Citylab - What’s in it for me?
Vad är Citylab?
Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green
Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång till metoder, verktyg, utbildning och
kontaktnät för att utveckla städer hållbart. Forumet har tre delar som samspelar med varandra:
Citylab Action, Citylab Learning och Citylab Network.

• Citylab Action hjälper stadsutvecklingsprojekt att skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess.
Hållbarhetsarbetet kan även granskas och certifieras om så önskas.

• Citylab Learning ger dig möjlighet till utbildning i frågor som rör hållbar stadsutveckling.
Kursutbudet kommer att bestå av fysiska kurser och online-utbildning.

• Citylab Network är ett nätverk som arbetar med hållbar stadsutveckling. Din medverkan är
personlig. Som del av nätverket har du tillgång till studiebesök, fysiska och digitala forum.

Varför medverka i Citylab?
Citylab syftar till att få medborgare, offentliga och privata aktörer att dela kunskap och erfarenheter
med varandra avseende hållbar stadsutveckling. Medverkan i Citylab hjälper dig att gå från vision till
handling, som också ger möjlighet att certifiera hållbarhetsarbetet. Du behöver inte uppfinna hjulet
på nytt, utan kan inspireras och hämta kunskap från vad andra har gjort. Omvänt, så kan du också
sprida kunskap och idéer till andra som är med i Citylab – både inom Sverige och globalt. Insikter från
ett projekt kan fungera som värdefullt underlag i ett annat projekt. Du som medverkar bidrar med
andra ord till en mer hållbar värld. Citylab bidrar även till en personlig utveckling, kunskapsökning
och nätverkande för människor som vill engagera sig i hållbar stadsutveckling.
Citylab utgör ett forum för utbyte och samarbete mellan forsknings- och utvecklingsprojekt samt
stadsutvecklingsprojekt. Indikatorer, verktyg, metoder m.m. kommer att utvecklas, testas och
utvärderas i samverkan med denna forskningsmiljö. Uppföljningsmetoder och indikatorer som tas
fram inom Citylab kan även användas av kommuner för översiktlig planering av staden, för att
planera var särskilda satsningar behövs, att göra trendanalyser m.m.

Citylab Action
Citylab Action vänder sig till många typer av stadsutvecklingsprojekt – såväl små som stora kan
medverka. Citylab Action syftar till att ge förutsättningar för en engagerande och effektiv process där
uppsatta mål för en hållbar stadsutveckling nås. I Citylab Action upprättas hållbarhetsprogram och
handlingsplaner. Mål och åtgärder följs upp regelbundet. Genom kompetensträffar och digitala
forum sprids kunskap mellan olika stadsutvecklingsprojekt.
För att skapa goda livsmiljöer fordras nya angreppssätt som bygger på helhetssyn och
systemtänkande, processorienterade arbetssätt och gränsöverskridande samarbete mellan samtliga
aktörer i stadsutvecklingsprojekt, från politiker till brukare. Kunskap och ett gemensamt lärande
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behöver byggas upp genom uppföljning och erfarenhetsåterföring. Med bred kunskapsuppbyggnad
och delaktighet förbättras förutsättningarna för samsyn, vilket minskar risker för intressekonflikter.
Processer för att nå gränsöverskridande samsyn förutsätter breda analyser av hög kvalitet, utveckling
av en gemensam vision och gemensamma mål, strategier, program och planer.
Citylab Action främjar innovativa idéer för lokala samhällsutmaningar som medför en social, kulturell,
miljömässig och/eller ekonomisk utveckling och nytta. Många samhällsutmaningar i
stadsutvecklingsprojekt kan inte lösas genom traditionella insatser, eftersom problemen i hög
utsträckning är komplexa, ofta avhängiga lokala förutsättningar. Istället fordras en alternativ
problemformulering i planeringen, för att driva en konstruktiv utveckling av nya strategier och
lösningsmöjligheter. I detta sammanhang kan innovationer lösa samhällsutmaningar, som i
förlängningen förnyar sättet att tänka eller som bidrar till en förändring. Detta behov gäller i
synnerhet även för landsbygds- och förortskommuner.
Medverkan i Citylab ger ett stöd i stadsutvecklingsprocessen och säkerställer att hållbarhet beaktas i
ett brett perspektiv. Genom att utveckla gemensamma metoder och verktyg för hållbar
stadsutveckling kan positiva värden skapas för medborgare, kommuner, företag och miljön. På kort
sikt kan denna process medföra utökade arbetsinsatser, jämfört med traditionella
planeringsprocesser. På lång sikt borgar dock en gemensam plattform för minskade risker för
tidskrävande planeringsprocesser med hög organisatorisk belastning samt konfrontation mellan olika
intressenter. Därigenom skapas också möjligheter till minskade kostnader.
Det som är unikt med Citylab Action är att varje individuellt stadsutvecklingsprojekt utgår från det
planerade områdets lokala förutsättningar. Det finns ett antal certifieringskrav upprättade som
måste uppfyllas för de stadsutvecklingsprojekt som önskas bli certifierade. Huvudsyftet med Citylab
är att uppmuntra kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, leverantörer m.fl. att sträva mot en hållbar
stadsutveckling. Därför behöver det initiala målet inte handla om att sträva mot en certifiering, utan
istället om att möta lokala samhällsutmaningar genom ett systematiskt arbete mot en stegvis hållbar
utveckling. I detta arbete fungerar Citylab – genom dess stora nätverk av expertis – som stöd för att
möta och hantera komplexa utmaningar för ett lokalt utvecklingsområde.
Sammanfattningsvis kan Citylab Action ge stadsutvecklingsprojekt följande fördelar:
•

En hållbar utveckling av området och staden, vilket skapar positiva värden både för
medborgare, kommunen, företag och miljön.

•

Stöd i upprättande av hållbarhetsprogram och handlingsplaner.

•

Att gå från vision till verkstad och omsätta övergripande mål till konkreta resultat.

•

En inspirerande och mer effektiv väg fram till de uppsatta hållbarhetsmålen.

•

Delande av kunskap mellan stadsutvecklingsprojekt, vilket kan ge bättre resultat och
minskade kostnader.

•

Stöd i upprättande av rutiner för uppföljning och erfarenhetsåterföring.

•

En ökad organisatorisk och personlig kompetens inom hållbar stadsutveckling.

•

Tillgång till Citylab:s stora nätverk av expertis.

•

Ett utökat kontaktnät med andra aktörer och experter inom hållbar stadsutveckling.

•

Uppmärksamhet i media, på konferenser etc, där stadsutvecklingsprojektet kan synas.
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•

Ökat intresse hos byggherrar, entreprenörer, investerare m.fl. att vara involverade.

•

En bättre helhetssyn och systemtänkande i projektet.

•

Stöd i processorienterade arbetssätt och hur gränsöverskridande samverkan kan ske.

•

Förbättrade förutsättningar för samsyn och minskad risk för intressekonflikter.

•

Minskade risker för tidskrävande planeringsprocesser med hög organisatorisk belastning
samt konfrontation mellan olika intressenter.

•

Utbyte och samarbete med forsknings- och utvecklingsprojekt.

•

Ökat intresse för hållbar utveckling på övergripande nivå hos medverkande kommuner och
företag i framtida projekt.

Citylab Learning
Under hösten 2015 kommer den första kursen inom Citylab Learning att utvecklas och genomföras.
Den kommer bestå av en endagsutbildning inom hållbar stadsutveckling och en introduktion till
Citylab. Kursen kommer att hållas på olika orter. Håll utkik på www.sgbc.se för information om
kurstillfällen och anmälan. Därefter kommer kursutbudet att utökas. Det är till stor del dina och
andra medverkandes behov som styr kursernas innehåll – genom Citylab Action och Citylab Network
ser vi på Sweden Green Building Council till att fånga upp aktuella ämnen och frågeställningar.
Medverkan på kurser inom Citylab Learning kommer att öka din kompetens inom hållbar
stadsutveckling, vilket du kommer att ha stor nytta av i dina projekt och i din karriär.

Citylab Network
Inom Citylab Network kan du dela kunskap med de andra medverkande, som bland annat finns inom
statliga verk, kommuner, företag och akademin. Sweden Green Building Council kommer att
arrangera två träffar för nätverkets medlemmar per år, med inspirerande föredrag och möjlighet till
nätverkande. Du kommer även ha tillgång till ett digitalt forum, så att du kontinuerligt kan diskutera
och dela kunskap med andra i nätverket. Det är även möjligt att enbart medverka i det digitala
forumet för en lägre kostnad.
Du kan visa upp de stadsutvecklingsprojekt som du är involverad i och besöka andra projekt vid de
studiebesök som Sweden Green Building Council kommer arrangera i samverkan med nätverkets
medlemmar. Ditt internationella kontaktnät kan utökas genom de kontakter Sweden Green Building
Council har runt om i världen samt via internationella studiebesök.
På sikt kommer Citylab Network upprätta rutiner för omvärldsbevakning och delande av kunskap och
erfarenheter från olika stadsutvecklingsprojekt i Sverige och andra länder. Det kan du ha stor nytta
av i de stadsutvecklingsprojekt som du är invoiverad i. Det finns också goda möjligheter för dig att
sprida din kunskap och dina idéer inom nätverket. Genom att utöka ditt kontaktnät kan det också
uppstå nya karriärmöjligheter, intressanta uppdrag och nya samarbeten.
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Kostnad och vad ingår?
Citylab Action
Pris för medverkan i Citylab Actions pilotomgång november 2015 – november 2016 är 200 000 kr
exkl. moms per stadsutvecklingsprojekt. Kostnaden kan delas upp mellan olika medverkande
kommunala förvaltningar, bolag, byggherrar, fastighetsbolag eller andra medverkande. Registrering
till den första pilotomgången sker mellan den 30 juni och 30 oktober 2015.
Följande ingår för medverkan i Citylab Action:s pilotomgång:
• Sex forumträffar (två dagar per träff) för fyra personer per stadsutvecklingsprojekt (totalt 12
dagar). Forumträffarna pågår under ett års tid (november 2015 - november 2016).
• Tillgång till ett digitalt forum, där medverkande personer från stadsutvecklingsprojekten kan
diskutera med SGBC och varandra mellan träffarna (fyra personer per projekt).
Förberedelser "på hemmaplan" kommer att ske inför respektive träff. Dessa träffar ska innehålla
konkret arbete som ger underlag till hållbarhetsprogram och handlingsplaner. På träffarna
medverkar processledare och ett antal experter anlitade av SGBC. Arbete, utveckling och processer i
hållbarhetsprogram och handlingsplaner delas och diskuteras under årets gång. SGBC tar hänsyn till
att de medverkande projekten har olika tidplaner, vid planeringen av träffarnas upplägg och innehåll.
Träffarna kommer att genomföras på olika orter, beroende på vilka projekt som anmäler sig.
I det digitala forumet kommer det finnas olika diskussionsämnen, där deltagare kan skriva
kommentarer, ladda upp dokument, filmer, bilder m.m. Här kan stadsutvecklingsprojekt ge varandra
råd avseende t.ex. upphandling, avtal, metoder, lösningar, uppföljning m.m. Förberedelser och
resultat presenteras i det digitala forumet.

Citylab Learning
Mer information om den första kursen kommer under september / oktober 2015 på www.sgbc.se.

Citylab Network
Årsavgiften för medverkan i Citylab Network betalas per kalenderår. Medlemmar hos Sweden Green
Building Council har rabatt. Det första året har samtliga deltagare ett reducerat pris, under tiden som
nätverket byggs upp och rutiner för omvärldsbevakning tas fram. I avgiften för medlemskap 2016
ingår även tillgång till ett digitalt forum under hösten 2015 och möjlighet att påverka innehållet i
nätverksträffar och studiebesök 2016. Nätverksträffarna 2016 kommer att genomföras i januari och
september 2016.
Det finns två alternativ till medverkan i Citylab Network. Du kan välja att betala full deltagaravgift,
vilket innefattar medverkan på två nätverksträffar per år med inspirationsföredrag, diskussioner,
nätverkande m.m. samt tillgång till ett digitalt forum. Alternativt betalar du enbart för tillgång till det
digitala forumet. Pris för medverkan på studieresor tillkommer och medverkan är valfri.
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Reducerad avgift för medlemskap i Citylab Network under 2016:
Medlem hos SGBC
Full deltagaravgift: 3000 kr
Tillgång till digitalt forum: 1000 kr
Ej medlem hos SGBC
Full deltagaravgift: 4300 kr
Tillgång till digitalt forum: 1500 kr

Registrering
Här finns länkar till registrering av stadsutvecklingsprojekt till Citylab Action och personer till Citylab
Network: http://www.sgbc.se/registrera-dig-for-citylab

Mer information
Mer information om Citylab hittar du här: http://www.sgbc.se/var-verksamhet/citylab. Frågor kan
ställas till Ann-Kristin Belkert, chef Hållbar stadsutveckling, Sweden Green Building Council,
mailadress ann-kristin.belkert@sgbc.se och telefonnummer 08 – 599 294 44 / 0709 – 39 08 34.
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