
Stadsliv Örebro

Är du nyfiken på att veta mer?
orebro.se/stadsliv

Stadsliv Örebro – en levande stadskärna för alla!
”Stadsliv Örebro” är vårt visions- och utvecklingsarbete för en levande stadskärna.

Målet är en stadskärna som är till för alla. Inte bara experterna har fått komma till tals. 
Vi har träffat skolklasser och referensgrupper, vistats på torgen och i köpcentrum i 
city för att observera, fråga eller diskutera stadsmiljön.

Det stora gensvaret har gett oss inspiration och mod att våga satsa på investeringar 
och evenemang. Den goda dialogen har lagt grunden för fortsatt utveckling av vår 
vackra stadskärna. 

Parkeringsledningssystem
Centrala Örebro har fått ett parkeringsledningssystem för drygt 
tusen p-platser. På digitala informationstavlor kan bilisterna snabbt 
och enkelt se om det finns lediga platser i parkeringshusen. 

Bussar och cyklar i lila
De dieseldrivna stadsbussarna i Örebro har vi ersatt med nya 
biogasdrivna bussar. Ett stort steg mot en förbättring av miljön. 
Vårt nya linjenätsystem har dessutom förbättrat servicenivån och 
ökat möjligheten för människor ta bussen istället för bilen. En 
cykelpool med lånecyklar har tagits fram. Såväl bussarna som 
lånecyklarna har en gemensam lila färg som sätter sin prägel på 
centrum.

Barnen i centrum
I arbetet med Stadsliv Örebro har vi involverat barn och 
ungdomar från förskolan till gymnasiet. De har fått rita, tycka 
och tänka kring våra torg. Resultatet har blivit många nya idéer 
och tankar. Under åren framöver kommer vi att investera mer i 
kreativa lekmiljöer för barn.

Konst och kultur
Tack vare att en konstnär har varit med i utformandet av visionen 
har vi kunnat locka fram många kreativa tankar och nya 

synvinklar. I varje delprojekt har vi tänkt till kring konstnärlig 
utsmyckning och flera konstprojekt kommer att genomföras 
under de närmaste åren. 

Uteserveringar
Staden blir mer levande när vi umgås tillsammans utomhus! En av 
Örebros styrkor är alla våra uteserveringar. För att skapa tydlighet 
har vi på kommunen tagit fram fler ytor och ett kvalitetsprogram 
för uteserveringarna.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Ledstråk och jämnare beläggning har gjort det lättare för 
funktionshindrade att ta sig fram i stadskärnan. Kommunala 
handikapprådet, KHR, har bidragit med mycket kunskap om 
tillgänglighet.

City Örebro – en viktig samarbetspartner
City Örebro ägs av sina medlemmar, vilka bland annat består av 
fastighetsägare, butiker, hotell, restauranger och caféer. De har 
funnits med som en samarbetspartner genom alla projekt och på 
ett värdefullt sätt kunnat berätta om hur de upplever förändring-
arna i stadskärnan. 
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Välkommen till stadslivet i Örebro 
– staden som vågar!

En stad bedöms ofta efter sin stadskärna. För oss är 
Svartån, slottet och stadskärnan symboler för Örebro. 
Men en stadskärna behöver utvecklas för att behålla sin 
attraktivitet, vilket vi har arbetat medvetet för i många år. 
Gator och torg har byggts om för att skapa en vackrare 
och mer funktionell stadsmiljö. 

Vi sätter människan i centrum i stadsplaneringen. 
”Stadsliv Örebro” är vårt pågående visions- och 
utvecklingsarbete för en levande stadskärna. Målet är att 
locka såväl örebroare som besökare till vår fina stadskärna. 

Här kan du strosa omkring, shoppa, umgås och trivas.  
För det är ju alla vi som vistas i stadskärnan som gör 
staden attraktiv, bidrar till vimlet och skapar ett myllrande 
stadsliv.

I denna broschyr kan du ta del av ett antal projekt som vi 
har genomfört mellan 2007 och 2011, allt för att bidra till 
en trevligare, trivsammare och tryggare stadskärna. Tack 
vare goda samarbeten med privata aktörer och ett stort 
gensvar från medborgarna har mycket av visionen blivit 
verklighet. Krämaren

Vågen

Oscar C

Våghustorget, Krämaren och Vågen  
– här kan du hitta stadspulsen
Tidigare var det här en plats som mest 
passerades, men nu är det här du kan hitta 
stadspulsen! Vi har gjort plats för uteserveringar, 
nya sittmöbler och ny belysning som skapar ett 
trivsamt och mysigt torg. Asklönnarna på torget 
har ersatts med nya då de gamla träden hade 
för lite rotutrymme. Båda galleriorna Krämaren 
och Vågen har fått en rejäl ansiktslyftning för att 
passa in i framtidens handel. Vågen har öppnats 
upp mot Våghustorget och Kungsgatan och i 
gallerian finns nu utrymme för ytterligare ett 
60-tal butiker. En ny skulptur som inbjuder till 
lek finns på torget.

Köpmangatan och Oscar C 
– ett stråk för shopparen och flanören 
Vi har skapat en länge efterlängtad gårdsgata 
på den norra delen av Köpmangatan. 
Promenadstråken har breddats på den del 
som är gågata, vi har bytt ut markplattorna 
och gjort gatans mittdel schackrutig. Med 
nya lyktstolpar och nya möbler har gatan 
fått en välbehövlig uppfräschning. Gallerian 
Oscar C har byggts till, fått en egen profil och 
genomgång till Kungsgatan. Flera nya och 
spännande märkesetableringar för Örebro har 
funnit sin plats i gallerian.

Järntorget möter Svartån  
– med fontän, soldäck och fisktrappor 
Mitt på torget finns nu en fontän, som 
vintertid även kan frysas till skridskobana. 
Torget har öppnats upp mot Svartån och 
slottet. Ett stort härligt trädäck har byggts för 
soliga stunder. Numera är det också möjligt 
att fiska mitt i city. Fisktrapporna vid Slussen, 
Kanslibron och Storbron gör det möjligt för 
fisk att vandra uppströms i Svartån. Vi har 
skapat fler cykelparkeringar och nya busshåll-
platser på Olaigatan. Parkeringsplats erna på 
torget har tagits bort och ersatts med nya 
p-platser runt om i norrcity.

Stortorget – anrikt torg med plats  
för konserter och evenemang   
Stortorgets övre del har varit torg i över 
1000 år. Vi har bevarat många delar av 
Stortorget, men har delvis lagt ny beläggning 
med granitsten, trappor, nya möbler och ny 
belysning. Trapporna är ett sätt att skapa 
spontana sittplaster och nedre delen blir ett 
naturligt scenrum. Torget ska kunna vara 
en plats för konserter, såväl på sommaren 
som på vintern, men också en mötesplats 
för torghandel, marknader och tillfälliga 
evenemang. Vi har även flyttat om parkering s
ytorna till den nedre delen av torget.  

Kungsgatan och kvarteret Repslagaren  
– breddar stadskärnan österut 
Kungsgatan, som tidigare var en bakgata, 
har genomgått en förvandling och blivit en 
stadsgata där gående och cyklister samsas med 
bilar i låg hastighet. En ny, flexibel yta har 
skapats på sidan av gatan. Här finns plats för 
såväl uteserveringar som parkering beroende 
på efterfrågan och årstid. Gatan har fått liv 
genom att lucktomter i kvarteret har bebyggts 
och nya affärskoncept har hittat en nisch på 
gatan. Längs Kungsgatan finns spännande 
växtstativ som vintertid utnyttjas för julbelys-
ning.

Järntorgets soldäck

Våghustorget

Kungsgatan Köpmangatan

Järntorgets fontän

Stortorget


