tankning sker före eller efter 
årsskiftet. Resultatet är positivt och det 
ska bli intressant om trenden håller i sig. 
En arbetsgrupp har tillsats som arbetat 
fram förslag på hur Örebroporten framö-
ver ska kunna minska bilåkandet ytterli-
gare, både i jobbet och de anställdas resor 
till och från arbetsplatsen.
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nersta. Målsättningen till och med 2020 
är en installerad effekt som ska leverera 
500 000 kWh per år. Utöver den effekt 
som är i drift, så planeras utbyggnationen 
på flera av våra tak. Med de anläggningar 
som är på planeringsstadiet i nuläget kom-
mer en årlig produktion på cirka 420 000 
kWh per år att uppnås. Om inte ytterligare 
insatser vidtas kommer målet på 500 000 
kWh per år ej att nås under 2020. Däremot 
är det troligt att målet uppnås under 2021.

Nybyggnation och renoveringar
En stor del av fönsterpartiet på Eyraba-
det har bytts ut, vilket leder till en lägre 
energi förbrukning och högre komfort i 
simhallen. Dessutom har vattenrenings-
systemet förbättrats för att säkerställa en 
stabil och säker rening av badvattnet.

Ombyggnationen av den gamla sko-
fabriken har fortsatt. Kriterierna för 
Miljöbyggnad silver tillämpas vid val 
av byggnadsmaterial och kraven på en 
låg energiförbrukning är höga. Eftersom 
byggnaden sedan tidigare använts som 
ett lager är det svårt att jämföra förbruk-
ningen av energi före och efter, men det 
har gjorts ett omfattande renoveringar som 
får stor effekt på energiförbrukningen.

Kulturkvarteret är under byggnation 
och det är det enda stora nybyggnads-
projektet som är under uppförande för 
tillfället. Bygget följer kraven för Miljö-
byggnad Silver 3.0 och kommer även att 
certifieras. Utöver kraven i miljöbyggnad 
klarar byggnationen kommunens krav 
för gröna obligationer. Vilket innebär att 
 projektet är en del i de obligationer som 
Örebro kommun tillför marknaden. Utö-
ver miljönyttan med detta bidrar det även 
till att låneräntan för byggprojektet blir 
något lägre än vid traditionell finansiering.

Krav ställs i upphandlingar gällande han-
teringen av byggavfall, målsättningen är att 
bygg och rivningsavfall ska minska. Upp-
komna mängder avfall kommer att följas 
upp för Kulturkvarteret, men är inte relevant 
att redovisa under pågående byggprojekt.
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Hållbarhetsstrategi för att möta framtida utmaningar

HÅLLBARHETSREDOVISNNG

Miljöfrågor inkluderar en rad olika 
frågeställningar och Örebroporten 
arbetar aktivt med många av dessa 
frågor, en del via styrning från Öre-
bro kommun och andra på grund av 
att företaget själv eller våra övriga 
intressenter har ringat in dem som 
viktiga frågor. Under 2020 kommer 
företaget att arbeta fram en hållbar-
hetsstrategi där de viktigaste miljö- 
och hållbarhetsfrågorna sammanställs 
och vid behov målsätts. 

Några av de frågor som bedöms lyftas fram i denna strategi är:
A Vårt resande, alla Örebroportens fordon drivs med gas alternativt el. De fordon 

som drivs med fossila drivmedel är privata bilar som används i tjänsten. En 
målsättning är att minska dessa i så stor utsträckning som möjligt.

B Krav vid upphandlingar och val av produkter. Det handlar både om vilka krav 
vi ska ställa i samband med upphandlingar, men också hur vi utvärderar val av 
liknande utrustning, tex med hjälp av livscykelkalkyler.

C Förekomst av förorenad mark, på många av våra fastigheter har det tidigare 
förekommit verksamheter som kan ha medfört att marken blivit förorenad. Som 
företag är det av flera skäl viktigt att ha en plan och strategi för hur vi hanterar 
och minimerar riskerna med eventuella föroreningar i mark och byggnad.
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Indikatorer/nyckeltal Enhet 2019 2018

Använd elenergi kWh/m2 34,8 40,5
Använd fjärrvärme kWh/m2 86,2 86,0
Använd fjärrkyla kWh/m2 26,3 26,1
Egen producerad energi kWh 75 000 60 000
Antal egna fordon 13 13
Mängd inköpt gas kg 2834 3 215
Mängd inköpt bensin liter 51 1 036
Mängd inköpt HVO 100 575 589
Antal körda mil med privata fordon mil 1 940
Större upphandlingar där krav på miljö ställs % 100 100
Större upphandlingar där sociala krav ställs % 100 100
Andel nyproduktion som uppfyller kriterierna för miljöbyggnad silver % 100 100
Större projekt som belånas via gröna finanser % 100 100
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Sociala frågor
Örebroporten äger flera fastigheter som 
nyttjas för samhällsfunktioner och sam-
hällsservice som kommer hela kommunen 
till nytta. En viktig del i Örebroportens 
verksamhet och uppdrag handlar indirekt 
om att vara med och skapa en hållbar stad. 
Genom att med engagemang, kunskap och 
en stor vilja driva Örebroportens verksam-
het, tillsammans med lämpliga hyresgäster 
är Örebroporten med och förverkligar det 
uppdraget.

Mixen av fastigheter och verksamheter 
är stor, några exempel på verksamheter 
som är till gagn för hela staden är kultur-
kvarteret och Kvinnerstaskolan. Kultur-
kvarteret är under produktion och kommer 

när det är klart att bli en viktig pusselbit 
för kommunens kulturella arbete. I och 
med nyproduktionen skapas en viktig 
arena som möjliggör och skapar ett stort 
intresse för kultur, konst och musik – för 
alla, både unga och gamla.

Arenaområdet, inkluderar både hockey, 
fotboll, bandy, Idrottshuset samt Eyrabadet. 
Hela detta område är en knutpunkt för 
elitidrott i regionen. Idrotten skapar 
gemenskap och intresse, tillsammans har 
arenorna flera hundratusen besökare varje 
år och de är en samhällsfunktion som 
nyttjas av en stor del av staden. Som ägare 
av elitidrottsområdet har Örebroporten ett 
stort ansvar att tillsammans med övriga 

aktörer skapa ett attraktivt och tryggt 
område som gör att besökarna får med sig 
ett mervärde vid varje besök.

Ytterligare en verksamhet som sällan 
kopplas samman med hållbarhet är regio-
nens flygplats. Byggnaderna vid flygplat-
sen ägs av Örebroporten och tillsammans 
med hyresgästen, Örebro Airport, försöker 
vi att utveckla området för att fortsätta 
vara en viktig tillgång för regionen. Även 
om flygresor i sig inte alltid är hållbara så 
finns det i dag ett stort behov av flyg, både 
för persontrafik, fraktflyg och samhälls
transporter. En del i vårt uppdrag är att 
hjälpa flygplatsbolaget att driva flygplat-
sen på ett mer hållbart sätt.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG

M Ä N N I S K O R N A  –  S O C I A L A  D I M E N S I O N E N
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Indikatorer/nyckeltal Utfall

Utreda utvecklingen av området kring Kvinnerstagymnasiet Pågår
Utreda framtida utveckling av Stadsbyggnadshus 1 Projektering för upprustning pågår
Bidra i arbetet med att utreda Svampens framtida användning Pågår
Förbereda avveckling av Svampenterminalen och utreda möjlig utveckling av området Pågår
Fortsätta genomförandet av Kulturkvarteret Pågår, bedöms klart 2021
Utveckla Conventum på ett sätt som säkerställer att anläggningen är konkurrenskraftig Pågår, bedöms klart 2020
Utveckla området kring Naturens hus och ett framtida Naturrum Lagt på is, enligt besked från kommunen
Medverka till att utveckla Airport City Planarbete pågår
Fortsätta processen kring försäljning av Brunnsparken till Örebro kommun. Pågår i dialog med kommunen
Ta fram ett beslutsunderlag för ett samlat ägande av badhus, hos Örebroporten Utfört
Förbereda byggnation av det framtida ersättningsbadet Föreslås övergå till ÖBO
Planera och förbereda för Tekniska förvaltningens framtida lokalbehov utifrån inriktningsbeslutet Pågår
Medverka till byggnation av lokaler för utveckling av Gustavsvik Resorts Pågår

Vid upphandlingar av byggnadsentreprenader ska bolaget sträva efter att ställa krav  
som möjliggör anställningar eller liknande av personer som står utanför arbetsmarknaden Utfört och del i framtida arbetet

Samarbete kunder och aktörer
Tillsammans med kunder, ägare och andra 
aktörer arbetar Örebroporten kontinuerligt 
med att bygga Örebro. Företaget är en del 
i arbetet att skapa en vacker och attraktiv 
stad för alla. Under ett år sker det väldigt 
mycket, både stort och smått som på olika 
sätt påverkar både Örebroare och de som 
besöker vår vackra stad. Nedan finns ett 
axplock från 2019:
• Området utanför fotbollens norra arena 

har en tid upplevts som för mörkt och 
otryggt. Under året har belysningen 
förbättrats och ytan har gjorts om för att 
bli mer av en torgliknande gångyta.

• Tankstationen för gasbussar hos Sve-
landstrafik har förbättrats för att bättre 
fylla hyresgästens behov. Tankningen 
går nu snabbare och har en större kapa-
citet, vilket möjliggör en miljövänligare 
kollektivtrafik.

• Den nya glasbron som binder samman 
våra konferensbyggnader på Conventum 
stärker på lång sikt Örebros varumärke 
som kongresstad. Tack vare gångbron är 
anläggningen nu bättre rustad för flera 
stora arrangemang som lockar många 
besökare.

• När det finns behov av att få enklare 
uppdrag utförda, som t ex flytt av saker, 
städning och mindre målningsarbeten 
sker beställning ofta av ett företag som 
sysselsätter människor som har svårt att 
ta sig in på arbetsmarknaden. Genom 
att köpa dessa tjänster är Örebroporten 
med och skapar nyttiga arbetsuppgifter 
och låter människor få meningsfulla 
uppgifter.

Styra med upphandlingar
I samband med samtliga upphandlingar av 
nyproduktion och större ombyggnationer 
ställs krav på social hänsyn. Örebroportens 
förhoppning och önskemål är att entre-
prenören ska kunna bereda praktik och 
eller lärlingsplatser till personer som har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Samarbetet med våra entreprenörer bidrog 
med fyra lärlings och praktikplatser under 
2019.

Örebroporten ingår tillsammans med 
Örebro Kommun, Futurum och Örebro-
Bostäder i ett nätverk som startades under 
2019. Syftet är att utveckla arbetet med 
social hänsyn. Vilka krav är lämpliga att 
ställa i projekt, kan vi hitta nya samver-

kanspartners för att stärka arbetet.
Örebroporten köper in stora mängder 

tjänster och material, beroende på vad 
som köps in så ställs olika krav på hållbar-
het. En del av upphandlingarna utför vi 
själva medan vi i andra fall följer med på 
t ex Örebro kommuns upphandlingar. Ju 
större upphandling desto viktigare är det 
med relevanta krav. När vi bygger nytt 
ställer vi hårda krav på socialt engage-
mang, energiförbrukning i fastigheten och 
krav på att kriterierna för miljöbyggnad 
silver ska efterlevas. Andra krav som 
ställs är kopplade till hantering av avfall, 
val av bränsle eller krav på fordonstyp i 
de fall där entreprenaden innebär mycket 
bilåkande.
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Personal
Örebroporten har ett gott rykte som att-
raktiv arbetsgivare. Det krävs ständigt 
målmedvetet arbete för att bibehålla det 
goda ryktet. Grunden finns i Örebroportens 
personalpolicy, de olika  styrdokumenten 
inom arbetsmiljö samt företagets Lika-
behandlings- och jämställdhetsplan. 
Jämställdhet är lika självklart som att 
trakasserier, diskriminering och mobbing 
är fullständigt oacceptabelt. Med cirka 
40 medarbetare finns goda möjligheter 
till en tät relation mellan samtliga med-
arbetare. För att hela tiden ta tempen på 
den psykosociala arbetsmiljön och för 
att försöka fånga upp problem i ett tidigt 
skede använder sig Örebroporten av puls-
mätningar. Det är en anonym enkät som 
skickas ut till alla anställa regelbundet 
under året. Pulsmätningarna under 2019 
har bestått i sju enkla frågor vilka ger en 
ögonblicksbild av trivsel och eventuella 
problem.

I händelse av upplevd diskriminering 
eller om det finns indikationer på att 
någon inte mår bra, försöker Örebroporten 
agera snabbt för att hitta en gemensam 
lösning och komma till rätta med proble-
matiken.

Örebroporten har målsättningen att 
vara en icke-diskriminerande arbetsplats. 
I samband med rekrytering tas hänsyn till 
samtliga dessa aspekter, samtidigt som rätt 
kompetens eftersträvas. För att säkerställa 
att rekryteringen går rätt till och att ingen 
diskriminering sker använder Örebropor-
ten metoder för en fördomsfri rekrytering.

För att motverka sjukfrånvaro och 
arbetsskador drivs ett aktivt arbetsmiljö-
arbete och företaget uppmuntrar fysiska 
aktivitet och friskvård. Utöver friskvårds-
bidraget genomförs även gemensamma 
aktiviteter för de som vill, det rör sig t ex 
om gemensamma träningar. En aktivitet 

med stort genomslag var Blodomloppet 
där en stor del av företagets anställda 
deltog i distanserna fem och tio kilometer, 
efter utfört lopp avslutades evenemanget 
med en gemensam picknick.

Utöver individuell fortbildning som 
sker utifrån behov så har det under året 
hållits flera interna utbildningar. Det rör 
sig om utbildningar i arbetsmiljö, inves-
teringskalkyler, komponentavskrivning, 
seminarier och studiebesök inom energi-
området, studiebesök på elitidrottsarenor 
och kongressanläggningar samt den årliga 
personalkonferensen. Flertalet av intern-
utbildningarna är obligatoriska för alla 
eller berörda medarbetare.

En av de största riskerna inom personal-
området är förlust av kunskap och risk för 
instabilitet inom företaget i händelse av en 
stor personalomsättning. En sådan omsätt-
ning kan bero på flera olika faktorer och 
allvarligast är naturligtvis om en eller flera 
anställda omkommer, i händelse av detta 
påverkas även kvarvarande personal.

För att minska personberoendet och 
därmed konsekvenserna som uppstår när 
någon lämnar sitt arbete bygger Örebro-

porten upp en tydligare struktur för infor-
mationslagring och rutinbeskrivningar 
inom ramen för ett processorienterat 
arbetssätt. Under 2019 har fastighetsför-
valtningen organiserats i förvaltningsteam 
om tre medarbetare per team som tillsam-
mans ansvarar för ett antal fastigheter. 
Detta ökar kunskapen om de specifika 
fastigheterna och minskar sårbarheten.

Ytterligare en risk som föreligger är 
risken för arbetsplatsolyckor. All personal 
genomgår utbildning inom arbetsmiljö, 
för att känna till och ha kunskap om vad 
som gäller och vilka rättigheter och skyl-
digheter man har som anställd. Företaget 
har även under 2019 erbjudit all personal 
att genomgå en kurs i hjärt- och lungrädd-
ning.

Personalomsättning är låg och pulsmät-
ningarna indikerar att trivseln på arbets-
platsen är hög. Inga arbetsplatsolyckor har 
inträffat under året. Däremot har ett antal 
tillbud skett, upplevelsen är dock att för 
få inträffade tillbud rapporteras, vilket är 
någonting som Örebroporten arbetar med 
att förbättra.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG

Indikatorer/nyckeltal Enhet 2019 2018

Antal årsanställda 36 37
Varav kvinnor 10 9
Varav män 26 28
Styrelsens sammansättning, kvinnor/män % 40/60 40/60
Sjukfrånvaro % 0,74 0,80
Arbetsplatsolyckor 0 0
Utförda pulsmätningar 7 -
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Mänskliga rättigheter
Under avsnittet personal berörs frågorna 
kring mänskliga rättigheter gällande Öre-
broportens personal. Arbetet mot diskri-
minering och för likabehandling är viktiga 
frågor som om de sköts på ett felaktigt sätt 
även innebär en risk för företaget. Risken 
består dels i ett dåligt rykte och vantrivsel 
av vår personal, och dels finns en risk att 
om diskriminering sker vid nyanställning 
så blir det inte den som är bäst lämpad för 
jobbet som får tjänsten.

Örebroporten köper in stora mängder 
varor och tjänster från en rad med olika 
leverantörer och entreprenörer. Frågan om 
hur dessa varor och tjänster produceras 
och levereras kan utgöra kränkningar av 
mänskliga rättigheter både på hemmaplan 
och tidigare i värdekedjan. Möjligheten att 

ställa krav och följa upp dessa ökar och 
det blir allt viktigare att vässa krav och 
uppföljningsverktyg för att säkerställa att 
de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Vid nyproduktionen av Kulturkvarteret 
ställs krav och val av byggmaterial följs 
upp genom kontroller mot en databas 
för byggvaror. En av aspekterna som 
utgör grunden för om byggprodukterna 
är godkända är tillverkningsskedet av 
produkterna. På detta sätt går det att ringa 
in produkter som medför hälsa- och eller 
miljöproblem i länderna där de tillverkas.

Investeringar via kommunens gröna 
obligationer – dessa följer FN Global 
Compacts grundläggande principer om 
bland annat mänskliga rättigheter.

Motverka korruption
Som kommunalägt företag omfattas Öre-
broporten av lagstiftningen kring offentlig 
upphandling. Eftersom företaget dessutom 
har en stor årlig omsättning så uppstår 
 alltid risk för korruption, både medvetet 
och omedvetet.

Örebroporten följer de av kommunen 
uppsatta reglerna och styrdokumenten 
gällande finansiering, upphandling och 
motverkande av korruption.
• Finanspolicy
• Policy för givande av muta för anställda 

och förtroendevalda i Örebro kommun 
och de kommunala bolagen

• Visselblåsarfunktion

I samband med Örebroportens årliga per-
sonalkonferens var frågor kring mutor och 
moraliska dilemman ett av de områden 

som diskuterades. Förståelse och kom-
petens kring problematiken och vad som 
gäller vad ett av konferensens huvudteman. 
Medvetenheten är hög och det finns en 
stor förståelse för de problem som kan 
uppstå. Medarbetarna är väl medvetna om 
de riktlinjer som finns och vilka problem 
och konsekvenser felaktiga besluta kan få. 
Ämnet kommer även fortsättningsvis att 
vara i fokus.

HÅLLBARHETSREDOVISNNG

Indikatorer/nyckeltal 2019 2018
Inträffade fall av korruption 0 0
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HÅLLBARHETSREDOVISNNG

Indikatorer/nyckeltal Enhet 2019 2018

Vakansgrad % yta 2,2 2,7
Öka samverkan genom att delta i kommungemensamma upphandlingar Pågår -
Uppnå resultatkravet på 5 procent av det egna kapitalet Ja -
Uppnå kravet på den årliga utdelning till Örebro Rådhus AB  Ja -

Gröna investeringar
Även investerare är intresserade av att 
göra smarta miljöval, vilket har lett till 
att gröna obligationer blivit allt van-
ligare. Örebro kommuns internbank 
arbetar mycket med denna typ av inves-
teringar och Örebroporten följer det 
framtagna ramverket vid all nyproduk-
tion. Byggnationen av Kulturkvarteret 
ingår i därmed i kommunens gröna 
obligationer, vilket utöver miljönyttan 
innebär en något lägre räntekostnad för 
projektet.

Försäljning
Försäljningen av Mellringestaden gjordes 
vid ett gynnsamt marknadsläge och gav 
en nettovinst på nästan 400 miljoner kr. 
Den affären medförde också att en ny 
fastighetsaktör etablerade sig på Örebro-
marknaden. Reavinsten vid försäljningen 
gjorde att Örebroporten kunde göra en 
nettoamortering på 570 miljoner kr sam-
tidigt som nyinvesteringar gjordes på 300 
miljoner kr. Affären har stärkt företagets 
soliditet och möjliggjort en större utdel-
ning till ägaren Örebro kommun.

Statusbesiktningar  
Under året har en statusbesiktning utförts 
på alla Örebroportens fastigheter. Tanken 
är att skapa en bättre bild av hur statusen 
är på byggnaderna och vilket under-
hållsbehov som finns. Besiktningen har 
genomförts av en utomstående konsult 
tillsammans med vår personal. I för-
längningen kommer resultatet att ligga 
till grund för underhållsplaneringen och 
skötseln av fastigheterna. Under året har 
antalet vattenskador varit högt. Vilket 
påvisar behovet av besiktningen.

E K O N O M I
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Bisyssla som ger mersmak
Det surrade lite extra runt Eyrabadet 
i somras.
 Två bisamhällen på taket resulte-
rade i cirka 50 kilo prima honung.
 – Tillsammans med honungen 
från Kvinnersta skolan fick vi 1 200 
honungsburkar, säger Lennart Lind-
kvist, driftchef på Örebroporten.

Redan 2018 såg Lennart Lindkvist 
till att leasa sex bisamhällen som 
placerades vid Kvinnerstaskolan. När 
hösten kom hade de flitiga bina pro-
ducerat honung som räckte till 150 
burkar som etiketterades och använ-
des som give away.

Våren 2019 utökades Örebro-
portens bisyssla med ytterligare två 

bikupor som placerades på Eyraba-
dets tak. Allt som allt blev det 1 200 
burkar honung när säsongen var över.

– 2018 hade vi inte kuporna en hel 
säsong, förklarar Lennart Lindkvist 
den kraftiga produktionsökningen.

Även smakmässigt blev 2019 en 
bra årgång.

– Jag är ingen expert, men tycker 
att honungen från 2019 är mer smak-
rik. Sommaren 2018 var ju väldigt 
torr, kanske hade bina en mer frodig 
och varierad buffé att flyga till förra 
sommaren.

NY SMAK?
Örebroporten har frikostigt delat 
med sig av honungen – tydligt märkt 

”Eyra” eller ”Kvinnersta” – till med-
arbetare och besökare. Och nästa år 
kan det komma till en tredje smakva-
riant, ”Rådhuset”.

– Ja, vi funderar på att placera 
några samhällen på Rådhusets tak 
också, säger Lennart Lindkvist.

Om det även befruktar den poli-
tiska verksamheten i huset, kan det 
bli en honung med smakinslag av vit-
sippa, rosor, klöver, blåklint, mask-
ros, nejlika och blåsippa...
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