
Örebro universitet 
HumUS-institutionen 
Kulturgeografi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från militär till civil användning 
 

Nedlagda militäretablissemangs infogande i stadsplaneringen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-uppsats i Kulturgeografi 
Vårterminen 2013 

 
 

Författare: Anna Nilsson 
Handledare: Mats Lundmark  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

2.1. Avgränsningar ....................................................................................................................... 2 

2.2. Disposition ............................................................................................................................. 3 

2.3. Termer ..................................................................................................................................... 3 

3.Metod, tillvägagångssätt och källkritik ................................................................................. 4 

4.Historisk bakgrund ................................................................................................................... 5 

4.1. Väster Park (T1) ..................................................................................................................... 8 

4.2. Grenadjärstaden (I3) ............................................................................................................. 8 

5.Forskningsläge och tidigare studier ....................................................................................... 9 

6. Fallstudie – Grenadjärstaden (I3) och Väster Park (T1) ................................................... 11 

6.1.1 Hur har överlåtandet av militäretablissemangen genomförts i svenska städer och 
hur förvaltas etablissemangen idag? ....................................................................................... 12 

6.1.2 Grenadjärstaden (I3) ......................................................................................................... 13 

6.1.3 Väster Park (T1) ................................................................................................................. 14 

6.2.1 Hur används militäretablissemangen i svenska städer idag? .................................... 15 

6.2.2 Grenadjärstaden (13) ........................................................................................................ 15 

6.2.3 Väster Park (T1) ................................................................................................................. 17 

6.3.1 Infogande i stadsplaneringen .......................................................................................... 18 

6.3.2. Grenadjärstaden (I3) ........................................................................................................ 18 

6.3.3 Väster Park (T1) ................................................................................................................. 19 

4. Slutsatser .............................................................................................................................. 20 

5.Sammanfattning ...................................................................................................................... 21 

6.Referenser ................................................................................................................................. 22 



5. Bifogade bilder .................................................................................................................... 23 

 
 
 



1 
 

1. Inledning 

 

Idag är den allmänna värnplikten i Sverige nedlagd och istället ersatt av en frivillig 

grundläggande militär utbildning.
1
 Nedläggning av värnplikten har tillsammans med ekonomiska 

åtstramningar i försvaret bidragit till ett överflöd av militäretablissemang runt om i landet. 

Många kommuner uppfattade militärens nedläggning som någonting negativt för kommunen 

med minskade skatteintäkter och arbetstillfällen samt svårigheter med att förvalta och omvandla 

militäretablissemangen till annan verksamhet. Många av de militäretablissemang uppförda efter 

år 1901 har utgått från samma typritningar. Dessa typritningar innefattar en kaserngård omringad 

av ett centralt kanslihus och två kaserner i söder samt en kasern i öster. Norr om kaserngården 

finns mindre byggnader så som gymnastiksal, matsal och olika typer av förråd och verkstäder.  

Innan statliga Vasallens grundande år 1997 föll ansvaret för förvaltningen av dessa 

etablissemang till hemkommunen, något som upplevdes som ett för stort ansvar för en kommun. 

Många gånger fanns varken kunskap eller ekonomiska medel för att omvandla etablissemangen. 

 

Jag har valt att undersöka hur Örebro kommun har infogat dessa områden i stadsplaneringen 

samt hur de förvaltas och vilken funktion områdena har idag. Mitt fokus ligger på de två 

nedlagda militäretablissemangen I3 (Grenadjärstaden) och T1 (Väster Park) i Örebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/161961 , hämtad 2013-04-19 

http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/161961
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur nedlagda militäretablissemang har 

införlivats i dagens stadsutveckling. Fokus kommer att ligga på de två nedlagda 

militäretablissemangen I3 (Grenadjärstaden) och T1 (Väster Park) i Örebro.   

 

Frågeställningar: 

1. Hur har överlåtandet av militäretablissemangen genomförts i svenska städer och hur 

förvaltas etablissemangen idag?  

2. Hur används militäretablissemangen i svenska städer idag? 

3. Hur har omvandlingen till Grenadjärstaden och Väster Park i Örebro genomförts, och hur 

har dessa områden hanterats i stadsplaneringen? 

 

2.1. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att fokusera på Örebros nedlagda militäretablissemang I3 

(Grenadjärstaden, OlausPetri 3:189) och T1 (Väster Park, Kv.Stormhatten, Mikaels församling).  

 

Grenadjärstaden (I3) är beläget i de norra delarna av centrala Örebro omringat av 

Fanjunkarevägen, Grenadjärgatan och Venavägen. Se karta i slutet av uppsatsen. Beslutet om 

nedläggning av värnpliktsverksamheten vid I3 kom år 1989 och genomfördes år 1992. Försvaret 

hade dock viss verksamhet kvar på området fram till år 2001. Den första detaljplanen över 

området efter militärens flytt kom år 1994, därför har jag valt att fokusera på tiden efter det. 

 

Väster Park (T1) återfinns i de västra delarna av staden, omringat av Älvtomtagatan, Karlsgatan 

och Lertagsgatan. Se karta i slutet av uppsatsen. T1:s militära verksamhet avvecklades redan 
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1927 men har mellan 1931 – 1981 använts som institution av Landstinget.
2
 Den första 

detaljplanen över området efter institutionens flytt kom år 1998, därför har jag valt att fokusera 

på tiden efter det. 

 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete geografiskt till att endast undersöka de delar av 

militäretablissemangen som är samlat kring kaserngården. Många gånger innehåller 

militäretablissemangen flera obebyggda övningsområden en bit bort från kaserngården. Dessa 

områden har många gånger också genomgått stora omvandlingar men har för den här uppsatsen 

avvisats p.g.a. platsbrist. Min uppsats avgränsas således till att undersöka 

kasernetablissemangens omvandling. 

 

2.2. Disposition 

 

Min uppsats kommer att börja med ett kortare kapitel där jag förklarar termer som ofta används i 

uppsatsen, detta för att göra det enklare för er läsare. Sedan följer ett kapitel där jag förklarar 

vilken metod jag valt att använda mig av samt hur jag gått tillväga vid sökningar inom ämnet. 

Kapitlet avslutas med att kritiskt granska mitt källmaterial. Därefter har jag valt att presentera 

den historiska bakgrunden, detta för att ni läsare enklare ska förstå den tidigare forskningen som 

presenteras i kapitlet efter. Kapitlet Historisk bakgrund är indelade i tre underrubriker där jag 

först behandlar frågan på nationell nivå för att sedan presentera frågan på lokal nivå med 

Grenadjärstaden och Väster Park som två separata underrubriker. Fallstudiedelen är indelad i tre 

delar för att återknyta till mina tre frågeställningar. Detta har jag gjort för att skapa ett bättre 

flöde och struktur i uppsatsen. Uppsatsen avslutas med slutsats och sammanfattning. De bilder 

och kartor jag hänvisar till inom parentes, återfinns längst bak i uppsatsen.  

 

2.3. Termer 

Här följer en uppradning av militärtermer som används löpande i texten. 

                                                 
2 Karl-Henrik Lindqvist, Boken om Västra Mark: en dokumentation över en avslutad vårdepok : Västra Marks 

sjukhus i Örebro 1931-1981 (Örebro 1983) 
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Kasernetablissemang: byggnad för permanent förläggning av militär trupp. 

Dragoner: som infanterister men stred till fots.
3
 

Grenadjärer: elittrupp.
4
  

Livregemente: elitregemente som formellt har till huvuduppgift att skydda kunglig person.
5
 

FO 51: försvarsområde Örebro. 

 

3.Metod, tillvägagångssätt och källkritik 

 

Min uppsats är en kvalitativ fallstudie med komparativa inslag, baserad på texttolkning, 

semistrukturerad intervju och observationer. Från början var tanken att jag skulle göra en 

kvantitativ undersökning där jag skulle kartlägga nedlagda militäretablissemang i Sverige och 

sammanställa vilka typer av verksamheter som istället hade utvecklats på områdena. Detta fick 

jag dock avskriva tidigt under arbetets gång då jag upptäckte att detta redan hade gjorts i 

kulturgeografiska uppsatser.  

 

Den kvalitativa metoden följs ofta av ett hermeneutiskt synsätt, så även i min uppsats. I det 

hermeneutiska synsättet påverkas studierna till stor del av forskarens värderingar, förförståelse 

och kontexten.
6
 Hermeneutiken strävar inte efter en absolut sanning och de anser att allt som är 

skapat av människan kan tolkas ex: litteratur eller arkitektur.  

 

För att få en djupare förståelse för hur etablissemangen har införlivats i stadsplaneringen har jag 

valt att genomföra en intervju och göra egna observationer i de två områdena. Intervjun gjordes 

med Stadsbyggnadskontorets planchef Ulf Nykvist eftersom han varit inblandad i detaljplanerna 

kring de båda militäretablissemangen. Vid intervjun har jag också varit medveten om den 

sanningsproblematik (svårigheterna att vara källkritisk) som finnas då intervjun behandlar en 

händelse som inträffat flera år tidigare, förhoppningsvis bidrar detaljplaner och sparade 

                                                 
3 Armémuseum, Riddargatan, Stockholm 
4 http://www.ne.se/sve/grenadjär, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-12. 
5  http://www.ne.se/sve/livregemente, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-12. 
6 Torsten Thuren, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm 2007), s. 103 

http://www.ne.se/sve/grenadjär
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dokument till att falsifiera eller bekräfta påståenden i intervjun. Observationer gjordes i både 

Väster Park och Grenadjärstaden för att få en egen uppfattning om områdenas rumsliga 

omvandling. Dessa observationer gjordes vid olika tillfällen, först för att observera arkitekturen 

och de ursprungliga byggnaderna på området, vid senare tillfälle besökte jag områdena för att 

observera de nybyggnationer som gjorts samt följa upp de visioner som påvisades i 

detaljplanerna.  

 

Jag har även använt mig av texttolkning, där jag har valt att tolka Grenadjärstadens detaljplaner 

från år 1999, 2001 och 2005 samt Väster Parks detaljplaner från år 1997, 2003 och 2006. Utöver 

detta har jag tolkat några av de minnesskrifter som finns över områdena.  

 

Till empirin har jag använt mig till stor del av tidigare forskning. I rapporten Återanvändning av 

försvarsfastigheter – slutrapport etapp 2 av FoU-projektet ”Återanvändning av 

försvarsfastigheter” används Grenadjärstaden (I3) som fallstudieexempel. Denna rapport är dock 

skriven år 1997 och jag anser att min uppsats fyller en viktig funktion för att fylla den 

tidsmässiga kunskapslucka som existerar på området. Vid tiden rapporten är skriven hade 

försvaret fortfarande viss verksamhet i Grenadjärstaden och någon större omvandling eller 

nybyggnation hade inte skett på området. 

 

Till den historiska bakgrunden har jag använt mig av minnesskrifter och information från 

Armémuseum i Stockholm.  

 

Jag har använt mig av Örebro biblioteks databaser för att söka efter lämpligt material till min 

uppsats. Sökord jag har använt mig av har varit: kaserner, militäretablissemang, Erik Josephson, 

kaserngård, försvar, försvarsnedläggning, Fortifikationsverket, värnplikt. Några böcker har 

funnits hos Örebro universitetsbibliotek men de flesta har jag fått fjärrlåna från olika bibliotek i 

landet. Tidigare uppsatser har jag hittat via DIVA med hjälp av ovanstående sökord. Dessa 

uppsatser fanns dock inte i fulltext så de har jag fått beställa via Stockholms universitet.  

 

4.Historisk bakgrund 
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I samband med införandet av den allmänna värnplikten år 1901 ökade trycket på att uppföra 

kaserner för att kunna inhysa det ökade antalet värnpliktiga runt om i landet.
7
 Tidigare var 

försvaret i Sverige indelat i tre typer; värvad trupp (livgarden, artilleri och specialförband), 

indelningsverket och värnpliktsarmén.
8
 Den värvade truppen logerade i kaserner, 

indelningsverket i soldattorp på hemorten samt på de så kallade mötesplatserna under somrarna 

tillsammans med värnpliktsarmén. Vid mötesplatserna fick soldaterna logera i tält eller enklare 

baracker, något annat ansågs inte behövas då soldaterna endast befann sig där under 

sommarhalvåret (Se bild 7).
9
 De militäretablissemang byggda innan 1901, där de värvade 

trupperna logerade, var ritade av olika arkitekter med olika syn på hur ett militäretablissemang 

bör fungera och se ut.
10

 Det finns dock gemensamma drag för dessa etablissemang, de är ofta rikt 

påkostade med många fasadutsmyckningar. Ett exempel på kasernarkitektur från denna tid är 

livgardet till hästs militäretablissemang (K1) i Stockholm, ritat av Erik Josephson 1897.
11

 Idag 

huserar Riksantikvarieämbetet i de väldiga lokalerna.   

 

Efter 1901 års beslut kom värnplikten att bli allmän och förlängdes till 240 dagar, vilket gjorde 

att indelningsverket avvecklades och ersattes med allmän värnplikt. Det krävdes nu fler 

militäretablissemang för att logera och utbilda värnpliktssoldaterna runt om i landet. Vid samma 

tid kom hygien och sanitära förhållanden att uppmärksammas, detta gjorde bl.a. att de tidigare 

mötesplatserna inte ansågs lämpliga för att förlägga värnpliktiga under längre tid än 

sommarhalvåret.
12

  Något som spädde på dessa åsikter var då hjärnhinneinflammation drabbade 

många soldater vid mötesplatsen i Sannahed – detta kopplades samman med osanitära 

bostadsförhållanden. För att kunna logera de ökade antalet värnpliktiga efter 1901 års beslut om 

allmän värnplikt krävdes ett stort nybygge av militäretablissemang runt om i Sverige. Förutom 

krav på ökade sanitära förhållanden krävdes också att militäretablissemangen placerades 

strategiskt runt om i landet. Detta skulle uppnås med närhet till viktiga noder men även med 

tillräcklig tillgång till fri terräng för att ha möjlighet att utbilda soldaterna. 

                                                 
7 Einar Lyth & Bengt Gustavsson, Försvar i Örebro län 1900-talet – Närkes militärhistoria III, (Örebro 1993), s. 
73. 
8 Ejnar Berg, Erik Josephson och svensk kasernarkitektur (Stockholm 1975) , s. 23 
9 Ejnar Berg , Kaserner, baracker och hyddor – svenskasoldatboningar under fyra århundraden (Stockholm 1981), 
s. 160 
10 E Berg, 1975, s. 42 
11 E Berg 1975, s. 65 
12 Lyth & Gustavsson, s.73 
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1901års byggnadsprogram påfordrade 44 nya militäretablissemang samt till- och utbyggnader av 

tidigare etablissemang. Ansvaret för att typritningar till dessa etablissemang gick till Erik 

Josephson, som tidigare ritat exempelvis Livregementet till hästs etablissemang (K1) i 

Stockholm.
13

 Ett militäretablissemang består ofta av ett 30-tal byggnader med logementen, 

kanslihus, gymnastiksal, matsal, markanterier/mäss, förrådsbyggnader och dyl.
14

  För att detta 

massiva bygge skulle bli av krävdes en noggrann planering vad gällande ekonomi, arkitektur och 

geografisk placering. Till skillnad från tidigare byggen tillsattes nu en grupp för att ansvara för 

att detta sköttes; arméns kasernbyggnadsnämnd. Staten, via Fortifikationsverket, krävde att 

kasernerna skulle vara stora med många våningsplan – för att kunna logera många soldater och 

spara in på de ekonomiska kostnaderna som medföljde vid byggande av flera kaserner (ex: en 

istället för flera husgrunder).
15

 Kasernernas fasader skulle inte utsmyckas lika rikt som de 

militäretablissemang byggda innan 1901års byggnadsprogram, detta för att hålla kostnaderna 

nere.
16

 Istället kom fasaderna att bestå av putsade ytor med enkla utsmyckningar. Kasernernas 

strikta arkitektur och dess fysiska storlek bidrog till att kasernetablissemangen kom att bli väldigt 

iögonfallande och i vissa fall förmedlade de en form av monumental känsla.   

 

För att undvika bombningar från luften ändrades tanken om militäretablissemangens geografiska 

placering efter första världskriget. Att placera militäretablissemang i närhet av städernas centrum 

upplevdes allt för riskabelt. De etablissemang som uppfördes förlades istället ofta en bit utanför 

städerna.  

 

Kalla kriget kom till att bli en vändpunkt för försvaret i Sverige, hotet utifrån upplevdes inte lika 

stort och försvaret kommer undan för undan att avrustas. Under 1990-talet reformerades 

invasionsförsvaret till ett insatsförsvar som skulle ha som mål att vara färre till antalet och mer 

flexibelt. Detta resulterade i nedlagda militäretablissemang runt om i Sverige. 

  

 

                                                 
13 E Berg, 1975, s. 71 
14 Berg, 1975, s.85 
15 E Berg 1975, s. 74 
16 E Berg 1975, s.74 
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4.1. Väster Park (T1) 

Efter den allmänna värnpliktens införande uppkom flera nya specialförband, ett av dessa är 

trängförbandet.
17

 I samband med detta kom förfrågning från staten om att förlägga Kungliga 

Svea trängkår till Örebro.
18

 Precis som vid andra kasernbyggen krävde staten att centralorten 

skulle erbjuda mark för bygget.
19

 Örebro valde att gå med på statens förslag och ställde mark i 

västra delen av staden till förfogande. År 1907 stod Svea trängkårs militäretablissemang klart. 

Bygget utgick från arkitekten Erik Josephsons ritningar för statens kasernetablissemang. 

Kasernetablissemanget består av ett stort logemente i tre våningar i den södra delen av området 

(se bild 2), samt mindre byggnader utspridda kring kaserngården. Utöver kasernetablissemanget 

uppfördes övningsområden väster om kaserngården (Trängen).   

 

Svea trängkårs militäretablissemang användes för militära ändamål fram t.o.m. 1927, då Svea 

trängkår flyttades till Linköping.
20

 Området överläts till Landstingets förvaltning, som valde att 

använda kasernetablissemangen för att starta Västra Marks sjukhus för sinnessjuka.
21

 Utöver de 

byggnader som redan fanns på området byggdes nya flyglar för att kunna expandera sjukhusets 

verksamhet och kaserngården gjordes om till grönskande park.
22

 Det fanns en diskussion om att 

Västra Marks sjukhus skulle ha manliga patienter men detta avskrevs då kaserngården ansågs för 

liten för att möta de manliga patienternas behov av fysiskt arbete. Kvinnor bedömdes däremot 

inte vara i samma behov av fysisk stimulans och skulle istället oftast befinna sig inomhus för att 

utföra hushållssysslor. Därför lämpade sig området bäst för kvinnliga patienter. Sjukhuset fanns 

kvar på området fram t.o.m. år 1981. 

 

4.2. Grenadjärstaden (I3) 

Innan införandet av den allmänna värnplikten fungerade bl.a. Sannahed utanför Kumla som 

mötesplats för Livregementets grenadjärer.
23

 Detta område ansågs dock inte längre möta de 

                                                 
17 Tomas Folcker, s. 20 
18 Lyth & Gustavsson, s. 111 
19 Tomas Folcker, s. 86 
20 Lyth & Gustavsson, s. 126 
21 Lyth & Gustavsson, s. 127 
22 Lyth & Gustavsson, s. 127 
23 NE, Livregementets grenadjärer 
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ökade sanitära krav som ställdes, inte heller ansågs den omgivande terrängen vara tillräcklig för 

verksamhetens övningar. 
24

 Istället startade diskussioner om att förflytta verksamheten till 

Örebro. Att förlägga verksamheten till Örebro skulle ge ett försprång geografiskt med närhet till 

viktiga noder så som Hjälmaren, Svartån och stambanan.
25

 År 1906 beslutades det att förflytta 

verksamheten till Örebro, där ett helt nytt militäretablissemang skulle uppföras.
26

 Eftersom 

Örebro stad redan ägde mark i de norra delarna av staden valdes denna mark ut åt staten för att 

bygga det nya kasernetablissemanget. I början av 1900-talet bestod detta område av landsbygd 

med några få bondgårdar och bostäder.  

 

År 1913 stod I3 klart för användning. Kasernetablissemanget bestod av tre logementen döpta 

efter tre kända svenska slag: Lund, Narva och Klizow. Mellan Lund och Narva uppfördes 

Kanslihuset, vilket blev det första en besökare möttes av vid inträde på området söder ifrån. Alla 

fyra kaserner består av fyra våningar med strama arkitektuella drag. Lund, Narva och Klizow 

saknar fasadsmyckningar till skillnad från Kanslihuset men alla kaserner har samma puts i varm 

beige (se bild 5). Norr om kaserngården uppfördes bl.a. gymnastiksal, markanteri, matsal samt 

förråd och verkstäder. Utöver kasernetablissemanget uppfördes övningsområden norr och 

nordost om kaserngården. 

 

År 1989 kom beslutet om att avveckla I3:s värnpliktsverksamhet. Denna verksamhet avvecklades 

år 1992 men viss militär verksamhet fanns kvar på området fram till år 2001.  

 

 

5.Forskningsläge och tidigare studier 

 

Stefan Norberg har skrivit C-uppsatsen Återanvändning av försvarsfastigheter – från 

militäretablissemang till stadsdelar (Stockholms universitet 2010). Där kartlägger Norberg de 

militäretablissemang som statliga Vasallen AB har förvärvat, sålt eller ägt mellan år 1997-

                                                 
24 Lyth & Gustavsson, s. 20 
   Tomas Folcker s. 19 
25 Lyth & Gustavsson, s. 24 
26 Lyth & Gustavsson, s. 29 
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2010.
27

 Norberg kartlägger dessa genom att kategorisera varje militäretablissemangs nuvarande 

användningsområde samt dess framtida visioner. Utöver kategoriseringen och kartläggningen av 

nedlagda militärregementen mellan 1997-2010, undersöker Norberg även vilka faktorer som 

påverkar den nya användningen.
28

 Norberg utgår från en modell för återanvändning av 

försvarsfastigheter, designad av Ragnvi Josephsson och Ulf Ranhagen. Josefsson och Ranhagen 

har skrivit rapporten Återanvändning av försvarsfastigheter – lägesrapport av Fou-Projektet 

(Stockholm 1996). Modellen visar vilken typ av yttre omvärldsfaktorer som påverkar 

förändringsprocessen av etablissemang, enligt författarna är det läget, efterfrågan, institutionella 

förhållanden och intressen som påverkar.
29

 Norberg väljer att göra en fördjupning i dessa 

faktorer för att kunna förklara återanvändningen av de undersökta militäretablissemangen. I 

uppsatsens slutsats framkommer det att de flesta av de undersökta militäretablissemangen har 

som vision att ha en blandad fysisk stadsmiljö med arbetsplatser, service, boende, utbildning 

samt natur- och fritidsverksamheter. 

 

Josefsson och Ranhagens rapport (Stockholm 1996) är en lägesrapport finansierad av 

Byggforskningsrådet (BFR) och Fortifikationsverket (FORTV). Rapporten är skriven med syfte 

att förmedla översiktlig kunskap om etablissemangens avveckling och avyttring, samt bidra som 

verktyg till en lyckad omvandling av institutionsområden. Författarna har kartlagt de 

etablissemang som blivit nedlagda mellan år 1970 och 1995. De har undersökt hur 

etablissemangen används idag (1996), vilka nya funktioner som inryms och vilken variation det 

är på dessa funktioner. Enligt Josefsson och Ranhagen är det fyra faktorer som spelar stor roll för 

återanvändningen; efterfrågesituationen, läget sett ur olika aspekter, bebyggelsens och 

infrastrukturens funktionella och tekniska möjligheter och begränsningar samt aktörer med idéer 

och intresse. Rapporten efterföljs av Återanvändning av försvarsfastigheter – slutrapport etapp 2 

av FoU projektet ”Återanvändning av försvarsfastigheter” (Stockholm 1997) av Cecilia 

Häckner och Ulf Ranhagen. Denna rapport är den avslutande delen av projektet, där författarna 

gjort nio fallstudier över nedlagda militäretablissemang i Sverige. De har studerat etablissemang 

                                                 
27 Stefan Norberg, Återanvändning av försvarsfastigheter – från militäretablissemang till stadsdelar (Stockholms 
universitet 2010), s. 25. 
28 Norberg s. 35 
29 Norberg s.18  
  Josefsson & Ranhagen 1996, s.11 
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i Jönköping, Uppsala, Hässleholm, Linköping, Örebro, Kristianstad (två stycken etablissemang) 

och Kalmar. 

 

C-uppsatsen Tre nedläggningar – studier av försvarets påverkan på marken som försvaret 

lämnat i Kristinehamn, Uppsala och Järvafältet (Stockholms universitet 2012) författad av 

Alexander Frank är fokuserad på tre specifika militäretablissemang. Frank undersöker hur 

försvaret under olika tidsperioder har kunnat påverka kommuner och andra samhällsinstanser 

som varit intresserade av militäretablissemangets mark.
30

  

 

Magnus Jakobsson har skrivit licentiat avhandlingen Militär avveckling – problem eller 

möjlighet? (Uppsala universitet 2010) där syftet är att undersöka vilka effekter nedläggningar av 

militäretablissemang har haft på kommun- och individnivå.
31

 Jakobson säger att nedläggningar 

oftast förknippas med negativa effekter för en kommun men att denna nedläggning egentligen 

skulle kunna leda till något positivt med bl.a. frigörelse av attraktiv mark och förändrad 

kommunimage.
32

 Under 1990-talet gjordes stora förändringar inom försvaret i Sverige, vi gick 

från ett stort invasionsförsvar till ett mindre och mer flexibelt insatsförsvar. Därför har Jakobson 

valt att undersöka kommuner som drabbats av nedläggningarna under åren 1999/2000. 

Undersökningen är inriktad på de ekonomiska konsekvenserna för kommun och individer vid 

nedläggning av militäretablissemang. I slutsatsen visar Jakobsson att effekterna på kommunnivå 

inte blir särskilt tydliga medan de på individnivå kan uppfattas som negativa i form av oro, 

osäkerhet och personliga svårigheter. 

 

 

6. Fallstudie – Grenadjärstaden (I3) och Väster Park (T1) 

 

                                                 
30 Alexander Frank, Tre nedläggningar – studier av försvarets påverkan på marken som försvaret lämnat i 

Kristinehamn, Uppsala och Järvafältet (Stockholms universitet 2012), s.3 
31 Magnus Jakobsson, Militär avveckling – problem eller möjlighet? (Uppsala 2010), s. 14 
32 Jakobsson s. 15 
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Kalla krigets slut var en brytpunkt för det svenska försvaret, under 1990-talet reformerades 

invasionsförsvaret till ett insatsförsvar som skulle ha som mål att vara färre till antalet och mer 

flexibelt. 
33

 Mellan år 1990-2005 avvecklades därför 23 baser i Sverige, detta gjorde att många 

militäretablissemang runt om i landet blev överflödiga.
34

 De flesta etablissemang byggda fram 

till första världskriget är byggda nära viktiga noder samtidigt med obebyggd terräng kring 

kasernetablissemanget för militära övningar. När dessa etablissemang byggdes låg de i utkanten 

av centralorterna, idag har dessa orter på många håll vuxit runt etablissemangen och marken har 

blivit till attraktiv stadstomt med stora ytor.  

 

6.1.1 Hur har överlåtandet av militäretablissemangen genomförts i svenska städer och hur 

förvaltas etablissemangen idag?  

Många av de nedlagda militäretablissemangen i Sverige innehar attraktiv tomtmark för kommun, 

näringsliv och privatpersoner. Det som kan upplevas som ett problem för att förvalta dessa 

områden är det faktum att de flesta byggnader i dessa etablissemang idag har olika grader av 

bevarandemärkning på sig (olika typer av Q-märkning). Detta betyder att byggnaderna är viktiga 

att bevara för framtiden och på så sätt inte får lov att rivas eller förändras.  

 

Även detaljplanerna kan vara begränsande för förvaltningen av områdena. Detaljplanen sätter 

bl.a. riktlinjer för vilken typ av verksamhet som är lämplig för området. I detaljplanen för 

Grenadjärstaden finns bl.a. beskrivningar av vilka typer av fasad- och takmaterial som får 

användas på fastigheterna. Utöver detta finns dock ett separat gestaltningsprogram som skall 

fungera som riktlinjer för övriga element på området så som ex: armaturer och staket. Detta då 

det anses extra viktigt med enhetliga element för att behålla områdets karaktär för framtiden.
35

   

 

Fortifikationsverket (FORTV) är den myndighet som förvaltar försvarsfastigheterna i Sverige. 

När försvaret säger upp fastigheter är FORTV ansvariga för att lägga ut fastigheterna till 

försäljning om inte någon annan myndighet eller kommun är intresserade av dem.
36

 När stora 

                                                 
33 Jakobsson, s.13 
34 Jakobsson, s. 13 
35 Detaljplan för Grenadjärstaden år 2001 
36 http://www.fortv.se/sv/Om-oss/Uppdrag/ 2013-04-10 

http://www.fortv.se/sv/Om-oss/Uppdrag/
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åtstramningar gjordes inom försvaret efter Kalla kriget upplevdes det som ett problem på många 

håll att kommunerna fick ansvara för de avvecklade militäretablissemangen. Att omvandla och 

förvalta områdena kostar mycket pengar och tar ofta lång tid, något som var svårt att manövrera 

för flera kommuner. Statliga Vasallen grundades därför år 1997, bl.a. med syfte att förvalta och 

omvandla försvarsfastigheter.
37

 Vasallen köper upp de försvarsfastigheter som kommunerna 

tackar nej till att överta. När Vasallen övertar förvaltningen, omvandlar de fastigheterna från 

militär- till civil verksamhet och säljer dem sedan vidare. Idag äger Vasallen flera av de nedlagda 

kasernetablissemangen runt om i landet. År 2009 beslutade riksdagen att Vasallen inte längre 

bara skulle förvalta försvarsfastigheter, något som breddade Vasallens inriktning.
38

  

 

Josefsson och Ranhagens kartläggning av de etablissemang som avvecklats mellan år 1970 och 

1995 visar att omvandlingen av dessa etablissemang många gånger har haft brister. Dessa brister 

har varit mestadels varit; lång avvecklingstid, låg intäkt för säljaren, oklarheter om objektets 

tillstånd och användbarhet samt små möjligheter för privata intressenter att få besked om möjlig 

markanvändning. 
39

 Eftersom denna rapport slutfördes år 1996 har författarna inte haft möjlighet 

att jämföra förvaltning och omvandling av militäretablissemang efter Vasallens tillkomst. Det 

kanske rent av är så att denna rapport låg till grund för tillkomsten av Vasallen, då rapporten var 

finansierad av FORTV och Byggforskningsrådet.  

 

6.1.2 Grenadjärstaden (I3) 

 

Örebro hade vid slutet av 1980-talet växt, och omringade det centralt belägna 

kasernetablissemanget. Övningsområdena låg som en barriär åt nordost, i vägen för stadens 

spridning mot Hjälmaren. I3 hade redan under 1970-talet varit mål för försvarets åtstramningar 

då regementet hotades av flytt till Arvidsjaur, den gången blev regementet kvar i Örebro. År 

1989 kom dock försvaret med det slutgiltiga beslutet om avrustning. Riksdagen beslutade 14/12-

89 att grundutbildningen på I3 skulle avvecklas. Detta skulle upphöra senast år 1992.
40

 

                                                 
37 http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/om-vasallen.html 2013-04-10 
38 http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/om-vasallen/historik.html 2013-04-10 
39 Josefsson & Ranhagen, s. 6 och 46 
40 Lyth & Gustavsson, s. 435 

http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/om-vasallen.html
http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/om-vasallen/historik.html
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Livregementets grenadjärer omvandlades till ett försvarsområdesregemente (Fo51). Försvaret 

kom därför att ha viss verksamhet kvar på området fram till år 2001 (de använde sig då av 

Kanslihuset och mindre förrådsbyggnader).  

 

Vid nedläggningen kom Örebro kommun att anmäla sitt intresse för området hos FORTV. 

Örebro kommun köpte området år 1992. Asplunds bygg förvaltade området under en tid innan 

kommunen övertog år 1997, genom kommunens egna bolag Bo 92. Bo 92 ändrade namn till 

Grenadjärstaden AB för att år 2003 övertas av det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten.
41

 

Örebroporten har som syfte att utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv.
42

 Från början 

ägde Örebroporten 24 247 kvm av militäretablissemangen men har undan för undan sålt av delar 

av sitt bestånd.
43

 Idag äger Örebroporten 12 300 kvm uthyrbar yta av militäretablissemanget: 

Kanslihuset, Klizowhuset, gymnastiksalen, matsalen, MartinMutters lokaler samt tre mindre 

fastigheter på Småföretagargatan.
44

 De övriga fastigheterna ägs bl.a. av HSB (köpte tomtmark år 

2007), Livgrenadjären i Nerke AB (köpte kasernen Lund år 2006), Krafft Måleri (köpte två 

fastigheter på Beväringsgatan år 2004) och Byggtema i Örebro AB (köpte tomtmark år 2009).
45

   

 

6.1.3 Väster Park (T1) 

 

Regementet i Väster Park avvecklades redan år 1927. Området övertogs då av Örebro Landsting 

och användes fram till 1981 som sinnessjukhus. Landstinget sålde kasernetablissemanget i mitten 

på 1990-talet då JM bygg tog över stora delar av området.
46

 Örebro kommun har inte haft någon 

inblandning i ägandeförhållandet av området utan istället har privata aktörer valt att överta 

förvaltningen då landstinget sålde. 

 

 

                                                 
41 Sammanfattning, årsberättelse Örebroporten 2009, 
http://www.orebroporten.se/1/1.0.1.0/11/Sammanfattning_2009.pdf 
42 http://orebroporten.se/1/1.0.1.0/5/1/ , 2013-05-14 
43 Årsredovisning för Örebroporten år 2004  
44 Årsredovisning för Örebroporten år 2012 
45 Årsredovisningar för samtliga år 
46 Detaljplan för Kv. Stormhatten, Västra Mark, 1997, s. 7 

http://www.orebroporten.se/1/1.0.1.0/11/Sammanfattning_2009.pdf
http://orebroporten.se/1/1.0.1.0/5/1/
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6.2.1 Hur används militäretablissemangen i svenska städer idag? 

De nedlagda militäretablissemangen runt om i landet har idag olika funktioner. Flera av 

etablissemangen har omvandlats till civilverksamhet och några används fortfarande till 

militärverksamhet. Några omvandlingar har blivit omtalade, så som A6 i Jönköping. A6:s 

militära verksamhet avvecklades år 1982 och försvaret ansåg att kasernetablissemanget borde 

rivas.
47

 Jönköpings kommun var dock intresserat av att spara vissa av fastigheterna och istället 

omvandla dem. Politikerna i kommunen tyckte att en omvandling för att gynna externhandeln 

skulle vara bra för kommunen, då stora kedjor skulle få möjlighet att etablera sig i kommunen – 

vilket skulle bidra till fler skatteintäkter och arbetstillfällen. Etablissemanget hade länge varit en 

bromskloss för motorvägen genom Jönköping, politikerna i kommunen löste nu detta med att dra 

E4:an genom hela etablissemanget. Idag inhyser A6 ett handelsområde där motorvägen går 

genom området. A6 har antagit en helt ny skepnad och öppnat upp för lösningar som tidigare var 

omöjliga att förverkliga då etablissemanget har fungerat som en slutet rum som begränsat 

stadens möjligheter till att växa.  

 

Militäretablissemangets omvandling i Jönköping är dock ovanligt, de flesta nedlagda 

etablissemang har omvandlats till områden med blandade verksamheter. Norbergs uppsats späder 

på denna teori, enligt hans kartläggning har de etablissemang som förvärvats av Vasallen mellan 

år 1997 – 2010 omvandlats till områden med blandad fysisk miljö där service, bostäder och natur 

samsas om det fysiska rummet för att bidra till en miljö som är levande under dygnets alla 24 

timmar.  

 

6.2.2 Grenadjärstaden (13) 

 

I3 stämmer väl in på Norbergs teori om att de flesta etablissemang som förvandlas idag har som 

mål att omvandlas till områden med blandad fysisk miljö där service, bostäder och natur samsas. 

                                                 
47 Häckner & Ranhagen, s. 70f 
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Detaljplanerna över området från år 1999 och 2001 visar på tidiga planer om ett område med 

blandade verksamheter och med trädgårdsstaden/småstaden som förebild för områdets fysiska 

rum.
48

 I Detaljplanen från 2001 står det skrivet: 

 

”Målsättningen är att Grenadjärstaden skall bli en integrerad del av den omgivande staden. Vägar inom området 

skall formas som gator, naturområden skall få parkkaraktär, stigar skall bli gångvägar.  

Befintliga och nya byggnader skall tillsammans skapa tydliga gatu-, torg- och gårdsrum. Alléer och klippta häckar, 

olika markbeläggningar och kantsten kan tydliggöra gränserna mellan de olika rummen …. Småföretagargatan har 

den traditionella småstaden som förebild. Här blandas boende och verksamheter. … Husen placeras så att de bildar 

tydliga gatu- och torgrum. Alléer längs infartsgator. Bebyggelsen består till huvudsakligen av markbostäder. En 

trädgårdsstad ”.
49

 

 

I detaljplanen från 1999 poängteras att en ökad bostadsdel på området skulle ge området mer liv 

och rörelse under dygnets alla timmar, detta då området sedan nedläggningen av regementet 

innehaft mestadels verksamheter aktiva under dagtid. Under 2001 beslutas det att möjligheter 

skall finnas till att förtäta både kaserngården och Småföretagargatan (norra delen av 

kaserngården där fd. matsal, gymnastiksal och förråd och verkstäder finns). Förtätningen skall 

bidra till möjligheter att bygga fler bostäder på kaserngården samt att förstärka gaturummet på 

Småföretagargatan. Det finns dock stränga förmaningar om att dessa bostäder skall harmonisera 

med de befintliga byggnaderna på området för att förstärka den unika karaktären inom området.  

 

Kaserngården består av en grusad gårdsplan, detta är kvar sedan regementet fanns på området – 

då kaserngården var viktig att vara körbar för grenadjärernas motordrivna fordon. I detaljplanen 

från 2001 (den gällande) anges det dock att delar av kaserngårdens stora rum skall omformas till 

park med gröna ytor, flera träd och vattenspegel. Detta för att skapa tydliga gatu-, torg- och 

gårdsrum samt bidra till rekreationsområde för de boende. 

 

I3 som under många år har varit ett slutet rum avskilt från allmänheten har idag fått nya 

genomfartsleder vilket bidragit till att området upplevs mer öppet och tillgängligt. Eftersom 

kasernerna är fristående från varandra finns ”hålrum” i kasernetablissemanget som inte blivit 

                                                 
48 Detaljplaner för Grenadjärstaden Olaus Petri 3:189, år 1999, 2001 och 2005. 
49 Detaljplan för Grenadjärstaden Olaus Petri 3:189, år 2001, s. 2f 
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förtätad av ny bebyggelse eller någon annan form av fysisk barriär. Dessa ”hålrum” tycker jag 

bidrar till en känsla av ett område där allmänheten har lov att röra sig utan problem. 

 

Citatet tidigare i detta kapitel, från detaljplanen över Grenadjärstaden år 2001, stämmer väl in 

med områdets karaktär idag. Området består idag av blandade verksamheter samt bostäder. 

Kasernen Lund har byggts om invändigt (delvis utvändigt) för att inhysa bostäder. I Kanslihuset 

finns Stadsarkivet. Narva inhyser bl.a. Länsarvet och Klizsow idrottsverksamhet. Det finns tre 

punkthus med bostäder på kaserngården, byggda under 2000-talet. De låga fastigheterna kring 

Småföretagargatan inhyser idag mindre verksamheter som ex: Konstskolan, café och 

kontorshotell. Norr om Småföretagargatan har olika typer av bostäder byggts; mindre villor, 

radhus och bostadsrätter (se bild1)  

  

6.2.3 Väster Park (T1) 

 

Till skillnad från Grenadjärstaden har Väster Park inte en grusad kaserngård. När Landstinget 

uppförde sinnessjukhus på området ansåg de att en grönskande park var nödvändigt för 

rehabilitering av patienterna. Därför anlades träd, gräs och växter på den tidigare grusade 

kaserngården. Detta gav området ett mjukare intryck än den tidigare strama karaktären som 

infunnit sig med den kala kaserngården tillsammans med de monumentala kasernfastigheterna. 

Området är inte lika tätt förtätat som ex: Grenadjärstaden, här är det luftigt och den frodiga 

parken upptar stora delar av området. Utöver de ursprungliga fastigheterna på området 

(kasernetablissemanget och de utbyggda flyglarna) har punkthus byggts på området. Dessa 

nybyggda fastigheter uppfördes för att bidra till fler bostäder på området.
50

 Fastigheterna 

förvaltas av Bostadsrättsföreningen Linden och består av fastigheter på max fem våningar. De 

har liknande arkitektur som de befintliga kasernerna med putsade ytor i beige, gröna 

fönsternischer i nyklassicism utan utstickande fasadutsmyckningar (se bild 3 och 4). 

 

De ursprungliga byggnaderna i Väster Park bildar inte ett naturligt rum runt kaserngården som 

kasernetablissemanget gör i Grenadjärstaden.  Kasernetablissemanget i Väster Park är däremot 

                                                 
50 Detaljplan för Kv. Stormhatten. Västra Mark, år 1997. 



18 
 

till viss del inhägnat, den östra sidan av området avgränsas tydligt med ett högt galler med 

låsförsedda grindar. Den norra delen avgränsas med staket men här finns dock mindre passager 

för att ta sig in på området. Den södra delen avgränsas tydligt med en asfalterad bilparkering. I 

väster byggs det fortfarande och därför finns där ingen tydlig fysisk avgränsning ännu. Denna 

fysiska avskärmning upplevde jag som ett skapande av en privatsfär för de boende i området. Att 

som utomstående befinna sig på området känns som att göra intrång. 

 

Området består idag av bostäder i de nybyggda fastigheterna och annexen på den gamla 

kaserngården. Paviljonger har uppförts för att inhysa dagisverksamhet på området (Nattis).  

 

6.3.1 Infogande i stadsplaneringen 

 

Statliga Vasallen har som mål att omvandla de nedlagda militäretablissemangen till en levande 

stadsdel med hjälp av olika verksamheter och boendeformer på området.
51

 Vasallen har dock inte 

haft ansvaret för alla nedlagda militäretablissemang, många av de etablissemang nedlagda innan 

år 1997 har kommunen fått ansvara för. Hur de olika kommunerna har infogat etablissemangen i 

stadsplaneringen varierar.   

  

6.3.2. Grenadjärstaden (I3) 

Nykvist poängterar vikten av att Örebro kommun från början förvärvade militäretablissemanget 

efter avvecklingen av värnpliktsverksamheten år 1992. Detta gjorde bl.a. att kommunen kunde 

tillsatta en verksamhetsgrupp (Bo 92/Grenadjärstaden AB) som inventerade och utvärderade 

området för att utarbeta en framtida vision för området. Trots denna verksamhetsgrupp var 

arbetet väldigt händelsestyrt fortsätter Nykvist, det är inte ofta ett sådant stort område nära 

centrum öppnas upp för ny verksamhet så arbetssättet var nytt. 

 

Det fanns aldrig några planer på att riva kasernetablissemanget berättar Nykvist. Kommunen 

ansåg från första början att fastigheterna var viktiga att behålla för framtiden trots att ingen av 

                                                 
51 http://www.vasallen.se/ 2013-04-10 

http://www.vasallen.se/
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fastigheterna ansågs vara av riksintresse, något som inte var självklart bland andra kommuner 

som övertog förvaltningen av liknande områden. Idag är kasernerna tillsammans med flera av 

fastigheterna på Småföretagargatan Q-märkta av kommunen (se bild 6).
52

  

 

Örebro kommun ansåg även att det var viktigt att planera för blandade verksamheter på området 

för att få en levande stadsdel. Att blanda service och bostäder för att undvika ett homogent 

område med bara en typ av verksamhet ansågs vara det bästa alternativet. Att planera för en 

Trädgårdsstad/Småstad var något som växte fram enligt Nykvist. Arbetsgruppen som ansvarade 

för att utarbeta en detaljplan för Grenadjärstaden mottog förslag från arkitekter och besökte 

området för att själva bilda sig en uppfattning. Nykvist, som själv deltog i arbetsgruppen, säger 

att det kändes naturligt med ett område med täta gaturum och grönska blandat med en låg 

bebyggelse (förutom punkthusen på kaserngården).  

  

 

6.3.3 Väster Park (T1) 

 

Inför omvandlingen av Väster Park berättar Nykvist att arbetsgruppen på Stadsbyggnadskontoret 

utgick från parkrummet vid utformandet av detaljplanen. Parken hade sedan anläggningen under 

1930-talet haft tid att utvecklas till en grönskade och frodig oas i den annars tätbebyggda västra 

stadsdelen. Arbetsgruppen ansåg därför att parken var viktig att ta hänsyn till, för att kunna bidra 

till rekreation och aktiviteter för de boende kring området. Inventering gjordes över träden i 

parken för att kunna bedöma hur framtida detaljplan över området skulle kunna genomföras utan 

att behöva ta ner friska träd och växter.
53

  

 

Området hade efter militärens avveckling vid slutet av 1920-talet använts som sjukhus i 

Landstingets regi. Då sjukhuset inriktade sig på patienter med psykiska störningar var området 

avskärmat med stängsel och låsta portar fram till 1980-talet. Nykvist berättar själv i intervjun om 

sina personliga upplevelser från området när han som ung rörde sig i området: 

                                                 
52Detaljplaner över Grenadjärstaden 
53 Detaljplan år 2003 
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”… fast jag minns ju grindarna och staketen och allt... när man cyklade förbi när man var liten .. det var ganska 

fängelseaktigt.. ” 
54

 

 

Denna avskärmning under många år har gjort att infrastruktur och bebyggelse har hittat lösningar 

trots områdets funktion som barriär i den västra delen av staden. När området öppnades efter 

sjukhusets flytt fanns redan välfungerande infrastruktur kring området, detta gjorde att 

arbetsgruppen för detaljplanen inte behövde ställas inför frågan om att dra någon form av allmän 

infrastruktur genom parkrummet. De intressenter som hörde av sig och var intresserade av att 

utveckla området, då en ny detaljplan skulle skapas under år 1997, var enligt Nykvist till stor del 

byggherrar som ville uppföra bostäder på området. Nykvist fortsätter med att berätta att 

arbetsgruppen redan från starten var inriktad på en detaljplan som var inriktad på bostäder. 

Parkrummet var något som enligt Nykvist bäst lämpade sig för att omringas av just bostäder, 

någon annan diskussion kom aldrig upp.  

 

 

4. Slutsatser 

Den största skillnaden mellan Grenadjärstaden och Väster Park är storleken. Trängkårens 

etablissemang byggdes inte lika stora som livgrenadjärernas, mycket p.g.a. antalet trupper. 

Övningsområdena för Väster Park omvandlades redan under 1930-talet då militären flyttade till 

Linköping. Grenadjärstaden hade större och fler övningsområden som användes av militären 

fram till 2000-talet.  

 

Förvaltningen av områdena har sett olika ut, Grenadjärstaden köptes av Örebro kommun i början 

av 1990-talet och kommunen har på så sätt haft stor inverkan på hur området har omvandlats. 

Stora delar av området ägs idag fortfarande av kommunen via kommunens fastighetsbolag 

Örebroporten. Kommunen har på så sätt haft stor påverkan på vilka som har fått etablera sig och 

bygga på området, eftersom det är kommunen själva som väljer vilka som ska få köpa. När 

militären avvecklade sin verksamhet år 1927 i Väster Park övertogs området av Landstinget i 

Örebro, det är först efter sjukhusets flytt som kommunen haft möjlighet att med hjälp av 

                                                 
54 Intervju med Ulf Nyqvist, 2013-05-22 
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detaljplaner påverka områdets omvandling. Kommunen har dock inte gått in som ägare av 

området som de gjort vid Grenadjärstaden. Enligt Nykvist har detta att göra med storleken, 

Väster Park är ett relativt litet område (jämfört med Grenadjärstaden) som inte är lika svåra att 

omvandla som många lokaler i Grenadjärstaden. 

 

Jakobsson påvisar att det på flera håll till början upplevs som någonting negativt då 

militäretablissemang blir varslade om nedläggning, flera kommuner uppfattar nedläggningen 

som ett svek från staten och invånarna känner ofta oro och osäkerhet.
55

  Denna oro är på många 

platser inte befogad enligt Jakobson, då många nedlagda etablissemang omvandlas till livliga 

stadsdelar med nya verksamheter och inkomster. Dit kan även Grenadjärstaden och Väster Park 

räknas. 

 

Norberg skriver i sin slutsats att de etablissemang statliga Vasallen har förvaltat har omvandlats 

till etablissemang med blandade verksamheter, service, bostäder och natur. Denna blandning av 

funktioner har även jag uppfattat i Örebro kommuns omvandling av Grenadjärstaden som idag 

består av bostäder, mindre grönområden, service, kontor och skolverksamhet. Viss blandning i 

funktionen syns även i Väster Park men huvuddelen av området består av bostäder, vilket gör att 

området känns mer slutet än Grenadjärstaden.  

 

 

  

5.Sammanfattning 

 

Grenadjärstaden (I3) och Väster Park (T1) är i dag två levande stadsdelar i Örebro. De två 

regementena har tagit olika vägar till dagens utformning och förändrats på olika sätt under tidens 

gång. Det gemensamma för de två områdena är att de har fått behålla sin militära karaktär med 

strikt arkitektur och monumentala byggnader utan konkurrerande fastigheter. 

 

                                                 
55 Jakobsson, s. 36 
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Grenadjärstaden har öppnat upp området med genomfartsled och saknar fysiska barriärer i form 

av stängsel eller staket. Väster Park upplevs idag som ett mer stängt område – mycket p.g.a. att 

det inte finns någon genomfartsled och att stora delar av området är omgärdat av fysiska 

barriärer i form av stängsel eller staket. 

 

Båda områdena är idag en del av staden, de har båda införlivats med idén om Trädgårdsstaden, 

där grönområden, trånga gaturum och låg bebyggelse är i fokus.  
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Bild 1, fotograferad 2013-05-20.  

 

Blandad bebyggelse norr om 

Småföretagargatan. Villor samt 

radhus i två våningar. 

 

Bild 2, fotograferad 2013-05-19. 

 

Logementet i Väster Park, 

fotograferat ifrån söder. 
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Bild 3, fotograferade 2013-05-20. 

 

Till vänster närbild på ett av 

logementens fönster. Till höger 

närbild på ett av de nybyggda 

punkthusens fönster och fasad. 

Bild 4, fotograferad 2013-05-20. 

 

Tre av de nybyggda punkthusen. 

Till vänster om den grusade 

gångvägen finns parken. 
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. 

Bild 5, fotograferad 2013-05-20. 

 

Grenadjärstadens 

kasernetablissemang. Byggda efter 

typritningar med Kanslihuset i 

mitten och logementen vid sidan 

om. Gräsytorna och parken i 

mitten är anlagda efter 

militärverksamhetens nedläggning. 

Bild 6, fotograferad 2013-05-20. 

 

Småföretagargatan, fotograferad 

från öster. På vänster sida skymtar 

gymnastiksalen med sin gula 

fasad. Gatan kantas av grönska i 

form av träd. 
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Bild 7, fotograferad 2013-05-20. 

 

En sparad barack från 

mötesplatsen i Sannahed. 

Baracken står idag öster om 

kaserngården. 

Svampen 
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Karta över kvarteret Grenadjärstaden, OlausPetri 3:189. Lånad från detaljplanen över området 

(år 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

USÖ Slottet 
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Karta över Väster Park, Kv.Stormhatten, Mikaels församling. Lånad från detaljplanen över 

området (år 2003). 

Resecentrum 
Stjärnhusen 

Markbacken 


