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EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS STÄDER
OCH ETT VERKTYG FÖR STADSUTVECKLING

Studien är multi-disciplinär* och holistisk.
Följande olika metoder har använts:

Global trendstudie

Analys av 10 globala städer
Personliga intervjuer med city makers,
insamlad statistik

Svensk enkäteundersökning
5000 respondenter i utvalda svenska
regioner

Demografisk och ekonomisk analys
Alla kommuner i Sverige

*Inkluderar följande: ekonomi/demografi, stadsplanering, klimat/miljö, trafik/infrastruktur, fastigheter/byggnader,
kultur/turism, handel, offentliga åtaganden
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Urbanisering

• Globalisering, mobilitet
• Individualism, identitet
• ’Hi touch’
• ’Merging’, kontakt & kreativitet
• Upplevelser
• Reduktion, hälsa & miljö



VÅRA DRÖMMARS STAD



VAD KARAKTÄRISERAR DRÖMMARNAS STAD?

MÅNGFALD

HÅLLBAR UTVECKLING

SAMVERKAN

SJÄL



MÅNGFALD
Att ha enkel tillgång till allt!



“New York does not thrive on
being beautiful, but on being
impressive and offering
something to everyone.”
Elizabeth Currid, Ass. Prof. and author



HÅLLBAR UTVECKLING
Smarta lösningar

www.thefuntheory.com



Shanghai



“…individuals who move to greener areas have significant and long-lasting
improvements in mental health. These findings are important for urban planners thinking
about introducing new green spaces to our towns and cities, suggesting they could
provide long term and sustained benefits for local communities.” Ian Alcock , 2014



Footprint – täthet skapar hållbarhet

"If the environmental footprint of the
average suburban home is a

size 15 hiking boot,
the environmental footprint of a

New York apartment is a
stilettoheel size 6 Jimmy Choo."

Edward Glaeser, The Triumph of the City, 2011



“The things people like change rapidly, technology changes rapidly.

In order to be sustainable, you need to be able to change.
Flexibility before architecture!”

HÅLLBARHET - FLEXIBILITET
ScrapHouse
Public Architecture,
San Francisco



MOBILITY MANAGEMENT



SAMVERKAN
Det handlar om oss!



The High Line, New YorkTHE HIGH LINE
NEW YORK



SJÄL
Alla städer har inte en image,
men alla platser har en själ

”The place itself is of great importance:
where you build and the buildings connections
to its place – good roots, good history!”
Chen Pei, founder of Pei architects



CUTLURAL PLANNING
Att hitta själen och lyckas kommunicera den!



Barcelona RockBarcelona Rock



VILKA BEHOV ÄR
DRIVANDE I SVERIGE?



Nöjd-stads-index
Topp 10

Hur nöjd är du med din stad totalt sett?
Hur nöjd är du med din stad jämfört med din
uppfattning om en perfekt stad?

NSI-Rank Arbetsmarknadsregion
1 Halmstad
2 Göteborg
3 Norrköping
3 Örebro

5 Malmö
6 Luleå
7 Stockholm
7 Östersund
9 Kalmar

10 Umeå
10 Jönköping
10 Karlstad



VAD SKAPAR NÖJDHET MED STADEN IDAG?



Klimat och miljö har stor betydelse även för framtidens
stadsutveckling som saknade/ouppfyllda behov i staden:

Ranking – alla regioner Betalningsintention

Kollektivtrafiken har god kapacitet, det blir inte alltför trångt i rusningstid 1 12%

Mitt hus har byggts med så liten klimatpåverkan som möjligt 2 23%

Min stad/ort är lyhörd och lyssnar på invånarnas synpunkter & önskemål 2 23%

Det är lite biltrafik i innerstaden, i rusningstrafik, en vanlig dag 4 16%

Min stad/ort är trygg och säker 5 47%

Det är lätt att hitta parkering inne i staden/city 6 17%

Min stad/ort arbetar aktivt för att minska buller, luftföroreningar o ohälsa 6 28%

Kollektivtrafiken är väl utbyggd, dvs det finns sätt att ta sig nästan överallt 8 14%

Min stad/kommun har bra vård och omsorg 8 44%

Bra tillgång till tankställen för alternativa drivmedel, tex. biogas 10 11%
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HÅLLBARA TRANSPORTER
av såväl varor som tjänster

OMRÅDETS IDENTITET
Vad är själen?

GRÖNOMRÅDEN
Goda förutsättningar för möten, rekreation

SOCIAL MÅNGFALD
Geografisk integration, flöden

Fokus för hållbarhetsarbetet



Tack!

Sarah Bragée


