elevanta testbäddar snarast där vi på kommersiell
an utveckla ett effektivt och resurssnålt byggande av
er och infrastruktur i kombination, och att dessa testär starten för att storskaligt genomförande, fast med
alitet och hållbarhet för att möta Sveriges behov till 2025.

tta väl genomfört kan bidra till jobbskapande och

det offentliga kan bidra i genomförandet av framtidens
attraktiva stad nu!
15:45-16:10 Samtal runt bordet om hur vi gemensamt
kan nå till målet för Sveriges behov till 2025
16:10-16:15 Summering inför nästa steg

behöver förbereda är de tre minuterna där du berättar från ditt företag/enhets perspektiv.

ktiga punkter

nadseffektiv kollektivtrafikinfrastruktur genom att
a befintliga och planerade infrastruktur investering.

aleffektiv uppemot 10 000 bostäder på en radie av
m inkluderat socialinfrastruktur och verksamheter.

mix av upplåtelseformer hyresrätter, bostadsrätter och
derätter ger snabbt kritisk massa för service, förebygger
egering (möjlig bostadkarriär inom radie 600 m).

lvera flera byggande aktörer i samma stad ger
gfald i utryck, bra arkitektur, riskfördelning genom att
ela investering i flera geografiska områden.

a aktörer med olika investerings- och riskhorisonter
nvestera i ABC-stadsområden, såsom exempelvis
nska Entreprenör (Utvecklare och producent) , AP3
sionsförvaltare (långsiktig investerare), Kommuner
kägare och tillståndsgivare).

ga förutsägbara serier, inte stora volymer, enstaka
ef Scania) ger möjlighet för att våga satsa mer på
vation och utveckling, större möjligheter att skapa
ktiva produktionskedjor.

• Koppla långa förutsägbara serier till att också attrahera
och utbilda personal för branschen, få igång mer
utbildning och forskning.
• Att iordningställa basal infrastruktur t.ex. överdäckningar,
vatten, avlopp, värme, kyla, el och bredband, ger
effektivitet både vad gäller tid och kostnad.
• Samordning av plan 1 detaljplan per ABC stad, flera ABC
städer kan godkännas samtidigt av tex länstyrelse (med
undantag för små unika detaljer) ger effektivare
och snabbare planeringsprocess på offentliga sidan.
• Förutsägbar process minskar planrisker och kan ge lägre
riskkostnad för de investerande byggande aktörerna.
• ABC stadens storlek är tillräcklig kritisk massa för att våga
pröva innovationer för byggare (Skanska) , infrastruktur
leverantörer (Scania, MTR) ICT lösningar (Ericsson),
Energileverantörer (E.ON) Planeringsprocesser (WSP).

activitybasedcity.se
• Många platser där ABC staden ryms: längs Stockholmsbågen, pendelttågssträckingar t.ex. Nynäshamn, järnväg
Uppsala-Stockholm, motsvarande områden Göteborg
och Skåne.

tation av ABC staden och dess koppling till innovativ kollektivtrafik exemplifierat med Stockholmsbågen, men som
kan vara t.ex. pendeltågssträckning till Nynäshamn, järnvägssträckan mellan Uppsala och Stockholm, motsvarande
a Götalandsregionen och Region Skåne ), hållbar infrastruktur är möjligheten för mer bostadsbyggande.
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Låt oss forma framtidens
stadsutveckling tillsammans
På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria
transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel
på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där
människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens
och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där
människor vill leva – länge.
Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin
förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Huvudprinciper ABC-staden 2.0

Människan i centrum
Sätter människans behov i centrum.

Bygg Samhälle
Vid en kollektivtrafikhubb med samhällsaktiviteter på plats
tidigt, för en levande stad.

Innovativt och uppkopplat
I framkant när det gäller nya lösningar. Digitalisering,
arbetsplatser, bostäder, kultur och mobilitet.

Genomförbar
Samhällsekonomiskt motiverad och går att finansiera och
utveckla på marknadsmässiga villkor för alla människor.

Centrumhus,
Kontor, Bostäder

Stora Kvarter

Små Kvarter

Radhus

Villor

Stöttande principer ABC-staden 2.0
Fördelar för samhället:

der gång som
Förbättrad hälsa betyder lägre sjukvårdskostnader för samhället.
och bidrar
Genom promenader kommer man i kontakt med sin omgivning
och lär känna sina grannar, samt hittar butiker och verksamheter
Dessutom är
i sin närhet. På så sätt kan gång som transportmedel gynna den
ren och njuta
En tät stad med
stadskvaliteter
som skapar
underlag
och
Öppen,
trygg och välkomnande. Livet mellan husen är
d runt den
ekonomiska
tillväxten
inom ett
område.
Framkomlighet
är första
steget
i att och
uppmuntra
att inte vara bilberoendeattraktivt
och faktiskt
ots det förutsättningar
kalla
för privat
offentligfolk
service.
och bejakar möten.
ktig och väcka
känna sig mobila utan bil.

Tät

Inkluderande

Tillgänglig

Flexibel

Det är enkelt att röra sig, cykla eller gå inom staden. Det är
också enkelt att ta sig med kollektivtrafik till och från andra
platser. Staden bidrar till målet om ett fossilfritt Sverige.

Konceptet är möjligt att utveckla under olika förutsättningar.
Det kan vara helt nya stadsdelar i anslutning till befintlig eller
ny infrastruktur, men det kan också vara stadsutveckling i
anslutning till befintlig bebyggelse.

Inkluderande och livfull

En tät, öppen och välkomnande stadsmiljö,
där livet mellan husen är attraktivt och
bejakar möten.

RÖRSTRANDSGATAN
Stockholm
Tät och
flerfunktionell bebyggelse

En hög täthet och flerfunktionell bebyggelse skapar underlag för ett bra serviceutbud
och ett enkelt vardagsliv. Kopplingar till omkringliggande befintliga områden blir viktiga
för ett integrerat stadsnät med tydliga och trygga befolkade stråk.

Activity Based City
Nya, täta och attraktiva stadsdelar samt städer i
tillgängliga lägen med människan i centrum där
alla samhällsaktivteter finns.

Kollektivtrafikhubb

Handel och service

Gymnasieskolor
Grundskolor
Förskolor
Vårdcentraler

Kontor

Parker
Bostäder

Vårdboende

SEKUNDÄR HANDEL

Mobilitet

PERIFER HANDEL
BOSTÄDER

Företräde för gående, cykel och kollektivtrafik
i form
av smarta
TVÅ
GATUTYPER
bussystem och
spårbunden trafik. Cykeln är en del av systemet och
16 meters-gatan
G= gångbana
GATUTYPOLOGIER
bilen
är integrerad utifrån morgondagens lösningar
och behov.
GATUTYPOLOGIER
C= cykelbana
T= trädzon
K=körbana
P=kantstensparkering
Attraktiva stationer i form av en kollektivtrafikhubb
för smidiga
BRT= buss rapid transit
Datum 2017-03-02

Sida 66

resor och brett serviceutbud. Enkel omstigning mellan olika
transportslag som cykel, buss, tåg och bil.

GATUTYPOLOGIER
KTRF

OLOGIER

24 meters-gatan
1616meters-gatan
meters-gatan
24 meters-gatan (brt/tåg)
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
GATUTYPOLOGIER
G= gångbana | C= cykelbana | T= trädzon | K=körbana
| 2017-03-02
P=kantstensparkering
Datum
2017-03-02
Datum
2017-03-02 | KTRF= KollektivtrafikDatum 2017-03-02
Datum
2017-03-02
Datum
2017-03-02
Datum
2017-03-02
Datum
69 70
SidaSida
70 70Sida Sida

ABC-staden 2.0 - Framtidens attraktiva stad

ABC-staden 2.0 - Framtidens attraktiva stad
Ursprung

Sida 69Datum 2017-03-02

Sida
Sida
70 70

Destination
Datum 2017-03-02
Sida 63

Datum 2017-03-02
Sida 63

1

2

U1

U2

“Första 500m”

D1

Genomresa

D2

“Sista 500m”

Sida 66

Den goda staden
Socialt

Ekonomiskt

Miljömässigt

Mångfald som drivkraft

Kommersiella drivkrafter

Klimatsmarta lösningar:

•

Rimliga boendekostnader.

•

•

Hyresrätter, bostadsrätter,
äganderätter blandas.

Storskalighet, långa serier och
modularitet.

•

Flera aktörer samverkar.

•

Bostadskarriär inom 500m.

•

•

Trygghet i utformningen för
gammal som ung.

Kritisk massa för innovation och
utveckling.

•

•

Människan i centrum.

•

Stadskvalité för alla.

Skalbara lösningar för
nyttjande också i befintliga
stadsutbyggnadsområden.

Utformat för gång, cykel och
kollektivtrafik som tar dig från
dörr till dörr.

•

Minskat bilbehov, nya lösningar.

•

Blandad och god arkitektur.

•

Digitalisering - delningsekonomi.

•

Tillgängliga knutpunkter för
kollektivtrafik.

•

Gå eller cykla till allt i staden:
- Dagis, affärer, service, transport,
skola, flexibla arbetsplatser.

•

Funktionella grönytor.

•

•

Stadsutveckling koordinerad i tid:
- Skola, vård, omsorg

•

Kostnadseffektiv finansiering.

•

Billigare och bättre
kollektivtrafiklösningar som
möjliggör tvärförbindelser.

•

Drar nytta av kommersiella krafter
för att möjliggöra attraktiva och
levande mötesplatser.

- Värme
- Belysning
- Transport av personer
- Transport av varor
- Hållbar avfallshantering

(markägare och tillståndsgivare).
• Långa förutsägbara serier, inte stora volymer, enstaka
år (ref Scania) ger möjlighet för att våga satsa mer på
innovation och utveckling, större möjligheter att skapa
effektiva produktionskedjor.

leverantörer (Scania, MTR) ICT lösningar (Ericsson),
Energileverantörer (E.ON) Planeringsprocesser (WSP).
• Många platser där ABC staden ryms: längs Stockholmsbågen, pendelttågssträckingar t.ex. Nynäshamn, järnväg
Uppsala-Stockholm, motsvarande områden Göteborg
och Skåne.

Partnership is the new leadership

Svenskt näringsliv i samverkan för att bidra till att lösa klimatoch bostadsutmaningarna nu!

Presentation av ABC staden och dess koppling till innovativ kollektivtrafik exemplifierat med Stockholmsbågen, men som
likaväl kan vara t.ex. pendeltågssträckning till Nynäshamn, järnvägssträckan mellan Uppsala och Stockholm, motsvarande
i Västra Götalandsregionen och Region Skåne ), hållbar infrastruktur är möjligheten för mer bostadsbyggande.
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Scania Buses and Coaches
– 100 år av innovation
Innovation och fokus på kundnytta har varit kännetecknande för Scanias
bussaktiviteter sedan 1911 – och är det fortfarande. Läs om historiska milstolpar och bussmodeller som uppmärksammats över hela världen, liksom om
företaget och varumärket.
Klickbara bilder

1911.
Det nyligen fusionerade Scania-Vabis
levererade sin första svenskbyggda,
motordrivna omnibuss kallad Nordmarksbussen. Det kedjedrivna chassit
tillverkades av Scania i Malmö och
försågs med motor och kaross från
Vabis i Södertälje.

1922.
Nyskapande utveckling i samarbete
med Posten resulterade i en viktig
nischprodukt. Den nya ”postbussen”
levererade post året runt till glesbefolkade områden i norra Sverige,
vintertid med hjälp av medar fram och
banddrift bak. Bussen lyckades bryta
isoleringen i otillgängliga områden och
tillverkades under hela 1920-talet. Den
innebar också starten för Scania-Vabis
löpande bussproduktion.

Scania
Corporate Relations
SE-151 87 Södertälje
Sweden

Telephone +46 8 553 810 00
Fax +46 8 553 855 59
www.scania.com

activitybasedcity.se

