
Varför delta i Citylab Action 2018?  
Hur vill kommunen utveckla sin förmåga att 
arbeta med hållbarhetsfrågorna i tidig planering? 
 

Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef  
Daniel Nygårds, planarkitekt  





2018-05-03 Sida  3   | 

Från fokus på miljö till fokus på hållbarhet  

• Nya utvecklingsstrategier utifrån ett hållbarhetsfokus (bl.a. genom ÖP 2040). 
 

• Strategisk planeringsenhet bildas 2016. 
 

• Lokala miljömål 2016-2019. 
 

• Miljöstrateg           Hållbarhetsstrateg, anställs 2017. 
 

• Hållbarhetssamordnare stadsutveckling , anställs 2018. 
 

• Hållbarhetsbedömningar genomförs i större projekt. Nya former/rutiner för 
hållbarhetsarbete i planeringen är under utveckling.  
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Varför delta i Citylab Action 2018? 

• Genom programmet Citylab Action får stadsutvecklingsprojekt över hela 
Sverige stöd i sitt hållbarhetsarbete.  
 

• Österåker deltar 2018 för att få stöd i processen med att ta fram ett 
hållbarhetsprogram samt bygga upp kompetensen internt och utveckla våra 
arbetssätt.  
 

• Österåker deltar med den nya stadsdelen Kanalstaden i Åkersberga.  
 

• Hållbarhet är en av de viktiga aspekterna i arbetet med 
Kanalstadsprojektet. 
 

Vad är Sweden Green Building Council? 
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av 
medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den 
svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt 
byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och 
hållbarhetsarbetet i branschen. 
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Kanalstaden 
Ett stadsutvecklingsprojekt 
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Nuvarande markanvändning 
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Vision 

Kanalstaden ska utvecklas på båda sidor om Åkers kanal och binda samman Åkersberga 
med Näs och Täljöviken. Kanalstaden ska utgöra en ny stadsdel som ska komplettera och 
stärka Åkersberga stad. En sammanhängande stadsstruktur ska eftersträvas med det 
kringbyggda kvarteret som grundelement och med vattnet och båtliv i fokus. 
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Bakgrund planprocessen 

• Fördjupad översiktsplan för 
Täljöviken 
 

• Strukturskiss 
 

• Programförklaring 
 

• Etappvis detaljplaneläggning 
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Strukturskiss för Kanalstaden 

Kanalstaden planeras bli en stadsdel 
präglad av vattenmiljöer som knyter an 
centralorten Åkersberga med skärgården. 
 
I strukturskissen redovisades följande fyra 
mål: 
• Småstaden i skärgården 
• Ett rikt fritidsliv och rekreation 
• En grön och hållbar stad  
• En god livsmiljö för alla 



2018-05-03 Sida  10   | 

Programförklaring Kanalstaden 

Programförklaringen avser lyfta fyra områden: 
Utifrån strukturskissens mål och arbetet med kommunens 
inriktningsmål 
 
• Mötesplatser vid vatten 

 

• En vacker stadsdel för alla 
 

• En stad i rörelse 
 

• Varumärket Kanalstaden 
 
 



2018-05-03 Sida  11   | 

Etappvis detaljplaneläggning 

• Området är uppdelat i 
flera detaljplaner. 

 
• Projektorganisation för 

hela kanalstaden, t.ex. 
medverkan i Citylab och 
upprättande av ett 
hållbarhetsprogram för 
hela Kanalstaden. 
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Utvecklingen av Kanalstaden kommer 
ha en stark inriktning på hållbart 
byggande, med genomtänkta val när 
det gäller material samt utformning. 
 
Smarta miljölösningar för energi, 
vatten, avlopp och avfall är också 
viktiga för stadsdelens utveckling. 
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