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Förslag: Syfte och mål för Karlslund

• Syftet med uppdraget är att ta ett helhetsgrepp om området och skapa samsyn och en gemensam 
målbild för dess framtida utveckling. 

– Målet är att uppdraget ska resultera i en handlingsplan för Karlslunds framtida utveckling

• ”Målet är att Karlslund skall bli ett självklart friluftsstråk/utflyktsmål som Örebroare (och 
turister) besöker för rekreation och upplevelser”

• Utgångspunkter:

1. Utvecklingsplanen skall tydliggöra områdets utvecklingspotential respektive utmaningar, samt utreda vilka 
handlingsalternativ  kommunen står inför

2. Huvudprincip är att inte subventionera verksamheter på området
3. Kommunen har ett politiskt mål om att ”Svartån ska bli badbar” och ett långsiktigt arbete pågår för att 

komma dit. Önskemål om att etablera en badplats i Karlslund är beroende av hur arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten går

4. Förslagen i Visionsskiss Karlslund är utgångspunkten, men även andra idéer kan testas
5. Det finns ett önskemål om att få liv i Strömsborg
6. Förslagen utveckling ska beakta förutsättningar och restriktioner vad avser vattenskyddsområdet, 

Kulturreservat och Riksintressefrågor, samt skyddsvärda nyckelbiotoper
7. Skötselplanen
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Utredningsområdet:
Karlslunds kulturreservat - Tätortsnära herrgårdsmiljö med park och trädgård
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I januari 2016 övergick ägaransvaret för Karlslund till Programnämnd 
Samhällsbyggnad och förvaltas av stadsbyggnadskontoret (markenheten)
• Karlslunds Kulturreservat är ca 161 ha
• Den sammanlagda byggnadsytan är omkring 

15 000 kvm
– Vissa byggnader är outhyrbara i dagsläget, bl a Strömsborg och 

Manegen
– Bland de uthyrbara byggnaderna är vakansen mycket låg
– Genomsnittlig hyra är låg, knappt 200 kr/kvm/år

• Ansvarsfrågan gällande vägar i området är utredd
• Herrgårdsbyggnaden 

– Hyrs ut till Karlslund Herrgård AB. Kontraktet omförhandlades 
2016. Kontraktet löper till 2019.

– Har ett omfattande renoveringsbehov
• Strömsborg 

– Omfattande renovering behövs för att möjliggöra uthyrning till 
verksamhet. 

– Byggnaden ”säkrades” 2014 (taket renoverades)
– Medel till en bro mellan Strömsborg och Hästhagen finns. 

Projektering pågår
• Ekonomi: 

– Nettokostnad Karlslundsområdet (Fastigheter inkl
programverksamhet) är 9,5 Mkr 

• Antal besökare 2015: Uppskattningsvis 45 000 (varav 15 000 till 
Tekniska kvarnen)
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Verksamheten i Karlslund är idag koncentrerad kring herrgården, men viss 
verksamhet finns kring Tekniska kvarnen

• I nuläget är majoriteten av verksamheten 
koncentrerad kring herrgården

– Barnens trädgård
– Herrgårdsträdgården
– Statarmuseum (i Mejeriet)
– Engelska parken
– Café/ Restaurang 

• Det finns även en del verksamhet kring 
Kvarnfallet

– Tekniska kvarnen muséum
– Byggnadsvårdsbutik
– Café (i muséet)
– Kraftstation

• Strömsborg är i dagsläget outhyrbar och 
ingen verksamhet finns i det absoluta 
närområdet

– I området Hästhagen på andra sidan vattnet 
finns bl a minigolf, discgolf, och 
kanotuthyrning
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Kraftig befolkningstillväxt i storstadsregionerna – Örebro har utvecklats förhållandevis bra 
i sin storleksklass. Det samma gäller den ekonomiska tillväxten
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Örebroregionens befolkning växer ungefär som hela landet men Örebro 
kommun växer i betydligt snabbare takt

Procent per år i genomsnitt
Område 1995-2015 2000-2015 2005-2015 2010-2015
Örebro 0,94 1,00 1,22 1,26
Örebro (regionen) 0,49 0,62 0,80 0,90
Hela landet 0,54 0,69 0,85 0,91



11Karlslunds framtida utveckling, Bilaga 2, Örebro kommun

Befolkningen ökar i Örebro, på senare år framförallt på grund av utrikes 
flyttnetto

Källa: SCB och Evidens
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Örebro kommun har den högsta disponibla inkomsten i länet
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God tillväxt i sysselsättning i Örebro kommun men relativt svag utveckling i 
övriga delen av regionen
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Område 2000-2014 2005-2014 2010-2014
Örebro 1,29 1,55 1,69
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Generellt mönster: tjänstebranscherna växer och tillverkning minskar. Av de 
större branscherna ökar antalet kontorssysselsatta, bygg och vård- och omsorg

Befolkning per region: Linköping 261 782, Västerås 240 715 och Örebro 239 226Källa: SCB och Evidens
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Hushållen lägger en allt större andel av sin konsumtion på sällanköpsvaror och 
tjänster – utvecklingen bedöms fortsätta under de närmsta åren
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I Linköping och Örebro växer omsättningen inom hotell- och 
restaurangnäringen starkt – mer än en fördubbling sedan år 2000
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Omsättning exklusive moms för hotell och restaurang i Linköping, Västerås och 
Örebro 2000-2015. Fasta priser

Linköpings kommun Västerås kommun Örebro kommun

Kommun Omsättnings-
utveckling 2000-2015 (%/år)

Omsättnings-
utveckling 2000-2015 (%)

Linköping 5,0 109,2

Västerås 2,8 51,6

Örebro 5,3 117,4
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Örebro har haft den snabbaste omsättningsökningen för restauranger
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Omsättningsutveckling inom logi- respektive restaurangnäringen 2007-2015. 
Fasta priser

Linköping Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
Västerås Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
Örebro Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
Linköping Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.
Västerås Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.
Örebro Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.

Kommun Omsättningsutv. Restaurang 
2007-2015 (%/år)

Omsättningsutv. Restaurang 2007-
2015 (%)

Linköping 6,6 66,5

Västerås 5,5 54,0

Örebro 7,1 73,0

Kommun Omsättningsutv. Hotell 
2007-2015 (%/år)

Omsättningsutv. Hotell 
2007-2015 (%)

Linköping 4,1 38,0

Västerås 0,7 5,5

Örebro 3,8 34,9
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Inte bara omsättningen som ökar – fler restauranger och fler sysselsatta
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Sammanfattning marknadsanalys

• Självförstärkande tillväxt i stora regioner – större regioner växer snabbare än små
• Örebro kommun respektive Örebroregionen redovisar god tillväxttakt för befolkning
• Kommunens befolkning ökar främst genom ett starkt, positivt, födelsenetto samt utrikes flyttnetto
• Disponibelinkomsterna i Örebro kommun är de högsta i länet och sysselsättningstillväxten är god
• Generellt mönster: tjänstebranscherna växer och tillverkning minskar. Örebro har en relativt stor 

och växande tjänstebransch

• Hushållen lägger en allt större andel av sin konsumtion på sällanköpsvaror och tjänster och 
utvecklingen bedöms fortsätta under de närmsta åren

• I Örebro har omsättningen inom hotell- och restaurangnäringen mer än fördubblats sedan år 2000
• Goda förutsättningar för att bedriva restaurangverksamhet i Örebro – omsättningen ökar snabbare 

än för Västerås och Linköping
• Men det är inte bara omsättningen som ökar, det blir både fler restauranger och fler sysselsatta



20Karlslunds framtida utveckling, Bilaga 2, Örebro kommun

Slutsatser förutsättningar café- och restaurangverksamhet

• Det finns goda förutsättningar för att bedriva restaurang- eller caféverksamhet på 
marknadsmässiga villkor i Örebro idag

• En genomgång av etablerade, lönsamma, restauranger i Örebro ger en indikation om att en 
restaurang med 5 anställda kräver en omsättning om cirka 4,5 Mkr. Med fler anställda ökar 
normalt lönsamheten då de fasta kostnaderna (lokalhyra, köksinventarier, etc) kan slås ut på en 
större volym serverade rätter.

• För att driva en lönsam restaurang med 5 anställda i Karlslund krävs i storleksordningen 225 000 
besökare som spenderar 20 kr per besök. 

• En caféanalys visar på motsvarande sätt att en omsättningsnivå om ca 4,5 mkr är 
eftersträvansvärt även för att driva ett lönsamt café. Vid antagande om att varje gäst spenderar i 
genomsnitt 20 kr krävs storleksordningen 225 000 besökare. 

• Att investera i en ny restaurang i Orangeriet skulle uppskattningsvis uppgå till cirka 6,8 Mkr1. En 
grov kalkyl enligt ovan ger breakeven-affär givet en hyresnivå om 1 500 kr/kvm/år och en drift- och 
underhållskostnad om 300 kr/kvm/år. Denna kostnad baseras på underhållsplanen, men Evidens 
bedömning är att denna kostnad är något låg.

1 Kostnaden baseras på den utveckling av Orangeriet till café som finns i underhållsplanen. 
Denna kostnad har sedan justerats upp med 30 procent för att motsvara en restaurangsatsning. 
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Sammanfattning bostäder: Osannolikt med bostäder i flerbostadshus i Karlslund inom 
rimlig framtid. Däremot bedöms småhustomter ge ett positivt tillskott

• Betalningsvilja för nyproducerade bostadsrätter i flerbostadshus i området väster om Karlslund är 
idag 30 000 kr/kvm. Småhustomter bedöms kunna säljas för 800 000 kr/ tomt 

• Baserat på denna betalningsvilja ger en grov byggrättsvärdeskalkyl ett negativ byggrättsvärde om 
cirka 4 900 kronor/kvm BOA för bostadsrätter. 

• Motsvarande värde för nyproducerade hyresrätter uppgår till -19 700 kronor/kvm BOA
• Detta byggrättsvärde exkluderar också eventuella saneringskostnader, investeringar i gator, VA, 

elinstallationer, etc.
• Resultatet innebär att det är osannolikt att någon aktör, på marknadsmässiga villkor, kommer att 

bygga bostäder i flerbostadshus i Karlslund inom en rimlig framtid. 

• Småhustomter bedöms däremot ge ett tillskott om cirka 80 miljoner kronor. Detta är baserat på 
försäljning av 100 byggklara tomter á 1000 kvm för 800 000 kr/kvm exklusive anslutningsavgifter. 
Detta är intäkt för mark där ingen hänsyn har tagits till kostnader för infrastruktur (gator, VA, 
elinstallationer).
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Benchmarks

Typer av besöksmål

Nationella Storstadsnära Regionala

• För att ytterligare öka kunskapen och förståelsen för olika typer av besöksmål har intervjuer/ 
benchmarks genomförts med ett antal besöksmål

• Besöksmålen har valts dels utifrån utvecklingsrådets erfarenheter och dels baserat på Evidens 
erfarenheter. Besöksmålen har delats in i tre olika kategorier



24Karlslunds framtida utveckling, Bilaga 2, Örebro kommun

Trots relativt lågt tillskott från huvudmannen, lyckas både Husebybruk och 
Nyckelviken attrahera ett relativt stort antal besökare 

Benchmark Huseby Bruk Gunnebo Slott Nyckelviken Rosendals trädgård Gamla Linköping

Antal besökare 120 000 416 500 200 000 500 000 450 000

Andel av 
kommuninvånarna

Ingen uppgift Ca 30% Ca 50% Ingen uppgift Ingen uppgift

Kostnad för 
kommunen*

1,5 mkr 13,9 Mkr 2,1 Mkr (Drift + 
personal. Exkl intäkt)

0, drivs av stiftelse 14,7 Mkr (avser 2015)

Kostnad per 
kommuninvånare

37 kr/invånare** 219 kr/ invånare 22 kr/ invånare 0 kr/ invånare 96 kr/ invånare

Huvudman Alvesta kommun 70%
Växjö kommun 30%

Mölndals kommun Nacka kommun Stiftelsen Rosendals 
Trädgårdscafé

Linköpings kommun

* Avser genomsnitt 2013-2015
** Viktat invånarantal i förhållande till ägarandel Alvesta och Växjö
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Slutsatser benchmark mot andra liknande områden

Några identifierade framgångsfaktorer:

• Tydliga mål och strategi
• En tydlig organisation 
• En tydlig knutpunkt i form av exempelvis sevärdhet, matställe, tillgång till djur/gård, 

barnverksamhet etc.
– Käka, kissa och köpa (de tre k:na)

• Event- och aktivitetsprogram över hela året
• Ungefärlig kommunal satsning 30-100 kr/kommuninvånare för jämförbara områden
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Intervjuer

• Som ett komplement till den faktabaserade delen av nulägesanalysen har ett stort antal intervjuer 
genomförts med 

– Utvecklingsråd Karlslund 
– Utpekade nyckelaktörer 
– Politiker
– Privata entreprenörer med särskilt intresse

• Syftet har varit att fånga upp idéer och knäckfrågor med påverkan på Karlslunds framtida 
utveckling.

• Nedan följer en kortfattad sammanställning av intervjuerna. Resultat från intervjuerna är invävda i 
analysen 
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Intervjuer:
Otydlig organisation och otydliga mål

Det saknas en 
platschef/ 

enhetschef för 
Karlslund

Det behövs en 
ansvarig och en 
personalgrupp. 

Resurser!

Det saknas tydliga 
gemensamma mål

Det finns ingen samordning 
av de olika befintliga 
verksamheterna på området

• Idag för mycket 
hobbyverksamhet –
skulle det ingå i en 

gemesam strategi vore 
det bättre

Alla samma tröjor ”Vi kan 
Karlslund – fråga oss”
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Intervjuer:
Utmaningar

För få besökare i 
dagsläget

Upplever inte att det finns 
någon riktigt HUB

Sälj av hus som inte 
används och lyft de som 

har verkligt kulturhistoriskt 
värde

• Karlslund upplevs som lite ”off” 
– öka tillgängligheten

Förfallet som nu 

sker med 

Strömsborg är så 

tragiskt
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Intervjuer:
Bygg på det som finns

Mycket liv på Rosta 
Gärde. Dra nytta av det!

Området är otroligt vackert 
och har förutsättningar –
bygg vidare på det som 
finns!

• Det finns flera bra 
verksamheter men man 
förstår inte hur de hänger 
ihop

Gör ridhuset inbjudande 
och välkomnande för  alla
Ex. Café

Trädgården är fantastisk –
utnyttja den mer!

Gör herrgården tillgänglig 
för allmänheten och skapa 
starkare koppling till  
trädgården. 



30Karlslunds framtida utveckling, Bilaga 2, Örebro kommun

Politiker i Programnämnden

Bygg vidare på 
barnverksamhet

Utveckla 
Tekniska 

kvarnen till ett 
Tom Tits

Bygg bostäder 
mot Västhaga –

Risbergska 
skolan

Satsa på 
någon/några 
målpunkter

Gör någon 
ansvarig!

Ta bort 
campingen

Bygg vidare 
sportverksamhet 
på Rosta gärde

Skapa ett 
attraktivt 
matställe
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Tre utvecklingsalternativ framtagna i syfte att översiktligt jämföra olika scenarier

• Alternativ 1: Vårda
– Bevara och underhåll enligt miniminivån i vårdplanen
– Sälj Strömsborg 
– Anpassad ambitionsnivå inom Kommunikation/tillgänglighet och Information (visionsskissen)
– Bostadsbyggande

• Alternativ 2: Successiv utveckling
– Bevara och underhåll enligt miniminivån i vårdplanen 
– Sälj Strömsborg med kravet att den framtida verksamhet ska vara tillgänglig för allmänheten  
– Satsa på att utveckla noden Herrgården enligt visionsskissen

• Alternativt bygg en ny restaurang i orangeriet 
– Bevara noden; Kvarnfallet till framtida utveckling
– Anpassad ambitionsnivå inom Kommunikation/tillgänglighet och Information (visionsskissen)

Alternativ 3: Satsa
– Bevara och underhåll enligt vårdplanens max-alternativ
– Utveckla alla tre noderna (Herrgården [Köp ut befintlig hyresgäst, renovera, ta in ny restauratör etc], 

Kvarnfallet och Strömsborg [renovera, ny restauratör, ny bro etc]) enligt visionsskiss. 
– Allt inom Kommunikation/tillgänglighet och Information (visionsskissen) genomförs

1

2

3
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Jämförande kalkyler

• I syfte att jämföra de olika utvecklingsalternativen har översiktliga kalkyler genomförts. 
• För kalkylerna gäller följande generella antaganden/ förutsättningar:

– Inflationstakt om 2 procent per år
– Kostnadsutveckling om 3 procent per år
– Realt avkastningskrav om 2 procent
– Effektiv diskonteringsränta om 4,04 procent
– Samtliga intäkter och kostnader gällande lokaler är exklusive moms
– Samtliga intäkter och kostnader gällande bostäder är inklusive moms
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Antaganden och förutsättningar i respektive alternativ

• Alternativ 1 – Vårda
– Bevara och underhåll byggnader enligt miniminivån i vårdplanen. Detta innebär en kostnad om 6,9 mkr.
– En försäljning av Strömsborg bedöms i dagsläget att inte ge någon intäkt med tanke på byggnadens skick.
– Restaurera befintliga promenad- och motionsstråk, broar och rastplatser innebär en kostnad om 3,5 mkr2.
– Årlig nettokostnad för nuvarande verksamhet vid Karlslund: 9,5 mkr3

• Alternativ 2 – Succesiv utveckling
– Bevara och underhåll byggnader enligt miniminivån i vårdplanen. Detta innebär en kostnad om 6,9 mkr.
– En försäljning av Strömsborg bedöms i dagsläget att inte ge någon intäkt med tanke på byggnadens skick.
– Satsa på att utveckla noden Herrgården enligt visionsskissen. Innebär uppbyggnad av Orangeri som restaurang, 

åtgärda samtliga punkter i vårdplanen som är relaterade till noden Herrgården. Innebär totalt kostnader om 14,9 mkr
– Bevara noden Kvarnfallet för framtida utveckling. Innebär inga ytterligare kostnader initialt.
– Restaurera befintliga promenad- och motionsstråk, broar och rastplatser innebär en kostnad om 3,5 mkr2.
– Årlig nettokostnad för nuvarande verksamhet vid Karlslund: 9,5 mkr3.

• Alternativ 3 – Satsa
– Bevara och underhåll enligt vårdplanens max-alternativ. Detta innebär en kostnad om 30,4 mkr.
– Utveckla alla tre noderna, Herrgården, Kvarnfallet och Strömsborg. Kostnader för detta är inkluderade i vårdplanen. 

Exempel på åtgärder: Bygg orangeri, rusta upp Strömsborg för användning under sommarhalvåret, 
fiskodlingsanläggningen byggs om till café.

– Restaurera befintliga promenad- och motionsstråk, broar och rastplatser innebär en kostnad om 3,5 mkr2.
– Årlig nettokostnad för nuvarande verksamhet vid Karlslund: 9,5 mkr3

1. Värderingsdata
2. Investeringsplan daterad 2012-04-20
3. Översiktlig sammanställning av kostnader kopplade till Karlslundsområdet
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Löpnr Objekt Prio 1,  1 år Prio 2,   3år Prio 3,   10år Nod Ingår i alternativ:

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

1 Huvudbyggnaden 290 000 205 000 610 000 1 Herrgård X X X
2 Norra flygeln 5 000 10 000 1 Herrgård X X X
3 Södra flygeln 336 000 1 Herrgård X X X
4 Toa och soprum 55 000 4 000 21 000 1 Herrgård X X X
5 Gasboden 284 000 1 Herrgård X X X
6 Gamla bagarstugan 5 000 69 000 220 000 1 Herrgård X X X
7 Gamla mejeriet 105 000 45 000 180 000 1 Herrgård X X X
9 Orangeriet 6 760 000 X X
10 Blomsterhuset 155 000 60 000 40 000 1 Herrgård X X X
11 Trädgårdsmästarbostaden 410 000 1 Herrgård X X
12 Manegen 730 000 1 Herrgård X X
13 Materialgården 455 000 73 000 3 593 800 1 Herrgård X X X
14 Slöjdstugan 111 000 355 000 1 Herrgård X X X
15 Sadelmakeri och gårdssmedja 115 000 1 Herrgård X X X
16 Ankarsvärds magasin 433 000 1 Herrgård X X X
17 Potatiskällare 13 000 85 000 1 Herrgård X X X
18 Diedens stall 30 000 1 Herrgård X X X
19 Slaktbod 140 000 1 Herrgård X X
20 Koladugård 327 000 370 000 30 000 1 Herrgård X X X
21 Ridhus 30 000 240 000 200 000 1 Herrgård X X X
22 Svinhuset 185 000 1 Herrgård X X X
23 Vagnslider 182 000 1 Herrgård X X
24 Nya ridhuset och gäststall 225 000 1 Herrgård X X
25 Ridbanan, stall 20 000 37 000 1 Herrgård X X X
27 Fiskodlingsanläggningen 334 000 165 000 3 715 900 X X X
28 Karlslunds kraftstation 130 000 140 000 2 Kvarnfallet X X
30 Kvarnstallet 75 000 50 000 2 Kvarnfallet X X
31 Tekniska kvarnen 400 000 2 Kvarnfallet X
32 Tegelmagasinet 400 000 480 000 2 Kvarnfallet X
33 Mjölnarbostaden 50 000 30 000 15 000 2 Kvarnfallet X X X
34 Norra kvarnen 2 Kvarnfallet
35 Krogstugan 135 000 110 000 100 000 2 Kvarnfallet X X X
37 Långkatekesen 876 000 200 000 2 Kvarnfallet X X X
39 Karlsnäs 2 348 000 1 Herrgård X X X
41 Magasinet 180 000 95 000 2 Kvarnfallet X X X
42 Kolonistugor 2 Kvarnfallet
47 Strömsborg 2 530 000 X
49 Stall och ladugård 240 000

Summa per alternativ (Mkr)
Alternativ 1 6,9
Alternativ 2 21,8
Alternativ 3 30,5

Sammanfattning av Byggnadsvårdsplan 2015-04-20 och kopplingen till 
respektive utvecklingsalternativ (vad och nod)
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Ökad tillgänglighet till Karlslund (Tkr) 2012 2013 2014 2015 2016

Löpnr Objekt Omfattning

1 Åkontakt vid Snavlunda Anlägga en rastplats med ett soldäck samt 
toalett 520

2 Stigar för alla – utvecklat stigsystem Anlägga nya stigar och förbättra befintliga 
stigar 2 000

3 Karlslunds vackra rastplatser Förbättra rastplatserna. Inköp av bänkbord 400

4
Kultur- och naturvägledning via ny 
teknik

Vidareutveckla webbguidning via 
smartphones 200

5 Fiskeplatser utefter Svartån Fasta fiskeplatser i form av mindre 
träbryggor 40 40 40 40 40

6
Sammanlänka Karlslund med 
Karlslundsskogen

En förstudie genomförs 2015 för att hitta 
lösningar på att sammanlänka Karlslund 
med Karlslundsskogen

100

7
Sammanlänka Karlslundsområdet 
med bro över Svartån

En förstudie genomförs 2014 för att utreda 
behov och placering av en ny bro inom 
Karlslundsområdet

100

Summa per år 960 2 240 140 140 40

Sammanfattning av Investeringsplan 2012-04-20
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Översiktlig sammanställning av kostnader kopplade till Karlslundsområdet
Sammanställningen grundar sig på budget och utfall 2016

Intäkter Kostnader Netto Kommentar
Tkr Tkr Tkr

Fritidsnämnden
Karlslund gemensamt 0 -1 010 -1 010 Chef 50 %, programansv 50 % , adm ass 20 %

Fastigheter Karlslund 2 300 -5 000 -2 700
Hyror, fastighetsförvaltning, 50 % tjänst förvaltare, 50 % fasatighetsskötare, 50 % drifttekniker, exkl 
bidrag från MEX/LFA

Trädgård runt Karlslunds herrgård 0 -1 300 -1 300 Trädgården runt huvudbyggnaden, trädgårdsmästare 100 %, 1 arbetslag från Vuxam, ca 0,5 mnkr
Programverksamhet Karlslund 0 -415 -415 Evenemang på Karlslund, 
Tekniska kvarnen 800 -1 500 -700 Bla avtal på drift- och skötsel som delas med Tekniska förvaltningen, Fritidsnämndens del 218 tkr.
Karlslunds ridhus 200 -1 700 -1 500 Hyra Örebro Fältrittklubb, skötselbidrag Örebro Fältrittklubb 0,6 mnkr, intern hyreskostnad 1,1 mnkr
Hästhagen 251 -314 -63 I detta ingår även intäkter/kostnader för Hästhagens camping, uppskattning enl budget 2016
Åbyparken 0 -100 -100 Kostnader skötsel, Tekniska förvaltningen
Omklädningsrum, toaletter Hästhagen Kostnader återfinns inom Idrottsenheten, ej fått uppgift
Totalt Fritidsnämnden 3 551 -11 339 -7 788

Tekniska nämnden
Skolinformation Tekniska Kvarnen 0 -1 100 -1 100 Finansieras av Avfall/Va taxa till 88 % och skattefinans 12 %.
Kretsloppet, skolinformation 0 -218 -218 Drift Kretsloppslandet, finansiering via Avfall/Va taxa
Skötsel grönytor, vinterväghållning 0 -25 -25 Budget finns inte uppdelad på denna nivå, uppskattning
Totalt Tekniska nämnden 0 -1 343 -1 343

Pn Samhällsbyggnad - Naturvården, 
Mark
Inköp underhållsmaterial + städning 0 -70 -70
Kapitalkostnader Gamla Kvarnen -75 -75
Kapitalkostnader Åstaden, Karlslund -40 -40
Kapitalkostnader Natur för alla, Skapa ett 
rikt natur- och kulturlandskap samt 
Vattenvård och rekreation inom Svartåns 
avrinningsområde -150 -150 Investeringarna varierar år från år, men en grov uppskattning är ca 500 tkr/ år. Uppskattning.
Totalt pn Samhällsbyggnad -
Naturvården, Mark 0 -335 -335

TOTALT 3 551 -13 017 -9 466
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Relativt likvärdiga utfall i alternativen över 10 år – negativa värden för samtliga alternativ. Anledningen 
är att de årliga kostnaderna är så stora – investeringarna ”försvinner” i den stora kostnadsmassan

Alternativ 1 – Vårda Alternativ 2 –
Succesiv utveckling

Alternativ 3 – Satsa

Diskonterat nettovärde 10 år -98 223 000 -108 024 000 -114 018 000

Diskonterad intäkt/ kostnad per 
kommuninvånare (1 år) -68 kr/ invånare -75 kr/ invånare -79 kr/ invånare

1
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Alternativ 1 – Vårda
Diskonterad nettokostnad på 10 år: 98 mkr

Allmänna kostnader:
• Restaurera befintliga promenad och

motionsstråk, broar och rastplatser: 3,5 mkr

• Årlig nettokostnad nuvarande verksamhet: 
• Fastigheter: 2,7 mkr/år
• Gemensamma verksamheter: 1,07 mkr/år

Herrgårdsnoden:
• Underhåll av byggnader enligt 

miniminivån i vårdplanen: 5,3 mkr 
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 3,2 mkr/år

Kvarnfallsnoden:
• Underhåll av byggnader enligt

miniminivån i vårdplanen (exkl inv): 1,6 mkr
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 2,26 mkr/år

Strömsborgsnoden:
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 0,2 mkr/år

Observera att samtliga siffror är angivna i dagens penningvärde
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Alternativ 2 – Successiv utveckling
Diskonterad nettokostnad på 10 år: 108 mkr

Allmänna kostnader:
• Restaurera befintliga promenad och

motionsstråk, broar och rastplatser: 3,5 mkr

• Årlig nettokostnad nuvarande verksamhet: 
• Fastigheter: 2,7 mkr/år
• Gemensamma verksamheter: 1,07 mkr/år

Herrgårdsnoden:
• Byggnation av restaurang i orangeri: 6,8 mkr
• Investering Materialgården: 3,6 mkr
• Samtliga punkter i vårdplanen 

relaterade till noden Herrgården 
åtgärdas (exkl investeringar): 9,8 mkr

• Årlig nettokostnad nuvarande 
verksamhet: 3,2 mkr/år

Kvarnfallsnoden:
• Underhåll av byggnader enligt

miniminivån i vårdplanen (exkl inv): 1,6 mkr
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 2,26 mkr/år

Strömsborgsnoden:
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 0,2 mkr/år

Observera att samtliga siffror är angivna i dagens penningvärde
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Alternativ 3 – Satsa
Diskonterad nettokostnad på 10 år: 114 mkr

Allmänna kostnader:
• Restaurera befintliga promenad och

motionsstråk, broar och rastplatser: 3,5 mkr

• Årlig nettokostnad nuvarande verksamhet: 
• Fastigheter: 2,7 mkr/år
• Gemensamma verksamheter: 1,07 mkr/år

Herrgårdsnoden:
• Byggnation av restaurang i orangeri: 6,8 mkr
• Investering Materialgården: 3,6 mkr
• Samtliga punkter i vårdplanen 

relaterade till noden Herrgården 
åtgärdas (exkl investeringar): 9,8 mkr

• Årlig nettokostnad nuvarande 
verksamhet: 3,2 mkr/år

Kvarnfallsnoden:
• Samtliga punkter i vårdplanen 

relaterade till noden Kvarnfallet  
åtgärdas (exkl inv): 4,0 mkr

• Investering Fiskodlingsanläggningen: 3,7 mkr
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 2,26 mkr/år

Strömsborgsnoden:
• Upprustning Strömsborg, inkl café 2,5 mkr
• Årlig nettokostnad nuvarande 

verksamhet: 0,2 mkr/år

Observera att samtliga siffror är angivna i dagens penningvärde
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Sammanfattning kalkyler

• Relativt likvärdiga utfall i alternativen. Anledningen är att de årliga kostnaderna är så stora –
investeringarna ”försvinner” i den stora kostnadsmassan.

• Om intäkt/ kostnad per invånare beaktas är nivåerna förhållandevis lika. I Alternativ 1 är 
kostnaden 68 kr/ invånare, i Alternativ 2 är kostnaden 75 kr/ invånare, i Alternativ 3 är kostnaden 
79 kr/ invånare och i det utökade Alternativ 3, 3b, uppgår kostnaden till 84 kr/ invånare.

• Jämfört med Gamla Linköping (96 kr/ invånare) framstår till och med alternativ 3 som relativt 
kostnadseffektivt. Dock är kostnaderna lägre för exempelvis Huseby Bruk med en kostnad om 37 
kr/ invånare.
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Innehåll

• Inledning
– Bakgrund
– Syfte och mål

• Sammanfattning Nulägesanalys
– Marknadsanalys
– Benchmark och intervjuer

• Kalkyler 
– Förutsättningar
– Alternativ
– Resultat

• SWOT-analys
• Reflektion och diskussion inför nästa steg 
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1

3

SWOT-analys av de tre utvecklingsalternativen

• Alternativ 1: Vårda
– Bevara och underhåll enligt miniminivån i vårdplanen
– Sälj Strömsborg 
– Anpassad ambitionsnivå inom Kommunikation/tillgänglighet och 

Information (visionsskissen)
– Bostadsbyggande

• Alternativ 2: Successiv utveckling
– Bevara och underhåll enligt miniminivån i vårdplanen 
– Sälj Strömsborg med kravet att den framtida verksamhet ska vara 

tillgänglig för allmänheten  
– Satsa på att utveckla noden Herrgården enligt visionsskissen

• Alternativt bygg en ny restaurang i orangeriet 
– Bevara noden; Kvarnfallet till framtida utveckling
– Anpassad ambitionsnivå inom Kommunikation/tillgänglighet och 

Information (visionsskissen)

Alternativ 3: Satsa
– Bevara och underhåll enligt vårdplanens max-alternativ
– Utveckla alla tre noderna (Herrgården [Köp ut befintlig hyresgäst, 

renovera, ta in ny restauratör etc], Kvarnfallet och Strömsborg [renovera, 
ny restauratör, ny bro etc]) enligt visionsskiss. 

– Allt inom Kommunikation/tillgänglighet och Information (visionsskissen) 
genomförs

2

Väg också in:
• Lämplig organisationsform
• Bostadsbyggande eller ej?
• Besökseffekter
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Vad är en SWOT-analys?

STYRKOR (S)

Styrkor som Örebro kommun kan påverka/ 
förstärka.

SVAGHETER (W)

Svagheter som Örebro kommun kan påverka/ 
minimera.

MÖJLIGHETER (O)

Möjligheter i omvärld som Örebro kommun ej kan 
påverka men bör förhålla sig till och tillvarata.

HOT (T)

Hot i omvärld som Örebro kommun ej kan 
påverka men bör förhålla sig till och beakta.
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Sammanställning av SWOT-analysen
SWOT-
alternativ

1. Vårda 2. Succesiv utveckling 3. Satsa

Styrkor • Följer politisk och ekonomisk verklighet
• Satsa på Herrgården som redan idag är 

funktionsduglig
• Med en fungerande organisation och en 

platschef har detta alternativ goda 
förutsättningar

• Bygg på befintlig barnverksamhet och 
trädgård

• Möjlighet att behålla kontrollen om 
kommunala intressen och kulturvärden

• Stor målgrupp – något för alla!
• Ett levande Karlslund
• Klarar Café/restaurang
• Tydlig satsning ger attraktionskraft
• Lyfter befintligt natur- och kulturarv
• Bolag – god möjlighet, vore bra

• Behåller kontrollen kommunala intressen och 
kulturvärden

• Tydligt samlat grepp om området

Svagheter Status Quo • Styr inriktning Strömsborg för mycket (sälj)
• För långsam utveckling
• Detta alternativ fungerar inte i avsaknad av 

fungerande organisation
• Mer resurser (pengar) behöver fördelas hit

• Kostar – ett risktagande
• Tydlig politisk vilja krävs (över tid)
• Kommunikationerna till området behöver utvecklas
• Kräver förmodligen bolagisering

Möjligheter Utvecklingsreserv –
Finns incitament att 
utveckla området för 
nya boenden

En viss ökad 
besöksfrekvens 
p.g.a satsningar på 
tillgänglighet/ 
kommunikation

• Positivt för Strömsborg att få utvecklas på 
egen hand

• Bostadsbyggande ger potential för större 
rörelse i området

• Mer pengar läggs på tjänster
• Potential för etablering av verksamheter
• Ökat intresse för den här delen av stan
• Ökad besöksfrekvens då attraktiviteten 

ökar
• Lättare att sälja Strömsborg när man visar 

att man satsar på området

• Ökad besöksfrekvens då attraktiviteten ökar
• Kommer alla till del. En plats för alla!
• Möjligheter för fler evenemang
• Allmän befolkningsökning
• EU-bidrag
• Utökat samarbete med ridklubben kan ha synergi
• Etablering av nya verksamheter
• Tydligt ledarskap/organisation ger synergier

Hot • Konkurrens
• Omvärldstendens: Generellt minskat intresse 

för att vistas i dessa typer av områden

• Var går gränsen mellan kultur och exploatering?
• Hot mot/från andra områden (konkurrens?)
• Vattenskyddet begränsar?
• Människors bekvämlighet (parkering...)
• Mindre besök på andra besöksmål?
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Sammanfattning SWOT – prioritering av alternativ 2 och 3 

• Alternativ 1. Vårda 
– Väckte minst intresse
– Det är mer eller mindre det läge vi har idag och här är vi inte 

nöjda.

• Alternativ 2. Successiv utveckling
– Den mest realistiska väg att gå, både avseende ekonomi och 

politik
– Satsning på en sak i taget – tid för utvärdering 
– Inte för stort risktagande
– Med en robust organisationslösning tillsammans med ett ökat 

bostadsbyggande, ger detta alternativ störst tilltro.

• Alternativ 3. Satsa 
– Ökad besöksfrekvens då attraktiviteten ökar
– Givet en allmän befolkningsökning bör det finnas underlag 

för satsning
– Möjlighet att få EU-bidrag
– Ger även incitament att bygga fler bostäder 

Dock: 
• Ett ekonomiskt stort risktagande
• Krävs tydlig politisk vilja över tid
• Var går gränsen mellan kulturreservat och exploatering?

SWOT-analysen resulterade i samsyn om att alternativen: ”Successiv utveckling” och ”Satsa” 
är mest intressanta för det fortsatta fördjupningsarbetet. Alternativ ”Vårda” prioriterades ner eftersom 
det liknar dagens läge.



48Karlslunds framtida utvecklin, Bilaga 2, Örebro kommun

Resultat SWOT-analys

SWOT analysen resulterade i en fortsatt fördjupning i alternativ 2 och 3. Alternativ 1 Vårda prioriterades ner då alternativet 
beskriver dagsläget ”Status Quo” och inte innebär någon större förändring vad avser utveckling av området. Alternativet ligger 
kvar som en jämförelse.
Alternativ 2 Successiv utveckling 
I detta alternativ utvecklas området stegvis. Alternativet möjliggör att utvärdera varje utvecklingsinsats innan beslut om nästa steg. 
Budget anpassas till ett steg i taget.

Steg 1: Starta utvecklingen kring knutpunkten Herrgården och trädgården
• Skapa ett nytt koncept för Herrgården
• Alternativt ha kvar befintligt hyresgäst och verksamhet och skapa ett publikt café/restaurang inom området i direkt 

anslutning till Herrgården (Olika alternativ: Trädgårdsorangeri, Utvecklat samarbete med ridhuset)

Steg 2. Utveckla knutpunkten Kvarnfallet
• Utveckla verksamheten på Tekniska kvarnen
• Utveckla caféet i Tekniska kvarnen
• Utveckla Kraftstationen och skapa kopplingar mellan stationen och tekniska kvarnen

Steg 3: Besluta om strategi för Strömsborg:
– Behåll i befintlig skick för senare beslut
– Beslut om avyttring

• Renovera för att möjliggöra försäljning
• Genom ett tävlingsförfarande kan försäljning av Strömsborg styras till en köpare som bedriver, för kommunen, 

önskad typ av caféverksamhet. Strömsborg ingår då i en integrerad tanke för hela Karlslundsområdet.
Alternativ 3 Satsa
I detta alternativ fattas beslut om samtliga knutpunkter samtidigt tillsammans med anpassad budget för helheten.
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Innehåll

• Inledning
– Bakgrund
– Syfte och mål

• Sammanfattning Nulägesanalys
– Marknadsanalys
– Benchmark och intervjuer

• Kalkyler 
– Förutsättningar
– Alternativ
– Resultat

• SWOT-analys
• Reflektion och diskussion inför nästa steg 
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Reflektion och diskussion inför nästa steg
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Evidens blw AB
Sibyllegatan 30, 2 tr
114 43 Stockholm
Tfn växel: + 46 8 599 05 170
www.evidensgruppen.se 

Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på 
den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp 
av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den 
makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders 
värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser 
eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder.

Karin Måwe, karin.mawe@evidensgruppen.se
Anna Rogberg, anna.rogberg@evidensgruppen.se
Henrik Österberg, henrik.österberg@evidensgruppen.se
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