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Förord
Denna sammanställning innehåller de mål och åtgärder avseende 

hållbarhet som överenskommet för stadsutvecklingen av Ursviks västra 

delar, i samverkan mellan parterna; Sundbybergs kommun, Stora Ursviks 

KB och Fastighets AB Förvaltaren.

Målen är avstämda mot de politiska direktiv som föregått planeringen 

av området. I arbetet med att ta fram hållbarhetsmålen har det även 

funnits skäl att bearbeta den stadsbyggnadsvision som väglett arbetet 

med planprogram för Ursviks västra delar så att innehåll och inriktning 

stämmer överens mellan vision och mål. Hållbarhetsmålen kommer även 

att arbetas in planprogrammet inför antagande. 

Arbetet har bedrivits i bred samverkansgrupp med representanter 

från sakområden såsom service, omsorg, klimatanpassning, bygg- och 

anläggning samt fastighetsutveckling, från markägare såväl som stadens 

samtliga förvaltningar och Stockholms stad. Totalt har omkring 60 

personer deltagit i arbetet.
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Vision - ”Ursvik hela livet”

Arbetet med planprogrammet för Ursviks västra delar har vägletts av visionen 

”Ursvik hela livet”. I Ursvik kan man bo oavsett vilket skede i livet man befinner sig 

i. Struktur och program är tillräckligt varierat för att tillåta detta. Ursvik utvecklas i 

skärningspunkten mellan natur, stad och viktiga knutpunkter. Närheten till Stockholm 

och Sundbybergs stadskärna genom utbyggda kopplingar för gång- och cykel samt 

utbyggd kollektivtrafik spar de boendes tid och utgör stommen för en hållbar livsstil 

med hållbara transportmönster. Stor möda läggs på kontinuerliga gaturum mellan 

Ursvik och angränsande stadsdelar för kortare upplevda avstånd och fler möten. 

Ursvik får ett aktivt gatuliv där man stannar upp och biltrafiken anpassar sig till de 

gående. Ursviks västra delar är anpassat till ett förändrat klimat och en värld med 

begränsade resurser. Stadsdelen är en del av kretsloppssamhället. Stor möda läggs 

på ett välgjort utförande i stort och smått. Ursvik ska ju hålla hela livet – och för 

kommande generationer.

Visionen ovan har brutits ner i tre stadsbyggnadsprinciper – Tryggt, Välgjort och 

I det fria. De utgör olika aspekter av hållbarhet och möjliggör sammantaget en 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Målet är att Ursviks västra delar 

genom en målstyrd planerings- och byggprocess ska bli en klimatneutral stadsdel 

under sin livstid.
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Hållbarhetsmålen för Ursviks västra delar har arbetats fram under 

perioden januari-juni 2015. Måldokumentets innehåll och prioriteringar har 

arbetats fram i en samverkansgrupp med representanter från sakområden 

såsom service, omsorg, klimatanpassning, bygg- och anläggning samt 

fastighetsutveckling, från markägarorganisationer såväl som stadens 

samtliga förvaltningar och Stockholms stad. Totalt har 63 personer deltagit 

i arbetet. Materialet har bearbetats i partsgemensam projektgrupp.

Arbetet landade i totalt sju fokusområden som kändes extra viktiga 

för utvecklingen av stadsdelen och som väl stämmer överens med de 

övergripande ambitionerna i visionen, samt planprogrammet för Ursviks 

västra. De sju fokusområdena är:

• Mobilitet och tillgänglighet

• Delaktighet och mångfald

• Service och lokaler

• Struktur och stadsmiljö

• Byggnader och energi

• Resurser och kretslopp

• Utemiljö och klimatanpassning

Respektive fokusområde innehåller ett antal mål vilka är angivna här i 

dokumentet. För att styra mot målen finns aktiviteter beskrivna under 

varje mål. Utöver hållbarhetsmålens sju fokusområden har tre generella 

frågor som ska genomsyra alla fokusområden formulerats. Dessa generella 

frågor är:

• Organisation och ansvar

• Innovation och långsiktighet

• Livscykelperspektiv

Hållbarhetsmål för Ursviks västra delar
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Mobilitet och tillgänglighet

Ett hållbart trafiksystem är centralt för den hållbara staden. Det ger fördelar för 

klimat och miljö, för jämlikhet, fördelning av samhällets nyttigheter mellan grupper, 

förbättrad hälsa såväl som stora samhällsekonomiska vinster. Allt fler kommuner 

tar fram nya mobilitets- eller framkomlighetsstrategier och Sundbybergs stad har 

påbörjat ett sådant arbete genom en Mobility Managementstrategi för Stora Ursvik 

(fokus på Ursviks Västra delar). I nedanstående mål återfinns ett axplock av de 

förslag som tagits fram. För fördjupad förståelse hänvisas till handlingsdokument 

för Mobility Management under framtagande.

1
URSVIK
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Attraktiv kollektivtrafik från första dagen

A
Mål

• Skapa en stadsstruktur som möjliggör god kollektivtrafiktillgång. 

• Skapa en tidig och kontinuerlig dialog med Landstinget och SL och ta fram ett program för 

attraktiv kollektivtrafik (t.ex. väderskyddade hållplatser) samt genomföra en linjenätsanalys 

med ambitionen att kollektivtrafiken ska ansluta väl till omgivande områden. 

C
Mål

• Väl fungerande gångvägnät i ett lättnavigerat, kontinuerligt och aktiverat gaturum. 

• Trygga och attraktiva kopplingar till kollektivtrafik, service, skola, förskola och grönområden. 

• Tydligt definierat gaturum med korta avstånd inom Ursvik och till omkringliggande stadsdelar. 

• Vägvisare i tid och avstånd.

Väl fungerande lösningar för gående

Väl fungerande lösningar för cyklister

Effektiv bygglogistik

D

E

Mål

Mål

• Väl fungerande cykelvägnät med körbanor dedikerade för cykel till kollektivtrafik, service, 

skola, förskola, grönområden samt omgivande stadsdelar och områden. 

• Väl fungerande cykelfaciliteter som väderskyddad cykelparkering, cykelrum, verktygsstationer, 

pumpstationer, laddstationer mm. Både på offentlig och privat mark.

• Särskilt god framkomlighet på viktiga cykelstråk för ”pendlare” på cykel.

• Säkerställa en organiserad och effektiv byggvarulogistik i samverkan med byggherregrupp.

• Utreda möjligheten att skapa ett bygglogistikcentrum och samverkan med andra närliggande 

stadsbyggnadsprojekt. 

Stimulera minskat bilanvändande

B
Mål

• Tillämpa en flexibel P-norm som accepterar lägre antal bilplatser samt tillgång till gemensamma 

bilparkeringslösningar och fordonspooler. 

• Synliggöra kostnader för etablering och underhåll av parkeringsplatser. 

• Ta fram ett gemensamt program för bilpoolslösningar i garage eller på kvartersmark.

• Ge plats för fler parkeringsplatser för cyklar än för bilar. 

• Uppmuntra till lastcykelsystem i samverkan med verksamheter och fastighetsägare.

• Skapa gåfartsgator, höjdsättning och utformning av körbanor som sänker hastigheten.

• Skapa flexibla parkeringsytor för dubbelfunktioner och framtida alternativ användning, såsom 

garage som omvandlas till lokaler och upphöjd gatuparkering som kan omvandlas till torgyta.

1.  MOBILITET OCH TILLGÄNGLIGHET

(√)

(√)

(√)

√

√

√

√

√

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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Delaktighet och mångfald
I Ursviks västra delar känner man sig delaktig i utvecklingen av stadsdelen. En 

fysisk plats, ett ”kommunikationshus”, skapas för dialog mellan boende, verksamma, 

kommunen och byggherrar. Här sker kunskapsutbyte och utrymme skapas för 

innovation. Pedagogisk och tydlig information om det hållbara livet i Ursvik finns 

lättillgänglig för alla. Platser för möten mellan människor i stadsdelen och omgivande 

stadsdelar skapas ute som inne. Det finns plats för en mångfald av människor och 

ett myller av liv och rörelse. 

2
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Mångfald av mötesplatser ute och inne

A
Mål

• Skapa grönskande och lättillgängliga rum i lämpliga lägen utmed välfrekventerade gång- och 

cykelstråk, kring välbesökta torgytor och målpunkter samt mellan parker och grönområden.

• Sport- och aktivitetsytor av många olik slag och för olika grupper oberoende av ålder, kön, 

sexualitet, etnicitet och funktionsduglighet.

• Ett kommunikationshus etableras i den centrala delen av västra Ursvik och blir en pedagogisk 

knutpunkt för kommunikation och information om ett hållbart Ursvik. Här finns: 
 - Platser för möten, föreläsningar och utställningar. 

 - Digitala och fysiska modeller och informationsmaterial om hållbarhet.

 - Information om hållbart resande såsom kollektivtrafik, bilpool, cykelkärror, lastcykelsystem, gång-   

 och cykelstråk, cykelservicestationer, bygglogistikcentrum och laddningsstationer för elbil.

 - Information om avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar, hälsosam och smart livsstil.

 - Plats för aktiviteter enligt mål 2B: Samverkan för social hållbarhet.

B
Mål

• Etablera en utvecklingsgrupp för stadsdelsamverkan mellan Ursvik, Rinkeby, Rissne och 

Hallonbergen för gemensamma frågeställningar och satsningar. Till gruppen inbjuds t.ex. 

fältsekreterare, idrotts- och föreningslivet samt närpolisen.

• Tidigt etablera en plattform för idémöten och dialog med boende och verksamheter i Ursvik, 

Rissne och Rinkeby om det offentliga rummet. Förslag på lägen för deltagandegestaltning och 

programmering av t.ex. Stadsdelsparkerna, Fickparkerna, Kopplingen Rissne, Aktivitetsvallen 

och Bron till Rinkeby.

• Uppmuntra till former för dialog- och brukarinitiativ inom stadsdelen såsom koncept för 

arvoderat engagemang mot del i fastighetens skötsel, skötsel av gårdar, städning, tvättstuga 

etc. (typ bovärdskonceptet). Möjlighet till brukaravtal med kommunen för allmän platsmark. 

Park såväl som gata.

• Projekt för konstnärlig gestaltning på allmän plats, förslagsvis genom engagemang av 

konstnärer med lokal och internationell förankring och i samverkan med Marabouparken.

Samverkan för social hållbarhet

En mångfald av upplåtelseformer

C
Mål

• Skapa bostäder för olika grupper, t.ex. unga, studenter och äldre. 

• Stimulera alternativa upplåtelse- och byggformer såsom hyresrätt, kollektivboende, 

byggemenskaper, bostadsrätt och äganderätt. 

• Säkerställa geografisk fördelning av olika upplåtelseformer inom stadsdelen. 

2.  DELAKTIGHET OCH MÅNGFALD

• För att även kommunicera det goda arbetet i Ursvik nationellt används hemsidan, www.ursvik.

se, som redan är känd bland boende, verksamhetsutövare och potentiella bostadsköpare.

√

√

√

√

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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Service och lokaler 
I Ursvik kan man både arbeta och bo och dessutom ta del av ett rikt lokalt 

serviceutbud. Med en blandning av bostäder, butiker och service växer en levande 

stadsdel fram. Det finns möjlighet att påverka utformning av lokaler samt att hitta 

tillfälliga lösningar.  En strategi för företagsetablering och service i området tas fram. 

Bebyggelsestrukturen erbjuder service, boende för äldre, skola och förskola i centrala 

delar och lokaler utmed attraktiva stråk för att locka till företagsetableringar och 

dagsbefolkning i området. 

3
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3.  SERVICE OCH LOKALER

God service under utveckling och i den färdiga staden

A
Mål

• Ta fram en strategi för att styra och stimulera etablering av tillfälliga lösningar för service 

under byggskedet. 

• Ta fram en långsiktig strategi för att tillgängliggöra området för olika verksamheter som 

uppmuntrar till en dagsbefolkning inom Ursvik västra delar efter byggskedet. 

B
Mål

• Strategisk flexibilitet i detaljplan avseende olika typer av användningsändamål beroende på 

läge.

• Utveckla en strategi för bottenvåningar som ger utrymme för olika användningar, genom 

våningshöjder, möjlighet till 3D-fastighetsbildning etc.

Flexibla lokaler i bottenplan 

Brukardeltagande vid utformning av gemensamma lokaler

C
Mål

• Utvärdera möjligheten till brukardeltagande för inredning av gemensamma lokaler i skola 

eller fritidsgård.

(√)

(√)

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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4
Struktur och stadsmiljö 
I Ursviks västra delar skapas en kvalitativ och tät stadsmiljö med stöd av en målstyrd 

gestaltningsprocess. Sol- och vindstudier som vägledning för en attraktiv ute- och 

innemiljö. Stadsdelen har en god funktionsblandning och vistelsekvaliteter. Tydliga 

och innehållsrika kopplingar finns till viktiga målpunkter och till omgivande områden 

för kortare upplevda avstånd. Det känns tryggt och säkert att vistas ute och inne, 

såväl under utbyggnadstiden som efter. Byggnaderna innehåller bostäder, lokaler 

och bokaler. Levande fasader och bottenvåningar och belysta gator skapar tidigt en 

trygg och bra stadsmiljö. För att skapa möjlighet till en boendekarriär stimuleras olika 

typer av upplåtelseformer. I kontinuerlig dialog med intressenter formas stadsdelens 

bebyggelse och dess innehåll. Med ledordet ”Planera inte klart allt” ger detalj-

planerna utrymme för flexibel användning eller oplanerade tomter för kommande 

initiativ och behov!
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4.  STRUKTUR OCH STADSMILJÖ

Täthet med kvalitet

A
Mål

• Genomföra en täthetsanalys av relationen mellan byggnaders höjd, andel gatu- och parkmark 

och andelen kvartersmark, samt vilka konsekvenser det får för exempelvis solvärden, vindstudier 

samt gårdars, gaturums, parkers och torgs användbarhet. Som underlag till analysen genomförs 

sol- och vindstudier.

B
Mål

• Gaturummen utformas så att gång-, cykel- och personbilstrafik samverkar till att skapa en 

befolkad gata som ansluter till andra stadsdelar med sammanhållna och kontinuerliga stråk. 

• Genomföra en analys av orienterbarheten mellan Ursvik och omkringliggande stadsdelar. 

• Ursviksprojektet samverkar med Enköpingsvägsprojektet för en god stadsutformning.

Goda och tydliga kopplingar inom Ursvik och till andra stadsdelar

C

E

Mål

Mål

• Ta fram fördjupade gestaltningsprogram i nära samverkan med övriga detaljplanedokument som 

löpande stäms av mot visionen. Gestaltningsprogrammen visar på exempel och strategier som 

stimulerar kommun, markägare och byggherre till variation och kvalitet i bebyggelsestrukturen.

• Fördjupad SKA (Social konsekvensanalys) genomförs i varje detaljplaneetapp.

Varierad bebyggelse

Attraktiv och trygg stadsdel i det långa perspektivet

Attraktiv och trygg stadsdel under hela utbyggnadsprocessen

D
Mål

• Ta fram ett program för platsskapande aktiviteter under utbyggnadstiden.

• Ta fram ett trygghetsprogram med tillfälliga åtgärder under utbyggnadstid för levande fasader 

och bottenvåningar och god belysning av gång- och cykelstråk under hela utbyggnadstiden.

• Trafiksäkra och gena gång- och cykelstråk till viktiga målpunkter under hela utbyggnadstiden.

(√)

(√)

(√)

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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5
Byggnader och energi
I Ursviks västra delar är det enkelt att leva klimatsmart. Byggnader, kvarter 

och grönska utformas och anpassas efter rådande förhållanden och förväntade 

klimatförändringar. Offentliga platser, byggnadsvolymer och grönska utformas 

för att skapa ett gott mikroklimat och möjligheter för lokal produktion av energi. 

Byggnaderna är energieffektiva och försörjs med förnyelsebara energikällor. Genom 

att skapa generella byggnader och flexibla lokaler minimeras ombyggnadsbehov 

och resursförbrukningen under byggnadens livstid. Lösningar för samutnyttjande av 

lokaler och IT-system skapas för ökad effektivitet och flexibilitet. Hållbara materialval 

med låg klimatpåverkan under livstiden eftersträvas. Genom en målstyrd process där 

de klimatsmarta och miljövänliga lösningarna synliggörs skapas en unik bebyggelse 

som styr mot målet att området ska bli klimatneutralt under sin livstid. 
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Energieffektiv och klimatsmart stadsdel under och efter byggnation

A
Mål

• Ta fram en energiplan för optimering på kvarters- och stadsdelsnivå i samverkan med 

energileverantör och kommunicera den till byggherrarna. Planen innehåller bland annat: 

 - Planering och utbyggnad av nät för fjärrvärme. 

 - Riktlinjer för hur byggnader, kvarter och grönska kan utformas inom respektive projekts   

 förutsättningar, samt varje aktörs kapacitet att minimera energibehov både genom ut-  

 formning och genom att utnyttja solvärme, skugga och ljus och minska vindpåverkan.

 - Riktlinjer för klimatanpassad energianvändning under byggnation, t.ex. fjärrvärme för    

 uppvärmning av bodar och uttorkning av konstruktioner, förnybar el mm.

 - Incitamentsmodeller för minskad energianvändning såsom individuell mätning av             

 förbrukning av vatten, el och eventuellt värme.

 - Plan för lokal förnyelsebar energiproduktion.

 - Skapa förutsättningar för energiåtervinning t.ex. solvärmelagring i berg, energiåtervinning  

 av avloppsvatten mm.

B
Mål

• Utökad byggyta för byggherre som genomfört och följt klimat-LCA vid val av material och 

konstruktion.

• Miljöbedömda och långlivade materialval för samtliga byggnader.

• Byggnader ska planeras och projekteras så att det är möjligt att uppnå både energieffektivitet 

och goda dagsljusförhållanden.

Hållbara material- och konstruktionsval

C
Mål

• Underlätta samutnyttjande vid planering av lokaler (IT-system, gemensamma rum och ytor 

mm).

• Flexibel utformning av bottenvåningar samt kontors-, vård- och handelslokaler.

Generella byggnader och flexibla lokaler

5.  BYGGNADER OCH ENERGI

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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Resurser och kretslopp
Ursviks västra delar präglas av smart resurs-användning, återbruk och återvinning. 

Flera avfallsfraktioner finns i sopsugssystem och det är ”lätt att göra rätt”, även i 

parker och torg inom området. I ”Kommunikationshuset” finns information om 

hållbarhetsfrågor i kommunen och inom stadsdelen. Information och pedagogiskt 

material om utförda lokala kretsloppsanpassningar finns här lätt tillgängligt. 

I stadsdelen ges även plats för din gamla fåtölj som kan få nytt liv hos grannen 

genom lokalt återbruk. I Kommunikationshuset erbjuds plats för kommunikation 

och marknadsföring av olika hållbara initiativ som tas inom exploateringsprojekten 

i stadsdelen. 

6



19

Alltid lätt att sortera rätt

A
Mål

• Ta fram en plan för sopsug som omfattar alla boende och verksamma. 

• Planera för kretsloppsanpassad avfallshantering under byggskedet, eventuellt i samverkan med 

bygglogistikcentrum.

• Ta fram en källsorteringsplan för bostäder, lokaler och allmän platsmark (för fraktioner som 

ej går i sopsug).

B
Mål

• Utreda lämplighet och förutsättningar för olika systemlösningar för avlopp (t.ex. källsorterande 

system) i samverkan med VA-huvudman.

• Undersöka möjligheten att utnyttja dagvatten till toaletter och bevattning mm.

• Projektera för vattensnål teknik.

Hållbar hantering av vatten och avlopp

C
Mål

• Projektera för god åtkomst och flexibilitet för infrastruktur i mark och byggnader.

• Skapa samverkan mellan ledningsägare för yteffektiv ledningsförläggning.

Flexibel teknisk infrastruktur

D
Mål

• Utreda hur området kan försörjas med smarta och utvecklingsbara IT-nät.

Smart IT i hela området

6.  RESURSER OCH KRETSLOPP

√

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      



20

7
Utemiljö och grönstruktur
I Ursviks västra delar utformas grönstrukturen för att möta en framtid med höga 

krav på markens användning. Grönytor dubbelutnyttjas för att skapa både rekreativa 

och reglerande ekosystemtjänster. Dagvatten fördröjs och renas lokalt och används 

för bevattning av odlingar och växter. Öppna dagvattensystem och lövskuggade 

platser stimulerar till rekreation. Robusta klimatanpassade växter väljs och artvalet 

anpassas för hög biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Luftföroreningar och 

upplevt buller minimeras genom val av växtlighet. Framtida klimatförändringar 

och värmestress möts med till exempel bevuxna tak, fasader, gårdar och torg. 

Naturreservatet är lätt att nå genom en tydlig grönstruktur och spridningsstråk 

genom hela området.
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Mångfunktionella grönytor på gårdar och allmän plats

A
Mål

• Tillämpa grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark i en helhetssyn.

• Utnyttja parker och allmän plats för dagvattenhantering, rekreation m.fl. ekosystemtjänster.

• Beakta andra dokument som påverkar grönytefrågor i den fortsatta planeringen (Teknisk 

handbok, lekplatser i Sundbybergs stad, friyteanalys, lokalprogram skola och förskola, LOD-

riktlinje). 

• Komplettera grön- och blåstrukturkunskap med information om de ekosystemtjänster där 

information saknas (t.ex. biologisk mångfald).

• Koppla samman stadsdelens grönstruktur med naturreservatet utmed gång- och cykelvägar. 

B
Mål

• Ta fram en dagvattenutredning och plan för hela området som tar höjd för framtida 

klimatförändringar och utnyttjandet av dagvatten för bevattning och rekreation.

• Analysera förslaget med avseende på maxtemperaturer på torg och gårdar i ett förändrat 

klimat.

Klimatanpassade utemiljöer

C
Mål

• Uppdatera bullerkartering med avseende på grönstrukturens möjlighet att minska upplevt 

buller och luftföroreningar.

• Använda bullerdämpande materialval i kollektivtrafikstråk.

Bullerskyddade utemiljöer

7.  UTEMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

(√)

(√)

√

√

√  Planprogrammet uppfyller målen         (√) Planprogrammet uppfyller delvis målen      
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Generella frågor

Fortsatt arbete

Detta måldokument utgör grunden för hållbarhetsarbetet i Ursviks västra delar och ska inkluderas i det fortsatta 

arbetet i alla steg och hos alla aktörer. Ett särskilt handlingsprogram som utvecklar hur detta ska genomföras 

kommer att tas fram under hösten 2015. I det fortsatta arbetet finns dessutom några generella målsättningar 

som ska genomsyra allt arbete vid utvecklingen av Ursviks västra delar. 

Organisation och ansvar

Hållbar stadsutveckling är en fråga för många olika aktörer och en uppgift som spänner över många olika 

kompetensområden. En robust organisation behövs för genomförandet och uppföljningen av hållbarhetsmålen i 

alla led av byggandet. Genom tidigt igångsatt dialog mellan aktörerna och ett handlingsprogram som klargör de 

olika parternas ansvar och roller i olika skeden säkerställs att projektet styr mot uppsatta hållbarhetsmål under 

projektering, byggskede och förvaltning. De aktörer som berörs av projektet behöver tillsammans hitta en form 

för hållbarhetssamordning där ansvaret tydliggörs och kunskap och erfarenheter samlas för att snabbt kunna 

spridas sinsemellan, och till externa parter. Hållbarhetsmålen ska inte kunna förhandlas bort!

Innovation och långsiktighet

För utvecklingen av Ursviks västra delar vill vi stimulera till innovationslust genom att premiera nya, innovativa 

lösningar snarare än att planera allt från början. För att skapa långsiktiga och resurssnåla städer krävs ett 

tidsperspektiv som går långt förbi garantibesiktningar. Såväl byggnader som stadsstrukturer måste byggas för 

lång livslängd och för hög flexibilitet för framtida förändringar. Incitament ska därför arbetas fram för att skapa 

lust hos byggherrar och andra aktörer att utveckla nya lösningar eller produkter. Former för detta specificeras i 

handlingsprogrammet. Inom enskilda byggprojekt formuleras en plan för hur nya idéer ska kommuniceras och 

erfarenhetsåterföras till stadsbyggnadsprojektets byggherrar, potentiella köpare, boende och verksamma och ingå 

som en bilaga till förfrågningsunderlaget.

Livscykelperspektiv

Projektet ska ha höga ambitioner avseende livscykelperspektivet i stort och smått. Ca 50 % av all energi som 

förbrukas under en byggnads livstid (för lågenergibyggnader) förbrukas redan innan byggnaden tas i bruk. Stort 

fokus är därför angeläget att lägga på att minimera byggnadens påverkan på klimatet under byggskedet, den s.k. 

uppströms påverkan på klimatet. Förutom att räkna på klimatpåverkan för grundläggning, stomme och fasad, eller 

uttorkningsperiod/byggtid, ska även flexibla lokaler med höjda takhöjder, skapas för minskad klimatpåverkan vid 

eventuellt ombyggnadsbehov. Hållbara materialval med hög  kvalitet som är slitstarka och som åldras med skönhet 

ska prioriteras. Ambitioner för montering av byggnader för möjlighet till återbruk och flexibilitet ska uppmuntras.
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Illustration: Strategisk arkitektur


