CITYLAB ACTION

Citylab Action är en del av Citylab, ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling organiserat av Sweden
Green Building Council (SGBC). Citylab Action vänder sig till olika typer av stadsutvecklingsprojekt – både små och
stora projekt av olika karaktär kan medverka. Som medverkande får man tillgång till metoder och verktyg för att
utveckla städer hållbart.
Sweden Green Building Council har utvecklat Citylab Action med syftet att ge förutsättningar för en engagerande och
effektiv process där uppsatta mål för en hållbar stadsutveckling nås. I Citylab Action upprättas hållbarhetsprogram
och handlingsplaner. Mål och åtgärder följs upp regelbundet. Genom fysiska och digitala forum sprids kunskap
mellan olika stadsutvecklingsprojekt. Sweden Green Building Council kan även certifiera hållbarhetsarbetet.
I en första pilotomgång arbetar 12 stadsutvecklingsprojekt i Sverige enligt Citylab Actions guide, vilka du kan läsa
mer om nedan.

BARKARBYSTADEN TRE

En tät urban stadsbebyggelse i hjärtat av centrala Barkarbystaden i Järfälla, nära torget
och planerad tunnelbana. Etappen blir en grön, hållbar och blandad stadsdel med folkliv
och olika typer av verksamheter med nya bostäder, arbetsplatser, skolor och handel.
Stadsrum och bebyggelse ger en variation av upplevelser och erbjuder olika skalor med
en mångfald av verksamheter och aktiviteter.

CAMPUS ALBANO

Campus Albano är Stockholms nya universitetsområde, ett samverkansprojekt mellan
Stockholms universitet, KTH, Svenska bostäder, Stockholm stad och Akademiska Hus.
Albano utgör en viktig pusselbit i skapandet av ett sammanhängande universitetsområde, en vetenskapsstad - landets största studentstad och vetenskapliga centrum. Området
ska erbjuda naturliga mötesplatser som stimulerar och inbjuder till kreativa möten och
utgör en god arbetsmiljö för studenter, forskare och anställda vid lärosätena.

DROTTNINGH

Projekt DrottningH är Helsingborg stads utveckling av stadsdelen Drottninghög.
Projektet omfattar utvecklingen av hela Drottninghög samt för projektet nödvändiga
kopplingar till omgivande stadsdelar och övriga staden. Stadsdelsutvecklingen inom projektet sker tillsammans med den största fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Genomförandetiden på ca 20 år präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

FALSTERBOKANALEN

Falsterbokanalen i Vellinge kommun ses som strategiskt viktig och som en mycket stor
tillgång med stor utvecklingspotential. Här ska man utveckla attraktiva, miljövänliga bostäder vid havet som ger ett alternativ till villaboendet, med tillgång till service för boende och besökare, och samtidigt fortsätta ha en sjötrafik genom kanalen. En levande
och miljövänlig småbåtshamn som lockar båtburna turister ska skapas och område och
utemiljö ska finnas för ökat friluftsliv och social rekreation.

LOMMARSTRANDEN

Norrtälje kommun planerar att bygga en helt ny stadsdel på södra sidan om sjön Lommaren i norra Nordrona som fokuserar på både dagens och kommande generationer. Området ligger väster om och i direkt anslutning till den befintliga innerstaden och föreslås
exploateras för bostäder och utvecklas till en hållbar, tillgänglig och öppen plats för såväl
de boende som allmänheten. Nordrona är idag ett väldigt populärt friluftslivsområde för
kommunens invånare varför stor vikt ligger på utformningen av det offentliga rummet.
KONTAKTA OSS
Besök vår webbplats på www.sgbc.se/citylab
eller maila till citylab@sgbc.se

Sweden Green Building Council
Landsvägen 50A
172 63 Sundbyberg
E-post: info@sgbc.se

MASTHUGGSKAJEN

Masthuggskajen är ett av de stadsutvecklingsprojekt som genomförs inom området
Älvstaden i centrala Göteborg. För detta område finns en omfattande vision med huvudbudskapet: Älvstaden Öppen för världen – inkluderande, grön och dynamisk. Masthuggskajen har ett strategiskt läge som gör det möjligt att knyta ihop omgivande stadsdelar
med centrum och skapa ett sammanhängande innerstadsområde som tillför värden till
göteborgarna och stärker Göteborg som Västsveriges regionkärna.

NORRTÄLJE HAMN

Norrtälje Hamn är Norrtäljes största enskilda stadsutvecklingsprojekt någonsin. Det
omfattar en omvandling av ett tidigare hamn- och industriområde till en ny stadsdel i
direkt anslutning till den befintliga stadskärnan och medför en geografisk fördubbling av
denna. Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel som kompletterar och utvecklar den
befintliga staden. Stadsdelen är till för både boende i Norrtälje Hamn, boende i Norrtälje
kommun och för besökare.

ROSENDAL

Rosendal etapp 2 i Uppsala förväntas inrymma cirka 5500 bostäder och ca 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet. Många boende kommer ha sin arbetsplats i stadsdelen eller ha gångavstånd till sin arbetsplats. Man promenerar till matbutiken eller tar några minuters cykeltur till centrum. Hit lockas folk från olika delar av
Sverige och världen. Arkitekturen blir varierad och det kommer finnas en mänsklig skala
som gör att det är lätt att hitta platser man gillar. Rosendal är en lite smartare stadsdel.

SKEPPSBRON

Skeppsbron - en naturnära mötesplats vid Munksjöns södra strand med boende, skolor
och arbetsplatser. En del av Jönköpings stad med ett intilliggande framtida stationsläge
för höghastighetsbanan. Staden kommer att behålla sin nuvarande station och behov av
effektiva transporter är således en viktig del som påverkar den hållbara utvecklingen. Vatten och grönska är starka identiteter. Barnperspektivet och god tillgänglighet ska särskilt
beaktas.

SOLNA BUSINESS PARK

Dåvarande Virebergs industriområde började konverteras till kontorsområde i början på
2000-talet och blev så småningom Solna Business Park. Arbetet fortlöper hela tiden med
att lyfta kvalitén på offentliga ytor i och kring gaturummet och göra stadsdelen mer attraktiv att vistas i. Projektet vill stärka kopplingarna till omgivande stadsdelar, komplettera
med nya byggnader (kontor och bostäder) och förbättra standarden på befintliga kontorslokaler.

STADSLÄKNING LAGERSBERG-RÅBERGSTORP-FRÖSLUNDA (LRF)

Stadsläkningens mål är att långsiktigt höja livskvaliteten i ett antal utpekade stadsdelar i
Eskilstuna. Det ska ske bland annat genom att koppla ihop befintliga stadsdelar bättre
med varandra och komplettera med ny bebyggelse av bostäder och service. Satsningar
kommer även att göras för att höja kvaliteten på gator och parker och öka tillgängligheten till hållbara transporter. Stadsläkningen utgör en del av den långsiktiga utbyggnadsstrategin för Eskilstuna och tidsperspektivet är 2015-2030.

TÄBY PARK

I Täby Park är ambitionen att skapa Stockholmsregionens mest spännande stadsmiljö och
ge människor livskvalitet varje dag. En funktionsblandad stadsdel med närhet till grönska
och kollektivtrafik skapas med det goda stadslivet och mänskliga behov i fokus. Området
utformas med hög ambition inom hållbar stadsutveckling. Då utbyggnaden sker under
många år kommer lösningar för hållbarhet att utvecklas steg för steg. Det skapas en känsla av en liten stad, med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära parker och små torg.
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