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Österport –
centralt och nära.
En central och aktiv stadsdel växer fram. Österport erbjuder storstadens puls
i kombination med närhet till det mesta. I citys sydöstra del har Österport ett
strategiskt läge med närhet till såväl universitetet som Eyrafältets idrottsarenor.
Vi förvandlar 90 000 kvm industri- och handelsmark till en attraktiv boendemiljö.
1 000 nya bostäder kompletteras med kontor och handel i en stadsdel som
präglas av citypuls.

Söker du nya möjligheter
för ditt företag?
I Örebro finns de. Vi erbjuder stark
tillväxt, kraftig befolkningsökning,
effektiva processer och hög ambition
för att skapa hållbar utveckling.
Här finner du ledig mark i centrala och
citynära lägen. Fasta markpriser och
snabb handläggning underlättar ditt
projekt. Tillsammans skapar vi Örebro.

Örebro kommun
Stadsbyggnadskontoret
orebro.se/byggorebro
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Byggnation

KORTFAKTA
Läge: Centralt, sydost
Status: Detaljplan för första etappen är
påbörjad, beräknad byggstart 2016-2017.
Volym: Ca 140 000 kvm BTA
Total markyta: 90 000 kvm
Antal bostäder: Ca 1 000
Investeringens storlek: Ca 3,5 miljarder SEK
Markpris: Pris är ännu ej fastställt,
kvarteren ligger Inom cityzonen, vilket innebär
att värdering görs.
Webbplats: www.orebro.se/osterport

Bakgrund
Kvarteren öster om Eyrafältet har historiskt använts
för småindustri och senare blandats med volym- och
detaljhandel. Som i så många andra städer har de här
ytterområdena med tiden kommit att ligga centralt i den
växande staden, men marken är glest planerad och användningen av den centrala marken ineffektiv. Nu omvandlar vi området till ett tätt och effektivt bostadsområde med hög stadsmässig prägel. För att skapa styrning
i processen köpte kommunen några nyckelfastigheter i
planområdet under 2013. Därefter har ett antal möten
mellan Stadsbyggnad och övriga fastighetsägare i området ägt rum. Syftet har varit att gemensamt diskutera hur
stadsdelen ska kunna bli ett attraktivt och stadsmässigt
område för bostäder, kontor och handel.

Örebros mål är att nya områden ska ha högre stadsmässighet ju närmare centrum de ligger. Det gör att vi
utformar gator och byggnader utifrån detta. Exempelvis får högre byggnader bilda slutna kvarter. Att skapa
en stadsdel som uppmuntrar till aktivitet och levande
stadsliv under så stor del av dygnet som möjligt är ett
annat mål. För att kunna bygga många bostäder, och
samtidigt skapa tillräckligt med grönska, kommer bilparkering i huvudsak att läggas i byggnaderna och inte
som markparkering.
Läget alldeles i utkanten av city möjliggör också blandade
funktioner. Utöver bostäder ser vi ett universitetsnära
område som innehåller många arbetsplatser, kontor,
hotell, motionsanläggning, skola, förskola, restaurang
och handel. Det korta avståndet till universitetet gör att
efterfrågan på små lägenheter, för i första hand studenter,
är stor.
Vår tanke är att alla människor ska kunna bo i Österport. Byggnationen förväntas ge olika kvaliteter som
passar alla ålderskategorier. Målet är att skapa en ny
stadsdel som hänger ihop med innerstaden och har en
blandning av olika funktioner. För att hitta alternativa
strukturer i den nya stadsdelen har vi låtit ta fram tre
utredningsförslag som visar möjlig framtida utveckling
och utbyggnad. Det förslag som nu vidareutvecklas löser
grönstrukturen med en stor långsträckt park och medger
högst exploateringsgrad för bostäder.

Detaljplan
Arbetet med detaljplanen för första etappen har påbörjats och beräknas vara klar vintern 2016. Dialogen med
fastighetsägarna och andra intresserade byggföretag
påverkar detaljplanens utformning.

Markanvisning
I dagsläget är det inte beslutat hur markanvisning i området
kommer att gå till. Kontakta vår etableringsansvarige om
du är intresserad av att ingå som aktör i det här stadsbyggnadsprojektet så ser vi till att du får fortlöpande information och direktkontakt med vår projektledare.
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Gasklockan 15
Gasklockan 2 A utanför 50M (från etapp 2)
Gasklockan 2 B innanför 50M (från etapp 2)
Tofsmesen 1
Sidensvansen 4
Bensinmotorn 1
Gasklockan 9
TOTAL

Privat
16195
6481
6256
868
1349
2769
2199
36117

Offentligt
28864
7099
5997
7638
1782
935
495
52810

TOTALT
45059
13580
12253
8506
3131
3704
2694
88927

Planerad bebyggelse och befintlig situation.
Kommunen äger idag Gasklockan 15. Byte av
mark med annan fastighetsägare inom området
kan bli aktuell för en mer praktisk byggteknisk
uppdelning. Investering i kv Gasklockan kan bli
aktuell i samarbete med den privata fastighet
sägaren, främst för hyresaktörer.

För att åstadkomma stadsmässig prägel och större
volym av bostäder kommer
detaljplanen att medge
högre bygghöjder än vad
vi tidigare sett i liknande
områden i Örebro. Trots
det höga exploateringstalet är grönområden och
rekreationsstråk prioriterade
i Österport. I området ryms
människor i många olika livsfaser och med olika behov.

Bilden visar befintlig byggnation och ny preliminär
planerad byggstruktur.
Rosa markering visar daglig
varuhandel och gul visar
förskola.

