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1. Uppdraget

Arbetet ska ge en heltäckande bild av situationen 

vid Järntorget utifrån ett trygghetsperspektiv.  Genom 

platsanalyser och samtal med intressenter och berör-

da har fysiska och sociala aspekter analyserats.  Med 

avstamp ur ett brottsförebyggande och trygghetss-

kapande perspektiv har ett underlag ti l l  handlingsplan 

formats. Målet är att ge förslag på brottsförebyggande 

och trygghetsskapande åtgärder att arbeta vidare med 

så att platsen kan fungera bättre.
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Syfte och uppdrag
Järntorget beskrivs som en otrygg plats med bland an-
nat förekommande drogförsäljning, ordningsstörningar 
och våldsbrottslighet. Därtill råder en stökig trafiksituation 
kring Järntorget och Storbron med många trafikanter som 
ska dela på samma ytor, vilket upplevs som osäkert.

Kommunen vill ha en analys som hanterar helheten och 
flera perspektiv på frågan och önskar sig en en utredning 
utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 
perspektiv. Resultatet ska användas som underlag till en 
handlingsplan för vilka insatser som behöver utföras. 

Bilden av situationen på Järntorget formas av en 
platsanalys och identifiering av intressenters behov och 
utmaningar.  

Avgränsning
Arbetet handlar om Järntorget i Örebro, med angränsan-
de områden enligt kartan ovan. Analysen sker under flera 
årstider för att fånga upp upplevelsen av platsen både un-
der kalla och varma, mörka och ljusa tider på året. 

Samtliga analyserade aspekter så som fysiska, trafika-
la och sociala aspekter har tagit avstamp i påverkan och 
relation till brott- och trygghetsaspekter av en plats.  

Läsanvisning
Denna rapport inleds med en helhetsanalys av torget ut-
ifrån olika teman. Varje tema består av analys av materi-
al från forskning, kommunala underlag, statistik och data, 
och material från intervjuer och enkäter. Analyserna kom-
pletteras med citat och berättelser om torget som vi har 

fått till oss genom intervjuer. I arbetet med att ringa in ut-
maningarna och potentialen kring torget uppstår några 
olika bilder av platsens roll, karaktär och förutsättningar. 
Berättelserna om torget är samstämmiga men visar också 
torgets olika ansikten och skiftande karaktär. 

Efter analysen av platsen idag följer ett underlag till en 
handlingsplan för hur vi kan skapa ”våra drömmars torg”. 
Här pekas ut vilka förflyttningar som behöver göras, både 
avseende hur torget och dess omgivningar fungerar och 
avseende våra synsätt och arbetssätt. Därefter föreslås 
ett paket av åtgärder på olika teman. Avslutningsvis intro-
duceras en modell för fortsatt värdering och viktning av 
åtgärder för det fortsatta arbetet.

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Citat     

 

De rosa rutorna i rapporten återger ”berättelser om Järn-
torget” och de blågrå pratbubblorna är citat från intervju-
personer. Syftet med berättelserna är att ge en mer sub-
jektiv bild som komplement till rapportens professionella 
analys. Uppfattningen om en plats varierar också bero-
ende på vem jag är, vilken bakgrund och vilka erfarenhet-
er jag själv har med mig när jag besöker den. Den kvali-
tativa, subjektiva blicken ger en insikt i hur olika personer 
upplever torget och i arbetet framåt gäller det också i nå-
gon mån att hantera dessa subjektiva bilder. Men också 
att ta dem för vad de är, uppfattningar som är komplexa 
att påverka och bygger på individuella faktorer.

Utredningsområde enligt uppdragsförfrågan
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Metod och process
Processen för att genomföra analysen av Järntorget och 
forma underlag till handlingsplan har inspirerats av double 
diamond-modellen enligt figuren ovan. Modellen illustre-
rar hur processens fyra faser delas in i två separata ”dia-
manter”. Arbetsprocessen har syftat till att få många och 
olika perspektiv på Järntorget, dess utmaningar och möj-
ligheter. Arbetet har också pågått under flera säsonger 
och observationer har skett under såväl ljusa som mörka 
tider på dygnet.

I den första diamanten har information, kunskap och 
perspektiv samlats in brett för att kunna definiera plat-
sen, dess möjligheter och problem, upplevelsen och an-
vändningen utifrån olika intressenters perspektiv. I denna 
fas har riktade intervjuer genomförts med personer som 
har olika kunskap och erfarenhet om platsen. Arbetet ut-
gick från en initial intressentkartläggning. Vi pratade med 

fältkuratorer, polis, trafikplanerare, skola, verksamheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl (för en fullständig lis-
ta över intervjuer se Källor sist i rapporten). Tidigt genom-
fördes en enkät i verktyget Mentimeter vilken fick en stor 
spridning i jämförelse med liknande enkäter. Redan inom 
en vecka hade strax över 500 personer svarat på enkä-
ten, med god representation både sett till kön, ålder och 
bostadsort. Slutligen svarade närmare 1300 personer på 
enkäten om upplevelsen och användningen av Järntorget. 

Diamanten smalnar av igen i analysera-fasen, inom vil-
ken de frågor som framstår som centrala för torget och 
uppdraget identifieras. Genom en problem- och målfor-
mulering tydliggjordes vilka teman som främst präglar tor-
gets karaktär och är viktigast. Detta ger en god grund för 
analysdiamant två, där handlingsalternativ framåt formu-
leras. I denna fas kunde en intressentkartläggning och 
-analys fördjupas. Den presenterades och stämdes av 

med beställaren och fanns till stöd i fortsatt arbete.
I den andra diamanten finns faserna utveckla och sam-

manfatta. Här utvecklades de teman som framträdde i nu-
lägesanalysen och formas till underlag för handlingsplan. 
De sätts i ett lite större sammanhang och testtrycks i dia-
log och avstämningar med nyckelpersoner. Insatser viktas 
och rapport med analys och underlag till handlingsplan 
sammanfattas. 

Hela processen har vi arbetat genom medborgardia-
log, intervjuer, workshop och arbetsmöten med projekt-
gruppen, observationer och vandringar på plats. Syftet 
har varit att få många och breda perspektiv på situationen 
på Järntorget och att förstå platsen under olika årstider 
och tider på dygnet.  
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 Æ Järntorget genom tiderna

1900 1910 1920 1940 19501930

Bergsmänen från Bergslagen fraktade 
järnmalm till torget för att göra affärer. 
Malmen tullades först in i tullhuset i hör-
net av Olaigatan och Klostergatan. 

Bild: Sam Lindskog

Torgets namnhistoria:        Järntorget (fr.o.m. 1856)       Silltorget (fr.o.m. 1844)       Riddartorget (fr.o.m. 1810)       Hökaretorget (fr.o.m. 1784)       Nya torget (oklart under vilken tid)       Norra torget (oklart under vilken tid)       Laketorget (oklart under vilken tid)       Salttorget (oklart under vilken tid)  Källa: Wikipedia

“Besökte Björnstugan som ung, en 
sillsmörgås och en öl efter jobbet på 
lördagen.”

Droskstation 1912

Åkerhjälmska huset, mot Storgatan

Handelsplatsen omvandlas till ett 
parktorg. Första busstationen på torget år 1924.

Torgets historiska trekantsform som i 
Gamla gatans förlängning kan avläsas i 
markbeläggningen.

Den ökade bilismen ledde till att stora 
delar av torget omvandlades till park-
ering.

Barn som leker med båtar i torgets 
dåtida fontän. 

Bild: Lindebilder.se

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum
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19601950 1970 1980 1990 2000

Torgets namnhistoria:        Järntorget (fr.o.m. 1856)       Silltorget (fr.o.m. 1844)       Riddartorget (fr.o.m. 1810)       Hökaretorget (fr.o.m. 1784)       Nya torget (oklart under vilken tid)       Norra torget (oklart under vilken tid)       Laketorget (oklart under vilken tid)       Salttorget (oklart under vilken tid)  Källa: Wikipedia

Burenstamska huset hörnet Olaigatan/
Storgatan. Dåtidens bästa affärsläge.

“Hit gick hela familjen och köpte korv 
och bröd på julskyltningssöndagen. 
Kommer ihåg att de värmde bröden 
så det blev rutigt, så häftigt tyckte jag 
som barn.”

“Mitt favorittorg! Där hag jar tillbringat 
många timmar på 60- & 70-talet. Är 
nu 75 år och åker alltid dit när jag är i 
stan. Kanske stämningen inte alltid är 
sig lik, men jag älskar Järntorget. Där 
startade alltid kvällarna ute på stan.”

Trappa ned till offentliga toaletter som i 
folkmun gick under namnet u-båten.

2014

“Järntorget var den plats som rag-
garna träffades, medan vi mods var 
på muren. På gatan brukade det gå 
poliser. Våra tjejer hade långt fint hår 
medan tjejerna på Järntorget hade 
tuperat håret”

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Läns Museum

Bild: Örebro Kuriren

Bild: Örebro Stadsarkiv Bild: Örebro Stadsarkiv
Bild: Örebro Läns Museum

”Här v i l l  jag spela igen!” 
 
Art isten Plura ,  ef ter  Eldkvarns speln ing på K5, 
27 december 2006

2021



“När männen kom hem från arbetet gick jag och mina 

väninnor upp ti l l  Hennes och köpte jumprar ”  

   Kvinna född på 40-talet



2. Analys av Järntorget idag

Att en plats uppfattas och används på ett visst sätt 

hänger ihop med många olika aspekter:  fysiska och 

praktiska såväl som aspekter kopplade ti l l  minnen, 

vanor och känslor.  Att förstå alla delar är komplext 

men nödvändigt för att kunna hitta rätt väg för att 

forma en utvecklingsplan. För att förstå Järntorgets 

utmaningar och potential har vi  undersökt platsens 

relation ti l l  sin omgivning samt fysiska, sociala och 

organisatoriska aspekter.  Följande avsnitt  samlar 

analyser av Järntorgets olika förutsättningar.
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 Æ Om Järntorgets plats i  den växande staden

1782

1864

Platsen uppstår under medeltiden som en handelsplats 
i ett naturligt läge där transportvägen på åsen möter ån. 
Ännu på 1700-talet är platsen triangelformad och kallas 
Silltorget.

På en plan som visar stadens omland 
framgår hur man når in till staden väster-
ifrån och hur stadens gröna “finrum” 
fortsätter österut längs Olaigatan.

K
ar

ta
: L

an
tm

ät
er

ie
t  

Karta: Lantmäteriet  

Karta: Lantmäteriet  

Järntorget är en central plats i 
norrcity men vägen hit är inte 
lika rak när staden runtomkring 
har växt. Vid Järntorgsgatan kan 
man fortfarande korsa järnvägen. 
Södra delen av Gamla gatan 
finns kvar.

1983

I takt med att staden runt omkring 
har växt och utvecklats har också 
Järntorgets roll sakta förändrats. På 
2000-talet har Örebro växt kraftigt 
samtidigt som det, under de senaste 
åren, saknats specifika strategier för 
de tre centrala torgens respektive roll 
i staden.

Allt liv i staden utgår från fysiska strukturer. Syftet med 
analysen av Järntorgets läge i staden är att undersö-
ka vilka faktorer som påverkar graden av vistelse på 
Järntorget. Platsens integration med den övriga 
staden är här en viktig faktor vid sidan av trafik-
struktur och vilka som bor och jobbar här, vilket 
analyseras i senare avsnitt.

Ur ett brottsförebyggande perspektiv är 
det intressant att förstå var människor up-
pehåller sig. Blir brott den dominerande 
verksamheten på en plats, eller ”späs 
det ut” av andra aktiviteter? Det finns i 
många stora städer exempel på plat-
ser där visserligen många brott 
sker, men som också är älska-
de platser bland invånarna för 
att många positiva saker också 
sker där.
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1983

Järntorgets plats i staden och stadsrummet 

• Historiskt en handelsplats där vägen på åsen, som är 
en huvudaxel i Örebro stad, möter Svartån.

• Fick sin nuvarande form och inramning i början av 
1900-talet då många av byggnaderna kring torget 
byggdes.

• Nås enkelt med bil, buss, cykel till fots eller med tåg 
till Örebro central.

• Ett av stadens större torg. Torgrummet kan ändå up-
plevas litet i kontast till det intilliggande stadsrummet 
med Svartån, Storbron och Örebro Slott.

• Beläget i ett kulturhistoriskt sammanhang där torget 
vetter mot å-rummet med Slottet och Henry Allards 
park. Vidare österut når man några av stadens mest 
välbesökta offentliga platser: Slottsparken och 
Stadsparken.

• Bebyggelsen i kvarteret Teatern i söder gör att torget 
till stor del är skymt från många vypunkter och stråk i 
stadens centrala delar.

• Är Norrcitys enda torg. Andra viktiga offentliga 
platser i Norrcity är Å-rummet, Henry Allards park, 
Teaterplan, Olaiplan, Storgatan, Järnvägsgatan och 
Resecentrum.

• Ligger ett kvarter från Örebro resecentrum.
• Ligger i ett sammanhang med stora inslag av vatten 

och grönska. Torgrummet kantas av lindar längs tre 
sidor.

NORR-NORR-
CITYCITY

CITYCITY

SÖDER-SÖDER-
CITYCITY

Järntorget

Stortorget

R
es

ec
en

tru
m

Svartån

200 m400 m800 m

Våghustorget

Järntorgets läge i staden i förhållande till de 
andra två viktigaste torgen längs stadens his-
toriska huvudaxel Drottninggatan-Storgatan. 
Det finns ingen fastställd gränsdragning av 
City, Norr-, respektive Södercity men en un-
gefärlig utbredning visas här med rosa linje.
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Centralen/
Citypassagen m.m.

Gustavsvik

Södra station

Kulturkvarteret

USÖ

Behrn Arena

Järntorget

Huvudstråk för biltrafik 
och vägtransporter (ÖP)

Antal boende och arbetande inom 500 m cykelavstånd. 
Källa: Örebro Cykelstaden för alla, 2013.

26 000 - 29 000

22 000 - 26 000

16 000 - 22 000

Pulsåderns, ungefärligt 
utvecklingsområde

CV-staden

Järntorget i dagens stad
En kraftig utveckling sker längs ”pulsådern” mellan 
Gustavsvik och Svampen där Östra Bangatan blir ett 
viktigare stadsstråk parallellt med den gamla huvudax-
eln Drottninggatan-Storgatan. CV-staden är ett stort 
kommande stadutvecklingsprojekt som väntas utöka 
den centrala staden mot öster.
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CV-staden
Mest integrerade stråk

Minst integrerade stråk

Järntorget

Mest gena stråk

Minst gena stråk

Järntorget

Integration i gatunätet
En integrationsanalys visar hur lätt det är att hitta till ett 
stadsrum och vilka stadsrum som har störst stadslivspo-
tential (givet en hög täthet och attraktiv stadsmiljö). En väl 
orienterbar gata når många andra stadsrum inom få antal 
riktningsförändringar medan en mer avskild gata når färre. 

Kartläggningen visar på en välintegrerad gatustruk-
tur på både östra och västra sidan av järnvägen. Järnvä-
gen är dock en barriär och fler gena kopplingar över järn-
vägen skulle läka samman stadens båda sidor bättre. En 
gen koppling i Olaigatans förlängning skulle göra Järntor-
get mer integrerat i gatunätet.

Källa: Örebro – cykelstaden för alla, 2013.  
Örebro kommun / Spacescape.

Genhet i gatunätet
En kartläggning av gena cykelstråk visar att Drottningga-
tan-Storgatan är det gena stråket i den centrala staden. 
Här blir frågan hur det stora flödet av människor som rör sig 
på Storgatan fångas upp på Järntorget.

Källa: Örebro – cykelstaden för alla, 2013.  
Örebro kommun / Spacescape.
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• Järntorget är övergripande väl integrerat i staden men fler gena kopplingar tvärs järnvägen 
(i samband med att resecentrum utvecklas?) skulle göra torget ännu mer integrerat.

• Stadens strukturer förändras bland annat i och med byggnationerna vid Citypassagen och 
längs Östra Bangatan. Rörelsestråken i Norrcity är viktiga att arbeta med, liksom entréer-
na till staden från Resecentrum, som idag inte är attraktiva vid Fredsgatan, Magasinsgatan 
och Olaigatan. Här går en potential att visa upp och leda in till staden förlorad.

KNÄCKFRÅGOR
Järntorgets plats i staden

Entrén till staden vid Olaigatan, sedd från Resecentrum.
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Att känna sig trygg ger oss en 
bas  för att kunna delta i samhället 
på sina egna villkor. Men en god 
livsmiljö behöver kunna tillgodose 
mycket mer än så. För att kunna ge 
förutsättningar för alla invånares 
trygghet och skapa goda livsmiljöer 
behöver en balans mellan olika 
intressen och perspektiv hanteras.   

 Æ Om sociala aspekter och demografisk struktur

Om vi ska kunna skapa ett samhälle baserat på tillit och to-
lerans måste staden vara öppen för alla. Stadens alla vrår 
kan inte vara inkluderande för alla hela tiden, men det mås-
te alltid finnas ett tryggt alternativ. Vissa platser bär ett 
större ansvar att vara inkluderande och trygga. Detta gäller 
särskilt offentliga torg, som Järntorget.

För att förstå den sociala kontexten behöver vi veta vem 
som har sitt vardagsliv kring torget, såsom boende, arbe-
tande och besökare; och vem som skulle kunna ha glädje 
och uppleva torget framöver. Analysen i detta avsnitt redo-
gör för demografin och vistelsen på och kring torget. Ana-
lysen behandlar också upplevelsen av platsen, dess image 
och om den används och upplevs lika beroende på ålder 
och kön bland annat. 

Boende och arbetande kring torget
Fastigheterna kring Järntorget består till stor del av bostä-
der, men det finns även en del kontorslokaler, utbildningslo-
kaler och handel (se vidare under avsnittet Om verksamhe-
ter och användning nedan). Därmed bor det många vid och 
kring torget, som har sin vardag här. Eftersom det dessut-
om finns många arbetsplatser, stora som små, och inom 
flera branscher, är dagbefolkningen relativt stor och varie-
rad. Det gör att trots stor del boende på torget så är dag-
befolkningen mycket större än nattbefolkningen. Det inne-
bär att många fler människor är i rörelse och har anledning 
att vistas kring Järntorget dagtid för att arbetsplatsen be-
finner sig där. 

Åldersstrukturen skiljer sig inte markant kring Järntorget 
jämfört med Örebro i stort. Gruppen barn under 18 år som 
bor i området är mindre, till fömån för den yngre medelål-
dern och de äldre.

Område runt Järntorget

Örebro kommun

Andel ålder
011

Andel ålder
Örebro kommun

>75 år

45-74 år
19-44 år

0-18 år >75 år

45-74 år

19-44 år

0-18 år

Andel ålder
011

Andel ålder
Örebro kommun

>75 år

45-74 år
19-44 år

0-18 år >75 år

45-74 år

19-44 år

0-18 år

Andel pendlande
011

Andel pendlande
Örebro kommun

Utpendling

Inpendling

Utpendling Inpendling

Andel pendlande
011

Andel pendlande
Örebro kommun

Utpendling

Inpendling

Utpendling Inpendling

Område runt Järntorget Örebro kommun
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Lägenhetsstorlekar
Lägenhetsstorlekarna är varierade i området. Som det bru-
kar vara i centrala lägen i städer så är andelen stora lägen-
heter något mindre kring Järntorget än i Örebro som helhet. 
Variationen i området ger goda förutsättningar för att en 
mångfald av människor ska befolka stadsdelen och torget. I 
området är andelen ensamhushåll relativt stor. Det kan vara 
en förutsättning som ställer ännu större krav på vad staden 
kan erbjuda av sociala platser i övrigt.

Hyresrätt/bostadsrätt
I området runt Järntorget finns ett varierat bostadsbestånd 
med olika storlekar och med en stor andel hyresrätter. Hy-
resrätten kan göra att en bredare befolkningsgrupp kan ef-
terfråga boendet. 

I den demografiska strukturen ser vi en mångfald bland 
boende, både vad gäller ålder och kön. Det bor dock nå-
got färre barn i området, än snittet i Örebro och något fler 
äldre. 

Torget behöver alltså bidra som komplement till boen-
det och vardagslivet för många olika människor, och med 
fokus på mindre hushåll och den något äldre delen av 
befolkningen. 

Då torget med sitt läge spelar en viktig roll för alla öre-
broare och för besökande, behöver det också ha besöks-
kvaliteter för barnfamiljer och ungdomar, samt arbetande 
som tar sig hit då och då.

011 Örebro kommun

>101 kvm

81-100 kvm

61-80 kvm

41-60 kvm

<40 kvm

>101 kvm

81-100 kvm
61-80 kvm

41-60 kvm

<40 kvm

011 Örebro kommun

>101 kvm

81-100 kvm

61-80 kvm

41-60 kvm

<40 kvm

>101 kvm

81-100 kvm
61-80 kvm

41-60 kvm

<40 kvm

Område runt Järntorget Örebro kommun

011 Örebro kommun

Lägenhet hyresrätt

Lägenhet bostadsrätt

Lägenhet hyresrätt

Lägenhet bostadsrätt

011 Örebro kommun

Lägenhet hyresrätt

Lägenhet bostadsrätt

Lägenhet hyresrätt

Lägenhet bostadsrätt
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Alla årstider

Vinter

Höst

Vår

Sommar

Inga (är aldrig där)

En eller ett par gånger per år

En eller ett par gånger i månaden Ett par gånger i veckan

Varje vardag

Varje dag (7 dagar)
Aldrig/mer sällan

52%

2%

20%

13%

8%

6%

36%

10%
3%

7%

11%

32%

Användningen av platsen
Idag präglas platsen i mångt och mycket av de som har 
ärenden till torget eller området i närheten i sin vardag. 
Många arbetar eller går i skolan i området. Dessutom finns 
en hel del sociala och kulturella målpunkter för nöjen och 
fritid i stadsdelen kring torget. 

Torget är välbesökt, välanvänt och uppges som en vik-
tig plats i vardagen hela året runt. Det är därmed ett torg i 
människors vardag, till skillnad mot att vara ett besöksmål 
någon gång per år. 

Stor andel av de som rör sig i området har vägarna förbi. 
Många byter buss eller passerar på väg någon annanstans. 
Ungefär lika många som bara passerar förbi, har platsen 
som målpunkt för sociala möten, man träffar vänner, fikar, 
äter eller besöker någon. Trots detta upplevs platsen rätt 
öde och obefolkad flera tider på dygnet och året.
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25%

30%

35%

Tar bussen/byter bussPasserar förbiTuristarVilar, äter glass/
lunchlåda

Hänger och träffar
vänner

Besöker vänner/familjAktivitet/fritid/lekerUträttar ärenden/
shoppar/handlar

Besöker lunchställe/
restaurang/café

Studerar/går i
skola i området

Arbetar i områdetBor i området

4%
5%

2%

15%

13%

3% 3%
5%

4%

1%

33%

12%

Är här: 11% Målpunkt: 44%

Passerar:  45%

Det verkar som om vistelsetiden (längden på den tid 
man vistas på platsen) inte är så lång på platsen. Det gör 
att det blir ett stort flöde igenom och förbi, och inte lika 
många människor som väljer att uppehålla sig. Detta kan 
vara ett tecken på att det inte finns något som ger anled-
ning eller stöd för att dröja sig kvar, att funktioner för det-
ta saknas. 

Den stora andel som anger att de passerar och som har 
platsen som målpunkt ger stor positiv potential i att befolka 
platsen mer, av fler och längre tid. 

Enkätdeltagarnas svar på frågan “Vad gör du när du är på Järntorget?”.

Enkätdeltagarnas svar på frågan “Under vilken årstid är du 
vanligtvis på Järntorget?” och “Hur ofta är du vanligtvis på 
Järntorget?”.
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Hur upplevs platsen?
Idag finns en relativt samstämmig bild av upplevelsen av 
torget. De mest dominerande upplevelserna skiljer sig inte 
något märkvärt mellan kön och ålder. 

Idag tycker man i regel att torget är tråkigt, grått, tomt 
och otryggt. Mycket präglas av en medial bild av torget men 
mycket är också direkt upplevt. 

Samtidigt verkar det finnas engagemang och en för-
hoppning om att torget ska kunna förändras och fungera 
bättre för fler. Många ser att det finns potential och att det 
är en viktig mötesplats och med många fina värden redan. 
Det upplevs också trevligt med bra läge i staden.  

Hur upplever du torget idag? 
(resultat från enkät i området 2021)

• Järntorget fyller en vardagsfunktion för en blandad befolkningsgrupp bor här, och med sitt 
centrala läge behöver torget ha beökskvaliteter för ytterligare grupper som barnfamiljer, 
turister och arbetande. 

• Vistelsetiden verkar inte vara så lång på platsen. Det kan vara ett tecken på att det inte 
finns något som ger anledning eller stöd för att dröja sig kvar. 

• Den stora andel som anger att de passerar och som har platsen som målpunkt ger stor 
positiv potential i att befolka platsen mer, av fler och längre tid.

• Det finns engagemang och en förhoppning om att torget ska kunna förändras och funge-
ra bättre för fler.

KNÄCKFRÅGOR
Sociala aspekter och demografisk struktur
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Dessutom upplever man otrygghet på Järntorget näs-
tan uteslutande när det är mörkt. Då hänger det ihop med 
att det finns få möjligheter eller anledningar att vistas där, 
tillsammans med brister i trygghetsskapande beysning 
(se visare avsnittet Om fysisk utformning, möblering och 
belysning nedan). 

Bilden av otrygghet
Ofta uttrycks utmaningen kring Järntorget i termer av 
otrygghet, brottslighet och kriminalitet. Men frågan om 
otrygghet är inte, som tidigare nämnt, alltid direkt kopp-
lad till närvaron och karaktären av brottslighet och krimi-
nalitet.

Idag uttrycker polisen och socialtjänsten med flera att 
Järntorget är mycket präglat av brottslighet och krimina-
litet. En hel del drogförsäljning sker kring och på platsen, 
dag som kväll och natt. Dessutom används den offentliga 
toaletten och andra mer eller mindre undanskymda plat-
ser för narkotikaanvändning eller väderskydd och uppe-
hälle för hemlösa. 

Tyvärr är det ofta bilden av dessa situtioner och till-
fällen som skrivs om i media och kommuniceras. Många 
örebroare har därmed med sig en bild av att Järntorget är 
präglat av brottslighet. Ibland översätts detta till ortygg-
het. Från enkätundersökningen (2021) kan vi se att, av de 
som svarat, är majoriteten inte utsatt för brott själva men 
har hört talas om det. 

Trygghet och säkerhet
Säkerhet är ett begrepp som beskriver faktiska förutsätt-
ningar eller risker, som trafiksäkerhet eller den statistiska 
risken att bli utsatt för brott. Säkerhet är konkret och kan 
bedömas utifrån konkreta fakta och statistik. För Järntor-
gets del beskrivs trafiksituationen som komplex, där cyklis-
ter och fotgängare är utsatta gentemot busstrafik och bi-
lister. Det sker en hel del brott vid och kring platsen, men 
sannolikheten att bli utsatt för brott är liten.

Trygghet å andra sidan beskriver en känsla, indivi-
dens sammantagna upplevelse av en risk. Att trygghet är 
en känsla gör den inte mindre viktig, känslan av otrygghet 
får reella konsekvenser och kan begränsa en individs eller 
grupps liv och livschanser.  

Ibland jobbar dessa begrepp i motstridig riktning där 
säkerhetsåtgärder som begränsningar, lås och bevakning, 
i själva verket skapar otrygghet. Så är fallet på Järntorget, 
platsen undviks och blir inte så välnyttjad som den hade 
kunnat vara. 
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 Æ Om trygghet och brottslighet

Enkätdeltagarnas svar på frågan “Jag har sett eller 
upplevt brott här”.

Relationen mellan att känna sig trygg 
och brottslighet är inte tydlig. Ofta 
sätter man likhetstecken mellan 
brottslighet och otrygghet. I själva 
verket finns det många fler orsaker 
till känslan av otrygghet än själva 
brottsligheten. Vilka personliga 
upplevelser man bär, vilken identitet 
en plats bär, ålder och kön är andra 
samband som finns.    
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Vad skapar otrygghet?

Trygghet för kvinnor och män
När trygghet analyseras är genus och ålder särskilt viktiga 
parametrar. Ett jämställdhetsperspektiv innebär att synlig-
göra att kvinnor i högre grad än män upplever otrygghet 
i det offentliga rummet och denna utgångspunkt påkallar 
åtgärder. En mer jämställd planering är ett led i att uppnå 
ett mer jämställt samhälle. Trygghetsundersökningar visar 
att både kvinnor och män upplever otrygghet och undvi-
ker miljöer som de uppfattar som hotfulla och farliga, men 
att kvinnor gör det i högre grad än män. Gemensamt för 
både kvinnor och män är att de kan uppleva oro för att bli 
rånade och misshandlade. En skillnad är dock att kvinnor 
främst beaktar risken för sexuellt våld i form av våldtäkt 
och sexuella trakasserier. Detta får konsekvenser i form 
av medveten eller omedveten riskkalkylering som i sin tur 
skapar begränsningar för många kvinnor i användandet av 
stads- och tätortsmiljöer.

För Järntorget ger inte svaren från enkäten någon tyd-
lig indikation på att en specifik befolkningsgrupp känner 
sig mer otrygg än någon annan. Kvinnor och äldre känner 
sig något mer otrygga än övriga befolkningsgrupper men 
detta är inte utmärkande i jämförelse med otryggheten 

generellt kring offentliga platser. Utmärkande för Järntor-
get är snarare att trygghetskänslan är samstämmig oav-
sett kön och ålder. Dessutom beskrivs otryggheten med 
liknande termer oberoende av om man är man eller kvin-
na. Resultatet kan tolkas som att det finns en samstäm-
mighet i vad som uppfattas otryggt. För Järntorget hand-
lar det väldigt tydligt om de mörka delarna på dygnet och 
året, om de brottsliga företeelser som man vet händer där 
eller som man hört om eller om specifika händelser och 
funktioner, så som toaletten och det mord som en gång 
begåtts där. Medias rapportering, det man hör om plat-
sen och de minnen man bär med sig präglar känslan av 
trygghet. 

Kvinnor
Män

När man pratar med örebroare om Järntorget är 
det inte ovanligt att man får höra berättelsen om 
en plats där det sker brott.  

”Jag har vänner som säger - ’jag åker inte upp 
på Järntorget efter klockan 18’. Och min mam-
ma känner sig inte trygg när hon ska till vår 
butik”, säger en butiksägare vid Järntorget. 

Anställda på Örebro kommun ger en bild av 
flera olika händelser som sammantaget gör att 
örebroarnas uppfattning av torget blir över-
vägande negativ. Och att det i förlängningen 
påverkar örebroarnas självbild och stadens 
varumärke: 

”Järntorget är ett av stadens centrala torg, en 
fantastisk plats egentligen, som man ska känna 
sig stolt över. När det blir tvärt om har vi pro-
blem. Och som kommun kan vi inte sluta bry 
oss - vi måste hitta trådar att dra i.” 

En person på kommunen menar att det är just 
bilden av Järntorget som är det största proble-
met: 

”Järntorget har haft ett dåligt rykte i många år. 
Det viktiga är att förändra platsen image. Det är 
attityden kring platsen som är avgörande, och 
det kan man inte bara lösa genom en ombygg-
nation.” 

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Bilden av en otrygg plats
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Vad skapar otrygghet?

Barn under 18 år

Vuxna 18-30 år

Vuxna 31-65 år

Skylt om kameraövervakning på Järntorget

Brott och kriminalitet
I medierapporteringen dyker Järntorget upp med jämna 
mellanrum med kopplingar till kriminella handlingar. Den 
vanligaste brottshandlingen kring torget som återkommer i 
rappporter från polis och väktare är narkotikabrott, (-handel 
eller -nyttjande). Förutom narkotikabrott sker skadegörelse, 
stölder och trafikbrott. 

2018 skedde ett uppmärksammat mord inne på den of-
fentliga toaletten på torget och flera verksamma på platsen 
berättar att toaletten idag är ett tillhåll för personer som an-
vänder olika typer av narkotika men även som uppehälle för 
hemlösa. 

Polisen bekräftar att det sker organiserad försäljning av 
droger kring Järntorget, dels genom att man stämmer träff, 
oftast via sms eller andra meddelandetjänster, och lämnar 
över varor som är betalda på förhand. Dels genom att varor 
göms på olika platser som meddelas via sms eller liknande. 

Butiksägare vid Järntorget vittnar också om stölder som 
utförs av en återkommande grupp individer som uppges 
vara kända av polisen. En butiksägare uppger att samma 
individer nyttjar droger på den offentliga toaletten. Vid fle-
ra tillfällen har individer gripits och stöldgods tagits som 
bevismaterial, en anmälan har upprättats men ”personen 
är snart ute på stan igen”. Flera av dessa individer uppges 
vara papperslösa. ”De personer som stjäl är personer som 
inte har något att förlora”, säger en ordningsvakt med upp-
drag åt kommunen.

Åtgärder mot brottslighet
Vi kan se att det har gjorts och görs många olika åtgärder 
för att hantera brottsligheten och upplevelsen av otrygg-
het i relation till brott på Järntorget. Det finns ett Brotts-
förebyggande råd (http://tryggaorebro.se/) och ett Pur-
pleFlag-samarbete (https://www.svenskastadskarnor.se/
purple-flag/) som delvis hanterar händelser och åtgärder 
kring Järntorget. Man gör regelbundna trygghetsvandring-
ar, fältare är regelbundet på platsen och särskilt anlitade 
väktare (paragraf 3) har stor närvaro på platsen och rap-
porter lämnas in veckovis för att analysera läget. På torget 
har kameror sats upp och dessa tillsammans med väktar-
nas närvaro har gjort att brottslighet förflyttats. 

Väktare och insatta på kommunen vittnar om att brotts-
lighet förflyttar sig i staden beroende på brottsförebyg-
gande insatser och satsningar. De förhåller sig till väkta-
res närvaro och till kameraövervakning. Exempelvis flyttade 
platsen för brottshandlingar bort från torgytan, när över-
vakningskameror sattes upp på Järntorget 2019. I stäl-
let såg man en ökning i Henry Allards park, som inte är 
kamerabevakad. 

Kameror och väktare har stor inverkan på var brott be-
gås och kan påverka upplevelsen av trygghet på Järntorget. 
Men mångas upplevelse av otrygghet eller en negativ iden-
titet består. Detta kan bero på att det ofta sitter djupare ro-
tat kopplat till minnen och händelser kring en plats. Eller så 
kan det vara förknippat med andra aspekter så som vilka 
människor som rör sig där, vilka aktiviteter som tar plats, på 
mörker, skymda platser och så vidare. 

Det är tydligt genom intervjuer och enkäter att brotts-
ligheten och känslan av trygghet inte har något jättestarkt 
samband på Järntorget. Trygghetskänslan beror mer på 
minnet och identitetsbärande funktioner, så som toalet-
ten. Och den beror också på mörkret, brister i belysning 
och den homogena grupp som vistas och upptar plats på 
kvällstid.  
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Idag patrullerar ordningsvakter på stadens 
offentliga platser inom ett stort område, från 
Skateparken vid Virginska skolan i söder till 
Svampen i norr. De så kallade paragraf 3-väk-
tarna har initierats av kommunen. 

”Vårt uppdrag är att vara synliga och på det 
sättet bidra till trygghet. Man ska se gulvästar 
när man är i stan.” 

Järntorget uppfattar ordningsvakterna idag 
som en plats de passerar förbi. 

”De som säljer droger har bra koll på oss, de 
har spanare och när vi kommer är de borta 
sen länge. I övrigt är det tomt. Vi ska skapa 
trygghet och det är svårt när det inte finns 
några människor där. Så det blir att vi passerar 
förbi.” 

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

”Vi ska skapa trygghet och det är 
svårt när det inte är någon där”

EST-samarbete  står för Effektiv Samordning för trygghet och Örebro använder det digitala 
verktyget Embrace i samverkan mellan polis, kommun och bostadsföretag. Verktyget hjälper 
aktörerna att kartlägga, analysera och följa upp brottslighet och otrygghet. Syftet är att det ska 
vara underlag för ett brottsförebyggande arbete. Bilden visar geografisk distribution av inrap-
porterade händelser i Embrace i april-september 2021 (utsnitt för Norrcity). Röda ytor innebär 
fler händelser. Järnvägsstationen och ett område kring Fredsgatan/Slottsgatan sticker ut.

Inrapporterade händelser inom EST-samarbetet (utdrag ur Embrace)
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Det finns en samstämmig bild av vad som skapar otrygghet på Järntorget: 
• de mörka delarna på dygnet och året, 
• de brottsliga företeelser som man vet händer där eller som man hört om, 
• samt specifika händelser och funktioner, så som den offentliga toaletten och saker man 

har hört har hänt där.

KNÄCKFRÅGOR
Trygghet och brottslighet

Den offentliga toaletten på Järntorget i förgrunden.

Järntorget, vy österut med fontänytan till vänster.
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 Æ OM KVARTE R E N KR I NG TORG ET:

 Æ Verksamheter,  användning och bottenvåningar

Norrcity är idag en stadsdel med ett multikulturellt 
affärsutbud och en annan image än city, som har 
mer etablerade kedjor.

“Jag insåg inte när jag startade min verksamhet 
här att det var så stor skillnad bara man kom över 
Storbron”, säger en näringsidkare vid Järntor-
get som flyttat hit från Stockholm. “Det är verkli-
gen ett kluster av multi-kulti i Norrcity. Affärsmäs-
sigt hade det kanske gynnats om man kunde mixa 
upp med mer etablerade butiker som har ett mer 
känt namn.” 

Men det blandade har en lockelse, berättar näring-
sidkaren som ser en möjlighet för mer nischade 
verksamheter i Norrcity. Inte minst kring Järntorget: 

“Det vi försöker göra är att skapa något bra och 
speciellt, något man inte hittar i varje gathörn. 
Trendiga verksamheter och ett diversifierat utbud. 
Det skulle ge folk en anledning att komma hit.” 

Att orka driva en sådan utveckling kräver tid, enga-
gemang och en strategi som verksamheterna själ-
va inte mäktar med idag. 

“Det tar ju sin tid och kräver ett aktivt arbete. Vi är 
några verksamheter som har en gemensam bild av 
var vi vill. Men vi pratar inte jättemycket strategi. 
Det vi har är ett starkt gemensamt intresse av att 
det ska vara attraktivt kring Järntorget.”
   

Bebyggelsen har möjlighet att 
fungera som ”ögon” mot gator och 
offentliga platser om det finns 
entréer och lokaler i gatuplan eller 
bostadsfönster vända ut mot gatan. 
Kvällsaktiva verksamheter bidrar 
till trygghet under dygnets mörka 
timmar. Byggnadernas innehåll 
har också påverkan på tryggheten 
och känslan av att höra till. Här är 
aspekter som vilken typ av program 
och vem som äger tillträde till 
byggnaden avgörande.

Byggnaderna som kantar Järntorget och Henry Allards 
park har en blandning av verksamheter i bottenvåningarna, 
kontor och bostäder på de övre planen, vilket ger goda för-
utsättningar till ögon på platsen och aktivitet under stor del 
av dygnet och året.

Utifrån ett trygghetsperspektiv är det positivt om bot-
tenvåningarnas fasad möjliggör visuell kontakt mellan ute 
och inne. Runt Järntorget lever de allra flesta bottenvå-
ningarna upp till detta. Undantaget är delar av fasaden mot 
Järntorgsgatan som har slutna delar där miljörum och källa-
rentréer ligger. En källarlokal har nyligen invigts som teater-
scen vilket är ett positivt inslag. Bottenvåningarna bör ock-
så möjliggöra för besökaren att röra sig mellan inne och ute 
genom entréer vilket är fallet i de flesta bottenvåningarna 
kring Järntorget.

Det är också positivt om det finns möjlighet för byggna-
dernas program att flyta ut i det offentliga rummet. Denna 
möjlighet är begränsad kring Järntorget då det finns lite ut-
rymme på gångbanorna för uteservering eller plats för att 
visa upp varor utanför butikerna. Sommartid används par-
keringsfickor på Klostergatan till uteservering vilket ger 
mycket liv till platsen. Gångbanan som blir över mellan fa-
sad och uteservering är dock smal. Uteserveringarna skulle 
kunna fungera ännu bättre om de fick ta mer plats.

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

”Lite Berlin, med alternativa verksamheter”

Klostergatans gångbana är smal när sommarens uteserver-
ingar har byggts upp.
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Andra byggnadsändamål

Verksamheter Samhällsfunktioner

Bostäder

1.
2.

3.
4. 5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

20.21.
22

23.
24.

25.

27.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

19.

18.
17.

16.

26.

28.29.
30.

31.

33.

32.

34.

Bottenvåningsverksamheter på 

platsen, 2021

1. Artbar

2. Falafel King

3. Trappuppgång till Hotell Göta

4. Ingmars herrekipering

5. Nagelsalong

6. Kavalkad retrobutik

7. Symaskinscenter

8. Restaurang Pacos

9. Apotek Hjärtat

10. Restraurang Sapore

11. Notar fastighetsmäklare

12. Bergslagens bok och pussel

13. Hälls konditori

14. F.d. Örebro Konsthall

15. Restaurang Wongs

16. Örebro teater

17. Bouvet IT-företag

18. F.d. Thorén Business School

19. Pressbyrån 

20. Trappuppgång med Afasihuset,

Advokat Glimerstedth m.fl.

21. Herrfrisering Toni

22. Frisör Diva

23. Örebrobiljarden

24. Restaurang Mangal

25. Privatisten trafikskola

26. Clarion Hotel Borgen

27. Hachi sushi

28. Vinbaren

29. Tetsu restaurang

30. Apparans frisör

31. Thaimassage

32. Konsthantverkarna

33. Contour Air

34. Reiduns café

35. Dannes pub

36. Trappuppgång för

Rädda barnen, psykoterapi,

SFI seniorerna

37. Banana moon skivbutik

38. Retrobörsen

39. Ölhallen

40. Restaurang Fatcuz

41. F.d. Thorén Business School

Byggnaders huvudanvändning enligt 

karta.orebro.se

Entréer till bostäder 
m.m. ovan gatuplan

Entréer till publika lokaler
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Diversifierat utbud
Kvarteren kring Järntorget inrymmer en stor bredd av verk-
samheter, från kontorsarbetsplatser och fastighetsmäklare 
till vintagebutiker och restauranger med unikt utbud. Öre-
bro Teater har förutom sin huvudscen öppnat en ”under-
groundscen” med entré från Järntorget och det finns två 
hotell i kvarteren. Det finns verksamheter som har funnit 
väldigt länge i kvarteren, som under efterkrigstiden huse-
rade stadens mest förnäma butiker. Över tid har områdets 
image förändrats och periodvis har det varit ett område 
med många nöjesställen, bland annat Hjalmars nöjeskrog 
som upptog en hel bottenvåning i kvarteret Teatern, med 
köer som ringlade sig långa längs trottoarerna. Flera inter-
vjupersoner säger att områdets rykte idag är sämre, och 

Ideell verksamhet
En intressant aktör i närheten, på Slottsgatan, är Fören-
ingarnas hus som är tillägnat ideellt arbete och utveckling 
inom det civila samhället i Örebro. I huset finns kostnads-
fria möteslokaler för ideella föreningar, kontorsarbetsplat-
ser av olika storlekar, konferenslokaler och ett café som är 
öppet för allmänheten. 

”Huset bidrar till en blandning i området. Vi har flera för-
eningar aktiva på norr som hyresgäster. Många är et-
niska föreningar”, berättar en styrelseledamot i Örebro 
föreningsråd, den ideella organisation som står bakom För-
eningarnas hus. 

Ett av husets syften är att vara en mötesplats. Tidigare 
hade man lokaler på Storgatan, mer synligt för allmänhet-

fastighetsägare uppger att det medför att det inte går att ta 
ut lika höga hyror som i City. Detta uppges bero på bland 
annat på stölder, drogförsäljning och drogbruk, och på en 
allmänt sämre ”stämpel”. Bland verksamheterna på plat-
sen är dock många stabila och flera är unika destinatio-
ner i regionen. Att det finns verksamheter som restaurang-
er och nattklubbar som lockar till sig olika subkulturer visar 
på mångfald i en stad, och kanske har kvarteren kring Järn-
torget med sina lägre hyror, brokiga historia och mång-
kulturella image varit och är en plats med en mer ”tillåtan-
de” karaktär. Det är lättare att etablera sig här och många 
intressanta kulturyttringar har kommit och gått i kvarte-
ren, varav en del har blivit långlivade. Publiken har ofta va-
rit yngre. 

Restaurang med uteservering på Järntorgsgatan. Restaurang med uteservering på Klostergatan. Butik på Olaigatan.



“Vi vi l l  ju vara där folket är!  Men 

det är inte så självklart var man 

ska vara”

Styrelseledamot, Örebro föreningsråd
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Bottenvåningslokaler
som har öppet

Uppglasad/aktiv fasad

Dagtid

Det finns verksamheter i de flesta bottenvåningarna 
under dagtid.

Kvällstid

Även kvällstid finns öppna lokaler i alla kringliggande kvarter. 

• Järntorgets “alternativa” image skulle kunna bidra med något ännu mer unikt och attrak-
tivt, men för det behövs strategiskt, långsiktigt arbete och samordning. I dagsläget är 
detta inget som verksamheterna själva driver.

• Möjligheten för bottenvåningsverksamheter att flyta ut i det offentliga rummet är idag 
små, på grund av gestaltning, trafik och allmänplatsmark. Utökade och förbättrade möj-
ligheter skulle bidra till att få stadslivet mer intensivt och attraktivt i form av ett levande 
gaturum och torg.

• Omgivande restauranger och andra kvällsöppna verksamheter kring torget tar idag inte 
plats på torgytan för att bli de ögon som behövs för att stärka tryggheten.

KNÄCKFRÅGOR
Verksamheter och användning

en, och till en början upplevde man läget på Slottsgatan 
som lite undanskymt. Men idag tycker man konceptet är så 
inarbetat att det inte är något problem. Verksamheten har 
dock svårare att hitta offentliga ytor för arrangemang, som 
föreningarnas dag som på senare år har anordnas i Stads-
parken. Verksamheterna bjuder också in politiker till samtal 
varje vecka, något som med fördel skulle kunna erbjudas till 
en större publik. 
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En fältassistent i Örebro kommun berättar: 

”Ungdomarna vi arbetar med har det ofta tufft i 
livet, eventuellt inte lika många vänner eller pro-
blem hemma. Många hittar ett nytt sammanhang 
på stan. Ungdomar använder stan lite som ett 
händelserikt vardagsrum.” 

Järntorget har länge varit en plats där många möts, 
en bytespunkt för bussar från olika delar av stan. 
Många passerar men få vistas här särskilt länge. 
Flera olika aktörer kring torget menar att det finns 
väldigt lite att göra på torgytan. 

”Fontänen är väl kul för några barn när det är 
varmt på sommaren, och det är sällan tillräckligt 
kallt för isbanan. Något annat finns det inte att 
göra på torget”, säger en fastighetsägare. 

Var vistas de unga som uppehåller sig i stads-
kärnan, och finns det något för dem att göra? En 
anställd på Örebrokompaniet ger ett exempel på 
en plats som uppskattas av en ungdomsgrupp: 

”Skateparken har man åstadkommit i samverkan 
med gräsrotsrörelser där ungdomar är engagera-
de. Den har också blivit väldigt lyckad och sköts 
av dem.” 

För dem som inte är del av skejtkulturen finns ett 
tydligt behov av något som lockar fler unga i stan, 
menar personen på Örebrokompaniet: 

”De som har störst behov av saker att göra föll 
också snabbt ur under pandemin. De resurssvaga 
har trillat ur sin struktur. Det är superviktigt att ar-
rangemang blir inkluderande framöver. Många av 
de kommunstöttade arrangemangen lockar tyvärr 
mest vita par.” 

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Ett vardagsrum för ungdomar

Hörnet Klostergatan-Järntorgsgatan.



Järntorget är en oslagbar plats när det gäller att ta 
fina bilder som kan marknadsföra Örebro. Några 
av stadens pampigaste fasader kantar torget och 
Henry Allards park och å-rummet med Slottet är 
ett av landets mest imponerande stadsrum.

Så magnifik är vyn att när Örebrokompaniet 
arrangerade en stor volleybollturnering gjorde 
man sig besväret att stänga av busstrafiken på 
Storgatan och lägga ut tonvis med sand över 
gatans kullerstensbeläggning - allt för att få hålla 
evenemanget i det storslagna stadsrummet. 

Men själva torgytan använde man inte. 

”Järntorget saknar infrastruktur för event”, berättar 
en anställd på Örebrokompaniet. ”Betongytan 
med fontänerna innehåller kylslingor som ligger 
så ytligt att man inte får köra hjullastare över ytan. 
Man får bara använda handverktyg. Det saknas  
hårdgjorda ytor och bra sätt att kunna ta ut el utan 
att komma i vägen för fotgängare och cyklister. 

Alternativet är elverk på plats och de är dieseldriv-
na. Allt detta gör att Järntorget snabbt faller bort 
när man skarpt börjar titta på ett event.” 

En tom plats, en plats man passerar förbi. Så be-
skriver flera örebroare Järntorget. Samtidigt är det 
en entréplats till stadskärnan när man kommer från 
Örebro central, och en naturlig plats att söka sig till 
för en besökare som vill uppleva slottet. 

”Turisterna kommer hit, köper en glass och när de 
har ätit upp den går de härifrån”, berättar en ord-
ningsvakt med uppdrag för kommunen. ”Det finns 
ingen anledning att stanna kvar och så kanske 
de känner av att en stämning, kanske ser att det 
dealas narkotika här. I stadsparken kan man se att 
turisterna stannar 1-2 timmar, det gör de absolut 
inte på Järntorget.” 

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Den tomma platsen
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 Æ OM TORGYTAN:

 Æ Fysisk utformning, grönska, möblering och belysning

Den fysiska strukturen och 
utformningen påverkar våra 
möjligheter att röra oss i den 
byggda miljön och hur och var vi 
kan träffas. Mer vistelsetid och av 
olika människor ökar känslan av 
trygghet och minskar tillfälle till 
brottshandlingar.     

I en väl utformad miljö uppmuntras invånarna att dröja sig 
kvar på offentliga platser genom god orienterbarhet, akti-
viteter i de offentliga rummen som tilltalar olika grupper av 
människor under stora delar av dygnet och året och ge-
nom bra underhåll av såväl byggnader som av grönska, sitt-
möbler, lekredskap och belysning. Den informella, naturli-
ga övervakningen som en befolkad miljö för med sig – att 
många olika grupper av invånare vistas ute i det offentliga 
rummet under olika tider på dygnet, och att många ögon 
och öron därmed ser och hör vad som händer – både ökar 
tryggheten och minskar antalet brott. Det ökar också tole-
ransen och acceptansen för mångfald och olikheter i sam-
hället i stort. 

För en del invånare är det välkända och förutsägbara 
förknippat med trygghet. Andra tilltalas av mångfald, mult-
ifunktion och flexibilitet, av rum som erbjuder möjlighet för 
förändring, nyheter och överraskningar.
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Fontän/tillfälliga 
evenemang

Uteservering

Park

Soldäck

B
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Uteservering

Trappa

Boulebana

Tillfälliga 
evenemang

Öppen yta

Tillfälliga 
evenemang

Programmering
Järntorget med sin nuvarande utformning anlades 2010.
Storgatan mellan Järntorget och Henry Allards park utfor-
mades då som en del av torgytan vilket var möjligt i och 
med att samtrafiken flyttades från Järntorget. Samtrafi-
ken återinfördes senare och ytan byggdes då om till da-
gens utformning som är anpassad för fler bussar. Stor-
gatans breda sektion med busstrafiken tillsammans med 
nivåskillnaden ner mot Henry Allards park gör att det är 
två tydligt åtskilda stadsrum. 

En större yta för säsongsbaserad uteservering finns i 
Järntorgets nordvästra del. Planer fanns på att bygga en 
permanent restaurangpaviljong och fettavskiljare finns 
enligt uppgift nedgrävd i marken. 

Mitt på torget finns en stor rund och flack betongy-
ta med betongkanter/sittgradäng i väster som tar upp 
den svaga höjdskillnaden på torgytan. Längs betongytans 
västra och norra sida finns fontäner som kastar ut vatten 
horisontellt och lampor i olika färger som belyser vatten-
strålarna. I betongytans östra del finns ett antal fontäner 
som kastar ut vatten rakt uppåt med varierande intens-
itet utifrån ett tidsinställt program. De olika fontänerna på 
betongytan har placerats så att ett torrt stråk bildas från 
nordnordost till sydsydväst.

Vid anläggningen förseddes torget med kylslingor som 
idag inte fungerar. Syftet med kylslingorna var att vintertid 
kunna ha en skridskois på betongytan. Vid ihållande kyla 
spolar kommunen upp is för skridskoåkning.

I kommunikation med eventarrangörer framkommer att 
man inte får köra med hjullastare på ytan vilket gör att få 
större arrangemang i praktiken kan ta ytan i anspråk. Det 
krävs ihållande vinterkyla under lång tid för att skridskoytan 
ska “upptäckas” och tas i anspråk av många. Resultatet 
sett över året blir en yta som är ganska lite använd.

Staty

Gata utformad för bil- och busstrafik

K
an

ts
te

ns
pa

rk
er

in
g 

/ 
ut

es
er

ve
rin

g

Kantstensparkering längs Olaigatan

Gata enbart för trafik till fastigheterna

Kiosk

3 platser för 
torghandel

Cykel

Cykel

WC

Transformator-
station

Programmering idag
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Park

Markbeläggning
Under träden och längs trädraderna är marken grusad. I 
övrigt är torget belagt med kullersten och betongplattor. Ett 
stråk från Gamla gatan över Olaigatan mot torgets sydös-
tra hörn är belagt med kullersten. Stenläggningen marke-
rar den historiska sträckningen av gatan som är en av sta-
dens äldsta.

Gatorna kring torget är belagda med asfalt. Körytan 
avgränsas från övriga ytor med kantstenar av varierande 
höjd. Sammantaget är gatornas körbanor tydligt avvikan-
de från ytor utformade för gång och vistelse. På Klosterga-
tans östra sida och Olaigatans södra sida finns bilparke-
ring i gatans längsriktning. Dessa tas sommartid i anspråk 
för uteserveringar. 

Infrastruktur för torghandel och evenemang
Tre stycken platser för torghandel och food trucks finns i 
torgets sydöstra del. Ett elskåp som kan nyttjas av torg-
handlare finns i anslutning till dessa platser.

På den västra sidan finns en transformatorstation som 
ägs av Eon. Verksamheter som önskar ta ut el får ordna en 
tillfällig elservis genom att kontakta en elleverantör.

Cykelparkering
Cykelställ finns längs Järntorgsgatan, på torgytans västra 
del och på Gamla gatan. På torgytan utör det stora antalet 
cykelställ med de parkerade cyklarna en slags barriär som 
hindrar rörelse mellan Klostergatan och torgytan. Att cy-
kelparkeringen är samlad på ett fåtal platser gör att det blir 
längre att gå från målpunkter kring torget än vad som är att 
föredra om cykel ska vara ett konkurrenskraftigt färdmedel. 
Omkullvälta eller trasiga cyklar drar ner intrycket av cykel-
parkeringarna och minskar deras attraktivitet.



Vi får i  dagsläget ganska mycket 

ansökningar från föreningar och 

privatpersoner som vil l  arrangera 

saker - det som saknas är ytor.  Vi 

skulle behöva ta fram en översikt 

för hela stan - vi lka ytor som finns 

och vilka som lämpar sig för olika 

typer av arrangemang. 

Anställd på Örebrokompaniet
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Offentlig toalett
På torgytans sydöstra hörn finns en byggnad med två of-
fentliga toaletter och urinoar samt utrymmen för städutrust-
ning m.m. Byggnadens fasad är utformad av en konstnär 
och ska påminna om de många olika färgerna på lacken på 
de bilar som tidigare stod parkerade på torget. 

Offentliga toaletter är en viktig funktion för ett fungeran-
de stadsliv och en tillgänglig stad. Toaletten på Järntorget 
är placerad i ett hörn som upplevs mörkt och dess place-
ring bryter en naturlig rörelseriktning mellan hörnet Kloster-
gatan/Järntorgsgatan och den inre torgytan. 

Traditionellt har offentliga toaletter gömts undan på 
skymda platser, de har ofta eftersatt underhåll och utsätts 
ofta för skadegörelse och klotter. Otryggheten kring dessa 
platser är ofta stor och så är fallet även på Järntorget även 
om underhållet här är bra och förekomsten av klotter be-
gränsat. En offentlig toalett som inte används eftersom den 
är dåligt skött, eller för att det inte känns tryggt att besö-
ka den, fyller knappast någon funktion. Trygghetsperspek-
tivet kring och i de offentliga toaletterna har stor betydelse 
när nya ska planeras eller när befintliga byggs om. De ytt-
re faktorerna som placering, den direkta omgivningen och 
ljussättning spelar stor roll. Även utformningen av byggna-
den är avgörande för hur den upplevs ur ett trygghetsper-
spektiv. För att de ska användas är det också viktigt att de 
städas ofta.

Konst
Det finns ett flertal konstverk på och kring Järntorget som 
bidrar till upplevelsen av platsen på ett positivt sätt. Be-
lysning och informationstavlor behöver ses över så att det 
bildas ett tydligare sammanhang kring konsten, som idag 
inte framhävs så mycket och kan upplevas slumpmässigt/
godtyckligt placerad.

Möblering
Kommunen möblerar torget efter säsong med sittbänkar, 
kombinerade sittbänkar/bord, planteringskrukor med mera. 
Vid observationer på platsen framgick att sittmöblernas 
placering bidrar till att stärka Storgatans nord-sydliga stråk 
och rörelsestråken i öst-västlig riktning längs trädalléer-
na. Möbleringen har vid obeservationerna inte haft någon 
rumsbildande effekt bortsett från att bidra till att marke-
ra fontänens stora runda form. Vidare medförde placering-
en att rörelse mellan Järntorget och Henry Allards park inte 
betonas/underlättas.

Skyltning och reklam
Det finns en stor bredd av verksameter kring torget med 
varierande skyltning. Skyltningen, markiser, trottoarpratare 
med mera speglar bredden av verksamheter och ger liv till 
stadsrummet. I torgets norra del finns en affischpelare.
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Grönt samband (översiktsplan)

Grönstråk (markanvändning översiktsplan)

Parkytor

Järntorget

Grönstruktur
Å-stråket ska enligt översiksplanen bilda ett grönt sam-
band genom staden. Längs den södra å-stranden ska det 
finnas ett grönt stråk som idag är relativt sammanhäng-
ande. På den norra å-stranden ska ett grönstråk finnas 
längs strandpromenaden längs Järntorgsgatan och Norra 
Strandgatan. Gatorna som kantar Järntorget anses inte ha 
en roll i att bilda det gröna stråket. Österut saknas en grön 
länk mellan Olaigatan vid Alnängsgatan och Stora Holmen.

Det finns ingen specifik strategi eller målbild för grön-
skan på Järntorget. I översiktsplanen pekas ett grönstråk 
ut längs norra åstranden men Järntorget är inte en utpekad 
del i det. Intilliggande Henry Allards park ser man som en 
historisk eller historicerande parkmiljö med en stor varia-
tion av trädtyper. På den nyligen omdanade Teaterplan har 
man jobbat med nya planteringar som signalerar en om-
sorg som man hoppas i förlängningen bidrar till en trygg-
hetskänsla. Man har tagit ner ett träd för att teatern ska sy-
nas på ett bättre sätt. 

Träd
Träd är viktiga för mikroklimat och bidrar med ekosystem-
tjänster som absorbering av partiklar, reglering av fuktig-
het och bullerabsorbering. Träden på Järntorget är lindar 
som utgör ett kulturhistoriskt lager då de funnits länge på 
platsen. Höjden på träden och kronornas utbredning varie-
rar men generellt är trädkronorna så stora och täta att man 
sommarhalvåret mer upplever det som ett inre parkrum, 
och utanför detta längsgående gaturum. Den omgivande 
bebyggelsen som till stor del består av bostäder med mån-
ga ”ögon” är en stor tillgång för tryggheten på platsen, men 
siktlinjerna är brutna mellan torg och omgivningar på gr-
und av träden och små byggnader på platsen. När insekter 
hämtar pollen och nektar blir det ofta ”honungsdagg” som 
droppar ner från träden. Det ger en klibbig smet på allt som 
är under träden. Marken och all utrustning blir svartfärgad 
av dropparna. Det är ofarligt för träden men kan vara en 
olägenhet för den som befinner sig under träden. 

Trädkronorna bryter under den gröna årstiden siktlinjerna mellan torget och bostäderna/kontoren i husen runt torget.
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Klostergatan Fontänen Storgatan Jungfrutrappan

Klostergatan Fontänen Storgatan Jungfrutrappan

Åsikterna kring träden går isär: allt från att de ger 
en stark identitet till att de skärmar av med un-
danskymda, otrygga platser som följd och att för 
många fåglar som stör och skräpar ner huserar i 
dem. ”Torget är ocharmigt. Man skulle vilja kapa 
träd och skapa mer öppna platser”, säger en 
fastighetsägare. I den kommunala organisationen 
finns en försiktighet kring hanteringen av träd, 
uttrycker en anställd på gata-park-enheten: 

”När man planerade att ta ner lindarna på Stor-
torget möttes det av väldigt stora protester bland 
örebroarna och många som jobbade då har med 
sig det. I det fallet valde man till slut att bevara 
träden och hamla dem vart tredje år för att hålla 
tillbaka kronorna.” 

• Det är otydligt hur betongytan / fontänen ska användas; är vattnet prioriterat, ska man passera 
över ytan eller runt den, är den avsedd för spontanaktivitet som skateboardåkning etc? 

• Gaturummen kring torget är tydligt åtskilda från torgytan, genom trädrader, möblering och olika 
markbeläggning.

• Omgivande restauranger och andra kvällsöppna verksamheter kring torget tar idag inte plats 
på torgytan för att bli de ögon som behövs för att stärka tryggheten.

• Cykelparkeringen i västra delen av torget bildar en visuell och fysisk barriär.
• I nuvarande situation ger den offentliga toaletten en sammantaget negativ påverkan på platsen.
• Infrastruktur för events är idag bristande.
• Möblering och placering av funktioner kan planeras bättre och ge större effekt och fokus på att 

stanna upp snarare än att passera.
• Järntorgets grönska är i ett större perspektiv del av en rekreativ grönstruktur som kopplar vidare 

till Stadsparken, men dess roll i den övergripande grönstrukturen är idag otydlig.
• Grönskan och vattnet är stora kvaliteter som har potential att ge högre vistelsevärden.
• Trädens ekologiska värde och betydelse för ett förändrat mikroklimat.
• Det finns få saker att göra på torget både sommar och vintertid. Sommartid är närheten till 

grönska och vatten dock särskilda kvaliteter, liksom glasskiosken på torget och de uteserve-
ringar som finns.

KNÄCKFRÅGOR
Fysisk utformning, grönska, möblering och belysning

Fysisk utformning och möblering

Längdsektion

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Olika syn på träden



Den befintliga belysningen på Järntorget består dels av två 
höga belysningsstolpar på torgytan som ger ett kallt och 
starkt ljus och av lägre belysningsstolpar med lyktor som är 
orienterade mot de gator och stråk som omger parken. Lyk-
torna ger endast lite ljus in på den centrala torgytan. 

Forskning och praktiskt arbete visar att det finns olika 
parametrar som påverkar känslan av trygghet dygnets mör-
ka timmar och det är bland annat om det går att ha över-
blick och kontroll över omgivningarna, om det är lätt att 
orientera sig, om platsen är befolkad, välskött och om det 
finns närvaro kring platsen till exempel från bostäder och 
verksamheter. 

Järntorgets befintliga belysning har brister på grund av 
att den inte ger rumslig överblick eftersom det finns helt 
obelysta zoner kring träden och att fasadernas botten-
våningar delvis är obelysta. De mörka zonerna kring träd 
och byggnader påverkar tryggheten mycket negativt både 
på platsen och längs de omgivande gatorna och stråken. 
När områden och platser är mörka och ger dålig överblick 
minskar även orienterbarheten eftersom stråk, områden, 
gränser, knytpunkter och landmärken blir otydliga.

Upplevd trygghet i stråk och kopplingarna mellan olika 
målpiunkter är avgörande för ett hållbart liv i staden. Trygg-
heten kring kollektivtrafik skapar förutsättning för hållbart 
resande och det perspektivet bör inkluderas i arbetet med 
Järntorget och kopplingarna till busshålplatsen och dess 
omgivningar. 

Det är förvånansvärt mörkt på Järntorget”, säger en 
ordningsvakt. ”Till och med på ytan ut mot Storga-
tan. Där är det som ett svart hål!” 

En näringsidkare som driver restaurang vid torget 
tog saken i egna händer: 

”Det var becksvart utanför lokalen när jag skulle 
hem på kvällarna. Den linspända lampan var trasig 
och jag ringde kommunen och felanmälde. Men det 
hände inget, och till slut bad jag fastighetsägaren 
att få sätta upp en ljusslinga på fasaden. Fastig-
hetsägaren var ok med det, ’gör vad du vill bara du 
betalar hyran!’”.

BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Den mörka platsen

37 37 

Klostergatan Fontänen Storgatan Jungfrutrappan

Belysning

Belysning på Järntorget idag: Två höga stolpar med ett kallt och starkt ljus och lägre stolpar som bara ger lite ljus in på själva torgytan.
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Enkätsvar
Trygghetsupplevelse  

dag/natt

Enkätdeltagarnas svar på frågan “Vad behövs för att 
jag ska känna mig trygg?”



I enkät beskrivs platsen som tom, mörk, tråkig och 
otrygg när det är mörkt. Eftersom torget idag saknar ge-
staltade mötesplatser och aktivitetsytor som används hela 
året och dygnet är platsen relativt obefolkad när det är 
mörkt. När ”ingen” är där kan enstaka grupper göra platsen 
till sin vilket i sin tur ökar otryggheten för alla andra. 

”Förslag till riktlinjer för belysning i det centrala å-rum-
met” som togs fram 2016 utgår ifrån befintlig gestaltning av 
Järntorget och i denna föreslås att de befintliga höga stol-
parna ska restaureras och kompletteras med strålkastare 
för att öka ljusnivån på platsen och ha möjlighet att tända 
upp mönsterljus vid tillfälliga evenemang. De lägre park-
stolparna flyttas till trädzonerna in mot torget för att ge trä-
den ljus mot torget och på det sättet skapa ett tydliga-
re torgrum. Gatan får en gatubelysning med ett kallare ljus 
och det greppet handlar om att göra skillnad mellan stråk 
och plats och att på ett tydligare sätt skilja på olika hastig-
heter och funktioner. 

Beroende på hur torget gestaltas i framtiden och hur 
karaktären blir på omgivande gator och stråk så kommer 
detta att påverka hur torgets gränser ska hanteras. För 100 
år sedan var träden små och nyplanterade på Järntorget 
och inga bilar i samma utsträckning som nu. Då var stads-
rummet ett helt annat och hur ser vi på detta nu? 

I ”Förslag till riktlinjer för belysning av det centrala 
å-rummet” var uppdraget en helhetsstrategi för belysning-
en och den är väl utförd, men nu när vi tittar specifikt på 
Järntorget så måste ljusgestaltningen integreras i strategin 
för Järntorget. 
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Trygghetskartering i ögonhöjd.
Platsbesök under sen kväll 
sommar- och vintertid
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Starkt ljus från hög armatur

Starkt bländande ljus på toalettbyggnad

Mörk plats Mörk fond

Bländande skyltning 
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Mörkerkartering vid
platsbesök

I dagsljus hänger Järntorget, Storgatan och årummet 
ihop visuellt och torget sträcker sig mot vattnet.

Utan dagsljus blir torg och vattenrum avskuret från 
varandra av mörka zoner längs Storgatan. I bilden är 
parkstolpen i förgrunden släckt vilket gör att stråket 
och trädet till vänster känns extra dunkelt. Till höger 
syns att det mörka torget hamnar i kontrast till ljuset 
från bottevåningarna. Ljus och hård skugga på fasa-
dens övre del kommer från parkstolpen.   

Dagtid är platsen öppen och ljus. Utan dagsljus är platsen mörk och det mesta av ljuset 
är orienterat till de omgivande gatorna. På platsen är 
flera armaturer släckta. När träden har löv upplevs tor-
get mörkt och avskuret från de omgivande fasaderna.

Dag sommarhalvår Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

När träden inte har löv och när det är snö upplevs 
platsen ljusare.

Ljusen i träden knyter ihop hela stadsrummet. 
Slingorna ger ljus på den snöklädda marken och 
på fasaderna.
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Zonen mellan torg och vattenrum är visuellt öppen. Utan dagsljus är Storgatan och torgets zon närmast 
gatan väldigt mörk. Ljuset är framförallt orienterat till 
stråk längs fasaderna. Stora kontraster mellan mörka 
zoner och ljus bakgrund, vilket påverkar synbarheten 
negativt. De stora trädkronorna bidrar till att det till 
stor del saknas en visuell koppling mellan bostäder 
och torgyta. Ingen ser om något skulle hända och det 
påverkar tryggheten på platsen. 

Obelysta kopplingar mellan torg cch vattenrum utan 
dagsljus. Människor rör sig i mörker och stora kon-
traster mellan ljus och mörker: Ljus från skyltar och 
fönster, hårda skuggor på fasaden och obelysta zoner 
där människor rör sig. 

Dagtid är kopplingen mellan vattenrum, Storgatan och 
torg öppen och ljus.

Dag sommarhalvår Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

Höst och vinter är träden försedda med ljusslingor 
vilket ger ett rumsskapande ljus.

Snö och frost utjämnar kontrasterna mellan ljus och 
mörker, vilket är positivt. Sikten mot vattenrummet 
blir öppnare när träden inte har löv.
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Storgatan mot norr i dagsljus. Den mörka platsen och gatan med ljuset från verk-
samheter i bakgrunden. Människor i mörkret ser ut 
som som siluetter mot ljus bakgrund. Obalans mellan 
ljusnivåerna på platsen. 

Dagtid hänger Järntorget, Storgatan och 
årummet ihop visuellt.

“Svarta hål” vid vattenrummet gör att det kan kännas 
otryggt både att vara i mörkret och passera nära efter-
som området är svårt att överblicka. 

Dag sommarhalvår Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

Snön bidrar till att tydliggöra vad som är gångstråk 
och gata.

När träden saknar löv ökar insynen på platsen vilket är 
bra, men ytan känns fortfarande mörk och ödslig.
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Siktlinjerna är brutna mellan torg och omgivningar 
på grund av små byggnader på platsen. Toalettbygg-
nadens ljus dominerar på platsen både i styrka och 
färgtemperatur.

Siktlinjerna är brutna mellan gatan och den öppna 
torgytan i mitten på grund av mindre byggnader.

Här är kopplingen mellan Järntorgsgatan, 
platsen och vattenrummet tydlig visuellt.

Fria siktlinjer och god överblick, men mörkt i själva 
korsningen. Gata och torgyta upplevs separerade när 
träden har löv.

Dag sommarhalvår Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

Ljuset i träden länkar ihop plats och gata vilket stärker 
hela stadsrummet.

Bättre sikt mellan torg och omgivningar.



4 3 4 3 

På dagen är torgets gränser tydliga med 
omgivande fasader och gator.

På grund av mörker och bländning blir platsen svår 
att överblicka och orientera sig kring. Träden skymmer 
siktlinjerna framförallt på sommartid.

Små byggnader skymmer sikten på dagen, 
men bidrar inte till ortrygghet.

När det är mörkt så skymmer volymerna sikten 
mellan torg och bottenvåningar vilket gör att ögon i 
omgivande bebyggelse försvinner. Träden i kombina-
tion med dessa gör att den visuella kontakten mellan 
plats och fasader helt är bruten sommartid. Detta 
påverkar tryggheten negativt.

Ökad kontakt med fönster ökar tryggheten. Stråken 
i snön där människor går kan ge en känsla av att 
platsen är befolkad och ger en ökad trygghet när man 
ser vart människor rör sig.  

Dag sommarhalvår Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

Snön utjämnar kontrasterna mellan ljus och mörker 
vilket ökar synbarheten. Ljuset i träden lyser upp snön.
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Kväll höst Natt sommarhalvår Kväll vinterhalvår

• Ur belysningssynpunkt saknas idag en strategi för om Järntorget ska vara platsen mel-
lan träden eller hela rummet mellan fasaderna.

• Det finns en viss motsättning mellan kvaliteterna som träden ger för staden och platsen 
på dagtid och hur platsen och tryggheten upplevs när det är mörkt.

• Otydliga stråk och platser samt för stora kontraster mellan ljus och mörker gör det svårt 
att orientera sig och att vistas på platsen.

• Platsens kulturhistoriska kvaliteter som till exempel fasader och höga belysningsstolpar 
upplevs inte när det är mörkt eftersom ljuset till stor del är orienterat till markytan.

KNÄCKFRÅGOR
Belysning

I skymning är det vackert hur himlen reflekteras i vat-
tnet och platsen känns öppen och ger god överblick.

I mörker så upplevs träden mörka och ljuset det delvis 
bländande ljuset ger reflexer i vattnet vilket minskar 
orienterbarheten. 

När platsen är snötäckt och torr jämnas ljuset ut och 
platsen upplevs ljusare och mer inbjudande. Glittret i 
de avlövade träden sänker skalan på ett trivsamt sätt. 
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Svar på frågan Vilket är ditt huvudsakliga färdmedel när du tar dig till och från Järntorget 
(innan pågående pandemi)? Digital enkät 2021.

 Æ Om trafik- och rörelsestrukturer

Järntorget är centralt beläget och 
de vanligaste sätten att färdas hit 
är gående eller med cykel (enkät 
2021). I gatumiljön prioriteras dock 
idag motorfordon högst, därefter 
fotgängare och sist cyklister. 
Detta tar sig uttryck i osäkra 
korsningspunkter för gående och 
cyklister, otydlig utformning och 
gatubeläggning på Storgatan som 
inte passar för cykel.

Järntorget har tidigare varit en stor bytespunkt för busstra-
fiken, genom s.k. samtrafik där ett flertal av stadstrafikens 
bussar samtidigt stannade vid hållplatsen. Region Örebro 
län har under 2021 tagit fram ett förslag för framtida linje-
nät som innebär att Resecentrum blir den huvudsakliga by-
tespunkten och enbart två busslinjer trafikerar hållplatsen 
på Järntorget. Busstrafiken på Storgatan mellan Järntorget 
och Järnvägsgatan föreslås också utgå. Detta innebär att 
de tidigare problemen med långa rader av uppställda bus-
sar längs båda sidor av Storgatan, vilket skapade en osä-
ker trafiksituation för gång och cykel, kommer att lindras av-
sevärt. Bussar förväntas heller inte bli stående i ytan mellan 
Järntorget och Henry Allards park vilket underlättar passa-
ge för gående mellan torget och parken.
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Övergripande kartläggning och analys av trafik kring Järntorget. 
Trivector Traffic 2021.

Klostergatan/Olaigatan
Korsningspunkt fokus 

på motorfordon, osäker 
korsningspunkt

Olaigatan/Storgatan
Korsningspunkt fokus på 
motorfordon, mkt koll, 
osäker korsningspunkt 

för ftg/cyklister mot 
skolan

Gamla gatan/Olaigatan
Korsningspunkt fokus på 
motorfordon, Ftg korsar 

gatan mot torget

Järntorgsgatan /Storgatan
Otydlig utformning, 

många cyklister korsar 
Storg.

Storgatan
Cykel i blandtrafik 

med buss samt svår 
gatubeläggning

Cykel: cirka 250 per dag
Koll: 3 linjer á 10/20/30 

min i högtrafik, 
Storgatan-Olaigatan

Övergripande utmaning
Tydlig hierarki att 

motorfordon prioriteras 
högst, sedan fotgängare och 
sist cyklister. Utifrån denna 

hierarki uppstår följande 
problempunkter.
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Huvudnät för cykel (översiktsplan)

Planerat huvudnät för cykel

GC-tunnel som inte ingår i huvudnätet

Busslinje enligt förslag

Busslinjedragning som upphör 2024 enligt förslag

Planerad stombuss (BRT)

Byte mellan tåg och buss

Järntorget

Örebro är en cykelstad och Drottninggatan-Storgatan är 
ett av de viktigaste cykelstråken som kopplar ihop stadens 
centrala delar. Inom innerstaden är det vanligt att cykel och 
bil samsas i gaturummet utan separata cykelbanor. I utred-
ningen Örebro – cykelstaden för alla från 2013 pekas fle-
ra kompletteringar ut i cykelbanenätet kring innerstaden 
ut som också nu finns med i kommunens planering i och 
med att de pekas ut som planerade huvudstråk i översikts-
planen, som Östra Bangatan och Södra Grevrosengatan. 
Inom själva Norrcity saknas en tydlig planering för hur cy-
kelnätet ska fungera. En cykelbana kommer att byggas på 
Fredsgatan, mellan Östra Bangatan och Klostergatan, men 
dess vidare kopplingar har inte utretts. Inom projektet att 
bygga om Resecentrum kommer stråk och målpunkter för 
cykel i anslutning till resecentrum att ses över.

En gång- och cykelbro i Klostergatans förlängning, över 
mot Färgaregränd, har diskuterats. Klostergatan kan väntas 
bli ett viktigare stråk för gång och cykel in mot den centrala 
staden i och med det ökade antalet arbetsplatser och det 
nya hotellet vid Citypassagen och gamla Postterminalen. I 
den meningen skulle en ny bro i Klostergatans förlängning 
kunna vara positiv för ett ökat antal rörelser vid Järntorget 
och Klostergatans södra delar, som idag till stor del har en 
”baksideskaraktär”. Storbron kommer dock att förbli den 
genaste länken i huvudstråk för cykel och en ny bro bör nog 
ses som en åtgärd med främst lokala effekter.
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Separat cykelbana eller blandad gång- och cykeltrafik
Planerad cykelbana

Enbart gående
Busslinje enligt förslag till nytt linjenät från 2024

Gata med biltrafik, cykel i blandtrafik och gångbanor

Järntorget

Biltrafiken når i Olaigatans båda ändar ut på matarga-
torna kring innerstaden. Järntorgsgatan, Klostergatan och 
Norra Strandgatan används av trafik med sitt mål längs 
gatorna eller som söker parkeringsplats. Storbron är av-
stängd för biltrafik och Storgatan är avstängd för biltrafik 
norrifrån. Tillgängligheten med bil till de centrala kvarteren 
kring Järntorget är god, dock har ingen närmare studie av 
tillgången på parkeringsplatser i förhållande till utbudet av 
handel och arbetsplatser gjorts.  Tillgängligheten med bil 
i Norrcity kan heller inte anses sämre än till City (söder om 
Svartån). Det är snarare kopplingen mellan de två delarna 
som är svag sett till biltrafiken, då Svartån utgör en barri-
är och broarna ur ett stadsmiljöperspektiv måste prioriteras 
för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Bilparkering i form av gatuparkering finns spritt i hela 
Norrcity. Det finns också två parkeringshus i Norrcity och 
ett vid Universitetssjukhuset. Vid Järntorget finns bilparke-
ring på lokalgatorna kring torget och på torgets norra sida i 
gatans längsriktning. 

Cykelparkering finns samlat i torgets västra del samt i 
närheten av torget längs Järntorgsgatan och Gamla Gatans 
södra del. Som cyklist är det önskvärt att kunna parkera cy-
keln när målpunkten, ett behov som generellt inte uppfylls 
kring Järntorget vilket kan få till följd att cyklar och elspark-
cyklar parkeras vid butiksentréer där de kan utgöra hinder.
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• Gång- och cykeltrafik är lågt prioriterad på gatorna i området.
• Cykelnätet i Norrcity behöver knytas ihop och ses i sammanhang med utvecklingen kring 

Citypassagen, Östra Bangatan med BRT-hållplats och ett utvecklat Resecentrum.
• Busstrafiken ändras enligt förslag till ny linjesträckning så att färre linjer trafikerar hållplats 

Slottet. Det väntas innebära mindre störningar kopplat till busstrafik.
• Tillgängligheten med bil är god men det saknas en strategi för bilparkering baserad på en 

översyn av antal parkeringsplatser i Norrcitys olika delar i förhållande till olika målpunkter.
• Strategi för cykelparkering behövs också enligt ovan.

KNÄCKFRÅGOR
Trafik och rörelsestrukturer

Gångstråk

Kartering av de mest använda stråken över och längs torget, baserat på plats- 
observationer och intervjuer.

Cykelstråk

Våra studier av de mest använda rörelsestråken över och 
längs torget visar att den finns en naturlig korsningspunkt 
mitt på den östra, öppna delen av torgytan. Det uppfattas 
också som en naturlig mötesplats - här ses man om säger 
”vi ses på Järntorget”. 

I viss mån finns en möblering i denna del som uppmanar 
till att stanna upp. I övrigt saknas platser på torget där strå-
ken tydligt fångas upp och tas tillvara till vistelse.

Många målpunkter som drar rörelse till sig ligger i bygg-
naderna kring torget. Behöver man inte korsa torget är det 
naturligr att man rör sig längs fasaderna. Man tar sig inte in 
på torget av någon anledning som finns på torget, utan man 
passerar på ytan om man behöver korsa den.

Kopplingen mellan Järntorget och Henry Allards park är 
något otydligt; vid “rundeln” finns trappor som tar upp en 
nivåskillnad och rörelse in i det centrala parkrummet är inte 
självklar. Längs Olaigatan är det mer naturliga stråket om 
man inte har parken som målpunkt.





5 1 5 1 

 Æ Om samverkan och init iativ

På och kring Järntorget finns 
och agerar många aktörer och 
intressenter. Alla delar önskan om 
en utveckling eller förändring av 
Järntorgets image. Men bilden av 
problemet eller ansvaret skiljer sig en 
del åt . Det finns viss samverkan kring 
torget idag, kring vissa frågor och 
sektorer.    

Samverkan 
Att samverka utifrån sitt intresse, ett gemensamt mål och 
med utgångspunkt i sina respektive verktyg/mandat ger 
förutsättningar för att skapa trygga och attraktiva platser 
där människor bor och verkar. För att nå framgång krävs 
samverkan mellan aktörer i olika sektorer, tvärsektoriellt. 

I området kring Järntorget finns flera fastighetsägare, in-
klusive kommunen, som har rådighet över olika delar. Ef-
tersom invånarnas upplevelse inte tar hänsyn till gräns-
dragningar och ansvar behöver aktörerna på ett eller annat 
sätt samverka för att målet för torgets utveckling ska nås. 
Upplevelsen från invånare, boende och besökare grundar 
sig på en helhetsbild och upplevelse av hela platsen uti-
från varje individs perspektiv. Därför kräver samverkan att 
man utgår från platsens förutsättningar och arbetar holis-
tiskt med området, i delinsatserna, utifrån en gemensam 
målbild. Genom en strukturerad samverkan är det möjligt 
att reda ut ansvarsförhållanden och samordna resurser, 
och arbeta långsiktigt och systematiskt. På så sätt främjas 
både samhälls- och affärsnyttan i arbetet.

Anpassad samverkan för Järntorget och Norrcity
Ofta pratar man om ”Platssamverkan” och det kan vara en 
form som passar Järntorget. Detta är en etablerad form där 
offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, 
icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar 
över ett geografiskt avgränsat område. 

På och kring Järntorget finns och har det funnits varian-
ter av samverkansformer. De flesta har organiserats utifrån 
en särskild fråga eller ett tema. Här är några av de exem-
pel som framkommit i analysen. CityÖrebro samordnar sina 
medlemmar och arbetar utifrån marknadsföring, event och 
sina medlemmars behov. PurpleFlag är en samverkansform 
som man anslutit sig till som hanterar brottsförebyggande 
och otrygghet.

Samverkan pågår alltså mer återkommande mellan vis-
sa grupper och i specifika konstellationer. Fastighetsägar-
na (privata) har täta kontakter i formella och informella fo-
rum. Kommunen och civilorganisationer har ett. Det finns 
en strukturerad och tät samverkan kring brottsförebyggan-
de under namnet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) 
som hela tiden utvecklas. 

Bilden som tonar fram är dock att samverkan tvärs över 
de specifika konstellationerna saknas. En knäckfråga ver-
kar vara förtroende. För att få till stånd en målinriktad ut-
veckling krävs ett förtroendefullt samarbete mellan fast-
ighetsägare, kommun och näringsliv, med transparens, 
tydliga spelregler och åtaganden från respektive part. 
”Spelreglerna” måste vara accepterade av alla parter. Den 
här typen av samverkan har saknats och förtroendet är idag 
lågt vilket leder till att många aktörer misstror att den är 
rapporten kommer att leda till någon förändring. Indikatio-
nen vi får är att förtroendet först måste byggas upp. 

I strukturerad platssamverkan jobbar man med en av-

siktsförklaring där man reder ut de här frågorna. Det kan 
vara ett bra arbetssätt. Många av samtalen vi har haft indi-
kerar också att utmaningarna är större än Järntorget och att 
den geografiska avgränsningen skulle behöva vara Norrci-
ty för att få en större effekt. I området Norrcity skulle också  
nya kontorsetableringarna, hotell och gymnasieskola kring 
Citypassagen kunna ingå. Där bör finnas intresse av att lyf-
ta hela Norrcitys image.

Intressenter, aktörer och rådighet
Järntorget kantas av flera fastighetsägare som har ägt fast-
igheter vid torget i generationer. De är i olika grad engage-
rade i utvecklingen av fastigheterna och torget. Men alla 
borde ha intresse av att lyfta attraktiviteten och fastighets-
värdet. 

Alla byggnader har lokaler i bottenvåningarna, med olika 
grad av öppenhet och aktivering. Näringsidkarna som dri-
ver verksamheter här är i olika grad engagerade i sin plats. 
Några nya aktörer med stort engagemang har tillkommit, 
och andra aktörer som varit på platsen i decennier känner 
stor samhörighet och lojalitet till platsen. 

Kommunen äger och förvaltar all mark kring torget - ga-
tor, torg, kajer/soldäck och park. Tillsammans med fastig-
hetsägarna har de full rådighet över torgets alla delar. 

Verksamheterna kring torget är varierande. Det är både 
restauranger, kaféer, butiker och affärer samt entréer till 
bostäder och kontor/skolor. Förutsättningarna är goda för 
en levande och attraktiv stadsdel där olika befolknings-
grupper och aktörer kan finna sin plats och bidra på sitt 
sätt. 



5 2  J Ä R N TO R G E T  Ö R E B R O

2 .  A N A LYS  AV  J Ä R N TO R G E T  I DAG

5 2  J Ä R N TO R G E T  Ö R E B R O

1880*GRÄ*18344

1880*GRÄ*18367

Hem Fastigheter / 
Ragnarssons Fastigheter

Görtz Fastigheter

Pettersson Fastigheter

Husherren Fastigheter

Castellum

Behrn Fastigheter

Fastighetsägare



BERÄTTELSER OM JÄRNTORGET

Bristen på samverkan
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Fastighetsägarna har sinsemellan en tät dialog 
med bland annat ett digitalt möte varje vecka 
där man stämmer av aktuella frågor. Örebro är 
en hyresrättsstad med många lokala fastig-
hetsägare där ”alla känner alla”. 

”Vi har ett jättebra samarbete och det är bara 
att lyfta luren om man vill diskutera något med 
en annan fastighetsägare.” När det kommer till 
samarbetet kring att förbättra Järntorget finns 
idag en uppgivenhet: ”Efter att torget byggdes 
om blev det lite diskussioner med kommunen 
om hur det kunde förbättras. Kommunen fråga-
de vilka idéer vi hade och vi kom med förslag. 
Men de togs inte omhand. Då tröttnade vi”, 
säger en fastighetsägare. 

En anställd på kommunen delar bilden: 

”Kommunen har gjort lite åtgärder men man 
har inte fått med sig örebroarna. Fastighetsä-
garna har velat ta initiativ men det har gnisslat i 
den kommunala byråkratin.” 

Hur kan olika aktörer samverka för att göra 
Järntorget till en bättre, tryggare och mer att-
raktiv plats? En fastighetsägare i stan efterfrå-
gar ett tydligt ledarskap med starkt mandat: 

”Idag upplever vi inte att kommunen tar en 
ledarroll i att utveckla stadskärnan. Man pekar 
på City Örebro, OpenArt och andra aktörer. 
Vem är det som ska ta ledarrollen och få alla åt 
samma håll? Den personen finns inte idag.” 

En anställd på City Örebro ser också behov av 
tydlighet i vem som driver: 

”Det behövs en egen organisationsform för att 
lyfta Järntorget, med en handlingsplan och en 
egen budget.” 

 En tydlig målbild eftersöks också: 

”Det måste finnas en helhetsbild av vad stads-
kärnan ska erbjuda. Järntorget är en spelbricka 
i att skapa den helheten. Man kan inte börja 
med åtgärder innan helhetsbilden finns”, säger 
en fastighetsägare. 

Olika organisationsformer, som BID (Busi-
ness Improvement District) har diskuterats. 
City Örebro har lett ett arbete inom ramen för 
Purple Flag, men ser att fortsatt arbete behövs. 
Om alla drar åt samma håll kan vi skapa fan-
tastiska saker, men det kräver både ett idogt 
arbete och ett nytt tankesätt, menar en anställd 
på kommunstyrelseförvaltningen: 

”Hur gör vi att staden känns som människor-
nas stad där olika aktörer tillsammans skapar 
den stad vi vill ha? Det finns  städer där man 
gått samman mellan aktörer och lyckats skapa 
engagemang och närvaro. Som det ser ut nu är 
det så regelstyrt och krävs så mycket tillstånd 
och fackkunskap att det är lätt att bli passiv 
och bara vänta på att nån annan ska ’fixa 
tryggheten’ åt mig. Jag tror vi måste släppa lite 
på regelverket.” 
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• Det finns många långsiktiga aktörer kring Järntorget, med engagemang eller inci-
tament att samverka

• Viss samverkan finns redan, i mindre konstellationer eller kring vissa specifika 
frågor eller intressen

• Samverkan kring ett helhetsgrepp saknas, och därmed saknas även någon aktör 
som tagit ledartröjan för torgets utveckling

KNÄCKFRÅGOR
Samverkan och initiativ
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3. Våra drömmars torg

För att nå målet om ett attraktivt och inkluderande 

torg för f ler -  krävs insatser i  stort och smått,  di-

rekt,  indirekt och långsiktigt.  Insatserna kan ha 

både fysisk, social ,  trafikal ,  medial och organisa-

torisk karaktär.  Oavsett ,  behöver alla insatser utgå 

från en gemensam bild av riktningen, vart vi  vi l l ! 

Därefter kan varje aktörs verktyg, mandat och roll 

nyttjas på rätt sätt som ett steg eller pusselbit i 

strävan mot samma mål. 



 Æ Ett gemensamt mål

Att arbeta för ett gemensamt mål är 
viktigt . Vi behöver veta vad vi har för 
utgångspunkt, och i vilken riktning vi 
siktar för att kunna avväga relevanta 
insatser och åtgärder.
Det offentliga rummet, och i synnerhet stadens torg, är vik-
tiga även i framtiden. Arkitektur och byggande i Örebro 
kommun anger att De publika platserna är en viktig del av 
kommunens historia, identitet och varumärke. De är ock-
så viktiga för människors vardagliga förflyttningar, motion, 
fritidsaktiviteter och möten med andra. Framtidens publika 
platser ska präglas av mångfald och flexibilitet för att möta 
en snabbt växande befolkning. Gestaltningen av nya plat-
ser och utvecklingen av de befintliga ska göras utifrån en 
bred förståelse för människors olika behov och intressen.

I uppdraget har inte ingått att formulera en målbild för 
Järntorget. I arbetsmöten har behovet av en målbild ändå 
diskuterats eftersom vi behöver veta var vi ska för att kunna 
formulera åtgärderna. Nedanstående övergripande målbild 
togs fram i dialog med arbetsgruppen. Vi rekommende-
rar ett fördjupat arbete med målbilden i det fortsatta arbe-
tet. Det behöver tydliggöras vad aktörerna vill med 
stadskärnan i stort och vilket jobb Järntorget ska 
göra i stadskärnan. För den gemensamma målbilden kan 
en avsiktsförklaring mellan aktörerna tas fram.

Som nämts tidigare (se ovan under Samverkan och 
initiativ) finns indikationer på att utmaningarna är stör-
re än Järntorget och att en målbild behöver tas fram för 
hela Norrcity för att få en större effekt och fler parter ”till 
bordet”. 
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Järntorget är ett viktigt 
offentligt rum för Örebro. 

Det ska vara välkomnande för alla, 
oavsett tid och årstid. 

Ägas av ingen. 
Torget ska ha en egen identitet  

i relation till andra torg  
och till sitt sammanhang. 



Torget upplevs positivt i rela-
tion till dagsljus och använd-
ningen på dagtid. När det är 
mörkt och natt får torget en 
negativ användning, blir mörk 
och upplevelsen av otrygghet 
är större. Ge natten större 
omsorg och attraktivitet. 

Dag till hela dygnet

Torget upplevs positivt i rela-
tion till sommaren och delvis 
vintern, trots att användning 
sker året runt. Aktiviteter 
för mellansäsonger uteblir, 
grönskan försvinner och kvar 
blir ett hårdgjort och oaktiver-
ande torg. Ge den grå årstiden 
större omsorg och attraktivitet.

Sommar till hela året

Idag finns organisation och 
tradition att skapa tillfälliga 
arrangemang. Detta är bra och 
stärker nya associationer och 
minnen till platsen. Däremot 
är vardagslivet mindre om-
händertaget. Hur kan tillfälliga 
festligheter ge positiva effekter 
i vardagen?

Fest till vardag

Ett stort värde är att mån-
ga och olika Örebroare har 
vägarna förbi Järntorget i sin 
vardag. Men däremot är det få 
som stannar upp eller vistas 
längre stund på torget. Det gör 
platsen inte så befolkad som 
den skulle kunna vara. 

Passera till stanna

Vid vissa tider på dygnet får 
några befolkningsgrupper 
större utrymme på platsen, 
ungdomsgrupper, utsatta indi-
vider osv. Istället för att imöjlig-
göra deras närvaro, bör fokus 
ligga på att skapa attraktion för 
fler, kompletterande grupper 
samtidigt.  

Några till alla

Idag är vistelse av mer passiv 
karaktär. Det finns sittplatser 
och man passerar förbi. Min-
dre barn finner lek vid fontänen 
men i övrigt aktiveras inte en 
aktiv användning för fler åldrar. 
Torget kan utvecklas för att ge 
ungdomar en meningsfull fritid. 

Passiv till aktiv

Det finns många engagerade 
aktörer och intressenter med 
olika mandat kring Järntorget. 
Hittills finns få eller inga kan-
aler/arenor för att samla dem 
till en långsiktig, strategisk hel-
hetsutveckling av Järntorget. 
Potential till detta finns. 

Enskilda till samordnade 
insatser

Idag finns belysning som blän-
dar, cykelparkering som skapar 
barriär, bilvägar som är över-
dimensionerade och trottoarer 
som är underdimensionerad. 
Torget behöver återta den 
mänskliga skalan, upplevelsen 
i ögonhöjd.

Praktisk till upplevd

Brott till trygghet

Idag samarbetar aktörer på 
ett bra och strukturerat sätt 
för att arbeta brottsförebyg-
gande. Som ett komplement 
till detta behöver man också 
arbeta med trygghetsaspekter 
som inte är direkt kopplade till 
brottsprevention. 

 Æ 12 förflyttningar 

Järntorget har många möjligheter 
att vara just ett inkluderande och 
attraktivt torg. 
Platsen ligger centralt och är välintegrerad i staden. Dess-
utom ligger den väluppkopplad med en variation av mobili-
tetsmöjligheter. Kring platsen finns värdefulla funktioner och 
inslag som skapar attraktivitet, så som vatten, parkmiljö, kul-
turhistoria mm. Torgrummet är väldefinierat och kantas av en 
variation av lokaler och en mångfald av fastighetsägare. Allt 
detta ger tillsammans stora förutsättningar att lyckas forma 
ett attraktiv och inkluderande miljö.

Men verkligheten upplevs på annat sätt. Platsen är mörk 
och dold på kvällstid. Bara några få människor väljer att vistas 
där denna tid på dygnet. Kriminalitet och brott får stort utrym-
me, både faktiskt och medialt, på dagen och natten. Dagtid 
är platsen trafikalt besvärlig med flera konfliktpunkter mellan 
buss, bil och cykel. 

Över tid har många insatser gjorts och av olika aktörer 
för att råda bukt på situationen. Problemet är att varje “pro-
blem” har lösts för sig och mycket fokus har legat på målet att 
få bort brott och öka trafiksäkerheten. Väktare är närvarande, 
kameror har satts in, belysning anpassats på vissa platser. 
Busstrafiken ska dras om och trafikreglering justeras. Brotts-
ligheten går ner, men upplevelsen av platsen blir inte bätt-
re och befolkas fortfarande inte av fler. Effekten av insatserna 
har blivit att vi har ett tomt, mörkt och hårdgjort torg - som få 
vill vistas vid när det är mörkt. 

Torget har möjlighet att få en annan roll i staden. Små och 
stora förflyttningar kan göras. Men alla insatser måste moti-
veras och formas utifrån målet om ett inkluderande torg, över 
dygnet och året. Med den basen kan Järntorget formas till 
våra drömmars torg. Här samlas förslag på förflyttningar som 
behöver göras. 

En förflyttning anger en nyckel inom vilken intressenter 
och aktörer måste arbeta gemensamt för att förskjuta fokus. 
Insatser, snabba och planerade, små och omfattande behö-
ver tillsammans bidra till en förflyttning.

Torget har fokus på den 
gående människan som en ö i 
mitten, men kantas av prioritet 
för bilar, bussar och snabba 
cyklister. Det skapar svåra 
förutsättningar för vistelse, 
trygghet och konflikter uppstår. 
Fullfölj en tydligare prioritering. 

Motorer till muskler

Det finns potential att nyttja 
möblering, programmering och 
tillfällig användning på delar 
av torget. Det kan vara för att 
möta dygnet, årstiderna och 
olika behov. Men också för att 
testa användning innan det blir 
permanent. 

Permanent till temporärt

57 57 

Idag har torget potential i sitt 
sammanhang där Storgatan 
är en viktig ryggrad, men Olai-
gatan har också potential som 
länk och koppling. Nu upplevs 
torget som en ö, men kan få 
bättre vistelsevärden genom 
att entréernas roll och funktion 
stärks. 

Ö till sammanhang





5 9 5 .  H U R  N Å R  V I  D I T ?

Att avväga handlingsalternativ
Mycket har gjorts på och kring Järntorget över åren. Det 
har gjorts fysiska insatser med ombyggnationer, ny ge-
staltning och mindre justeringar i det byggda. Det har även 
kommit och gått insatser av mer social karaktär: väktare, 
fältare, evenemang, kultur och konst. Bra och viktiga insat-
ser, men de har inte alltid hängt ihop med varandra, varit 
strategiskt genomtänkta och samordnade. 

För insatser framåt krävs medvetna avvägningar som 
tydligt motiveras mot ett övergripande mål. Insatserna be-
höver avvägas mellan vad som är trygghetsskapande och  
brottsförebyggande åtgärder. Det måste medvetandegö-
ras för vem åtgärderna görs och de måste vägas mot andra 
intressen. I varje del av samhällsbyggnadsprocessen bör 
man reflektera över och vara tydlig med på vilket sätt olika 
val påverkar upplevelsen och användningen av en plats. Ex-
empelvis måste tryggheten och sannolikheten för att brott 
ska begås på en plats, vägas mot andra önskemål och krav 
som ställs på exempelvis folkliv, goda ljus- och ljudmiljöer, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Att hitta rätt balans för oli-
ka miljöer är en av samhällsplanerarens stora utmaningar. 

Snabba och långsamma strukturer
För att hitta rätt i handlingsalternativen för framtiden be-
höver åtgärder och insatser vägas mot tid och skala. Vis-
sa förändringar och åtgärder tar lång tid att skörda de goda 
effekterna av. Till exempel kan bilden av Järntorget och 
dess identitet ta år att förändra, men effekten kräver ett 
idogt arbete som startar redan nu. Vissa åtgärder är enk-
lare och snabbare att genomföra och kan ge effekter di-
rekt. Däremot ger de inte alltid effekter som består. Tempo-
rär användning och tillfälliga arrangemang kan bjuda in helt 
nya befolkningsgrupper till platsen och aktivera den på helt 

nya sätt. Med en tydlig idé om varför dessa snabba insat-
ser görs, och med en idé om vilka effekter som kan bestå 
kan effekterna av insatsen vara längre. 

Flera flugor i en smäll
Hittills har många utmaningar kring platsen hanterats en 
och en. Har det varit problematiskt med bussarna, så har 
de flyttats. Har det en period varit mer kriminalitet så har 
kanske en kamera installerats eller närvaro av väktare satts 
in. Framåt vill vi råda till att se bredare på varje problem och 
utmaning. Det finns ofta flera sätt att lösa en fråga, och det 
bästa vore om lösningen också hanterade fler än en fråga 
och gav positiva effekter för fler. Gör enkla konsekvensana-
lyser och följ upp arbetet löpande. Med en tydlig och ord-
nad löpande uppföljning kan arbetet att utveckla Järntorget 
ske mer proaktivt än reaktivt. 

Värdera insatserna
Varje åtgärd och insats kommer att kräva resurser. Anting-
en i kostnader eller i kompetens. Vissa insatser innebär 
en stor initial investering, men kostar inget att förvalta el-
ler drifta. Andra insatser innebär inga stora initiala kostna-
der utan kan istället kosta mer löpande eller i förvaltnings-
kostnader. Varje insats behöver bedömas mot bakgrund av 
dess kostnad (investerings- eller förvaltningsmässigt) och 
vilken effekt den ger mot det satta målet. Tillsammans bild-
ar detta en analys av insatsens värde (effekt/kostnad=vär-
de).

Med en analys av insatsens värde, när effekterna upp-
står och för vem, finns goda förutsättningar att fördela 
kostnaderna mellan samarbetsparter kring Järntorget.

Handlingsalternativ
I följande avsnitt formulerar vi ett antal förflyttningar som 
Järntorget måste göra för att leva upp till målformulering-
en ovan.

Förflyttningarna följs av ett antal förslag på åtgärder och in-
itiativ som kan krävas för att nå dit. Åtgärderna är baserade 
på analyser utifrån intervjuer, samtal, och idéegenerering 
under processens gång. De gör inte anspråk på att vara 
heltäckande, de är av olika karaktär och kan behöva stude-
ras vidare. Åtgärderna är formulerade utifrån vilket värde de 
ska skapa, åtgärdens karaktär och värdering av kostnads-
storlek på investering/förvaltning. Åtgärderna är sorterade 
utifrån Fysiska, Trafikala, Sociala och Organisatoriska åt-
gärder. 
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Trafikala åtgärder

Sociala åtgärderSamverkansåtgärder

Fysiska åtgärder

Förflyttningar

Brott till trygghet Några till alla   
Ö till sammanhang Dag till hela dygnet 
Sommar till hela året Fest till vardag
Passiv till aktiv  Praktisk till upplevd 
Passera till stanna Motor till muskel 
Permanent till  Enskilda till samordnade  
temporärt  insatser  

A. Organisera samver-

kan mellan aktörer med 

mandat

B. Öronmärk och dedi-

kera budget för initiativ 

som stärker målbilden

C. Skapa förutsättning-

ar och inriktning för ett 

medskapande

D. Involvera media och 

jobba strategiskt med 

kommunikation

I. Öka kontakten mellan 

kanterna och den inre 

torgytan

E. Aktivera och utveckla 

de sociala strukturerna

F. Bidra till en menings-

full fritid och en positiv 

plats för ungdomar

G. Förbättra de praktiska 

förutsättningarna för till-

fälliga strukturer

H. Organisation, rutiner 

och samverkan för sköt-

sel och drift

J. Tydliggör torgets  

zoner

K. Utveckla belysning 

och gestaltning till en 

sammanhållen helhet

L. Förbättra kopplingar-

na för gång och cykel 

i samband med utveck-

lingen av Resecentrum

M. Helhetssyn på trafik 

och insatser för trafik-

slagens specifika behov

A1 A2

B1

C2

D1

E1 E2

F1 F2

G1 G2 G3

H1 H2

I1 I2 I3 I4

J1

K1 K2

L1 L2

M1 M2

C1

H3

M3

I5 I6 I7 I8
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Åtgärdernas karaktär och kostnad
I uppdraget har ingått att sortera åtgärderna utifrån karak-
tär. Nedanstående typer av åtgärder finns med bland för-
slagen:

• Utredning
• Strategi/Policyformulering
• Organisering/samverkan
• Anställning/personal
• Arrangemang 
• Möblering/temporära strukturer 
• Byggåtgärd
• Förvaltning/skötsel/drift

Syftet med att redovisa karaktären är att ge en indikation 
på vilken typ av kostnader som är kopplat till dem, och 
vilken varaktighet åtgärden har. Byggåtgärder har alltid 
en projekteringskostnad, en genomförandekostnad och 
innebär vanligen ofta någon påverkan på löpande drift- 
och förvaltningskostnader; utredningar är en punktinsats 
och en engångskostnad; anställningar innebär löpande 
kostnader, osv.

Åtgärdens karaktär ger också en indikation på kostna-
dens totala storlek. Byggåtgärder betraktas schablonmäs-
sigt som den största utgiften, sedan fallande via anställ-
ningar, temporära strukturer osv till samverkan med mera 
som helt eller delvis kan ske enbart genom att bilda rätt 
forum.

Åtgärdens namn

Beskrivning, innehåll,  
syfte

A1

Åtgärdens karaktär: 
Utredning
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Anställning/personal
Arrangemang 
Möblering/temporära 
strukturer 
Byggåtgärd
Förvaltning/skötsel/drift

LÅG 
(under  
1 000 000 kr)

HÖG  
(10 000 000 kr 
och mer) Byggåtgärd

Anställning/personal

Förvaltning/skötsel/drift

Möblering/temporära strukturer 

Arrangemang

Utredning
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan

Generell kostnadsuppskattning utifrån åtgärdens karaktär Föreslagna åtgärder presenteras i det följande i form av 
”spelkort” med rubrik, förklarande beskrivning och karak-
tär. Åtgärdernas litterering återkommer i det avslutande 
avsnittet om värdering av åtgärder.
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 Aktörer och organisation

 Ledning och styrning

 Avsiktsförklaring

 Finansieringsmodeller

 Handlingsplan

 Uppföljning

 Kunskapsutveckling

 Æ A. Organisera samverkan mellan aktörer med mandat

 Æ B. Öronmärk och dedikera budget 

för init iativ som stärker målbilden

Strukturerad samverkan

Det krävs en ordnad organisa-
tion och struktur för att gå från 
ord till handling och samordna 
alla aktörer i en gemensam 
riktning för utvecklingen av och 
kring torget. 

Samverkan måste ha en ordnad 
strategi för att gå från ord till 
handling - definierat ansvar, 
definierad budget, samverkans-
avtal etc. 
Man kan ha ett forum för snab-
ba insatser och ett forum för 
strategiska långsiktiga insatser, 
och överenskommelser i inrikt-
ning och drift.

A2

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Anställning/personal

Budget som ger förutsätt-
ning för utvecklingen

Förutom att berörda aktörer be-
höver ha en strategi för ansvar 
och fördelning av kostnader 
kan budget formas för andras 
engagemang och initiativ. 
Till exempel kan en fond skapas 
(likt en ”jubileumsfond”) där 
initiativ och andra aktörer kan 
söka medel för att aktivera.
Man kan också jobba med en 
medborgarbudget för att få 
ihop ett lokalt förankrat enga-
gemang.
Viktigt att vara tydlig önskan/
syfte/krav - välj ut, testa, gör 
och utvärdera

B1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Arrangemang 

Grundbultar i en strukturerad samverkan. 
Exempel från BID-modellen.

Förtydliga målbilden för 
stadskärnans och Järntor-
gets/Norrcitys roll i den

Vi rekommenderar ett fördju-
pat arbete med målbilden i det 
fortsatta arbetet. Det behöver 
tydliggöras vad aktörerna vill 
med stadskärnan i stort och vil-
ket jobb Järntorget ska göra i 
stadskärnan. 

A1
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 Æ C. Skapa förutsättningar och inriktning för ett medskapande

 Æ D. Involvera media och jobba strategiskt med kommunikation

Låt fler forma innehållet på torget

Låt invånarna bli medskapare och inte 
bara konsumenter i formandet av tor-
get. 

Forma en guide för de som vill ar-
rangera, som kan lotsa i regler, krav 
och viljeinrikting. Inkludera exempelvis 
civilsamhällets aktörer såsom fören-
ingsråd, stadsmission etc

Ett medborgarkontor kan bli en so-
cial mötesplats som inte utgår från 
konsumtion.

C1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Anställning/personal
Arrangemang 

Kommunicera ”allt”

Kring en offentlig plats pågår 
mycket, stort och smått, positivt 
och negativt. Ta fram en strategi 
som bygger på kommunikation och 
förankring. Strategin behöver bygga 
på att förankra och sprida informa-
tion till fler.

D1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan

Inspireras av andra

Man kan lära av andra pågående in-
volveringsprojekt i kommunen. Ett 
exempel är Partnerskap Örebro som 
bedriver samarbeten mellan kommu-
nala förvaltningar, fastighetsbolag, 
polisen, folkets hus och folkhögsko-
lan. Partnerskap Örebro involverar 
fem bostadsområden, och i analy-
sen har det framgått att många bo-
ende i dessa områden, inte minst 
ungdomar, spenderar mycket av sin 
fritid i stadskärnan. Inrapportering-
en av brott det senaste året tyder på 
att brottsligheten minskar i bostads-
områdena och ökar i stadskärnan, 
vilket kan ge en indikation på att ett 
nytt och geografiskt bredare arbets-
sätt behövs.

C2

Åtgärdens karaktär: 
Organisering/samverkan
Arrangemang
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 Æ E. Aktivera och utveckla de sociala strukturerna

Hitta lokalhyresgäster och 
aktörer som aktiverar 

För att skapa närvaro av priva-
ta, civila/kulturella aktörer som 
kan bidra till inkludering och 
ett breddat utbud behövs en 
medvetenhet och strategi. 
Det är viktigt att fastighetsä-
gare och markupplåtare har en 
gemensam syn.
- inventera och sök upp lokala 
drivkrafter och engagemang 
med fokus på ungdomar och 
kultur. 
- hyr ut till de aktörer som 
bidrar till målet. 
- välj lokalhyresgäster som kan 
och vill aktivera torget. Gör 
tydliga avtal med fokus på syfte 
och effekt.

E1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan

Bredda dygnets utbud 

Utbudet på Järntorget måste 
breddas över dygnet och med 
bredare målgrupp. Järntorget 
bör inte vara samma typ av 
plats som Stortorget, men kan 
bli något eget och unikt med 
koppling till platsens kulturella 
och ”tillåtande” prägel. Det 
kräver en tydlig strategi och 
samarbete.
- gör en strategi för torgets 
nattekonomi
- arbeta för ett natt/kvällsöppet 
kafé eller liknande. Järntorget 
behöver aktörer som tar på 
sig ett positivt värdskap för 
platsen. Ett renodlat social-
kontor på platsen kan i värsta 
fall förvärra platsens negativa 
stämpel. Går det att hitta en 
mellanform, en kombination 
av kommunal insats och mer 
aktivering av aktörer som finns 
i området? (se vidare beskriv-
ning av verksamheterna i områ-
det ovan under Verksamheter 
och användning)

E2

Initieringskostnad:  
Låg

Förvaltningskostnad:
Låg

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Drift
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 Æ F. Bidra ti l l  en meningsfull  fr it id och en positiv plats för ungdomar

En positiv plattform för 
ungdomsengagemang

Insatser för ungdomar har över-
vägande skett med fokus på 
prevention mot ungdomsgäng, 
och fokus läggs på ordnings-
vakter, väktare, fältare.

Det behövs en ny positiv 
plattform för att istället bidra 
till en meningsfull fritid och ett 
sammanhang för fler ungdoms-
grupper. Detta handlar om olika 
typer av vistelse, aktiv och pas-
siv, utifrån fler ungdomars be-

F1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Anställning/personal

hov. Detta kan skapa nya sam-
manhang, fler förebilder och 
inspiration.

Arbeta genom att söka upp 
ungdomar, sondera intressen 
och behov. 

Hitta aktörer som kan bidra 
med positiv vuxennärvaro och 
som jobbar på ett inkluderande 
sätt. Arbeta normkreativt. 

Aktiv fritid

Se över programering av plats 
och innehåll i lokaler för att 
säkerställa att plats och lokaler 
ger en fysisk och social vistelse 
och aktivering för ungdomar 
och andra grupper. Undvik 
att bara ge ungdomar plats 
att vara på, det innebär dock 
inte att hela torget ska vara en 
programerad yta för aktivitet. 
Arbeta normöverskridande och 
generationsöverskriidande. 

F2

Åtgärdens karaktär: 
Organisering/samverkan
Förvaltning/skötsel/drift

©Natali - stock.adobe.com



6 6  J Ä R N TO R G E T  Ö R E B R O

3 .  VÅ R A  D R Ö M M A R S  TO R G

6 6  J Ä R N TO R G E T  Ö R E B R O

 Æ G. Förbättra de praktiska förutsättningarna för t i l l fäl l iga strukturer

Medskapande i det temporära 

Möjliggör att event arrangeras 
av olika aktörer - komplettera de 
som arrangeras idag som utgår 
från handlarnas perspektiv (Hin-
dersmässan, marknadsafton och 
liknande)

Arrangemang ska vara inklu-
derande och medskapande - sätt 
det som ett krav.

G1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Drift

Events med tydligt syfte

Ta fram en gemensam arrang-
emangsstrategi: Arrangemang 
valda utifrån syfte, som ska 
stärka målbilden för torget - 
prioritera det som saknas och 
kompletterar nuvarande events 
- exempelvis idrotts-, och 
ungdomsarrangemang.

G3

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Drift

Infra för tillfälliga events

Inventera de tekniska förutsätt-
ningar för att arrangera tillfälli-
ga events. 

Se över möjligghet till enkel 
åtkomst på el, yta, ljus - enkelt-
heten att ”bara koppla in”.

Överväg att bortse från för-
budet mot att köra tunga fordon 
på betongytan - kylslingorna 
som då riskerar att skadas fune-
rar ändå inte.

G2

Åtgärdens karaktär: 
Byggåtgärd
Förvaltning/skötsel/drift

©sommart - stock.adobe.com
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 Æ H. Organisation, rutiner och samverkan med civi lsamhället

Strategisk drift och skötsel

Hitta ett förhållningssätt till drift och sköt-
sel på torget. Rensa från “extra-möbler”, 
belys vatten.

Hantera grönskan hela året - klipp och 
belys. Gör buskagefritt vintertid. 

Gör något åt träden för att få in ljus 
och fler ögon på torget - beskär/glesa ur.

H2

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Byggåtgärd
Förvaltning/skötsel/drift

Toalett i strategiskt läge

Toalettens rykte, karaktär och 
funktion är omtvistad. I nuva-
rande läge och funktion ger den 
inte det den ska. Den fungerar 
inte bra för allmänheten som to-
alett och dessutom bidrar den 
till otrygghet och bär en negativ 
identitet. 

Toaletten som funktion är 
viktig för att möjliggöra vistelse 
för fler. Att flytta den offentliga 
toaletten till ett mer öppet och 
centralt läge på torget kan vara 
en möjlig lösning. Prioritera en 
plats med naturlig överblick och 
”övervakning”. Ljussätt på ett 
sätt som skapar en vacker ge-
staltning och undvik bländning 
bland annat.  

Det skulle vara fördelak-
tigt om toaletten kan placeras 
i samband med en verksam-
het som bidrar med ett tydligt 
”värdskap” till platsen där toa-
letten finns. Ett positivt exem-
pel är den offentliga toaletten 
vid Skateparken som funge-
rar bra så länge verksamheten 
är igång. Verksamheten bidrar 
till närvaro och ögon på plat-
sen och blir ett slags informella 
trygghetsvärdar.

H1

Åtgärdens karaktär: 
Byggåtgärd
Förvaltning/skötsel/drift

Effektiv Samverkan för Trygghet - 
bredd och uppföljning

Kring torget finns en bra plattform för 
brottsprevention. Det är bra att arbeta 
vidare och utveckla det som funkar bra 
kring detta arbete. Det är dessutom vik-
tigt att det inte blir ett ensidigt fokus på 
att reaktivt åtgärda de kriminella aktivite-
ter som kartläggs inom EST. De preven-
tionella åtgärderna får heller inte äventy-
ra viljeinriktningen med utvecklingen av 
torget. Åtgärderna måste vara breda och 
långsiktiga.

Därför bör man utveckla/ta vara på 
effektuppföljningen och låta den speg-
la förflyttningarna och viljeinriktningen 
övergripande. 

H3

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformu-
lering
Förvaltning/skötsel/
drift
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1880*GRÄ*18344

1880*GRÄ*18367

I3

I4

I1

I5
I5

I5

I2

I2

 Æ I .  Öka kontakten mellan kanterna och den inre torgytan

Skapa en entré från rese-
centrum till stadens finrum

Olaigatan är en huvudgata i 
staden och när man kommer 
på den från resecentrum ska 
man känna ”hej och välkom-
men”! Genom att öppna upp 
i hörnet närmast korsningen 
bjuds besökaren direkt in på 
torgytan. Detta görs genom att 
disponera om cykelparkering, 
ev ta ner/flytta träd och med 
markbeläggning förtydliga 
entréplatsen.

Underlätta och bjud in till 
rörelse över torgytan

Från entréplatsen i nordväst 
kan rörelsestråk  kring fon-
tänytan med fördel förtydligas 
genom markbeläggning och/
eller möblering. 

I1

I2

Åtgärdens  
karaktär:  
Byggåtgärd

Åtgärdens 
karaktär: 
Möblering/
temporära 
strukturer; 
Byggåtgärd

Skapa en entré från sydöst

Hörnet Olaigatan/Järntorgs-
gatan är en annan naturlig 
plats att kliva in på torget. 
Idag blockeras stråket delvis 
av cykelparkering som bör 
disponeras om (se och av den 
offentliga toaletten som bör 
flyttas (se H1).

I3

Åtgärdens  
karaktär:  
Byggåtgärd

Markbeläggning som markerar rörelsestråk
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I3

I4

I1

I5
I5

I5

I2

I2

Anpassa träden för ökad 
kontakt och stadsmässig-
het
Träden kan beskäras/ham-
las och få mer prydligt hållna 
kronor med inspirataion från 
klassiska stadsrum. Låga 
grenar kan tas ner för att öka 
genomsikten under kronorna. 
Sammantaget kan detta öka 
den upplevda kontakten mellan 
gaturummen och torgytan samt 
siktlinjer mellan byggnaders 
fönster och torget. På längre 
sikt bör rotzonen ses över och 
jordar bytas ut till skelettjordar 
eller liknande.

I5

Åtgärdens  
karaktär:  
Byggåtgärd

Åtgärdens karaktär:  
Förvaltning/skötsel/drift

Prydligt klippta trädkronor i Jardin de  

Tuileries, Paris. 
Trivsel under trädkronorna. 

Bjud in mot Slottet med en 
siktlinje

Olaigatan bör fortsätta vara en 
huvudgata - ”paradgatan” ge-
nom staden i öst-västlig rikting. 
När man kommer från resecen-
trum finns en chans att visa upp 
Slottet redan från torgets hörn.
Beskär eller hamla träden, 
eventuellt ta ner något träd, för 
att öppna upp och presentera 
Slottet.

I4 Åtgärdens karaktär: Byggåtgärd 
Förvaltning/skötsel/drift

Här skulle man kunna se Slottet!

©JFBruneau - stock.adobe.com ©Marcus Theonen - stock.adobe.com
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Byt ut asfalten mot markbe-
läggning som signalerar ett 
långsamt trafikrum
En formstark och intressant 
markbeläggning kan signalera 
att här slutar det ”vanliga trafik-
rummet” till förmån för ett mer 
upplevelserikt stadsrum. För 
maximal effekt kan markbelägg-
ningen ändras redan en bit ut 
på de kringliggande gatorna (se 
diagram till höger).

Med markbeläggningen tyd-
liggörs Järntorget som ett enda 
torgrum, ända fram till fasader-
na. Ett kvalitativt stadsrum där 
upplevelser, vistelse och soci-
al samvaron är prioriterad, vil-
ket kommer öka upplevelsen av 
trygghet.

Det finns gott om forskning 
som visar att de långsammare 
trafikslagen gång och cykel ge-
nererar mer handel än bilburen 
transport i större städer.  Längs 
Järntorget tror vi på att ha fort-
satt lika god tillgänglighet med 
bil genom att kunna ta sig fram 
och parkera i samma utsträck-
ning som idag, men att bilen 
prioriteras lägre i gaturummet.

Ytor avsedda för bil kan fort-
satt vara markerade genom av-
vikande markbeläggningstyp 
(material / kulör). 

Upplevelsen av ett samman-
hängande torgrum kan förstär-
kas av att hela ”golvet” är i en 
nivå. Material och kulörer kan 
vara olika i olika zoner för att 
markera olika funktioner och 
trafikslag. 

I6

I6

I7

Kostnad:  
Medel 

Varaktighet: 
Byggåtgärd

Åtgärderns 
karaktär: 
Byggåtgärd

På gator där buss trafikerar 
(idag på Storgatan och Olai-
gatan) behövs eventuellt en ni-
våskillnad mot körbanan för 
ökad säkerhet (beror även på 
andra faktorer som sikt etc.).

Ta bort nivåskillnader mellan trottoar, körbana 
och torg längs gatorna där bussar inte kör
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Verksamheterna i bottenvåning-
arna ger platsen mycket av sin 
prägel och bidrar till våra posi-
tiva upplevelser och minnen av 
platsen. Förbättra deras förut-
sättningar att ta plats genom 
breddade ytor som kan tas i an-
språk för uteservering och ute-
försäljningsytor.

Klostergatan har flera stör-
re lokaler med verksamheter 
och har på relativt kort tid eta-
blerats som en ”kroggata” som 
bör ges ännu bättre förutsätt-
ningar. Klostergatan lämpar sig 
väl för att stängas av sommar-
tid så att hela gatan kan nyttjas 
för uteservering, loppisar etc. 

I8
Åtgärdens karaktär: 
Byggåtgärd
Möblering/temporära strukturer

(Alternativ väg för trafiken be-
höver då lösas - via Storgatan 
eller på längre sikt öppna för in-
fart till Järntorgsgatan från Väs-
tra Bangatan?)

Olaigatan är ”gosidan” med 
solläge och fin utsikt mot Slot-
tet och å-rummet. Olaigatan har 
med sin karaktär att ”paradga-
ta” ett större ansvar att visa upp 
Örebro från sin bästa sida. Här 
är förutsättningarna för verk-
samheterna att flyta ut i det of-
fentliga rummet sämre. Utred 
möjlighetern till lokala förträng-
ningar (två filer övergår till en fil) 
längs Olaigatan där uteserve-
ringar kan ta plats sommartid 

(och bilar kan parkeras vinter-
tid). Långsiktigt bör även alter-
nativa färdvägar för bussarna 
mellan Slottet och Resecen-
trum utredas för att ge Olaiga-
tan bättre förutsättningar att 
vara ett flanörstråk i solläge.

Fortsätt arbeta för en tyd-
lig, rättvis och transparent till-
ståndsprocess för alkohol, ute-
serveringar med mera.

Bilfri ”sommargata” på Södermalm i Stockholm.

Öka verksamheternas möjlighet att 
flyta ut i det offentliga rummet
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Hårdgjort,
Öppet, flexibelt
Torghandel

Spontan-
aktivitetsyta

Sitta / röra sig under träden

Sitta / röra sig under trädenMjuktrafik

Mjuktrafik

M
ju

kt
ra

fik ”Trädgård”
Intimt
Personligt
”Matzon”

Park

SolaVänta

Entré

Entré

 Æ J .  Tydliggör torgets zoner

Rum i rummet

Vi tror att Järntorget ska vara ett tydligt 
torg, men med flera ”rum i rummet”. De 
olika rummen kan adressera olika grup-
pers och aktörers intressen och behov. 
Från det rena behovet av att passera 
platsen och kunna känna sig trygg, till 
att uppehålla sig en längre tid och mö-
tas kring olika händelser som mat eller 
spontan rörelseaktivitet. 

Järntorget är så stort att många ak-
tiviteter kan samexistera. Som hehet 
kommer inte torget att ”ägas” av någon 
grupp.

Arbetet med att peka ut platser och 
ge dem innehåll måste ske i fortsatt di-
alog med intressenter - se vidare socia-
la- och samverkansåtgärder ovan. Järn-
torget måste ha en flexibilitet i nyttjande 
och öppenhet för framtida idéer. 

Järntorget har en robust grundstruk-
tur som kan utvecklas: 

Den öppna torgytan i öster är lämplig 
för temporär torghandel och dess öp-
penhet är viktig att bibehålla för det vi-
suella sambandet med å-rummet, Slot-
tet och Henry Allards park. 

Centralt på torget finns den runda 
fontänytan. Betongytan var en stor in-
vestering när den anlades, och den har 
en stark form som ger karaktär åt plat-
sen. Men ytan präglas idag av en otyd-
lighet i funktion som gör att den inte 
nyttjas på ett optimalt sätt. Istället för 

att bara se den runda ytan som ett pro-
blem tror vi att den kan utvecklas. För 
att kunna nyttja Järntorget bättre för 
evenemang bör tyngre fordon på ytan 
tillåtas så att temporära scener, sponta-
nidrottsytor m m kan byggas upp. Vatt-
net ger sommartid en otydlighet då de-
lar av ytan är blöt vilket gör den svår att 
ta i anspråk. Vi upplever att de vertika-
la fontänerna är mest uppskattade. Tes-
ta att temporärt stänga av de horison-
tella vattenutkastarna i väster så att den 
ytan kan nyttjas för annat, testa att lägga 
konstgräs etc.

Den västra delen av torget upplevs 
idag mest otrygg bland annat på grund 
av toaletten, transformatorbyggnaden, 
röriga cykelparkeringar, stora yviga träd-
kronor och suboptimalt placerad belys-
ning. Allt detta skapar ett otydligt, rörigt 
och otryggt intryck och bildar en bar-
riär mellan Klostergatans fasader där 
många verksamheter finns, och själva 
torgytan. Den västra delen behöver om-
arbetas och vi föreslår att den utvecklas 
som en grön del. Nya planteringszoner 
med lägre grönska skulle mjuka upp tor-
get och komplettera trädkronorna, som 
bör beskäras/hamlas.

Den gröna ”trädgården” i väster och 
”spontanaktivitetsytan”/fontänen i mitten 
bör tillsammans tänkas igenom utifrån 
ungdomars intressen och med målet att 

skapa platser som adresserar behovet 
av de tre kategorierna ”on stage”, ”off 
stage” och ”backstage”. Dvs det ska fin-
nas platser där man kan synas och vara 
i blickfånget, kanske när man skejtar, 
dansar eller rör sig; det ska finnas plat-
ser där man mer passivt kan observe-
ra det som händer ”on stage”; och det 
ska finnas platser där man kan vara ifred 
och inte synas, kunna sitta själv i ro eller 
i förtroliga samtal med bästisen.

Vi föreslår tydligare entréer till torget 
västerifrån som bidrar till känslan av att 
”anlända” till torget och t ex parkera cy-
keln. Se även ovan, åtgärder under rub-
riken I. Öka kontakten mellan kanterna 
och den inre torgytan.

Träden längs torgets sidor ska fort-
sätta att bidra med skugga, atmosfär 
och ett grönt ”tak” men generellt bör 
kronorna beskäras/hamlas för att ge fler 
ögon mot torget från fasadernas fönster 
och vice versa.

Möbleringen på torget behöver tän-
kas igenom utifrån målet att definiera 
rum och rörelsestråk. Med genomtänkt 
placering av torgmöbler kan en stor ef-
fekt uppnås med små medel. Ett intres-
sant spår att undersöka vidare är att till-
föra någon ny, gärna flexibel ”möbel” 
i en stark form som kompletterar och 
samspelar med fontänytans ellips. Kan-
ske en ”långbänk” i en lekfull, kurvan-
de form?

On stage / off stage. Stortorget i Kungsbacka.

Tydlig skillnad mella rörelsestråk och plats för vistelse. Barkarby 

torg.

J1Åtgärderns karaktär: Möblering/temporära strukturer;
Byggåtgärd, Förvaltning/skötsel/drift
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Idéutkast, ”funktionsplan”
 Temporära strukturer
 Koppla verksamheter till torget

Plats för vistelse och lek under trädkronornas tak. Clemenstorget i 

Lund.

”Långbänk” med flexibel användning på 

Forumtorget i Uppsala.
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 Æ K. Utveckla belysning och gestaltning ti l l  en sammanhållen helhet

Nattens egna kvaliteter

En avgörande del i att göra Järntorget 
och Henry Allards park tilltalande och 
utveckla upplevelsen i mänsklig skala 
är att arbeta med belysning på ett mer 
träffsäkert sätt. Ljuset är ett viktigt verk-
tyg i de olika förflyttningarna gällande 
hur det fysiska rummet ska gestaltas 
och de möjliga verksamheter och akti-
viteter som kan ta plats på torgytan. Ett 
ljusgestaltningsprogram ska innehålla 
en strategi för hur ljuset kan möta rums-
skapande, sociala och identitetsska-
pande behov. Samverkansperspektivet 
är mycket viktigt eftersom ljuset rör sig 
gränslöst mellan olika förvaltningar.  

De mörka timmarna kan få egna kvali-
teter. Genom att definiera olika ljusrum 
och stråk på Järntorget underlättas 
att tryggt orientera sig dygnets mörka 
timmar. Med ljuset kan Järntorget länkas 
till omgivande stråk och till vattenrum-
met. Belysningen behöver tillgodose de 
sociala behoven genom att underlätta 
vistelse och mötesplatser när det är 
mörkt. Den behöver bidra med iden-
titetsskapande genom att både lyfta 
befintliga kvaliteter, som till exempel 
fasader och grönska, och att integrera 
ljuset i den framtida omgestaltningen av 
Järntorget. I ljusgestaltningsprogram-
met ska även det ekologiska perspek-
tivet finnas med, med tanke på ljusets 
påverkan på ekosystemet.

K1

Brunnsparken i Göteborg är ett exempel på resultatet av ett 

ljusgestaltning där ljusets skala är låg, nära människorna för att 

uppmundra till vistelse och möten.

Nattbelysning på Stortorget i Kungsbacka.

Transformatorstation inarbetad i en helhetsgestaltning med kraft-

fullt formspråk. Kungsängen, Uppsala.

Gestaltningskoncept för 
transformatorstationen och 
andra praktiska funktioner

 

K2

 Små byggnader och praktiska 
funktioner som transformator-
station, elskåp med mera bör 
ingå i ett genomtänk gestalt-
ningskoncept.

Åtgärderns 
karaktär: 
Strategi/poli-
cyformulering
Byggåtgärd
Förvaltning/
skötsel/drift

Åtgärderns 
karaktär: 
Byggåtgärd
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 Æ L. Förbättra kopplingarna för gång och cykel i  samband med  

utvecklingen av Resecentrum

Gör paradgatan Olaigatan 
attraktiv för alla trafikslag

Olaigatan är ett huvudstråk i 
staden, en slags ”paradgata” 
som har lett in i stadens finrum 
vid Slottet. Gatan kopplar ihop 
Norrcity med Slottsparken och 
Hamnplan samt med USÖ-om-
rådet och Stora Holmen.
Idag är Olaigatan väster om 
Storgatan inte menad att cykla 
på vilket leder cykelflöden bort 
från den. Om Olaigatan utfor-
mas mer attraktiv för cykel och 
om det i det framtida rese-
centrum går att anlända med 
cykel vid Olaigatan får denna 
huvudgata i staden bättre förut-
sättningar för stadsliv. Staden 
bör också få en värdigare entré 
genom att Olaigatan utformas 
som ett tydligare stadsstråk 
med belysning i mänsklig skala 
och bredare gångbanor.

Utred flytt av busstrafiken 
från Olaigatan till Järntorgs-
gatan eller Fredsgatan

Olaigatan är ”gosidan” i solläge 
vid Järntorget och busstrafiken 
krav på körbanebredd och 
kantsten blir barriärskapande 
mot Järntorget och påverkar 
i viss mån möjligheten för 
uteserveringar på Olaigatan. 
Behovet av busstrafik på gatan 
bör utredas i det framtida Re-
secentrum.

L1 L2

Åtgärderns 
karaktär: 
Byggåtgärd

Åtgärderns 
karaktär: 
Utredning

Möjlig målbild för ett sammanhängande och finmaskigt cykelnät 

i Norrcity.

Attraktivt stråk för gång och cykel.  

St Johannesplan i Malmö

Separat cykelbana eller blandad gång- och cykeltrafik

Enbart gående
Busslinje enligt förslag till nytt linjenät från 2024

Möjlig dragning av busslinjer mellan hållplats 
Slottet och Resecentrum

Gata med biltrafik, cykel i blandtrafik och gångbanor
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 Æ M. Helhetssyn på trafik och insatser för trafikslagens specifika behov

Ändamålsenlig bilparkering

Flera åtgärder under rubriken 
Fysiska åtgärder ovan syftar till 
att göra gaturummet mer inbju-
dande för gående och cyklis-
ter. Gaturummet ska också vara 
tillgängligt med bil, men inte 
på bekostnad av andra trafik-
slag. Tillgänglighet med bil är 
dock viktigt för både boende i 
området och för många hand-
lare. Antalet bilplatser avsed-
da för att stanna till och parkera 
en kortare stund kan med för-
del ökas i området, medan par-
kering för arbetspendlare som 
står en hel dag bör hänvisas till 
parkeringshus. 

Genom att möjliggöra kort-
tidsparkering i strategiska lä-
gen kan platsens genomström-
ning och platsen befolkas mer. 
Det behöver studeras vidare 
hur korttidsparkering kan an-
ordnas i gaturummet. Järntorgs-
gatan längs Järntorget är idag 
lite nyttjad och kan utredas för 
korttidsparkering.

M1

Åtgärdens karaktär: 
Strategi/Policyformulering
Organisering/samverkan
Förvaltning/skötsel/drift
(Byggåtgärd)

©Angelov - stock.adobe.com
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Disponera om cykelparkering

Skapa fler, mindre zoner för 
cykelparkering närme olika 
målpunkter kring torget. Un-
dersök även att kunna placera 
cykelparkering på de anslutande 
tvärgatorna.

M2

Åtgärdens 
karaktär: 
Möblering/
temporära 
strukturer 
(Byggåtgärd)

©Kirill Gorlov - stock.adobe.com

Ta fram en strategi för urban logistik
Varutransporter och nyttotrafik i den täta innerstadsmiljön är ytkrävande och leder 
till störningar och slitage i det offentliga rummet. På längre sikt bör en strategi för 
urban logistik tas fram med målet att avlasta stadskärnan från tung trafik till förmån 
för stadens attraktivitet. Omlastningscentraler utanför stadskärnan där gods lastas 
om på mindre elfordon utreds nu i flera svenska städer. Samordnade logistiksystem 
spelar en viktig roll i framtidens attraktiva stad. Det finns också redan idag exempel 
på avfallshantering med mindre fordon.
En smartare logistik tar mindre plats i gaturum och bottenvåningar men försörjer 
ändå den variation av verksamheter och boende med det som behövs. Transporter 
i innerstadsmiljö får inte ske på bekostnad av tillgänglighet och upplevelse i det 
offentliga rummet.
 

M3

Åtgärdens 
karaktär: 
Utredning
Strategi/Poli-
cyformulering

©Kinwun - stock.adobe.com
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Förflyttningar och åtgärder
För att de åtgärder man investerar i eller insatser man sat-
sar på ska leda i rätt riktning krävs medvetna avvägning-
ar som tydligt motiveras mot ett övergripande mål. I denna 
rapport har vi gjort en analys av torget idag, dess förutsätt-
ningar och potential. Med detta som grund har tolv förflytt-
ningar identifierats, som tillsammans ska utveckla torget 
i rätt riktning. Förflyttningarna kräver samverkan, organi-
sering, budget och insatser. Insatserna kan vara små el-
ler stora, enkla eller svåra, billiga eller dyra. Oavsett kan de 
enskilt eller tillsammans ge effekt i utvecklingsriktningen. 

Nästa steg i arbetet är att just värdera insatserna och 
åtgärderna utifrån hur mycket effekt de kan ge och när - hur 
värdeskapande de är. 

Några prioriterade åtgärder
I arbetet med analysen av Järntorget kan vi se att några åt-
gärder borde vara något mer prioriterade i ett första skede. 
Dessa åtgärder kan ge förutsättningar för kommande arbe-
te eller ge stor inverkan direkt. 

Vi ser tre grupper av åtgärder som extra viktiga i ett för-
sta steg. Ett parallellt arbete med dessa åtgärder kommer 
att visa att kommunen och de andra aktörerna menar allvar, 
och de kommer att göra avtyck både fysiskt och i medve-
tandet hos örebroarna.

1. Målbild, avsiktsförklaring, budget och strukturerad 
samverkan (A1, A2, B1)

2. Ungdomars fritid (E2, F1, F2)
3. Förändring av den fysiska utformningen i torgets 

västra del (H1, I1, I3, K1, K2)
4. Parellellt med dessa menar vi att åtgärd D1 bör 

initieras. 

Kommunikationen om det arbete som i och med rapporten 
pågår behöver kommuniceras på ett smart och transparent 
sätt.  

Modeller för värdeanalys
Varje åtgärd och insats kommer att kräva resurser. Anting-
en i kostnader eller i kompetens. Vissa insatser innebär 
en stor initial investering, men kostar inget att förvalta el-
ler drifta. Andra insatser innebär inga stora initiala kostna-
der utan kan istället kosta mer löpande eller i förvaltnings-
kostnader. Varje insats behöver bedömas mot bakgrund av 
dess kostnad (investerings- eller förvaltningsmässigt) och 
vilket effekt den ger mot det satta målet. Tillsammans bildar 
detta en analys av insatsens värde (effekt/kostnad=värde).

Med en analys av insatsens värde, när effekterna upp-
står och för vem, finns goda förutsättningar att fördela 
kostnaderna mellan samarbetsparter kring Järntorget.

Vi har skissat på en modell för att göra en sådan analys. 
Se nedan.

 Æ Viktning och värdering – fortsatt arbete
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Förslag till modell för värdering av åtgärder. Värdering av prioriterade åtgärder är inlagda i matrisen som ett illustrationsexempel.

1. Samverkansåtgärderna utgör förutsättningar för kunna 
jobba på ett meningsfullt sätt i fortsättningen. Samverkan-
såtgärderna har en låg kostnad men ger i sig inga direkta 
effekter, utan det är när påföljande åtgärder sätts in som 
efffekterna kommer. 2. Ungdomars fritid är en knäckfråga i ett socialt hållbart Örebro. Mycket 

arbete pågår i ordinarie verksamhet med för att adressera Järntorgets utma-
ningar behövs ett särskilt fokus i arbetet. Åtgärderna bedöms få stor effekt på 
de positiva förflyttningarna då ungdomsgruppen utgör en stor potential som 
vistas mycket i det offentliga rummet, även på kvällar och helger. Samtidigt 
som grupper av unga och unga vuxna kan pekas ut som ”problemet” är en 
stor del av lösningen att jobba med dem. Åtgärdernas kostnad beror på vad 
som kan göras inom den ordinarie verksamhet.

3. Järntorgets västra del är i störst behov av förändringar. Här finns trygghets-
problem men här finns också stor potential i form av många verksamheter 
som bättre skulle kunna ta plats på i det offentliga rummet med relativt enkla 
medel. Fysiska förändringar i denna del väntas få stor effekt men har också 
en stor kostnad.
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4. Källor och referenser

Arbetet har präglats av nyfikenhet och kunskapsin-

hämtning. Underlag ti l l  analys och slutsatser grun-

dar sig på kommunala underlag och inventeringar, 

forskning och exempel från andra städer.  För att få 

en inblick i  upplevelser och perspektiv har en in-

vånarenkät genomförts,  samt intervjuer och fokus-

grupper med nyckelpersoner och aktörer. 
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Lokala problembilder Järntorget Örebro, Örebro kommun, 2018

Lokala problembilder City Torg Gallerior Örebro, Örebro kommun,  2018

Lokala problembilder Järntorget kommunen, Örebro kommun, 2020

Handlingsplan Purple Flag 2019-2021, Örebro kommun, 2019

Min stad, Örebro kommun, 2019

Presentation , Stadsvandring Instagramvänliga platser i city, Örebro kom-

mun, 2018

Sammanställning trygghetsvandring, Örebro kommun, 2017

Sammanställning trygghetsvandring, Örebro kommun, 2018

Sammanställning trygghetsvandring, Örebro kommun, 2019

Trafikrapport, fordonsflöden Storbron, Örebro kommun, 2018

Trafikrapport, flödesmätning Storbron, Örebro kommun, 2020

Planeringsunderlag för Norrcitys utveckling, Örebro kommun, 2013

Resultat Enkät på Järntorget, Örebro kommun, 2011

Tillgänglighetsutredning Slottet, Örebro kommun, u.å.

Program för Järntorget, Örebro kommun, 2009

Bästa platsen – tyck till om Örebros grönområden, Örebro kommun, 2016

Mätbar stad, City Örebro, 2019

Sammanfattning Intern utvärdering Purple Flag, Örebro kommun, 2019

Dispositionsskiss Järntorget, Örebro kommun, 2014 

SYNS DU – FINNS DU?  En komparativ studie av den fysiska miljöns be-

tydelse för naturlig övervakning på Järntorget och Våghustorget i Örebro 

kommun, Örebro universitet, 2019

Förutom nedanstående källor i form av underlag och inter-
vjuer har hela processen innehållit workshops och arbets-
möten med projektgruppen, observationer och vandringar 
på plats. Syftet har varit att få många och breda perspek-
tiv på situationen på Järntorget och att förstå platsen under 
olika årstider och tider på dygnet. 

Järntorget Embraceunderlag, Örebro kommun, 2021

Förslag till riktlinjer för belysning i det centrala Å-rummet, Örebro kom-

mun, 2016

 Arkitektur och byggande i Örebro kommun, Örebro kommun, 2018

Enkätundersökning Järntorget
Enkät till underlag för rapporten upprättad av projektgruppen i programva-

ran Menti distribuerades genom kommunens kanaler som Facebook, hem-

sidan, digitala affischtavlor och fysiska QR-koder på plats. Enkäten låg öp-

pen för allmänheten från mitten av maj till mitten av juni månad 2021. Totalt 

inkom 1195 svar.

Kartmaterial

Historiska kartor, Lantmäteriet

Intervjuer

Tf VD, City Örebro, 2021-04-28

Trafikplanerare, Örebro kommun, 2021-04-27

Vik strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun, 2021-04-30

Samordnare civila samhället, 2021-05-05

Gruppchef fältassistenter + två fältassistenter, 2021-05-05

Ansvarig tjänsteperson för markupplåtelser och torghandelsplats, 2021-

11-30

Rektor Karolinska skolan, 2021-05-05

Fastighetsägare, 2021-05-05

Representant Örebro föreningsråd, 2021-05-05

Näringsidkare vid Järntorget, 2021-08-02

Näringsidkare vid Järntorget, 2021-08-26

Tjänsteperson parkenheten, Stadsmiljö, 2021-09-22

Ordningsvakter, Avarn, 2021-08-27

Kommunpolis, 2021-05-05

Kollektivtrafikstrateg Region Örebro län, 2021-05-05 

 
Övriga källor
Nationellt kunskapscentrum för Platssamverkan https://platssamverkan.

org/ 

Samverkan i Nya Hovås - https://nyahovas.se/wp-content/uplo-

ads/2018/10/Nya-Hovas-kvaliteter.pdf
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Hanna:Fixar du denna?
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