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Hur kan vi återanvända befintliga 
värden i stadsomvandlingsprojekt?  
Förvaltning, förädling, social och kulturell 
hållbarhet hos våra gemensamma samhälls
tillgångar, dags att ta hand om det vi har!  

Bakgrund
När det gäller stadsutveckling har diskussionen om att ta 
vara på det befintliga och att återanvända blivit allt mer 
aktuell. Istället för att planera utifrån ”rent bord” kan vi 
uppmärksamma värden som redan finns när vi utvecklar 
en stadsdel. Blandningen mellan återbruk och nybyggande 
gör just den specifika platsen unik. 

När vi bygger staden ”inåt” och förtätar, exempelvis  
i stadsnära industriområden eller i modernismens 
stadsdelar, är det inte bara den fysiska stadsmiljön som 
omvandlas. Verksamheter, föreningar, kulturskolor, 
konstnärsateljéer och mötesplatser av olika slag kommer 
att påverkas eller tillskapas – aktiviteter som har en stor 
betydelse för platsens sociala liv. 

Kontinuitet i den fysisk miljö kan stärka social hållbarhet, 
skapa arbetstillfällen, öka tryggheten i stadsdelen eller 
bibehålla andra förutsättningar för möten för de invånare 
som vistas på platsen. Därför bör vi aktivt fundera kring 
sociala och kulturella värden som resurser när vi 
återbrukar en plats.

Återbruk kan också handla om material och metoder inom 
byggsektorn exempelvis genom ett minskat klimatavtryck 
när befintliga strukturer och byggnadsdelar återanvänds. 
En hållbar utveckling vilar på de tre hållbarhets aspekterna; 
social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet. På senare tid 
har även kulturell hållbarhet lagts till som en fjärde 
betydelsefull aspekt.

Med hjälp av kunskapsinsamling, både om vilka materiella 
tillgångar som finns på platsen, men också om exempelvis 
vilka mötesplatser som finns, kan olika värden bli synliga. 
Det krävs med andra ord en helhetssyn kring smart och 
hållbar stadsomvandling.

Förutsättningar/nuläge:
Idag ser vi ett fortsatt högt klimatavtryck, en lagstiftning 
som inte alltid är anpassad till återbruk, social segregation 
och svårigheter att inkludera så kallade mjuka värden i 
stads planeringen. Vi behöver öka takten i ansvarstagandet 
i enlighet med de globala målen, där framförallt artikel 11 
(Hållbara städer och samhällen) har bäring i det här uppropet. 

När det gäller styrning i planeringsprocessen finns det flera 
kommuner som arbetar utifrån förutsättningarna ovan. 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 
(Stockholms stad) har exempelvis tagit fram rapporten 
Skillnadernas Stockholm. 

Många städer präglas av en ojämlik tillgång till attraktiva 
stadskvaliteter, där Stockholm beskrivs som ett exempel.  
I socioekonomiskt svagare stadsdelar finns i regel lägre 
tillgång till service, arbetsplatser, kollektivtrafik, parker 
och offentliga rum. 

I agenda 2030 med de 17 globala målen finns det beskrivet 
att hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och 
planering som kräver ny teknik och samarbeten inom flera 
sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs 
för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.
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Utmaning:

Hur kan vi återanvända materiella och/eller  
immateriella värden i stadsomvandlingsprojekt?  

Skapa, illustrera eller beskriv en idé, innovation eller metod/verktyg som lösning 
på utmaningen. Lösningen får utgå från vilket ämnesområde som helst och kan 
bestå av exempelvis: tekniska lösningar, systemlösningar, tjänster, förslag till 
medborgarinitiativ, politiska/ekonomiska styrmedel eller dylikt eller en 
kombination av flera av dessa. Lösningen presenteras digitalt via inskick till 
student@wsp.com

Lösningen bedöms utefter nedan kriterier:
 — Kreativitet

 — Hållbarhet (socialt, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt)

 — Potential för praktiskt genomförande

 — Beskrivning av samhällsekonomisk nytta

Ytterligare information om tävlingsreglerna, juryn och hur man lämnar in sin 
lösning finns på wsp.com/100H

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss på student@wsp.com
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WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom 
samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i över 40 länder 
samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.
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