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HUR SKA ÖREBRO
SE UT OM 25 ÅR?

Örebro växer och utvecklas. Sedan
2011 har vi socialdemokrater jobbat
målmedvetet för att skapa fler jobb
och minska klyftorna i Örebro. Örebro står starkare i dag än för fyra år
sedan, men mycket återstår att göra.
Vi är inte nöjda.Vi vill fortsätta framåt
och vi behöver din hjälp för att Örebro ska bli ännu bättre.

FORTSÄTT FRAMÅT ÖREBRO!

Lena Baastad (S),
kommunstyrelsens ordförande
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Resecentrum samt kvarteren Fåfängan och Tullen - Välkomnande entré.

Storsätter

Inspirationsbilderna är från Potzdamer Platz i Berlin (t.h.) och Viktoriapassagen i Göteborg
(t.v.). Bilderna visar hur kvarteren runt resecentrum skulle kunna växa fram.

Lisätter Lövdalen

Ökna

Förutsättningarna för ett levande stadsliv
ökar när fler bor och rör sig i området,
25
och när det är lätt att promenera. Först
när staden byggs tätt kan småbutiker och
myllrande gränder bli verklighet. Bilden
ovan till höger visar Viktoriapassagen i
Små butiker eller streetmarket, Gamla gatan som ”lilla ströget”. Illustration: Per Ihrewärn, Sweco
Göteborg, bilden bredvid en idé om hur Gamla Gatan mellan
Fredsgatan och Olaigatan skulle kunna se ut. Inom 300 meter
35
från den delen av Gamla Gatan bor idag 2800 örebroare (fler
än i Gamla Hjärsta eller i Stjärnhusen). Runt Gamla Gatan rör
sig dessutom tiotusentals örebroare
och besökare varje dag. 2039 är anÖkna
talet boende i det området ännu fler.
Då kan även innergårdarna blomstra,
exemplet till vänster är från Berlin.
Idag bor det lika många människor
Hidingsta
i kvarteren mellan Östra Bangatan
- Södra Grevrosen - Alnängsgatan –
Fredsgatan som i hela Ekeby-Almby.
Svantegården

Fällersta

Kattpussen

Kåvi
Södra
Lången

Mellanlången

Golfbana

I 7-miljonersstaden
Bogotá (Colombia)
åker 2,2 miljoner
människor
varje dag
Kårstaö
med TransMilenios
snabba busslinjer
(”tunnelbana med
buss”, BRT). Det kanKårsta
vara en
lösning på
de största
stadsbusslinjerna i
Örebro.
Ättinge
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På sträckor där resandet är något mindre
och utspritt över dagen (exempelvis en
framtida förbindelse
mellan Lundby och
Lillån, USÖ-resecentrum och liknande
sträckor), kan stadslinbana eller SkyTran (se bilden till
vänster) vara lämpliga lösningar.
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ÖREBRO ÅR 2039: 185 000 invånare?
Kullsmossen
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Genom att bygga högt och tätt kan Örebro
fortsätta växa utan att grönytor
och möRinkaby
tesplatser försvinner. Genom att använda
grönska på nya sätt i staden kan Örebro bli
grönare samtidigt som fler bor här.
(Illustrationer: urbio.se)

Mantorpsskogens naturreservat
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Myrö

Hästfallet

Åsnan

Dagens industrijärnväg på öster används väldigt lite. Med en kort bit ny
räls kan Örebro därmed skapa en ringlinje för spårvagn som exempelvis förbinder de växande områdena runt gamla Pappersbruket med city.

3 km från slottet

Ekbacken

Inom varje rött område anges dagens befolkning i svart stil (siffror från 2013). Idag är vi
drygt 140 000 örebroare, år 2039 beräknas vi vara cirka 185 000. I röd text: uppskattning
av tänkbart invånarantal i respektive område år 2039.
De gröna cirklarna markerar 3 respektive 5 kilometer från Slottet.
Kartan visar i huvudsak tätorten Örebro. I de mindre tätorter som inte är med på kartan bor
idag ca 25 500 örebroare. 2039 bor uppskattningsvis cirka 28 500 örebroare i dessa delar.
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Hjälmaren

Hemfjärden

ÖREBRO ÅR 2039 - EN PLATS DÄR ÄNNU
FLER VILL FÖRVERKLIGA SINA DRÖMMAR!
JOBB
År 2039 har Örebro troligen runt 185 000 invånare och det skapar i sig många nya jobb: fler behöver handla mat, gå
ut och äta eller behöver hjälp med tjänster och service. För att skapa fortsatt tillväxt och nya jobb krävs att dagens
positiva utveckling fortsätter med en skola som rustar barn och unga att både tänka kreativt som anställda och att
skapa egna företag den dag det känns rätt. Genom stöd till innovationer och utvecklingsarbete hjälps kommunen
och privata företag åt för att nya idéer ska bli livskraftiga och att beprövade företag ska kunna fortsätta utvecklas.

SKOLA
År 2039 är Örebros skolor i Europatopp - alla barn och unga får stöd för att nå målen
och skolans metoder utvecklas med hjälp av forskning, dialog med föräldrar och elever
och stort intresse från länets arbetsgivare. En start för utvecklingen var den skolutvecklingsorganisation som startades 2013 och de satsningar på fler speciallärare och
mindre grupper för de mindre barnen som genomfördes efter valet 2014.

EN GRÖNARE STAD
Idag har alla örebroare i tätorten ett naturreservat eller större naturområde inom 3 kilometer och 89 procent av örebroarna i tätorten har
en park eller ett grönområde inom 300 meter. Genom att bevara och
utveckla de grönytor som finns och skapa nya parker och grönområden i alla delar av Örebro ska det förbättras ytterligare. Stadsodling,
mikroparker, gröna tak, gröna fasader är några lösningar som gör
även en tätbebyggd stadskärna grön. Nya hus byggs högre eller placeras på ytor som inte används effektivt.

BOSTÄDER
För att klara den kraftiga befolkningsutvecklingen krävs (minst) 700 nya bostäder per år och det går bara med
en lika byggvänlig politik på nationell nivå som den som leder Örebro. Nya bostäder kan bidra till ett hållbart
samhälle genom lägre energiförbrukning, minskad resursanvändning och underlättande av hållbara transporter.
Men också genom att nya områden minskar barriärer och skapar nya mötesplatser. Därför är alla nya områden
som byggs blandade: med olika typer av bostäder; med både hyresrätt, bostadsrätt och ägande och med
bostäder, service och arbetsplatser sida vid sida.

TRAFIK
Örebro är och kommer att vara tätt byggt med korta avstånd: de flesta örebroare
kommer även år 2040 att ha mindre än 5 kilometer till Slottet och därför är cykel
(och gång) rätt val för många. I ett Örebro med 185 000 invånare finns bättre
förutsättningar för effektiva kollektivtrafiklösningar och då minskar behovet av att
äga en egen bil för dem som bor i tätorten, när man behöver bil kan man enkelt
kunna hyra en i närmaste bilpool. Istället kommer effektiva busslinjer ge snabba
förbindelser på de stora stråken, genom att bygga bussar som fungerar som
tunnelbana fast ovan-på mark kommer det smartaste ofta vara att ta bussen.

VI BEHÖVER DINA IDÈER

1. Självklart har du många fler tankar än det vi beskrivit ovan. Skicka dem på www.orebro2039.se
2. Vill du diskutera vidare? Bjud in oss till ett möte! Skicka e-post till: Björn Sundin (kommunalråd, S, med
ansvar för samhällsbyggnad): bjorn.sundin@orebro.se
3. Läs mer! På www.orebro2039.se kan du läsa mer och ta del av inspirerande exempel.
4. Vill du få nyhetsbrev om stadsplanering och framtidsdiskussioner, anmäl din e-postadress till
bjorn.sundin@orebro.se

