
INNOVATION I STADSMILJÖ 
- ÄLVSTADEN SOM TESTARENA 

 
En strategi och handlingsplan för innovation i Älvstaden 
 
 • Klar hösten 2015 

• Finansieras av Vinnova 
• Brett samarbete 
• Samla ihop och skapa struktur 
 
Ansvariga: 
Ann-Louise Hohlfält och  
Jessica Algehed 
 
Intern arbetsgrupp GBGStad: 
Staffan Bolminger och Lina 
Lundgren (ÄUAB), Maria Strömberg 
(BRG), Anders Svensson SBK) 



VARFÖR? 

nuläge 
Öka takten 

Frigöra drivkrafterna 

Nya sätt att arbeta 

Involvera fler 

Ny nivå på lösningar 

vision 



VADDÅ? 

Vision Älvstaden  förutsätter 
systeminnovationer 

Bygger på samverkan  
 
Tar tid 

Policy 

Tjänst 

 
Process 
Organis
-ation 

Teknik 



HURDÅ? 

VAD FRÄMJAR INNOVATION? 

Människor 

Multidisciplinära krockar 

Metoder 

Mind set 

Mandat 

Mod (att även misslyckas) 
 
Medel Mötesplatser & miljöer 

Management (ledarskap!) 



HURDÅ? 

VARFÖR ÄR DET SVÅRT? 

Stadsbyggnadsprocessen 

Dagens stadsbyggnadsprocess driver inte innovation 
• Få formaliserade arbetsformer som möjliggör för företag, forskare och 

medborgare att medskapa 
• Tidspress 
• Få kreativa processer 
• Brist på lärande av tidigare projekt 
• Små forsknings- och utvecklingsbudgetar 
• Ingen strukturerad omvärldbevakning 
• ... 

 

 



HURDÅ? 

Innovation 

Omställning 

Transformation 

Strategi, 
handlingsplan  

& kultur Förändring 

Utveckling 



HURDÅ? 

Mätbara 
mål 

Idéer 

Testprojekt 

Utvär-
dering 

Sprida 

Vi ska tillföra utvecklingskraft till 
stadsutvecklingsprocessen 



HURDÅ? 

KONTAKTNODER FÖR INNOVATION I STADSUTVECKLING 

- så tillför vi strukturerad utvecklingskraft ! 

Stadsutvecklingsprocessen 



HURDÅ? 

Strategi och Handlingsplan 

Val av innovationsområden – Var fokuserar vi innovationskraften? 

Ledarskap - ansvar och organisering 

Partnerskap – Vilka är strategiska utvecklingspartners? 

Hur skapar vi en en innovationskultur i Älvstadenprojektet? 

Hur följa upp och utvärdera strategin och handlingsplanen? 

Resurser – pengar och människor 



HÅLLBARA 
LIVSSTILAR 

SMARTA 
ENERGISYSTEM 

INNOVATIONSOMRÅDEN - INNOVATIONSLABB 

SKAPA EN STAD FÖR 
ALLA 



INNOVATIONSLABB 

Open Call – hösten 2014 
  
Att frigöra drivkrafterna och involvera fler aktörer i utvecklingen av staden  
ska bidra till ny innovativ höjd på idéer i linje med Vision Älvstaden.  
 
Innovationslabbet skapar kreativa krockar för ökad innovationskraft! 
 
• 3 innovationsområden 
• 15 utmaningar från Vision Älvstaden är inskickade till innovationslabbet 
• 120 personer i 18 team har antagit utmaningarna 
• 100-tal olika företag och organisationer angriper utmaningarna multidisciplinärt 
 
Slutpitch 10 december – håll utkik på Älvstaden.se 
 
Olika sätt att föda in idéerna till stadsutvecklingsprocessen under våren 2015. 

Finns i sin 
helhet på 

Älvstaden.se 



INNOVATIONSLABB – UTMANINGAR HÖSTEN 2014 

      SKAPA EN STAD FÖR ALLA (8 team) 
 
#1 ”Affordable Housing” – vem får bo här och vilka regler bör gälla? 
#2 Vad vill människor samlas kring under olika tider på dygnet? 
#3 Hur kan man använda offentliga rum för vila och rekreation, året runt? (ex Botaniska trädgården) – beskriv platsen! 
#4 Hur kan vi använda billiga och/eller tillfälliga lokaler? 
#5 Hur kan platser se ut där barn, unga och vuxna möts, leker och lär? 

      HÅLLBARA LIVSSTILAR (6 team) 
 
#1 Hur gör vi det möjligt för stora och små att bo på mindre yta utan att försaka den stora bostadens kvalitéer? 
#2 Hur gör vi det bekvämt att leva utan bil? 
#4 Hur minimerar vi matsvinnet? 
#5 Hur minimerar vi avfallet småskaligt lokalt - dvs hur gör vi det lätt att återvinna, återbruka, återanvända samt dela & låna 

      SMARTA ENERGISYSTEM (5 team) 
 
#1 Hur kan man skapa mer lokalt producerad energi? 
#2 Vad krävs för infrastrukturplanering för; elnät, gasnät, vatten, avlopp, transport, energilagring mm? 
#3 Hur ser framtidens lösning för smarta energival ut? 
#4 Hur skapar vi ett säkert (energi) system för framtiden? 
#5 Hur ser framtidens hållplats ut i ett hållbart distrikt? Hur kan en hållplats utnyttjas för framtida tjänster? 
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