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År 2040: 200 000 – 220 000 Örebroare! 

• 20–30 000 nya bostäder

• 20–30 000 nya arbetsplatser

• 10–15 nya skolor & ca 30 nya förskolor

• 10 nya kultur- & fritidsanläggningar 

• Utökade handel & service

• Infrastruktur, parker & grönområden

Framtidens Örebro.

Nya möjligheter och utmaningar.

Växande städer kan skapa nya möjligheter 

för ekonomiskt tillväxt, samtidigt som sociala 

klyftor och påfrestningar på ekosystem 

måste minska. 
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RubrikLångsiktig hållbar utveckling
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Städer ställer nya krav 

som behöver bemötas 

på ett  ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt 

hållbart sätt. Tekniskt 

innovation utökar våra 

möjligheter för att 

lyckas.
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Rubrik

Med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus 

leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsområdet

Skapa förutsättningar för hållbara och smarta samhällen 

nu och för kommande generationer 
genom kloka lösningar med digitalisering som grund

Samhällsbyggnads uppdrag & riktning 
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Rubrik

Att utvecklas smart är inte valbart!

• Kommunövergripande digitaliseringsstrategi

• Det digitala samhällsbyggnad – smart stad/kommun

- En del av ordinarie utveckling

- Balans mellan leverans på grunduppdrag och 

utveckling/innovation

- Tre nivåer 

Innovativt utvecklingsarbete

Utveckling i nya stadsdelar 

Smarta arbetssätt

Strategiskt angreppssätt

1. Engagerade 

medborgare & näringsliv

2. Stärkta medarbetare

3. Innovativa lösningar

4. Smartare stad/kommun
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Nätverk och samarbeten

Regeringens strategiska innovationsprogram

- Smart Built environment

Digital samhällsbyggnadsprocess

- Viable Cities

Cities as a Platform, CaaP

- Drive Sweden

Örebro universitet - AI  och robotikcenter

EU-nätverk – Open and Agile Smart Cities (OASC)

Ett sammankopplat Örebro

Innovativt utvecklingsarbete
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Innovativt utvecklingsarbete

Kommunal digital tvilling

Ett sammankopplat Örebro – lokal IoT-strategi

Utveckling i nya stadsbyggnadsprojekt

Tamarinden – smart bostadsområde

BRT – Smart prio

Smarta arbetssätt

Digital översiktsplan

Digitala planprogram

Digitala detaljplaner

Digital bygglovsprocess 

3D-rutin

Engagemang & utveckling
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RubrikStruktur smart stad

Smart City Apps: 1, 2, 3, etc. (refining of

data)

Data layer Datapool         Internal static data

Network layer Lora / Wifi / Bredband / 4G+5G      - Internet

IoT layer IoT devices / wearables /vehicles/ external data

• Data ownership

• Open data

• Modularity

• Avoiding lock-in 

effects
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• Mäta trafikflöden (antal 

besökare/typ av mobilitet)

• Kartlägga rörelsemönster 

(digital desire lines/

identifiera hotspots)

• Parkering (lediga platser)

• Kategorisera 

beteendemönster 

(ex. slagsmål, trängsel, crowd

management vid evenemang)

• Farliga trafiksituationer 

(nästan krock)

• Input trafiksignals systemet

• Statistik till affärer 

(besöksstatistik)

Cities as a Platform

rörelsemönster multisensor
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I kombination med IoT ska bidra till: 

• Tillgång till teknisk dokumentation

• Analysera underhållsbehov

• Planera teknisk drift

• Verktyg för stadsplanering

• Samlad simulering och visualisering, ex. trafikflöden

• Visualisering i 3D, AR, etc. för ökad förståelse mellan aktörer

• Datadelning: för mer effektiva och kvalitativa interna processer och 

datadriven innovation

• m.m.

Digital tvilling
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Där människor möts och husen delar energi

Tamarinden – smart och hållbart stadsbyggnade

Åtta delmål:

- Smart byggnation

- Hållbar konsumtion

- Hållbar produktion

- Lagra Energi

- Smarta byggnader

- Smarta tillsammans

- Dela inom stad

- Kunskap för boende
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Tamarinden - Byggnader som reducerar, producerar & delar energi

Solceller

Värmepumpar

Elfordon

Batterier 

Områdesintern eldistribution ex. 

likströmsnät

Områdesintern värmedistribution

Lokal systemoperatör LSO

Vi kan inte ställa tekniska särkrav, enbart uppmuntra.

Kommunen är plattform
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Översiktlig panering – Digital ÖP

• Från PDF till interaktiv 

webkarta.

• Ökar tillgängligheten

• Möjliggör nya medier i 

ÖP:n
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Mina byggärenden

Komplettera ditt byggärende

Lämna svar vid grannehörande

Begäran om startbesked

Begäran om slutbesked

Ta del av beslut, sökande

Ta del av beslut, granne

Meddelande till handläggare

Bygglov – befintliga e-tjänster

• Ny e-tjänst sedan 2018
• Bank-ID
• Både för sökanden och för grannar
• Direktkoppling mot vårt 

ärendehanteringssystem

Och snart även:

• Utskick via mina meddelande (Kivra, 
myndighetspost)

• Visuell styrning – visualiserade 
ärendeflöden

• Atom – automatiseringar i 
bygglovsprocessen

• Digitala arbetsplatsbesök

Medborgare når e-tjänster genom ’mina sidor’ på orebro.se oavsett om 
man ansökt digitalt eller analogt. 



Vår stad.
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