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Vivalla

Området byggdes: 1967-1970

Antal lägenheter: 2 393

Antal invånare: 6 937 (2013)

Andel personer under 15 år: 35 %



Bakgrund

Vad tycker Örebroaren om Vivalla?
2008 gjordes en undersökning av

Affärsplan ÖBO
Befolkningssammansättningen i  Vivallas sydvästra 

del ska motsvara ett tvärsnitt av befolkningen i 

Örebro som helhet år 2015

ÖBOs generalplan för Vivalla
Skapades utifrån de framgångsfaktorer man 

identifierat i arbetet med att utveckla Markbacken



Vivalla i siffror (2012)
Vivalla ÖBO ÖK

Omflyttning 16 % 14 %

Utl. bakgrund 77 % 43 % 21 %

Utrikesfödda 53 % 31 % 15 %

Förvärvsarb 37 % 58 % 75 %

Disp. inkomst 193 000 kr 209 000 kr 306 000 kr

Andel trygga 60 % 80 %

Andel trivs 75 % 92 %

Köpoäng 1 789 2 581



Ca 600 mnkr….

Samarbetsavtal med 
SKANSKA om 4 år

Sex företag tävlade

Skallkrav 
arbetsmarknads-
satsning

Totalentreprenad –
strategisk partnering



Tre projekt Bevarandeprojektet

Hjärstaskogen

Framtidens kvarter



ÖBO bygger hållbart

$Social hållbarhet
Boinflytande,  trivsel och trygghet. 
Tillgängligheten ska öka och fysiska och mentala 
barriärer ska minska. Genom boendebyggande 
ökas den sociala och ekonomiska tryggheten

-Ekologisk hållbarhet
Minskad energiförbrukning, välja sunda 
material, minskad bilåkning 

-Ekonomisk hållbarhet
Lägre drift- & underhållskostnader, minskad 
skadegörelse genom ökad trivsel, ökade 
förvärvsinkomster genom boendebyggande



Visgatan



Kv Hjärstaskogen

Ändrad kvartersstruktur

Ny upplåtelseform – äganderätt

Sänkt enegiförbrukning från 210 
till 67 kWh/m² (Atemp)

Bygga för ett mindre bilberoende

Realtidsmätning på vatten & el

Gröna tak, LOD

Boendebyggarna 



Ledbelysning och energisnåla 
hissar



Solceller och solfångare



FTX och 
IMD



Gårdsvy

• Lodsystem för 
omhändertagande av 
vatten

• Regnvattenmagasin



Grönt energi 
tänkande

Sedumtak, plåt , tegel och 
träfasad.
Takpapp med högt miljötänk.
Aktiv betong.
Ny balkonglösning med på att 
skapa en privat zon.
Nya fönster och dörrar med u-
värde 0,9
Tilläggsisolerad fasad och tätat 
för minskat luftläckage.
Beräknad förminskning av 
energiförbrukning från 210 
kwh/år till 
66 kwh/år.



källsorteringen förbättras och sophanteringen bli 
mer välskött.”

Nya behållare, återvinning i 
Vivalla. Rent, snyggt och 
enkelt.



Visg 12 sektion



Olika planlösningar

3 rum och kök

Renoverat 

badrum

3 rum och kök

Renoverat kök + 

badrum

3 rum och kök

Ordinarie 

planlösning



Vy från nordväst



Vy från sydost



Översikt Visgatan



Gårdsmiljö hus 18-20



Vad är Boendebyggarna?
Målet är att 50-80 arbetslösa 
vivallabor ska få praktik, utbildning, 
anställning under projekttiden

Alla SKANSKAs underentreprenörer 
förbinder sig att vara med och ta 
emot Boendebyggare

Samarbete med Arbetsförmedlingen 
som finns på plats en dag/vecka i 
bodetableringen på Visgatan

Alla praktikanter får en introduk-
tionsutbildning och har en 
handledare knuten till sig

Projektet får inte ”drabba” 
hyresgästerna ekonomiskt



Varför Boendebyggarna?
Minska utanförskapet

Möjlighet att påverka sin 
boendemiljö

Få in en fot i arbetslivet

Självförsörjning

Ökat ansvarstagande

Ökade skatteintäkter

Minskade kostnader för försörjning-
stöd

Ökad mångfald på arbetsplatserna

Intyg från näringslivet



Hur går det?

Hittills har 7 boende fått praktik 
i projektet

3 av dem har fått en anställning

5 boende är i dagarna på väg in i 
projektet

Målet om att 50-80 boende i 
området ska få en plats i projektet 
kommer att nås!



Tack!
För mer information välkommen att kontakta någon av oss:

Ann Hermansson Alm, projektchef 0707-194334

Johnny Andersson, Byggprojektledare 0707-194366

Helena Hasslert, Projektkoordinator 0707-194440


