Väsby
Labs
– ATT VÅGA OCH GÖRA

SUMMERING:
HUR BYGGER VI FÖR ETT SAMHÄLLE
I STÄNDIG FÖRÄNDRING?
Berättelsen om Väsby Labs började 2010 i Upplands Väsby – en förort i Stockholms
utkanter. Trycket på bostäder i regionen var stort och kommunen, som ärligt talat
levt i en slumrande tillvaro på bostadsfronten ville väcka liv i byggandet igen. Man
ville dra sitt strå till stacken och skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt.
Konventionella metoder hade prövats i området Fyrklövern, ett gigantiskt bostadskvarter i centrala Väsby från miljonprogrammets progressiva tidsålder, men resultaten
lät vänta på sig. Angreppssättet och början på Väsby Labs blev därför det omvända,
det okonventionella. Med politisk backning och en bred förankring bland olika
intressenter undersöktes, testades och prövades nya sätt att utveckla stad. Ett synsätt
blev vägledande - inga svar eller färdiga lösningar skulle presenteras och utveckling
skulle bygga på bred förankring bland en mångfald av intressenter. Hur motstridigt
det än kan låta blev just – inga färdiga lösningar – framgångsreceptet. Med en blick i
backspegeln har Väsby Labs genererat förutsättningar för mångfald, långsiktig tillväxt
och ökad attraktion för Upplands Väsby som plats för bostadsutveckling. Det här är
berättelsen om hur arbetet fortskred under projektets tre första år. Från att så ett frö
till att börja skörda dess frukter.

”Väsby Labs aims at turning the perspective in the urban planning
process upside down and start development in a more organic
way, step by step.”
SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling
”Innovation of the Year 2012”
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FÖRORD

NYA SYNSÄTT BANAR VÄG
FÖR FRAMTIDENS VÄSBY
Väsby har alltid varit en nyfiken stad, en mötesplats för olika idéer och tankar för
att lösa de frågor vi ställs inför. Under början på tjugohundratalet upplevde vi en
tillbakagång i tillväxten i kommunen. Färre människor flyttade hit och vi såg att det
fanns ett stort behov av nya synsätt och nya idéer för hur vi skulle tänka och bygga
framöver. Vi ville utveckla samhället till en plats som var attraktiv och som lockade
folk att flytta hit. En plats som levde upp till befintliga och potentiella invånares
krav och önskemål. Det som hade fungerat förut var inte längre gångbart. För
att åstadkomma detta måste vi prova nya sätt att närma oss stads- och samhälls
utveckling. Vi beslutade oss för att bryta strukturerna och hitta nya vägar framåt. Vi
initierade projektet Väsby Labs.
Utrymme för det nya. Centrala Väsby är platsen där vi bygger lösningarna för
framtiden. Många faktorer talar för valet av just den platsen. Den ligger mitt i
staden, där finns markytor att bebygga och stora möjligheter till att utveckla det
befintliga. Centrala Väsby ska, genom Väsby Labs, bli en drivbänk för nya idéer, nya
affärer och nya samarbeten.
Nya synsätt möjliggör mångfald. I Väsby ska vi utveckla och bygga en levande
stad med allt vad det innebär av bostäder, skolor, konst och restauranger. En stad
med varierande arkitektur, olika upplåtelseformer, mycket grönska och engagerade
invånare. En blandad stad som utvecklas tillsammans med medborgarna och
som tar hänsyn till deras behov. Väsby Labs fick redan 2012 ett internationellt
erkännande för sitt sätt att bryta mönster och för sina innovativa affärslösningar.
Vi tilldelades då utmärkelsen ”Quality Innovation of the Year” där vår medvetna
satsning att vända på planprocessen och aktivt bygga en stad på ett mer organiskt
sätt, betonades i motiveringen.
Nya idéer. Redan innan Väsby Labs initierades påbörjade vi i dubbel bemärkelse en
förändringsresa, en som tog oss ut i världen och som berikade vårt synsätt. Sedan
2008 har vi tillsammans, politiker och tjänstemän, årligen rest till olika delar av
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världen för att inhämta kunskap, knyta kontakter och inte minst låta oss inspireras.
Vad är det som gör att man tycker att Barcelona är trevligt? Hur kan man tycka att
det är ok att cykla så mycket som man gör i Holland? Varför är mångfalden bland
byggnader så stor i Österrikiska städer? Hur har man arbetat med säkerhets- och
trygghetsfrågor i New York och Toronto? Att våga vidga vyerna är ett sätt att
investera i framtiden. Våra resor har haft betydande inverkan på hur vi förhåller
oss till förändring och de förutsättningar vi nu skapat för att fortsätta att utveckla
framtidens Väsby.
Sedan Väsyb Labs startade har vi i på kort
tid skapat förutsättningar för att fler ska
kunna delta i utvecklingen och flera viktiga
projekt har startat. Det handlar bland
annat om nya upplåtelseformer, hus med
olika färdigställandegrad, funktioner som
byter plats med varandra och nya sätt att
bygga studentbostäder. Vi söker hela tiden
nya sätt att komma framåt. Med Väsby
Labs vill vi bygga för framtiden och skapa
ett forum där Väsby blir en samlingsplats
för debatt om samhällsbyggande och
stadsutveckling.
I den här boken kan du läsa om vägen dit,
från de första spadtagen vid miljonprogrammets födelse, via bomässor och ändrade planer till markbyten och påskrivna
avtal. Det är en viktig bok för att förstå
varför vi gör som vi gör. Mycket nöje!
Björn Eklundh,
Kommundirektör

1/ INTRODUKTION
Världens befolkning flyttar i snabb takt från landsbygd till städer. Behovet av nya
lösningar för hur vi ska bo, leva, transporteras, äta, umgås och utbildas är enormt.
Detta kommer att bli framtidens stora fråga. För att förstå de utmaningar som står
för dörren och grunden för Väsby Labs som ett nytt synsätt inom samhällsbyggande
är en tillbakablick viktig.
Bygga stad i ett svep. Sedan 1930-talet fram till slutet av 1900-talet, kom ny stad,
enkelt uttryckt, att handla om att bygga helt nya stadsdelar i ett enda svep – sällan
med fokus på utveckling av det befintliga. Många hus byggdes samtidigt, såg ungefär
likadana ut och byggdes ofta av några få större byggföretag. Tillvägagångssättet
byggde på en industriell, storskalig modell då stor skala ofta är detsamma som
effektivitet och reducerade kostnader. Men med tiden har många insett att det
skapar avigsidor; resultatet tenderar att bli monotont och nya stadsdelar riskerar att
bli isolerade enklaver, tagna ur sitt sammanhang utan nödvändiga kopplingar och
rörelse däremellan. Allt annat än den stadsmässighet som många idag efterfrågar.
Ett förändrat samhälle kräver nya konstellationer. Samhällsbyggandet i Sverige fram
till 1980-talet präglades av att kommunen, som alltjämt har ett planmonopol, ofta
var dominerande byggherre genom sina allmännyttiga bostadsbolag. Under 80-talet
gick dock byggandet ner rejält på grund av vikande konjunktur. När byggandet
kom igång igen är det i ett samhälle i förändring. Det offentliga har inte längre
möjlighet att finansiera allt bostadsbyggande och nya aktörer, med nya idéer knackar
på dörren. Det måste ske på andra sätt, med fler aktörer som tar större ansvar och
därmed ett större utrymme på bostadsmarknaden. Samtidigt som kommunen har
kvar planmonopolet, en förutsättning för att kunna driva sin bostadspolitik, finns
det idag ett stort behov av att bryta gamla strukturer, hitta nya arbetssätt och
nya vägar framåt.
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BO 85 – KRONAN PÅ VERKET
Från 1960-talet fram till mitten av 1980-talet upplevde Upplands Väsby, liksom
många andra kommuner i Sverige, en kraftig tillväxt. I svallvågorna av lågkonjunktur
genomgår dock svenskt bostadsbyggande en kris under inledningen av 80-talet.
I maj 1985 arrangeras Sveriges första moderna bomässa i Upplands Väsby – Bo 85.
Bomässan går av stapeln på initiativ av Bostadsdepartementet, som vill uppmuntra
kvalitativt och långsiktigt byggande i en tid då bostadsbyggandet är inne i något
av en kris. Bo 85 blir en uppföljare till de utställningar som format den svenska
modellen, Stockholmsutställningen 1930 och H55 i Helsingborg 1955. Bo 85 blir
startskottet för ett förnyat intresse kring boende, arkitektur och design i Sverige
och får internationellt genomslag.
Folkhemsstaden och Framtidsstaden.
Väsby har alltid varit en mötesplats
för olika idéer och olika sätt att bygga
stad. Från 1960-talet och framåt var
Väsby platsen där nya sociala reformer
prövades och där nya lösningar inom
byggande implementerades. Att Bo
85 genomfördes i Väsby är därför
inte förvånande. Bo 85 hade ”Bygg
för gemenskap” som tema och lyfte,
med uppförandet av bostadsområdet
Carlslund, fram helt nya sätt att tänka
runt boende och stadsliv. Även småhus
får sitt eget utställningsområde i Runby
Backar. Utställningen introducerar nya
idéer i en tid när bostadsmarknaden
upplever en kris och behovet av nya
influenser är stort.
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IDÉEN OM VÄSBY LABS

Mia Lundström, projektledare 2010 – 2013 reflekterar, januari 2014
I maj 2010 blev jag kontaktad av Björn Eklundh, Kommundirektör i Upplands Väsby
för ett möte. Frågan som föranledde samtalet var ett politiskt beslut om att genomföra
en bomässa i Väsby år 2015, ambitionen var att ”starta kommunens motorer” på
nytt. Björn undrade om jag var intresserad av att utveckla en idé för bomässan.
Jag hade egentligen aldrig varit i Väsby på riktigt. Visst hade jag passerat genom
kommunen otaliga gånger under de tre minuter det tar att färdas på motorvägen
mellan kommunens södra och norra gräns. Men aldrig stannat, liksom så många
andra. Mitt omedelbara svar på Björns fråga var att jag inte trodde att en bomässa var
lösningen på kommunens problem. Det gjorde man framgångsrikt med Bo 85, 30 år
tidigare. Men då var då och bomässekonceptet kändes föråldrat. Med anledning av
Björns fråga och mitt svar kom jag att spendera dagar, veckor och sammanlagt tre år
i Väsby med projektet Väsby Labs.
Uppriktigt sagt hade inte mycket hänt sedan 1985. Fram tills dess var Väsby en plats
med tillväxt som låg före sin tid när det gällde stadsplanering och samhällsutveckling.
När den svenska modellen stod på sin topp var det mot Väsby blickarna vändes. Här
var kommun, ledande politiker och tjänstemän djärva nog att testa och implementera
prototyper och samhällsreformer sprungna ur den moderna välfärdsstaten. Kronan
på verket var bostadsmässan ”Bo 85 – Bygg för gemenskap”. En succé. Men de
senaste 30 åren hade utvecklingen stannat av. Den växande förstaden hade slumrat
in och blivit en förort i Stockholms utkant. Mitt uppdrag var att väcka den och få
hjulen att börja snurra igen.
Uppdraget var omfattande och jag sökte en samarbetspartner. Jan Åman, tidigare
verksamhetschef för bl.a Färgfabriken och jag delade idéer och syn på stadsutveckling.
Vi slog därför följe för att nå de högt uppställda målen. Vi började med att presentera
en stark vision baserad på de unika förhållanden som karakteriserar Väsby. Vi
presenterade också en analys av pågående samhällsförändringar och tydliga politiska
mål om att tillskapa 1600 nya bostäder i centrala Väsby blev drivkraften. Vi stod
med ett ben i tanken, tanken om att utveckla en modell för samhällsutveckling och
med det andra benet i verkligheten. Vi skulle skapa förutsättningar för, och samtidigt
igångsätta en omdaning av centrala Väsby.
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Decennier av industrialisering, effektivisering, storskalighet, tillväxt, konsumtion och
tekniska jättesprång har lett oss in i en ny tingens ordning, en som efterfrågar en
djupgående reflektion. Vad vi står inför, eller snarare är mitt uppe i är en förändring
mellan strukturer och system. Ökad urbanisering, informationssamhället, öppenhet,
delaktighet, ökade krav på hållbara lösningar, bara för att nämna några, utmanar
konventionella metoder och hela välfärdssamhället är i omdaning.
Vad vi introducerade var en idé om ett Lab. Syftet var inte att presentera en slutgiltig
lösning. Tanken var istället att skapa en plattform och börja så frön. En plattform
från vilken vi, i samarbete med andra, kunde undersöka behov, igångsätta kreativa
processer, skapa förutsättningar för affärer och kommunicera. En plattform som
genererade idéer. Idéer som genom styrkan i sig själva kunde omsättas i konkreta
projekt och gå mot ett genomförande. Parallellt skulle vi komma att undersöka vad
nästa steg kunde vara. Vi tog avstamp i några principer för vägledning – att ifrågasätta
strukturer, att undvika objektet, en öppen process att kommunicera från och att
ställa frågor. Givet detta var startpunkten inte en ”masterplan”. Vi bjöd istället in
aktörer och intressenter att delta i arbetet långt innan en plan var utstakad, för att
tillsammans mjölka ur de bästa idéerna. Detta i sig är kanske inte revolutionärt, men
att fortsatt envist motstå färdiga planer och objekt är att arbeta med osäkerhet som
bränsle för själva processen – och det är en utmaning. Det är att i grunden vända
konventionella metoder upp och ner. Att inte tydliggöra slutresultatet skulle komma
att bli en utmaning för oss alla - såväl tjänstemän, politiker, som marknad och media.
Vår poäng var att alla kunde vara med och skapa slutdestinationen. Förväntningarna
på projektet höjdes lavinartat och med ett läge där alla var medskapare kom alla att
investera i sina egna förväntningar.
Den politiska visionen var tydligt dikterad under parollen mångfald. Mångfald i
demografi, i arkitektur, i tekniska lösningar, i kommersiellt utbud, i gestaltning av
offentligt rum – i allt det som skall komma att definiera den framväxande staden.
Det var en extrem till området det befintliga Fyrklövern. Ett gigantiskt kvarter byggt
med industriella metoder i ett svep 1970-1972. Kommunen var då ensam beställare,
utvecklare och genomförare. När vi tillsammans med Björn Eklundh, tittade ut
från Kommunfullmäktiges sammanträdesrum på 8:e våningen i ett av höghusen i
området slogs vi av storskaligheten och effektiviteten. Nedanför oss låg ett perfekt
urval av det gamla systemet, det i omvandling. 900 bostäder jämnt fördelade utifrån
den då rådande normen om en genomsnittlig svensk familj, skolor, köpcentrum,
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kyrka, vårdcentral, parkering, park och mycket mer. Allt prydligt placerat i enlighet
med rådande planeringsideal och den moderna välfärdsstaten. Vi skulle skapa
förutsättningar för att addera 1600 bostäder till, handel och parker och samtidigt
skapa processer för att återanvända allt som Fyrklövern redan inrymde. Det fanns
inte längre endast en beställare, beslutsfattare och genomförare. Det fanns många,
många fler. Utmaningen skulle bli att förena dessa och hitta en huvudfåra, där
kortfristig affärsutveckling kunde klonas med långsiktig samhällelig utveckling.
För att närma oss målet om mångfald sa vi att fördelningen av mark inte bör
överstiga en volym om 50 lägenheter. Detta uttalande och det faktum att priset på
mark i Väsby är relativt lågt jämfört med Stockholmsområdet som helhet, öppnade
upp för en variation och bredd av små och medelstora utvecklare och investerare.
De stora byggbolag som dominerar marknaden var initialt inte lika intresserade.
Deras verksamhet och affärssystem har byggts upp med storskalighet och
effektivitet som ledstjärnor. Det var helt enkelt inte lönsamt. Vid inledningen av
projektet 2010 fanns fem intressenter i området, varav kommunen representerade
två. Under 2012 fördes dialoger och tidiga förhandlingar med mer än 20. De flesta
hade deltagit i de kreativa processerna - Lab 1 + 2 +3 under 2011/2012. Under
våren 2013 genomförde jag en oberoende analys av utvecklingen av markvärdet i
området mellan 2008-2013. Analysen visade att det förväntade värdet nästan hade
fördubblats. Naturligtvis var det inte endast effekter av projektet som låg bakom
resultaten, men det rådde ingen tvekan om dess bidrag. Liknande effekter i tidiga
skeden vittnar projekt som ”High Line” i New York om. Det upphöjda värdet var
främst effekter av den tid, energi och idérikedom som var och en av oss bidragit
med genom att investera i våra egna förväntningar om vad Väsby Labs skulle
generera.
Vi ville ha en öppen process och bannlyste därför det färdiga objektet. Vi ville
skapa förutsättningar för fortsatt dialog, inte reaktion. Vi skulle komma att envist
stå emot alla slutgiltiga skisser av byggnader som arkitektoniskt och visuellt syftade
till att förföra och övertyga. Den enkla vägen att gå hade varit att arrangera en
tävling, dela upp mark och fördela den rättvist mellan byggföretag för att sedan
inta domarrollen. Vi gjorde tvärtom. Ingen mark fördelades innan ett gemensamt
utvecklingsarbete initierats. Visst har vi kommunicerat visuellt under de senaste
tre åren. Men aldrig baserat på ett objekt med huvudsyfte att presentera en
färdigförpackad lösning om hur framtiden skulle komma att se ut. Vi valde istället
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att arbeta med filmer och bilder som var abstrakta men som samtidigt tydligt
presenterade möjligheter i förnyelse och urban utveckling. Det här angreppssättet
har gett projektet stöd på ett ibland oväntat sätt. Den grekiska arkitekten,
konstnären, författaren och curatorn Andreas Angelidakis har alltsedan starten
utvecklat ett visuellt språk som stöttat projektet. Hans organiska förhållningssätt
ifråga om stadsliv och samhällsutveckling har klonats med alla stora och små idéer
från Lab 1 + 2 +3 för att sedan utarbetas till bilder som presenterar möjligheter.
De har också fungerat som ett kitt mellan teori och verklighet.
Den här boken slutar där utvecklingsarbetet och idéerna började landa. När
markförhandlingar och ett konkret genomförande stod för dörren. Under
projektets tre första år har Väsby Labs skapat unika förutsättningar för en
långsiktig tillväxt i Centrala Väsby. Alarik von Hofsten är den person som tagit
över stafettpinnen för att driva utvecklingen i land. Hans konklusion och utblick
mot framtiden avslutar berättelsen om Väsby Labs tillkomst. Samma berättelse är
början på något nytt. Ett nytt kapitel i Väsby Labs och Väsbys historia.
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INTERVJU/
PER-ERIK KANSTRÖM,
ordförande i kommunstyrelsen,
Upplands Väsby

”Vi inleder en stor förändringsresa”
En viktig strategisk förflyttning pågår just nu i Upplands Väsby med tre stora
stadsutvecklingsprojekt. Per-Erik Kanström är kommunstyrelsens ordförande och
menar att stora förändringar i stadsplaneringen påverkar livskvaliteten, tryggheten
och attraktionskraften i staden.
– Vi gör just nu en förändringsresa i vår kommun. Den bygger på en tydlig vision
som kräver att vi vill och vågar, och att vi tänker ett steg längre. Att gå från förorten
Upplands Väsby till staden Väsby är en viktig strategisk förflyttning, inte minst
för att det handlar om livskvalitet, trygghet och attraktionskraft, säger Per-Erik
Kanström. Målet är en förtätning av Väsbys centrala delar med 1600 bostäder som
präglas av mångfald, variation och nya koncept.
– Vi menar att dessa stora förändringar i stadsplaneringen skapar ringar på vattnet
och att de kommer alla invånarna, både befintliga och framtida, till godo.
Många pratar om vikten att gå från förort till stad i Väsby. På vilket sätt är staden
så mycket bättre som miljö än förort?
– Det finns många forskningsstudier som visar på vilka kvaliteter som skapar ökad
inflyttning och attraktion i ett område, och de har ofta med stadsbebyggelse att
göra. Men framförallt kan man gå till sig själv. Jag upplever stadskvaliteter som
butiker, liv och rörelse som väldigt positiva. En plats där människor rör sig ute
på stadsgator, kort och gott, istället för i bilar i höga hastigheter. I begreppet stad
ligger också tryggare miljöer med gatubelysning, verksamheter i bottenvåningar
och ett levande utbud av restauranger och nöjen.
u karaktäriserar Väsby Labs?
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– Nytänkande och att våga prova nytt är en viktig del i projektet, kreativitet en
annan. Vi inom politiken är vana vid en viss struktur, så det har ju onekligen varit
lite omtumlande. Man vill bli utmana även om man inte riktigt vet exakt vilken
vändning det kommer att ta eller vilket resultat det kommer att bli. Att många är
engagerade och deltar i samarbetet är nyckeln för ett framgångsrikt projekt menar
Per-Erik Kanström.
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CENTRALA VÄSBY OCH
KVARTERET FYRKLÖVERN
I centrala Väsby ligger kvarteret Fyrklövern. Området byggdes i ett svep under
de så kallade ”Miljonprogramsåren”. Från slutet av 1960-talet och inledningen av
70-talet byggdes en miljon bostäder runt om i landet. Initiativet var nationellt och
syftet var att, på kort tid, tillgodose behovet av många bostäder och samtidigt höga
bostadsstandarden.
Kvarteret Fyrklövern ligger söder om Väsby Centrum och avgränsas av
Dragonvägen i väster, Husarvägen i öster och Mälarvägen i söder, inklusive delar
av bostadsområdet Smedby. Här finns både låghusbebyggelse och tio blå höghus.
En central del i Fyrklövern och Väsby Labs är marken där Vilundagymnasiet låg.
Gymnasiet revs under 2012 på grund av fuktskador och lämnade därefter en stor
yta om ca 50 000 kvm för nyutveckling av bostäder och service.
Bakgrund. Mellan åren 1970-72 planlades och bebyggdes Centrala Väsby av
kommunen och det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem. Området skapades
som ett sammanhängande kvarter där alla nödvändiga funktioner tillgodosågs
av en enda aktör, det offentliga. Vid Centrala Väsbys färdigställande var det ett
av Sveriges största moderna stadskvarter med sina tio blå höghus, köpcentrum,
gymnasium, förskola, vårdcentral, parkeringar och parker.
Plan för fler bostäder. 2008 genomfördes en förstudie av kommunens stadsbyggnadskontor som lade grunden för ett helt nytt planprogram för området. Arbetet
utgick från kommunens översiktsplan som innebar att Väsbys centrala delar skulle
utvecklas till en tät och levande stadskärna. Stadsbyggnadskontoret arbetade med
uppdraget fram till 2011, då projektet formerades om till Väsby Labs. Peab var en
stor aktör i det ursprungliga planprogrammet genom ett markbyte med kommunen där de hade option på byggrätter i området.
Snabbhet och mångfald, viktiga aspekter. Under arbetet med planprogrammet
insåg kommunen att Peab, genom sin option skulle komma att dominera området.
Insikten om att det kunde bli för monotont med bara en eller några få byggare
tog fäste. Politikerna hade samtidigt tydligt uttalade ambitioner om att skapa ett
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område med stor mångfald och stadsmässighet. De hade också satt upp tydliga
tillväxtmål och ville därför att hela området skulle bebyggas samtidigt. För att
möta mångfalds- och tillväxtkraven tillkom idén om ett projekt med många olika
aktörer. Tanken var att skapa plats för många olika intressenter och koordinera
dessa i ett gemensamt utvecklingsarbete, så att deras affärer stärkte varandra istället
för att konkurrera. Det skulle komma att kräva ett nytt synsätt och nya arbetssätt.
VÄSBY LABS I BEGYNNELSEN
”En nyckelfråga när man bygger stad är vem som äger marken. I Väsbys fall hade
kommunen inte rådighet över all mark i området Fyrklövern när Väsby Labs
inleddes. Det har vi löst på flera sätt, bland annat har kommunen köpt upp en del
mark och genomfört markbyten”, Björn Eklundh, kommundirektör.
Det hela började 2005 då vi planerade att renovera Vilundagymnasiet. Men när
det stod klart att skolan var kraftigt fukt- och mögelskadad bestämde vi oss för
att bygga en ny skola istället. Ett av kriterierna för den nya skolan var närhet
till kommunikationer för att vi skulle kunna konkurrera med andra kommuner.
Peabs tomtmark Messingen nära stationen var perfekt. Jag fick uppdraget att
förhandla fram ett markbyte. Peab såg möjligheter i marken där det gamla
gymnasiet stod. Vi kom överens om priset och skrev ett avtal i september
2008. De gamla industribyggnaderna som stod på Messingen revs och en ny
gymnasieskola med bibliotek och multihall byggdes på platsen. 2012 revs också
det gamla Vilundagymnasiet och ytan frigjordes för att bygga bostäder. Enligt vår
överenskommelse skulle Peab få bygga ungefär 300 lägenheter på ca 30000 kvm
på den tomten.
Men parallellt med detta hade vi börjat fundera på att fira 30 år efter förra bo
mässan. Projektledaren Mia Lundström formulerade en idé om att bebygga
Fyrklövern enligt en helt ny utvecklingsmodell, Väsby Labs, som också skulle
kunna bli kärnan i en utställning 2015.
Ganska tidigt identifierade vi begreppet mångfald i Väsby Labs, och det var ju
inte riktigt görbart om Peab skulle bygga 300 lägenheter mitt i den där plätten.
Vi fick tänka om igen. I nästan två år har vi nu diskuterat hur vi ska ersätta Peab
för de lägenheter som de inte längre får bygga på den gamla gymnasietomten. De
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erbjöd sig att själva sälja marken till andra, men det skulle innebära att Väsby Labs
tappade initiativet över vilka som medverkade. Efter samtal och förhandlingar har
vi till slut kommit fram till en bra lösning för samtliga parter och som ger utrymme
för mångfald i både upplåtelseformer och byggare i centrala Väsby.
Den viktiga slutsatsen av det här är att öppningsscenariot och förutsättningen för
Väsby Labs var att riva Vilundagymnasiet. Från början planerade vi för någonstans
mellan 400-600 lägenheter i centrala Väsby. Genom Väsby Labs och utökandet till
hela Fyrklövernområdet kom vi upp i 1200-1600 lägenheter och nu vill ett 20-tal
byggare vara med i utvecklingen i och med arbetet i Väsby Labs. Så det är resan,
och det är ju inte snutet ur näsan på en eftermiddag.

Fyrklöverns utformning och geografi. Inom området Fyrklövern äger ett fåtal aktörer fastigheter
och mark vid Väsby Labs start 2010. De områden som inte är bebyggda består till största del av
gräsbeklädda ytor och gångvägar. Hela markområdet i Fyrklövern omfattar cirka 165 000 m².
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NYA SYNSÄTT INITIERAR
VÄSBY LABS
Under 2010 fattas ett politiskt beslut att genomföra en ny bomässa i Upplands
Väsby 30 år efter succén Bo 85. Beslutet är ett svar på en svag lokal marknad, en
stagnerad tillväxt i Väsby och ett stort behov av nya perspektiv och idéer.
I maj 2010 får stadsplaneraren Mia Lundström uppdraget att genomföra en
förstudie för att utveckla och föreslå ett koncept som sätter igång processer, har ett
bredare samhällsperspektiv än endast bostäder och som skapar förutsättningar för
tillväxt i kommunen. Uppdraget ska resultera i ett koncept och en affärsidé för ett
genomförande av en bomässa under 2015, 30 år efter Bo 85 och får arbetsnamnet
Bo 15.
Uppdraget ska presentera förutsättningar för Bo 15 vad gäller geografiskt område,
finansiering, planering, kommunens övergripande mål, varumärket Väsby och
möjligheter till samverkan med olika intressenter. En bred förankring ska säkras
hos skolor, näringsliv, politiker och boende i Väsby. Projektet ska också arbeta för
att möjliggöra samarbeten med investerare och högskolor. Förstudien presenteras i
Kommunstyrelsen i januari 2011 och därefter utses Centrala Väsby, Kv Fyrklövern
som arbetsområde. Projektet Bo 15 får dämed namnet Väsby Labs. Arbetet med
Väsby Labs genererar tidigt de kommunikativa och affärsmässiga värden som var
tanken bakom en bomässa. Det vill säga att attrahera många investerare, bostadsoch fastighetsutvecklare för att skapa mångfald och att kommunicera utveckling
och attraktion i ett större sammanhang än lokalt i Väsby. Planerna på en bomässa
skjuts därför åt sidan allteftersom arbetet fortskrider.
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FRÅN MILJONPROGRAM
TILL FRAMTIDSSTAD
I ljuset av en accelererande urbanisering synliggörs ett stort behov av nya synsätt
inom stadsbyggnadsområdet, inte bara i Sverige och Stockholmsregionen, utan
på många andra platser runt om i världen. Upplands Väsby vill med Väsby Labs
utveckla och bidra med lösningar och kunskap kring stadsbyggnad långt utanför
den egna kommungränsen.
Börjar i det befintliga. En av Väsby Labs grundtankar är att utgå från den stad
som redan finns. I en tid när människor rekordsnabbt flyttar till städer är just
utvecklingen av befintliga värden en av de större globala utmaningarna.
Väsby är målet. Steg för steg ska nya idéer arbetas fram, testas och utvärderas. Det
som fungerar blir kanske en del av den nya staden. Det ska byggas många bostäder
av olika intressenter och i dialog med dem som bor i Väsby. Stadsbilden ska också
kompletteras med mötesplatser, odlingar, skolor och kulturaktiviteter som skapar
liv och en mer levande stad.
En tät och grön stad. Till skillnad från många andra områden i Stockholmsregionen
har marken utanför centrala Väsby förblivit i privat ägo. Kommunen har därför
varit hänvisad till att bygga i de centrala delarna, där man har haft rådighet över
marken. Som ett resultat har Väsby en relativt tät bebyggelse i de centrala delarna,
omgärdad av gröna ytor och aktiva skogs- och jordbruk. Här produceras mat,
här betar får och kor och här finns unika fritidsmarker - sammantaget utgör
de viktiga delar i ett hållbart samhälle och har en allt starkare attraktionskraft i
storstadsregionen.
Nya förutsättningar skapar nya behov. Stora delar av Upplands Väsby byggdes
av en aktör, kommunen, utifrån rådande ideal kring gemenskap, omsorg och
trygghet. Tiderna har emellertid förändrats. Idag drivs ofta skolor, sjukvård, och
omsorg i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Det ställer nya krav på
beslutsgångar och medborgarinflygande och på hur man strategiskt ska arbeta för
att koppla samman kommunens olika intressen och aktörer.

22

1/ INTRODUKTION

Utvecklingen av nya synsätt i Väsby Labs är en pågående process. Väsby Labs
bjuder in fler att delta i omvandlingen av centrala Väsby. Baserat på resultat prövas
olika angreppssätt löpande, allteftersom arbetet fortskrider. En stor blandning
av intressenter kommer att träffas i workshops och andra sammanhang där man
gemensamt diskuterar fram lösningar och förutsättningar för framtidens stad.
Målsättningen är att driva på utvecklingen och utveckla idéer till fungerande affärer
och projekt som kan genomföras i Väsby.
Nya möjligheter och idéer. Väsby Labs har inga färdiga lösningar för hur allt ska
gå till och där finns också potentialen. Väsby Labs handlar om att steg för steg
omvandla och utveckla ett befintligt område. Projektet är initierat av kommunen
men stöps i en form som ligger utanför den kommunala organisationen. Det blir
en plats där många får chansen att testa nya idéer som blir till möjligheter att
utveckla bättre skolor, bättre hus, bättre miljö, bättre mat, bättre infrastruktur och
bättre samhällsbyggnad.

UPPLANDS VÄSBY HAR EN RAD UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GER
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄSBY LABS:
✓ Politisk vilja och ambition att driva förändrings- och utvecklingsarbete.
✓ Stark samhällsbyggartradition
✓ Tät stadskärna och aktiv jord- och skogsbruk i direkt närhet.
✓ Ett tjugotal pågående stadsbyggnadsprojekt
✓ Nytt gymnasium i samarbete med näringsliv
✓ Strategiskt läge nära Arlanda och i en av Nordens kraftigast urbaniserade
regioner
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FÖR NYA SYNSÄTT OCH
SAMVERKAN ETABLERAS
En av grundtankarna bakom Väsby Labs är att kommunen måste möjliggöra
samverkan mellan många aktörer för att skapa goda samhällsutvecklingsidéer. För
att nå framgång i ett projekt som bygger på samverkan, är utrymme för kreativitet
och engagemang bland de som berörs på ett eller annat sätt, en nyckel. Väsby Labs
blir ett sätt att motivera och skapa intresse, bland både invånare och intressenter.
Projektet vilar på idén om att många kockar faktiskt är bättre än en. Kort och gott en mångfald i lösningar kräver att samhällsutvecklingsprocessen öppnas upp genom
att aktivt bjuda in till dialog och samarbete så tidigt som möjligt.
UPPTAKT – STORMÖTE I SCANDIC INFRACITY
För att intressera så många olika aktörer som möjligt arrangeras ett stort möte för
att presentera Väsby Labs. Flera hundra aktörer och intressenter bjuds in. De får ta
del av visionen om, och tankarna kring utvecklingen av centrala Väsby. De ges också
möjlighet att investera i utvecklingen av Väsby Labs.
Den första riktigt stora publika eventet inom Väsby Labs äger rum i augusti
2011. Flera hundra potentiella intressenter bjuds in till ett möte på Scandic
Infra City i Väsby. Deltagarna är en blandad grupp av byggföretag, politiker,
tjänstemän, hyresgästföreningar, offentliga institutioner, universitet, investerare och
entreprenörer. Under mötet får de ta del av Väsby Labs vision och de erbjuds också
möjlighet att investera i det fortsatta utvecklingsarbetet. Investeringen ska finansiera
en gemensam idéutveckling under hösten men är också en viktig symbol för att
bekräfta ett långsiktigt samarbete. Resultaten av idéutvecklingsarbetet under hösten
kommer sedan att bli en plattform för genomförande och för fortsatt samarbete.
Toppmötet genererar ett stort intresse och som en följd av detta säkras en
delfinansiering på närmare två miljoner kronor. Även efter mötet fortsätter man att
aktivt bjuda in intressenter till att delta i projektet.
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LAB 1: INNOVATION
OCH KONCEPT
Vilken stad ska vi ha? Varför prata när det är försent, varför inte göra det när vi
fortfarande kan inspirera och utveckla slutresultatet? Så lyder inbjudan till Väsby
Labs första workshop – LAB 1.
LAB 1 genomförs mitt i Väsby köpcentrum under två dagar i oktober 2011 och
drygt 160 personer deltar. Inbjudna internationella arkitekter tar tillsammans med
intressenter, politiker, studenter och Väsbybor fram en rad innovativa idéer och
koncept för möjliga åtgärder inom området. Fem workshopgrupper ledda av
fem arkitekter sitter mitt i köpcentret och diskuterar samhällsutveckling. Totalt
resulterar detta i att flera hundra idéer genereras och dokumenteras. Idéerna
kommer att vara bärande i det fortsatta utvecklingsarbetet i Väsby Labs.
OTRADITIONELL STADSPLANERING MITT I ETT KÖPCENTRUM
Kommentar: Andreas Angelidakis, arkitekt
”För mig var det fascinerande med blandningen av folk som satt mitt i centrum
och pratade stadsplanering. Det skapade en helt ny form av interaktion. Jag hade
till exempel Väsbyhems VD vid bordet. Vid ett tillfälle passerar en gammal dam
med rullator och frågar honom vad vi gör. Hon vet ju inte att han är VD för
Väsbyhem, och han svarar: ”Vi planerar det här området och tänker bygga 1600
nya bostäder.” Varpå damen säger: ”Kan ni bygga en lekplats här? Det bor bara
gamla människor i området, och när mina barnbarn kommer finns det inget att
göra för dem. Fanns det en lekplats skulle de hälsa på oftare.” Detta är för mig ett
exempel på framgången av medborgardeltagande. Nu uppstår plötsligt nya lager
av idéer, det breddar förståelsen av platsen. Vi hade flera tillfällen där folk gick
förbi och deltog, för borden stod verkligen mitt i centrumet. Många av LABdeltagarna var såklart lite nervösa, men det gick bra och det utmynnade i en totalt
annorlunda upplevelse mot att göra det i ett stängt konferensrum. ”
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FEM WORKSHOPGRUPPER OCH FEM REFLEKTIONER
MIA HÄGG
Svensk arkitekt född i Umeå. Efter att ha projektlett byggandet av OS-arenan
Fågelboet i Peking startade hon egen arkitektbyrå i Paris. Mia Häggs workshop:
Nya hus, tillbyggnader och omvandling av befintliga hus. Fyrklövern är en
modern maskin med tio höga blå hus och mycket mer. Hur sätter man byggnader
i utrymmet mellan dem som redan finns där? Hur kan man omvandla hus som
redan finns och uppgradera dem till att bli prototyper för framtiden?
MIA HÄGG OM VÄSBY LABS:
”Jag har aldrig varit med om att så många olika intressenter är med och diskuterar
från början i ett område. Det ger helt andra förutsättningar att jobba vidare i detta
spännande område.”
DIRK PETERS
Dirk Peters är en holländsk arkitekt med bas i Rotterdam. Bland de aktuella
uppdragen finns omvandlingen av de centrala delarna av Tilburg i Holland, en
idrottsanläggning i Lausanne och en stadspark i Stockholm. Workshop Dirk Peters:
Rörlighet, tillgänglighet, samband och transportmedel. Fyrklövern planerades och
byggdes på 70-talet i en tid som var starkt präglad av bilismen. Vad kan vi göra
idag? Hur kan Fyrklövern anslutas till resten av Väsby? Fyrklövern byggdes som en
enskild enhet. Hur kan vi addera element av rörelse, tillgänglighet och samband?
DIRK PETERS OM VÄSBY LABS:
”Väsby Labs potential ligger i att människor med olika intressen möts och börjar
förstå varandra. Behov som identifieras i Väsby Labs är sådana som man i vanlig
planering missar eller lätt missförstår.”
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MARIEKE KUMS
Holländska arkitekten Marieke Kums med det egna kontoret MAKS arbetar
bland annat med ett nytt besökscentrum i Holland och bostadskvarter i Moskva.
Workshop Marieke Kums: offentliga rummet, kultur, energi, upplevelse. Det
finns utrymme i Fyrklövern som används och utrymme som inte används som
grönområden, parkeringsområden och andra funktioner. Hur kan det offentliga
rummet användas på ett nytt sätt? Hur aktiverar man området? Hur lägger man till
innehåll? Hur lägger man till element som kultur och upplevelser? I Marieke Kums
grupp ingår bland annat utländska studenter från KTH.
MARIEKE KUMS OM VÄSBY LABS:
”På många platser i världen ser vi nu resultaten av de modernistiska, toppstyrda
planeringsmodellerna som varit legio vid stadsplanering. Gamla Upplands
Väsby är bara ett av många exempel på hur ett alltför generellt och systematiskt
tillvägagångssätt att forma våra samtida urbana miljöer leder till föråldrade och
ohållbara bostäder i det långa loppet. Nya strategier måste hittas för att göra
dessa stadsmiljöer mer flexibla, mer varierade, mer elastiska. Men dessa strategier
kan bara bli framgångsrika om de omfattar alla; ägare, planerare, investerare och
boende. Väsby Labs innebär en stor möjlighet, en plattform där man kan inte bara
dela och testa idéer, utan också att hitta en samsyn för att agera gemensamt.”
ANDREAS ANGELIDAKIS
Andreas Angelidakis brukar omnämnas som den ledande arkitekten i världen
i att föra samman en digital verklighet med en fysisk. Han har under senare år
bl.a. varit arkitekt för biennalerna i Aten och Thessaloniki och har arbetat med
omvandlingen av centrala Aten. Workshop Andreas Angelidakis: Ekosystem – att
lära från den digitala världen. Fyrklövern är ett resultat av den industriella eran.
Den uppenbara frågan är hur området kan anpassas till en ny era med en värld av
digital information, nätverk och kreativitet?
ANDREAS ANGELIDAKIS OM VÄSBY LABS:
“I och med Väsby Labs kommer Väsby inte bara att utvecklas, utan kan också iklä
sig rollen som föregångare till en ny samhällsbyggnadsmodell.”
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OLA ANDERSSON
Ola Anderssona har gedigen erfarenhet av svensk stadsplanering i praktiken
genom sitt arbete som arkitekt. Han är också författare till ”Vykort från Utopia”
och en tongivande arkitekturskribent som publiceras regelbundet i dagstidningar
och fackpress.
ANDREAS PALME
Andreas Palme är arkitekt och verksam på Total arkitektur i Stockholm. Han har
fungerat som extern rådgivare i projektet Väsby Labs. Workshop Ola Andersson
och Andreas Palme: Struktur, process, berättelse, behov Den ”svenska modellen”
var inte bara en social modell, den var en struktur för hur man fysiskt bygger vårt
samhälle. Den svenska modellen formade offentligheten likväl som privatlivet.
Vad krävs för att gå från idé till agerande i Fyrklövern? Vad behövs för att få alla
att gå från fina ord till att faktiskt agera på ett nytt sätt – och förstå att det finns
ekonomiska intressen i det?
ANDREAS PALME OM VÄSBY LABS:
”Intresset för att delta i Väsby Labs som projekt har varit otrolig stort, det
är helt fantastiskt! Det är inte något som är självklart, för det senaste året har
fastighetsmarknaden varit ganska sval. Jag tror att man har lyckats med att förmedla
öppenhet, intresse och nyfikenhet och det har slagit an hos både etablerade och
oetablerade aktörer. Man har verkligen visat att man är beredd att satsa.”
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INTERVJU/
FREDRIK MATTSON,
VD BRABO

”Nya, innovativa projekt passar oss bra!”
De många deltagande byggföretagen är en av de viktigaste beståndsdelarna i Väsby
Labs. Förhoppningen är att alla ska kunna bidra med olika idéer och därigenom
skapa mångfald i centrala Väsby.
Fredrik Mattson är VD på BRABO, ett fastighetsföretag som varit delaktiga i Väsby
Labs sedan starten.
– Vi fick en förfrågan om att vara med i projektet ganska tidigt från kommunledningen.
Vi har gjort några bostadsprojekt sedan tidigare i Upplands Väsby och tyckte detta
lät som ett spännande projekt att medverka i.
Fredrik Mattson menar att Upplands Väsby är en intressant plats där det finns ett
stort utrymme för utveckling.
– Väsby har ett fantastiskt geografiskt läge mellan Stockholm och Uppsala, mitt i en
växande region. Men eftersom Väsby inte har kommit så långt i att bygga och vara
expansivt, så finns det stora möjligheter kvar.
Öppen kommunikation viktigt. Att vara med i nya, innovativa projekt är alltid något
som lockar BRABO.
– Väsby Labs skiljer sig från många andra byggprojekt i och med att man vill vara
betydligt mer öppen och tydlig i sin kommunikation. De många aktiviteterna där
man hela tiden möter invånarna och intressenterna är en viktig del i det.
Nya idéer testas. BRABO kommer inom ramarna för Väsby Labs att prova en idé
om bostäder där de boende själva kan välja färdigställandegrad, vilket skapar större
valfrihet att påverka utformingen av bostaden. Konceptet innebär att BRABO helt
enkelt bygger golv, väggar, tak och våtutrymmen och därefter är det upp till var och
en att inreda och detaljutforma lägenheten. På så sätt kan man erbjuda attraktiva
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bostadsrätter till en lägre kostnad där den boende själv har förutsättningar att
utveckla värdet på sin lägenhet.
– Vi har haft den idén länge men det har inte funnits något riktigt bra tillfälle att
prova den tidigare. I Väsby Labs har kommunen gett klara direktiv att man ska
satsa på nya idéer. En framgångsfaktor tror jag kommer att bli att det redan finns
ett nära samarbete med kommunen som ställer upp på ett bra sätt.
Förväntningar framåt. Fredrik Mattson menar att metoden som man använder sig
av i Väsby Labs att vända på processen och inte presentera färdiga lösningar utan
låta dem växa fram kan skapa viss osäkerhet inledningsvis, men att det är ett bra
sätt att nå fram till nya lösningar och möjligheter.
– Vi hoppas att Väsby Labs kommer att bli ett lyckosamt projekt som i sin tur leder
till att vi fortsätter göra bostadsprojekt i Väsby, säger Fredrik Mattson. Jag tror att
det är viktigt är att sätta Väsby på kartan för de som är intresserade av bostäder i
stockholmsregionen. Med det menar jag inte bara de som redan vet att Väsby är
bra, utan att man även lockar nya grupper, både de som flyttar in till regionen och
de som byter bostad inom Stockholm.
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LAB 2 – FRÅN VISION TILL
FUNGERANDE AFFÄRSMODELL
Redan två veckor efter LAB 1 genomförs LAB 2. Frågan är nu hur alla idéer från den
första workshopen kan genomföras, drivas, finansieras och kommuniceras.
Ett 70-tal personer deltar i LAB 2, denna gång är det en övervägande del byggare
och man sitter i mindre grupper. Svenska förhållanden skiljer sig från internationella
rörande lagstiftning och strukturer, därför väljer man svenska workshopledare denna
gång. Workshoparna leds av Andreas Palme, Ola Andersson, Mia Lundström, Jan Åman
och Henrik Järleskog. Robert Montgomery, delägare i Dazed & Confused-gruppen,
konstnär och en av samtidens främsta kännare av urban kultur, är inledande talare.
Idéerna från LAB 1 analyseras och bearbetas utifrån flera olika perspektiv. Fokus ligger
på att hitta en bra balans mellan möjlig finansiering, en chans till genomförande och
potentialen i att kommunicera idéer gentemot omvärlden. Även här karaktäriseras
workshoparna av ett energifyllt arbete som ger en rad konkreta förslag på hur Väsby
Labs måste struktureras för att kunna nå de höga ambitionerna.
”Väsby Labs skulle kunna beskrivas som ett integrerat innovationsnav. Varenda
aspekt av projektet ses som en möjlighet att förnya. Varje innovation är kopplat till
en annan aspekt av projektet. Tillsammans utgör de ett nav, ett innovativt ekosystem
av idéer och affärsutveckling som hjälper Väsby bli en föregångare inom framtida
stadsutveckling” – Mia Lundström, Projektledare.
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INTERVJU/
LINA BRANTEMARK,
Fastighetsutvecklare

”Intressenter möts i Väsby Labs”
Lina Brantemark är fastighetsutvecklare på NAI Svefa och arbetar med idé- och
affärsutveckling i Väsby Labs. Hon menar att man måste hitta samarbeten mellan
flera aktörer för att få till stånd investeringar av hög kvalitet.
– Mitt jobb har varit att skapa förutsättningar och hjälpa intressenterna att
affärsutveckla sig själva, berättar Lina Brantemark. Hon förklarar att en viktig del i
det är att hitta samarbeten mellan olika intressenter.
”Det blir ofta ett väldigt tråkigt förhandlingsläge om alla har affärsutvecklat klart
på var sitt håll, istället för att som här göra det tillsammans från början”
Väsby Labs fungerar som en länk mellan kommun, byggherrar, fastighetsägare
och hyresgäster till lokaler. Som exempel tar Lina arbetet med att identifiera
en byggherre som kan tänka sig att inkludera en förskola inom ramen för sitt
utvecklingsprojekt, något som är prioriterat från kommunens håll. Redan i ett tidigt
skede kopplar projektet in en förskoleaktör, en restaurangaktör och en odlare som
kan leverera närodlade grönsaker, aktörer som gör att projektet kan lyfta sig och
bli ännu bättre.
– Det kanske inte låter så komplicerat, men jag upplever det som något väldigt nytt
att man jobbar närmare varandra i ett tidigt skede. Det blir ofta ett väldigt tråkigt
förhandlingsläge om alla har affärsutvecklat klart på var sitt håll, istället för att som
här göra det tillsammans från början!
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LAB 3 – 13 MÖJLIGHETER
Stadsutveckling börjar oftast i slutet, med det färdigritade huset som ställs ut på
biblioteket för godkännande. Väsby Labs gör precis tvärtom och börjar från början
med ett antal startskott som vart och ett kan bli ett eller flera konkreta byggprojekt.
LAB 1 samlade ett antal internationella arkitekter och intressenter. Med gemensamma
krafter togs idéer och koncept fram som ska sätta Väsby på kartan inom framtidens
samhällsbyggnad. Det resulterade i flera hundra idéer. LAB 2 samlade ihop och
tog resultaten vidare genom att fokusera på att förvandla ambitiösa idéer till
genomförbara projekt.
I LAB 3 presenteras resultaten från LAB 1 och 2. Även denna gång görs det
publikt mitt i Väsby köpcentrum. Istället för att visa upp färdiga arkitektförslag
väljer man att presentera ett antal möjligheter. Det som var 200 idéer har nu kokats
ihop, förädlats, värderats och lyfts upp till en övergripande nivå i 13 Möjligheter. De
presenteras som en grund och inspiration för den fortsatta utvecklingen av konkreta
projekt. Arkitekten Andreas Angelidakis håller en visuell presentation som berättar
om vad som gjorts och besökarna ges möjlighet att tycka till och bidra med sina
synpunkter. Projektledare, arkitekter och företagsrepresentanter förklarar hur Väsby
ska förbättras för framtiden genom de olika möjligheterna. Förutom nyfikenhet från
boende och från media så genererar också de 13 Möjligheterna ett ökat intresse från
en hel del byggare, som under våren kontaktar projektet och uttrycker intresse för
att vara med.
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01/ STUDENTERNA FLYTTAR IN
Studenter kommer alltid att vara motorer för liv, rörelse och kunskap. Därför
skapar projektet plats för nya studentbostäder mitt i den centrala staden genom att
omlokalisera befintliga verksamheter. Ungdom och kunskap hamnar mer i fokus,
men framförallt kan studenterna vara med och påverka och utveckla framtidens stad.
02/ FRAMTIDENS LEDNINGSKONTOR
Kommunledningen måste också utvecklas i takt med staden och bli mer synlig.
Genom att flytta ledningen från våning sju och åtta i höghusen och ner på bottenplan
öppnar man upp för dialog och gör både ledningen och det dagliga förändringsarbetet
mer synligt. En flytt som innebär förändring och nya möjligheter på många plan.
03/ FRÅN MILJONPROGRAM TILL FRAMTIDSSTAD
De tio blå husen är Väsbys version av något som kommer att bli en viktig nationell
fråga: hur utvecklas och skapas hållbart liv i gamla miljonprogramsområden?
Projektet gör det i dialog med dem som bor där och tar hänsyn till de värden som
redan finns på platsen.
04/ BOTTENVÅNINGARNA ÖPPNAS MOT OMVÄRLDEN
Idag är bottenvåningarna på de blå höghusen slutna. Genom att öppna upp
bottenvåningarna skapas liv och rörelse i området och banar väg för flera nya projekt.
Här kan kommunledningen flytta in tillsammans med nya affärsverksamheter, skolor,
förskolor och restauranger. Dessutom skapas attraktiva mellanrum mellan husen.
05/ FRAMTIDENS FÖRSKOLA
Skolan är framtiden. Därför vill Väsby Labs också söka svar på hur framtidens skola kan
se ut. Tillsammans med förskole- och skolentreprenörer initieras utvecklingsprojekt
kring en ny förskola som sammanför miljö, mat, vila och pedagogik.
06/ GYMNASIUM BLIR STADSKÄRNA
Väsby har fått ett nytt gymnasium i Messingen. Det gamla rivs och bereder plats för
att skapa en ny stad mitt i Väsby. Många olika aktörer bjuds in för att tillsammans
skapa ett nytt sätt att bygga stad och en ny struktur för att nå dit. En möjlighet att
bryta strukturerna som byggde staden 1972 och som öppnar för 2000-talets stad.
07/ BAKGATA BLIR FRAMSIDA
Temporära förändringar kan visa på möjligheterna med en plats och generera
nya idéer. Under 1990-talet skapade HSB de första incitamenten till att göra om
Dragonvägen till en stadsgata, nu är det dags för nästa steg. Genom att låna modeller
från exempelvis Las Vegas börjar man i det temporära, med kulisser som skapar ett
incitament till att bygga vidare på idén om den öppna staden.
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08/ TEMPORÄRA AKTIVITETER SKAPAR PERMANENT LIV
Parallellt med att det tas fram långsiktiga lösningar för parkering kan befintliga P-däck
användas som motorer för framtida byggnation. Genom att aktivera dagens P-däck
görs ytan mot Dragonvägen attraktiv och stimulerar både rörelse och utveckling av
området, som till exempel skateboardparker som alstrar energi och nya lekplatser.
09/ BELYSNING SKAPAR TRYGGHET OCH ALSTRAR ENERGI
För att skapa en ökad trygghet i Fyrklövern har ett belysningsprojekt på Arkadstigen
initierats i ett samarbete mellan kommunen och polisen. Där ingår bland annat
ljuskällor som alstrar sol- och vindenergi där överskottet kan användas inom
området, exempelvis för en testlägenhet. Projektet utvecklar det offentliga rummet,
gör det tryggare och utmanar bilden av belysning som bara ljus.
10/ ENTRÉ ISTÄLLET FÖR HÖRN
Det sydöstra hörnet av Fyrklövern är idag ett stängt hörn. Projektet syftar till att
omvandla detta hörn och istället skapa en symbol och en entré till centrala Väsby.
Denna entrébyggnad kan fyllas av bostäder och annan verksamhet och öppnar upp
för en fungerande stadsgata längs Mälarvägen.
11/ STADSLIV PÅ TAKEN
Istället för att skapa en konventionell park så undersöks möjligheten att vända på
perspektiv och utnyttja stadens befintliga tak. Taket på Väsby köpcentrum är idag
outnyttjat, men kan bli en plats för odling, pop-up restauranger och upplevelser som
lockar både barn och vuxna.
12/ HÖRNHUS BLIR HELA UPPLANDS VÄSBYS HUS
Den som kommer från pendeltågsstationen och går mot Väsby centrum möts idag
av baksidan på Caremahuset. Det kan komma att förvandlas till en sluss som skapar
ett flöde in i centrum och vidare in i kvarteret. I projektet diskuteras både en saluhall
och serveringar.
13/ PARKERINGSPLATSER BLIR URBAN MILJÖ
Dagens samhälle är till stora delar byggt utifrån bilen. I Väsby Labs kommer
parkeringsfrågan att vara föremål för både workshops och seminarier. Både specifika
lösningar för enskilda kvarter och långsiktiga helhetsperspektiv för hela området
undersöks, såsom högteknologiska lösningar kring bilpooler som styrs via smarta
telefoner.
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VÄSBYBOR OM LAB 3
Jan-Olov Olsson bor i ett av de blå husen och är orolig för hur Väsby Labs kommer
att påverka honom och andra boende. Han vill inte att nybygget påverkar lugnet och
priserna i området.
– Det får inte bli för dyrt. Vilka ska ha råd att bo där då?
Väsbybon Sulo Kaki är inne på samma spår. Även han vill veta vad de nya lägenheterna
kommer att kosta. Däremot är han glad över att LAB 3 hölls öppet för allmänheten.
– Det är bra att de är här och pratar.
Nils Benny Magnusson har bott i Väsby sedan han var liten och har varit med om
stadens utveckling.
– Det är bra med förändringar i samhället. När jag var liten var det bara åkrar här.
Ingrid Andersson har inga problem med att trafiken utökas en aning i området, men
inte för mycket. Hon oroar sig även för utsikten.
– De nya husen får inte skymma någon sikt, då blir det en instängdhetskänsla.
Per Karlsson är positiv till att det händer mycket i och med Väsby Labs.
- Det behövs ett nytänk i Väsby. Jag tycker att det är spännande med alla olika projekt
som ska påbörjas!
Anna-Liisa Bergman har varit på andra presentationer av samhällsbyggandsprojekt
men föredrar den här typen av Lab.
- Då har det varit slutet, här är det mer för allmänheten.
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FÖRETAGEN OM LAB 3
LAB 3 var inte bara till för Väsbyborna. Även intressenter från olika företag och
organisationer deltog.
Fredrik Landin, Swedbank fanns på plats för att svara på allmänhetens frågor.
– Som bank är det viktigt att vara med. När folk flyttar hit behöver de en bank,
precis som byggföretagen. Vi ska vara en positiv kraft.
Att Labbet hölls öppet mitt i Väsby Centrum ser han som något positivt.
– Det är intressant att göra det öppet. Jag tror att man vinner enormt mycket på
det i förlängningen.
Albin Näverberg, informatör vid Stockholmspolisen, var också på plats.
– Vi pratar om vikten av att skapa mötesplatser mellan unga och gamla, och hur
Väsby Labs kan göra detta.
Ingemar Ljungberg är arbetschef vid Peab som är en stor aktör och därför en
viktig aktör inom Väsby Labs.
– Vi hade en färdig plan innan Väsby Labs startade, men nu vet vi inte längre vad
eller var vi ska bygga.
Initierandet av Väsby Labs innebar att Peab har fått ändra sina planer, men det
är inget som upprör Ingemar Ljungberg. Trots att han i början var skeptisk till
projektet är han nu förväntansfull inför vad som kommer att hända i framtiden.
– Det är både osäkert och spännande.
LAB 3 hölls precis som tidigare Lab i Väsby Centrum som ägs av Grosvenor.
Anneli Jansson, senior asset manager vid Grosvenor, ser positivt på att hålla
publika stadsplaneringsaktiviteter inne på köpcentrumet.
– Alla får input. Det blir verkligen en grogrund för tankarna.
Hon menar också att det kan bli aktuellt med en förändring av köpcentrumet i
framtiden.
– Vi tittar på vad vi kan göra för att få mer dynamik. Vi har redan ett välfungerande
köpcentrum, men det kan alltid förbättras.
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3/ PORTFÖLJEN:
ETT VERKTYG FÖR HÖJD I
KONCEPT/ IDÉUTVECKLING
Alla idéer som genererats via LAB 1, 2 och 3 fortsätter att bearbetas av Väsby
Labs i samarbete med de olika intressenterna och kontoret för Samhällsbyggnad
i Upplands Väsby kommun. Arbetet utmynnar i ett trettiotal förslag som samlas i
en Portfölj. Portföljen blir det verktyg som konkretiserar dialoger, skapar överblick
över helheten och som ger ett underlag för hur planarbetet kan fortskrida.
Väsby Labs skapar en Portfölj för att konkretisera och samla alla idéer. Den blir ett
tydligt redskap för att driva arbetet vidare och syftar till att garantera kvaliteten och
sammanfatta både förutsättningar, skyldigheter och målsättningar inom de olika
projekten. Portföljen samlar alla projekt inom Väsby Labs och innehåller både de
som är aktiva och de som fortfarande bara är på idéstadiet. Meningen är att alla ska
kunna få en överblick och därmed arbeta mot samma målsättningar, samtidigt som
nya intressenter ska kunna gå in i lediga projekt.
Ett levande dokument. Portföljen består av ett antal Briefer som arbetats fram i
dialog med intressenter. I ett första skede har arbetet med Portföljen fokuserat
på att konkretisera dialogen med aktuella intressenter. Brieferna beskriver varje
koncept och idé. På så sätt fungerar de som ett underlag inför markavtal och
detaljplanearbete och för att driva frågan om samverkan vidare. Portföljen är i
första hand ett arbetsredskap, och därmed ett levande dokument där Briefer kan
tillkomma och falla ifrån under projektets fortsatta utveckling. Antalet intressenter
är stort och nya förfrågningar om deltagande i projektet inkommer löpande.
Det är viktigt att hitta projekt inom Väsby Labs som svarar mot Stockholmsregionens
behov. Därför är det ingen slump att flera av portföljens Briefer handlar om
boende för unga, likväl som flera Briefer beskriver innovativa koncept för boende
för äldre.
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INTERVJU/
GÖSTA NORÉN,

Tillväxt- och utvecklingschef
”Väsby Labs är en form av experimentverkstad”
Gösta Norén är tillväxt- och utvecklingschef i Väsby Kommun och ansvarig för
Stadsbyggnad, ett av delprojekten inom Väsby Labs.
– Mitt ansvar är att se till att de förslag och idéer som presenteras i Portföljen,
realiseras i detaljplaner, avtal och på sikt i ett bostadsbyggande, berättar Gösta
Norén. Det är mycket som ska göras förutom bostäder. Vi ska bygga lokaler,
gröna ytor, vägar och infrastruktur i området också.
– Vi sitter regelbundet ned och går igenom de olika projektidéerna för att det ska
bli ett samspel och inte vattentäta skott emellan dem. Just nu träffar vi byggare
för att komma överens om att gå vidare och göra detaljplaner. Det ska skrivas
ett första optionsavtal som sedan ska peka ut en konkret yta där byggarna ska få
genomföra sitt projekt.
Vad betyder Portföljen för ditt arbete?
– Portföljen är en viktig input, den är grunden till det som ska förverkligas i
samarbete med ett genomförande.
Hur ser du att kommunen bör arbeta för att nå målen man satt upp med
projektet att testa nya metoder?
– Väsby Labs är en form av experimentverkstad och det är oerhört spännande.
Men samtidigt så är det kanske en något jobbigare process, just eftersom man hela
tiden ska testa nya sätt och allt är under utveckling. Inget är färdigt.
Hade det gått att göra projektet i Fyrklövern på ett mer traditionellt sätt?
– En enda byggare är givetvis det enklaste ur en aspekt, men jag tror inte att
resultatet hade blivit det bästa. Det har, om inte annat, miljonprogrammet visat.
Jag tror väldigt mycket på att jobba med mångfald och variation. På lång sikt är
resultatet viktigare än hur just det huset byggs. Jag tror att många fastighetsägare i
ett område är en av de viktiga nycklarna till hur man skapar variation.
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MÅNGFALD I IDÉER OCH MÅNGFALD I LÖSNINGAR
– FRÅN TRE TILL TJUGO INTRESSENTER
När Väsby Labs startade 2010 fanns bara ett fåtal byggherrar. Ett par år senare för
man långtgående samtal med ett tjugotal intressenter.
Det är stor variation på byggföretagen som finns med som intressenter i Väsby
Labs. Allt från den största byggherren i Sverige till den minsta som knappt är mer
än en idé på ett papper. Med väldigt olika förutsättningar är förhoppningen att
alla ska kunna tillföra värden, vara nyskapande och därigenom skapa mångfald
i centrala Väsby. De företag som, inom ramen för Väsby Labs, tillsammans med
kommunen utvecklar kvarteret Fyrklövern är;
ALM Equity, Bo i Väsby, BRABO, Byggmästargruppen, Diligentia, Grosvenor,
Iquity, JM, Junior Living, Peab Riksbyggen, Bonum, Senior & Trygg Fastighetsfond
AB, Seniorgården, Silverlife, Stena Fastigheter, Svenska Hyreshus, TB Exploatering,
Tornet, Univercity, Väsbyhem, Ett Tu Tre.

ATT GRÄVA DÄR MAN STÅR – VÄSBYHEMS ROLL I VÄSBY
LABS OCH OMVANDLINGEN AV TVÅ BLÅ HUS
Ett av kommunens viktigaste redskap för stadsbyggnad är ofta det egna
bostadsbolaget. Genom att sätta upp målbilder och direktiv för bolaget kan
kommunen påverka förutsättningarna på bostadsmarknaden och samtidigt skapa
en drivkraft i samhällsbyggnadsprojekt.
Det helägda bostadsbolaget Väsbyhem har en betydande roll som Upplands
Väsby kommuns förlängda arm när det gäller utvecklingen av den lokala
bostadsmarknaden. Väsbyhem är en stor fastighetsägare i kvarteret Fyrklövern
med totalt 680 lägenheter. Man var tidigt positiva till att vara med i projektet och
såg särskilt positivt på möjligheterna till samverkan.
Förslaget. Som ett direkt resultat av LAB 1 och 2, där många medverkande
fokuserade på de blå husen, erbjuder sig Väsbyhem att förnya husen inom ramen
för Väsby Labs. Väsbyhem ger arkitektkontoret White uppdraget att ta fram ett
förslag. I detta föreslås en exteriör förändring som för in gröna värden. Särskilt
fokus läggs vid att undervåningarna i husen öppnas upp för att användas för
nya ändamål, t ex förskola, kulturella aktiviteter och kommersiella lokaler. Även
gårdarna mellan husen skall utvecklas.
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INTERVJU/
ULF DOHNHAMMAR
Tidigare VD ,Väsbyhem

”Kommunens bostadsbolag en motor i utvecklingen”
Ulf Dohnhammar är tidigare VD för Väsbyhem. Han tycker att det är viktigt för
Stockholmsregionen att det byggs fler lägenheter snabbt, då inflyttningen och
därmed efterfrågan är så stor.
– Kraven på framtidens byggande är höga, säger Ulf Dohnhammar, VD för
Väsbyhem. Vi har 18 000 människor i kö, så för vår del skulle jag kunna säga att vi
kan bygga hur mycket som helst!
Ulf Dohnhammar menar att utmaningen ligger i att åstadkomma många lägenheter
på väldigt kort tid för att inte hämma Stockholmsregionens tillväxt.
Vilka fördelar ser du med Väsby Labs?
– Jag kan se att Väsby Labs påverkar hela området positivt, bland annat genom att
markpriserna har ökat. På längre sikt kommer det att bli ett mer attraktivt område.
För vår del gäller det att bjuda till och delta i projektet och bjuda in intressenter för
att skapa den här staden.
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INTERVJU/
AMRA BARLOV LINDQVIST
VD Väsbyhem

”Inspiration till ett annorlunda sätt att jobba”
Väsby Labs kommer inte bara bidra till att bygga nytt för att skapa mångfald i
centrala Väsby. Även det befintliga beståndet av bostäder ska anpassas för att
variationen ska bli större och olika typer av människor med olika behov ska kunna
attraheras.
Ett viktigt steg i utvecklingen av det befintliga Upplands Väsby är Väsbyhems
omvandling av de blå husen. Amra Barlov Lindqvist är ny VD på Väsbyhem efter
Ulf Dohnhammar som gick i pension i maj 2013.
Hur ser du på Väsbyhems roll och ansvar i Väsby Labs?
– Väsbyhem äger flera fastigheter i centrala Väsby, så har vi en nyckelroll i Väsby
Labs. Eftersom vi är kommunalt ägda betyder det att vår roll är att agera motor i
utvecklingen av staden, för det som händer i området är av yttersta vikt för oss och
vår ägare - kommunen.
Amra Barlov Lindqvist menar att en stor fördel med Väsby Labs är att Väsbyhem
slipper dra allting själva.
– Väsby Labs finns på plats för att dra igång saker och knyta kontakter med
andra aktörer och med boende. Det underlättar i mångt och mycket vårt arbete i
utvecklingen av centrala Väsby.
”Att jobba så strukturerat och målinriktat som man gör inom Väsby Labs har jag
inte stött på tidigare”
Amra Barlov Lindqvist kommer tidigare från rollen som affärsområdeschef på
Svenska Bostäder och har lång erfarenhet från byggbranschen. Hon menar att det
här är ett nytt sätt att arbeta på.
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– Att jobba så strukturerat och målinriktat som man gör inom Väsby Labs har jag
inte stött på tidigare.
Hur kan Väsbyhem bidra i Väsby Labs?
– Vi måste vara mer aktiva och ta till oss alla fördelar som projektet erbjuder.
Genom att prata om Väsby Labs kan vi också få andra aktörer att inse att vi är
affärsmässiga och beredda att förändra Väsby.
Vad är nästa steg?
– Nu ska vi titta på hur mycket av arkitektförslaget vi skulle kunna genomföra. Vi
ser det som ett smörgåsbord. Utifrån det kan vi plocka vissa bitar och räkna på
kostnader för det och sätta pris på varje åtgärd. Jag ser också att de boende skulle
kunna få vara med och bestämma om åtgärder.
Kan du se något som Väsby Labs kan tillföra Väsbyhem?
– Ja, framför allt inspiration och ett ökat samarbete med andra aktörer. Vi kan lära
oss mycket av Väsby Labs som samtalar med en mängd olika aktörer och får idéer
från alla möjliga håll. Vanligtvis för vi inte den typen av dialog med andra aktörer,
men med Väsby Labs som samordnare får vi en bättre blick och bild över saker.
Jag tror också att Väsbyhem kan bidra till Väsby Labs genom våra många boende
som vi kan bjuda in till möten och se till att de deltar i dialogen ännu mer.

DETALJPLAN FÖR FYRKLÖVERN TAR FORM
Arbetet med en formell detaljplan konkretiseras under projektets fortskridande och
nödvändiga överväganden sker löpande. En första detaljplan kommer därför att
omfatta hela området. Väsby Labs är ett rörligt projekt som hela tiden förändras och
därför måste detaljplanen vara flexibel. Det som inte är gata, torg och park lämnas
utanför och planläggs senare i takt med att Brieferna från Väsby Labs Portfölj landar
i konkreta byggprojekt. Att ta sig an det nödvändiga detaljplanearbetet på en så
övergripande nivå är ett viktigt steg. Det banar väg för ett förverkligande av många
idéer och projekt.
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INTERVJU/
AGNES HUSTAD
Planarkitekt

”Många byggherrar snabbar upp byggandet”
Väsby Labs innebär ett nytt sätt att arbeta för kommunens planarkitekter. Samtidigt
som man ska jobba framåt måste alla dörrar hållas öppna. Planarkitekt Agnes
Hustad berättar om förändringen i arbetssättet.
– Väsby Labs är ett nytt synsätt inom samhällsbyggnad och man har valt testa det
här på Fyrklövern eftersom det är ett stort utvecklingsområde där kommunen äger
en stor del av marken genom sitt bostadsbolag Väsbyhem, berättar Agnes Hustad
som är ansvarig planarkitekt på Kontoret för Samhällsbyggnad i Upplands Väsby.
INGA FASTA PLANER
Eftersom Väsby Labs är ett flexibelt projekt som hela tiden förändras så måste
detaljplanen också vara flexibel.
– Vi har ritat ut gator, torg och parker på planen för Fyrklövern för att kunna se
var man ska bygga gatorna och dra el och vattenledningar i området. Allt annat
lämnas utanför och planläggs senare i takt med att idéerna från Väsby Labs landar
i konkreta projekt.
– Vi har inte gjort på det här sättet tidigare, så vi får helt enkelt pröva oss fram. Det
är klart att det finns svårigheter att arbeta i ett projekt som är så flexibelt och öppet
som Väsby Labs. Samtidigt som vi ska arbeta framåt måste vi hålla alla dörrar
öppna. Man måste vara lite alert inför att det plötsligt kan komma fyra intressenter
samtidigt som vill vara med. Men det är ett bra sätt att kunna bebygga en stor yta
på relativt kort tid.
Agnes Hustad menar att om man har en eller ett par stora byggherrar som först
ska sälja lägenheterna och sedan bygga själva så brukar det kunna ta ganska lång
tid. De bygger ofta lite i taget för att inte riskera så mycket pengar. I Väsby Labs
har man istället ett 20-tal olika byggherrar som kanske kan bygga 50 lägenheter var,
mer eller mindre parallellt.
– På det sättet får vi både mångfald och en helt annan flexibilitet och snabbhet i
processen.
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DETALJPLAN FÖR FYRKLÖVERN TAR FORM
Ett av huvudmålen med att genomföra Väsby Labs var att öka attraktionskraften
i Väsby och ge bränsle till utvecklingen framåt. En analys av markvärdet i centrala
Väsby genomförs av Sweco under våren 2013 och flera faktorer visar att man kommit
en bra bit på vägen.
Ett av de mest intressanta resultaten av Väsby Labs så här långt är markvärdenas
förändring. I en rapport från Sweco visar man på att under perioden 2009-2012 har
bostadsrättspriserna ökat med 25 % i Upplands Väsby. Det är en högre ökningstakt
än i länet som helhet, där bostadsrättspriserna ökat med 15 procent under samma
tid.
Ur Sweco-rapporten:
De senaste årens försäljningar av nyproducerade bostäder vid Väsby centrum
har legat på kvadratmeterpriser på över 25 000 kronor. Om man utgår från detta
kvadratmeterpris så borde det teoretiska markvärdet ligga på 5000 kronor per
bruttoarea. Detta kan jämföras med tidigare markförsäljningar vid centrum år 20092010 som legat på 1 400 kr/kvm.
Den höga byggtakten i Upplands Väsby kommer sannolikt innebära att
bostadsrättspriserna totalt sett kommer öka som en följd av ett förändrat
bostadsbestånd. På sikt kan man även förvänta sig höjda priser på de befintliga
bostadsrätterna då man gör omgivningarna mer attraktiva genom ett ökat utbud
av handel och restauranger, bättre kommunikationer och bättre tillgänglighet till
arbetsplatser.
Ur Sweco-rapporten:
I och med omvandlingen bör byggherrarna kunna förvänta sig en god avkastning på
sina investeringar. Som en följd av Väsby Labs och strävan av att skapa stadskaraktär
i Väsby centrum vinner kommunens invånare på omvandlingen genom att befintliga
bestånd ökar i värde och den ökade förtätningen skapar förutsättningar för större
utbud av nöjen, handel och service.
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INTERVJU/
FREDRIK DROTTE

Chef för stadsutveckling och hållbar planering
”Större attraktivitet i området har ökat markpriset”
Fredrik Drotte är chef för stadsutveckling och hållbar planering i Väsby kommun.
Han sitter bland annat med i styrgruppen för Väsby Labs.
En Swecorapport visar att markpriserna har ökat i centrala Väsby med omgivningar
efter att Väsby Labs inleddes.
– Det går att sätta ett lika-med-tecken mellan höjda markpriser och ökad
attraktivitet, säger Fredrik Drotte, chef för stadsutveckling och hållbar planering.
Man upplever att vi driver kvaliteter som inte fanns tidigare. Jag hör i branschen att
man tycker att det Väsby gör är spännande och det får ju också ringar på vattnet,
men hur mycket som går att hänföra till just Väsby Labs är ju naturligtvis svårt att
säga.
Vilka utmaningar ser du i planarbetet utifrån Väsby Labs?
– Förhoppningen med det annorlunda arbetssättet är att utmaningarna under
planarbetet ska vara färre än normalt därför att förberedelsearbetet varit så
grundligt. Affärsidén Väsby Labs bygger på att ha många intressenter. Det är
därför det är av stor vikt att alla intentioner samlas i ramavtal före planarbetet
initieras.
Vad finns det för aspekter på hållbarhet i projektet?
– I Väsby Labs tycker jag att hållbarheten har kommit in naturligt på två sätt.
Nummer ett är ju att projektet per definition är hållbart. Det ligger i de centrala
delarna av Väsby med service och infrastruktur redan framdraget. Men vi har
också innovationsprägeln på Väsby Labs. Dagens tekniska innovationer handlar
ofta om gröna lösningar, eller om strukturella förändringar för social hållbarhet
som främjar integration och mångfald. Väldigt enkelt uttryckt: Bygger man stad
enligt Väsby Labs definition så bygger man hållbart.
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”Väldigt enkelt uttryckt: Bygger man stad enligt
Väsby Labs definition så bygger man hållbart.”
Om man tänker stad, så har ju stadsradhus ofta byggts vid olika tidpunkter
av olika entreprenörer och därmed får man också stor variation?
– Exakt. I Amsterdam till exempel har man haft en stadsplan som reglerar max sex
meters ägande, vilket innebär att var sjätte gatumeter kommer det en förändring,
så där blir det en väldig variation. Det finns forskning som visar att människan
tröttnar på för mycket av samma, och att variationen är viktig för vår förmåga att
orientera oss, så det är inte heller bara ett mode just nu att vi vill ha stor variation.
Vad krävs för att kunna genomföra det?
– Genom att Väsby Labs går ut så väldigt brett mot marknaden så får vi till den
effekten på ett mindre konstlat sätt än med regler om variation.
Vad betyder omvärldspåverkan i ett projekt som Väsby Labs?
– Den största omvärldspåverkan står projektets stora antal olika aktörer för! När
man utvärderar Väsby Labs så tror jag att man kommer att kunna konstatera att
den breda dialogen och affärsskapandet tar tid. Men tiden behövs om projekten
ska få den kvalitet som projektet efterfrågar. Den största utmaningen med Väsby
Labs är nog därmed att både kommun och aktörer måste vara uthålliga och låta de
riktigt bra idéerna få landa!
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INTERVJU/
MATS SUNDBOM
VD Silverlife

”Väsby kan bli först ut med ”omsorg med extra
allt ”
Äldreomsorgsföretaget Silver Life letar bättre lösningar för äldrevården och ser
gärna att man öppnar sitt första boende i Upplands Väsby. I Väsby Labs har
företaget funnit likasinnade i tänket att vända på processen och börja med idéerna.
Mats Sundbom är VD för Silverlife och berättar att han känner att både politiker
och tjänstemän i Väsby vill vara innovativa och samarbeta på ett sätt som inte är
självklart i alla kommuner.
– Det ger goda förutsättningar för att vi ska kunna gå från ord till handling.
Han pekar på att Upplands Väsby också har två andra viktiga aspekter som
Silver Lifes målgrupp värderar högt: Närhet till centrum med shopping och goda
kommunikationer.
När Silver Life har identifierat en kommun de vill arbeta med undersöker man
först om det kommunala fastighetsbolaget är en lämplig ägare till den fastighet där
man ska etablera sin verksamhet.
– I Väsby har vi kommit ganska långt i diskussioner med Väsbyhem kring ett par
möjliga lösningar.
Vad kan Väsby Labs erbjuda er?
– Väsby kommun har genom Väsby Labs erbjudit oss något vi inte har mött i
någon annan kommun och det är viljan att ta kommunen framåt. I Väsby Labs
väntar man med att göra detaljplaner och skriva avtal tills man vet vad man vill ur
ett nytänkande perspektiv. Fördelen med att göra på det sättet är att det som är
innovativt kommer att vara innovativt även när det är byggt. Man måste vända upp
och ner på processen för att det innovativa ska rinna ut. Det kräver mod, och det
har man i Upplands Väsby!

56

4/ KOMMUNIKATION SOM
MOTOR FÖR UTVECKLING
En ständig dialog om stadsutveckling pågår
Väsby Labs är först och främst ett synsätt. Ett synsätt som möjliggör nyskapande
och förändring. Kommunikation mellan ett fåtal eller många aktörer samtidigt är
en nyckel för att få saker att hända. Att dialog sker för ”öppen ridå” och publikt
ger ständigt nytt bränsle till processen. Kommunikation går därför som en röd tråd
genom Väsby Labs utveckling från en idé om en bomässa, vidare genom hundratals
idéer under LAB 1-3, för att slutligen landa i ett 20-tal konkreta byggprojekt i
Portföljen.
Den första och viktigaste delen i kommunikationsarbetet är utgångspunkten att
ingenting är färdigt. Om det inte finns färdiga lösningar och förslag ökar chansen
att många vill engagera sig. Samtidigt ökar benägenheten, att i dialoger, lyssna på
andras funderingar och bygga vidare på dem. Det öppnar upp för att ställa frågor
och prova nytt.
Nästa del är att tidigt bjuda in så många som möjligt i dialog och utveckling, och
helst med så många olika perspektiv och erfarenheter som möjligt. Det ökar chansen
till korsbefruktning. Då går det lättare att medvetet skapa möjligheter genom att
provocera fram helt nya idéer. En tredje del för att skapa bättre idéer är att medvetet
och systematiskt våga visa upp och testa idéer publikt.
Allt detta blir sammantaget en motor i processen när kommunikationen drivs
offensivt. Målet är inte att få något sagt. Målet för offensiv kommunikation är att få
något gjort säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i kommunen.
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TORGET – HUR KAN EN BLIVANDE BYGGARBETSPLATS
BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV STADEN?
När Vilundagymnasiet rivs under sommaren 2012 skapas en enorm, öppen plats.
Framöver ska den här platsen bebyggas, men hur förvaltar man den under tiden?
Torg har sedan tidernas begynnelse varit alla städers samlingspunkt. Efter rivningen
av Vilundagymnasiet finns en gigantisk tom grusplan mitt i centrum. Man beslutar
att låta den bli en del av projektet, en temporär allmän yta som får spela en viktig
symbolisk och kommunikativ roll för Väsby Labs. En av grundtankarna med Väsby
Labs är att man ska experimentera, producera, aktivera och kommunicera genom
temporära inslag, och var gör man det bättre än i stadens mittpunkt som alla invånare
har tillgång till? Torget blir en utställningsplats, en aktivitetsyta och en testbädd.
Avsikten med Torget är att:
• Sprida information och kunskap bland invånare om Väsby Labs och plan
för omdaningen av Väsbys centrala delar.
• Skapa förutsättningar för deltagande bland invånare i ett tidigt skede och
på så sätt samla in deras perspektiv innan alla beslut är tagna.
• Erbjuda attraktioner som ska fungera som verktyg för att visa projektets
potential och attraktionskraft mot alla ålderskategorier och målgrupper.
• Skapa en brygga från invånarnas engagemang till ett medialt intresse.
• Skapa samtal som genererar nyfikenhet och kunskap bland invånare och
intressenter.

TORGETS FÖRSTA MÅNAD
Rivningen av Vilundagymnasiet står klar i augusti 2012. Därefter förbereds aktiviteter
under varje helg september månad ut. Ambitionen är hög, men en liten budget
och kort förberedelsetid gör att det inte riktigt lever upp till förväntningarna. Det
dåliga vädret påverkar också antalet besökande. Det sker ändå en hel del dialog som
resulterar i ökad förståelse och fler förslag.

58

4/ KOMMUNIKATION SOM MOTOR FÖR UTVECKLING

59

4/ KOMMUNIKATION SOM MOTOR FÖR UTVECKLING

TORGETS FÖRSTA MÅNAD
Namnkunniga kockar besöker Torget under september. Syftet med deras medverkan
är att belysa matens inverkan på hälsa och kreativiteten i vardagen.
Mathias Dahlgren vill visa att det går att åstadkomma bra mat utan att det blir särskilt
dyrt eller är speciellt krångligt. Väsby Labs arbetar för att bryta upp gamla strukturer
och tänka nytt och kan, precis som Mathias Dahlgren med sin soppa, göra gott
och nytt av något befintligt. Det kostnadseffektiva kan till exempel visa vägen mot
framtidens studentboende.
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Fia Gulliksson lagar en jämtländsk gryta på älg och fjällko med klimp. Maten blir
utgångspunkt för ett samtal som kommer att handla mycket om hur det lokala och
småskaliga kan lyfta en hel stad och bli en naturlig del av den. Stadsodling diskuteras,
men också det faktum att världens mittpunkt för ett tag kan bli såväl Jämtland som
Väsby, så länge idéerna och visionerna finns. Samtalet handlar också om trafik och
parkering och hur detta kan integreras i staden utan att ta över eller driva bort andra
viktiga funktioner som odling och offentliga rum.
”Torget är den mest kontroversiella delen i Väsby Labs. Syftet kan vara svårt att
förmedla och en del tycker det är tomt där och att lite dialog sker. Men jag är ganska
säker på att när projektet knyts ihop, så kommer Torget ha genererat en massa
dialog. Just för att vi inte har gjort på det traditionella sättet att ställa ut en färdig
modell i Stadshuset och fråga: Vad tycker ni om det här? Vi har istället skapat
en helt dialogstyrd process runt alla de temporära aktiviteter som genomförs på
Torget. Vi använder angreppssättet som ett verktyg parallellt med affärsutveckling
och planering.” – Projektledare Mia Lundström om Torget

FLYGFOTO BLIR PLATS FÖR IDÉUTVECKLING
Ett 180 kvadratmeter stort flygfoto över centrala Väsby har placerats mitt på Torget.
Det tål att promeneras på, det ger en ny bild över Väsby idag och låter besökaren
själv testa hur staden ska kunna komma att växa fram.
Medbestämmande har ofta handlat om att tycka till om planer som redan är satta på
pränt. Men det tillvägagångssättet rimmar inte riktigt med hur samhället ser ut idag.
Torget handlar mer än något annat om att sätta igång dialogen kring den stad som
ska växa fram i centrala Väsby. Under den tid som förberedelserna har pågått har
projektet fått fram många idéer att fundera kring.
Mitt i det gamla miljonprogrammet där det idag finns drygt 900 bostäder ska det
tillkomma ungefär 1600 bostäder. Det kommer att behövas nya skolor, affärer,
restauranger, attraktioner, lekparker, odlingar och grönområden. En ny stad ska växa
ur den gamla, men ingen vet hur den kommer att se ut eller vilka som kommer att bo
där. Därför placeras bland annat ett flygfoto mitt på Torget. Där kan besökare bygga
stad på höjden, på bredden, på längden och på tvären och placera ut olika funktioner
över hela centrala Väsby. Alla tankar och idéer samlas in och blir till en del av det
fortsatta utvecklingsarbetet.
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EREMITKOJAN
Ett litet rum kan vara början på 1600 nya bostäder. En liten trästuga med ett enda
rum har placerats mitt på Torget för att inspirera till nya perspektiv på staden.
För att ge nya perspektiv på boende och på stadsliv börjar man i det lilla, så
som alla städer en gång började. En Eremitkoja, designad av formgivaren Mats
Theselius drivs som ett hotellrum av Scandic Infra City under en månads tid. Alla
kan boka kojan, priset bestämmer gästen själv och behållningen går oavkortat till
Stadsmissionen. Första gäst är Maria Fälth, kommunpolitiker i Upplands Väsby och
ordförande för Kristdemokraternas kvinnoförbund. Andra som bor i kojan en natt
är bland annat konstnären Katarina Norling. Eremitkojan är förutom ett hotellrum
också en plats för eftertanke och reflektion.
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INTERVJU/
MARIA FÄLT
Kommunalråd

”Det känns bra att vara en del av allt det nya”
Maria Fält är kommunalråd i Väsby och blev den första som tog chansen att sova
över i Eremitkojan på Torget.
Hur kom det sig att du sov en natt i Eremitkojan?
– Som kommunalråd har jag deltagit i Väsby Labs från starten och när Mia
Lundström nämnde kojan tyckte jag att det lät som en bra idé. Kommundirektören
utmanade oss i miljö- och planutskottet att fånga tillfället, jag anmälde mig och
råkade också bli den första.
Fick du några nya tankar om boende och stadsliv?
– Någon sa att en stad alltid börjar med ett hus och i det här fallet är det Eremitkojan
som får symbolisera starten på något nytt. Jag är själv en mycket urban människa
och tycker om att det ska bli mer stad inpå knutarna. Det kändes bra att vara en
del av allt det nya som ska byggas på platsen.
Vad tror du att en natt i en Eremitkoja kan lära oss stadsbor?
– En natt i eremitkojan betyder mycket rent symboliskt. Att bygga en stad börjar
alltid någonstans och ett litet hus är lika viktigt som ett stort och högt. Alla
sorters bostäder behövs och små utrymmen kan användas eftersom det då ger en
mångfald av bostäder.
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EFFEKTEN AV ATT KOMMUNICERA MYCKET BLIR ETT
LEVANDE PROJEKT
Genom Väsby Labs får fler vara med och utveckla framtidens stad. I en öppen
process där lösningarna inte är klara på förhand ges många möjlighet att påverka
och influera det som växer fram.
Medborgardialog blir ofta en tyckandeprocess i stadsbyggnadsprojekt. Väsby
Labs omprövar även det och försöker samla in invånarnas tankar innan det ens
finns en arkitektritning att tycka till om. Att skapa en arena för engagemang är
centralt i arbetet. De publika workshoparna har hittills resulterat i hundratals nya
idéer. Dialog har skett under workshops på flygfotot och matlagningsaktiviteter
på Torget, där har också synpunkter och tankar samlats in. Materialet resulterar
hela tiden i att processen utvecklas organiskt, att delar tillkommer eller dras ifrån.
Att förmedla till de boende att det ska byggas mer än dubbelt så många bostäder
i området är ett stort arbete och en pågående process. Att dessutom göra det utan
att börja med ett färdigritat hus att tycka till om – är en utmaning.
”Kommunikationen är något av det mest intressanta i projektet Väsby Labs. Vi
har mycket utåtriktad kommunikation och därigenom har vi också pumpat upp
förväntningarna. Väsby Labs är levande i folks medvetande på ett sätt som många
byggprojekt inte är, just för att vi kommunicerar mycket. Folk vänjer sig också vid
saker när man hör om det mycket. Men det är ju det som är så spännande i den här
förändringen. Den stora skillnaden med att jobba enligt det här synsättet, är att det
får växa fram.” – Björn Eklundh, Kommundirektör

VÄSBY LABS VINNER PRIS
Den 8 november 2012 får Väsby Labs utmärkelsen ”Quality Innovation of the
year”, ett internationellt pris som delas ut av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ.
Priset delas ut vid en ceremoni i Finland och är ett bevis på att Väsby Labs arbete
är viktigt och att det har relevans både i Sverige och internationellt. Syftet med
priset är att stimulera innovation och nytänkande. Utmärkelsen delas ut årligen
och är ett samarbete mellan kvalitetsstiftelser i Sverige, Finland och Estland. Priset
motiveras med att Väsby Labs medvetet satsar på att vända på planprocessen och
aktivt försöker bygga en stad på ett mer organiskt sätt. Väsby Labs prisas för att
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projektet bjuder in fler aktörer och personer – vilket i sin tur ger nya idéer och
skapar helt nya sammanhang. Väsby Labs fick också priset för sitt aktiva arbete
med en mer öppen dialog – en dialog som ställer viktiga frågor om framtiden och
om framtidens boende. Motiveringen lyfter även fram att Väsby inte bara bygger
nya hus utan också en ny modell för stadsbyggnad, något som behövs och som
efterfrågas runt om i världen.

VARDE LJUS - BELYSNINGSPROJEKTET
Under vintern riskerar den stora ytan som utgör Torget att bli mörk och övergiven.
Väsby Labs initierar därför ett ljusprojekt tillsammans med arkitekten Andreas
Angelidakis.
Ljus och belysning är en viktig del av staden. Det ger trygghet, skapar attraktion
och visar vägen framåt. Väsby Labs belysningsprojekt visar upp nya ljuslösningar
för offentliga miljöer och undersöker samtidigt våra behov av ljus och offentlig
belysning. Den 12 november invigs belysningsprojektet och Näringsminister Annie
Lööf håller samtidigt sitt första dialogmöte kring satsningen ”Attraktionskraft
Sverige” i ett tält på Torget. Mötet hålls i Väsby med motivationen att Väsby Labs
utgör ett gott exempel på vad man från Näringsdepartementet vill uppnå, en
plats där olika intressenter möts och där man både diskuterar, jobbar med och tar
innovation på allvar.
En stad i nytt ljus. För att stötta belysningen på Torget används en uppsättning
av skyltar som ställer viktiga frågor om framtidens stad, frågor som alla kan tänka
kring och svara på. Genom att lysa upp dessa skyltar skapas både en ljuskälla
och ännu ett verktyg för diskussion och delaktighet. Det kraftiga snöfallet under
december blir en allierad till projektet genom att gångvägar börjar bildas på Torget.
Därigenom kan man undersöka invånarnas promenadvanor och preferenser.
Ljusprojektet pågår fram till mars 2013.
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INTERVJU/
ANDREAS ANGELIDAKIS
Arkitekt

”Vi planterar frön, vi designar inte slutresultaten!”
Arkitekten Andreas Angelidakis har varit delaktig i Väsby Labs från projektets början
med uppdraget att utveckla strategier och konceptdesign.
– Det har varit oerhört intressant att arbeta med att utveckla modellen Väsby Labs,
menar Angelidakis. Vi är i ett läge där vi som medborgare ännu inte har anpassat oss
till hur världen fungerar just nu. Ta till exempel finanskrisen i Europa, jag ser den
som en sorts reaktion på just det. Där tror jag att det finns ett behov av nya synsätt
som kan kombinera både affärsutveckling och medborgarbeslutande.
Även när han inte är på plats i Sverige står Andreas i ständig kontakt med
projektledaren Mia Lundström kring projektets framväxt.
– Vi kallar det pingis, det är så vi planterar och utvecklar idéer. Projektet har ett
övergripande långsiktigt mål, men strategin är organisk. Vi tar det steg för steg och
vi utvärderar varje steg ordentligt innan vi sedan går vidare till nästa. Andreas menar
att just det arbetssättet är signifikant för synsättet i Väsby Labs.
– Även om vi gör en del saker som är mindre populära, eller om medborgarna helt
enkelt inte är intresserade, så är det också värdefullt. Misstag är viktiga, särskilt när
de görs i liten skala och du kan ta nästa steg och justera det.
Beslut uppifrån eller utifrån. Normalt fattas beslut om kommunens samhällsbyggnationer från kommunledning och politiker. Andreas menar att det ofta blir så för att
det är lättare.
– Att göra som vi gör och hela tiden fråga folk, få in många röster i projektet,
utvärdera varje steg, det innebär mycket mer jobb. Det är en nackdel när det kommer
till själva genomförandet. Men det är också projektets hela poäng, för det kommer
att ge ett annat resultat, en mer organiskt framvuxen stad.
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Ett typiskt uppifrånbeslut menar Andreas är de blå husen där bottenvåningarna
framför allt utgörs av förråd och tvättstugor. Området runtomkring har inget
urbant liv och ingen aktivitet pågår där.
– Det var ett beslut som byggde på praktikalitet, men inte på livsbyggande eller på
samhällsbyggande.
Kan det bli så svårt så att man måste avbryta?
– Det smartaste med det här projektet är att vi blandar in en massa forskning,
vi har en rådgivande panel som består av stadsplanerare och teoretiker som tar
in idéer och bearbetar dem. Vi har sedan använt alla de här idéerna för att dra
uppmärksamhet till området, något som har inneburit att många byggherrar blivit
intresserade av att bygga här och därmed bidragit till att priset på mark har stigit
i Väsby. Det i sig är redan en vinst, oavsett om det blir något resultat i slutändan
eller inte. Projektet blir en kedja, ett ekosystem. Vi planterar frön, vi designar inte
slutresultaten.
Stort intresse på många håll. Projektet Väsby Labs har rönt stor uppmärksamhet
utomlands, trots att man ännu inte satt spaden i marken.
– När vi var i New York i vintras mötte vi folk från flera av de stora universiteten
i USA. Arkitekturprofessorn Keller Easterling från Yale tyckte det var oerhört
fascinerande att kombinera forskning och den teoretiska världen med affärsvärlden,
hon menade att det inte tidigare har gjorts så intensivt som här. Vanligtvis arbetar
affärer och teorier för sig själva, separat.
Hur menar du då?
– Vi använder stadsplaneringsexperiment för att generera ett intresse, som i sin tur
indirekt drar affärerna. Väsby Labs har både en affärskomponent som bjuder in
byggherrar att investera i mark, och en komponent som organiserar de teoretiska
delarna med idéskapande och högt i tak utifrån ett medborgarperspektiv. Vi kunde
gjort antingen affärer eller teori, men vi gör båda delarna. För om man sätter
affärsdrivande funktioner bakom teorin så får man mer bränsle att köra på!
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TORGET 2013 OCH SAMARBETET MED UNG I VÄSBY
Det årligen återkommande forumet Ung i Väsby ger ungdomar möjlighet att påverka
frågor som berör politiska beslut i Upplands Väsby. I år är forumet även en del av
kommunens nya projekt Medborgarbudget som låter invånarna bestämma vad en
viss summa pengar ska användas till. Ett beslut fattas i kommunen om att Ung i
Väsby och delprojektet Medborgarbudget ska samverka med Väsby Labs för att ta
fram konkreta aktiviteter till Torget 2013.
Den 13 februari 2013 genomförs en kreativ workshop med 170 ungdomar inom
ramen för forumet Ung i Väsby. Genom projektet Medborgarbudget finns en summa
på 200 000 kronor som är vikt för en aktivitet på Torget under sommaren. En grupp
studenter från Forsbergs Reklamskola leder Väsbyungdomar mellan 12 och 15 år,
under en eftermiddag med syftet att arbeta fram olika idéer för sommaraktiviteten.
De idéer som tas fram utgår ifrån att aktiviteterna ska vara en mötesplats för
alla, de ska uppmuntra till spontanaktivitet, aktivera Torget och vara möjliga att
göras permanenta även efter sommaren. I samarbete med Forsbergs producerar
ungdomarna också en utställning med affischer och videos. Utställningen utgör
plattformen för en öppen röstning, där vinnande förslag senare skall uppföras på
Torget. Många av ungdomarna uppskattade initiativet med Medborgarbudget. De
menade att det finns få platser för dem att vara i centrum och att möjligheten att vara
med och påverka betyder mycket för dem.
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BUTIKEN
Arbetet med att kommunicera mot invånare, media och intressenter fortgår. En ny
plattform för kommunikationen skapas i och med invigningen av Butiken i Väsby
Centrum.
I april 2013 öppnar Butiken, ett ”show-room” för Väsby Labs mitt i Väsby Centrum.
Invigningen lockar många intressenter, investerare, journalister och nyfikna
Väsbybor. I Butiken samlas allt som händer i projektet. Besökare får en inblick i
de olika delarna av Väsby Labs och projektet som helhet, genom utställningar och
möten. Det finns också utrymme att tycka till, testa och komma med egna idéer
för framtidens Väsby. Kommundirektör Björn Eklundh berättar vid invigningen
att man nu går från planering till handling och att det här är startskottet för att det
senare under året skall tecknas markavtal och att detaljplanearbete kan påbörjas.
Han säger också att han hoppas att utställningen ska medföra att fler Väsbybor
får med sig något som de kan föra vidare till andra, om vilka möjligheter det finns
i Väsby. Dagtid finns personal på plats som svarar på frågor, samlar in idéer och
håller omröstningar. Butiken är öppen fram till slutet på maj, då delar av innehållet
i Butiken flyttar ut på Torget.
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UNG I VÄSBY – PARKOUR VANN
Workshopen Ung i Väsby resulterar i en mängd olika förslag från ungdomarna på
vad som skulle kunna göras med de 200.000 kronor som är budgeterat för projektet.
Förslaget om att bygga en Parkourbana fick flest röster under utställningen i Butiken
och färdigställs på plats på Torget till invigningen i juni.
Utegym, sommarfest, utomhusbio och talarforum är några av förslagen som ställs ut
i Butiken för öppen omröstning under april. Alla besökare får rösta och det vinnande
förslaget blir till slut en temporär Parkourbana. Parkour är ett franskt uttryck som
betyder konsten att röra sig. Banan är till för att träna upp kroppen och mentaliteten
för att snabbt och smidigt kunna orientera sig genom stadsmiljöer och dess hinder.
Nästan 200 nyfikna Väsbybor samlas för att vara med när Parkourbanan invigs på
Torget vid Väsby i samband med den årliga Väsbyfestivalen. Under sommaren ordnar
kommunen ”pröva-på-tillfällen” tillsammans med Parkourproffset Nils Odin. De är
mycket uppskattade och besöks varje gång av 30-tal ungdomar.

INVIGNING AV TORGET 2013
Den 8 juni 2013 återinvigs Torget, den stora ytan mitt i Väsby Centrum som så
småningom ska bebyggas. Informationsmaterial om Väsby Labs, medborgardialog,
boule, jätteschack och det vinnande förslaget från Ung i Väsby – en Parkourbana är
en delar av det som finns att utforska under sommaren. Nio Väsby-ungdomar har
också tagit anställning som ”Torg-värdar”.
Informationen från Butiken flyttar ut på Torget för att kunna vara ännu mer
tillgänglig under sommaren. På plats finns även Torgvärdar i form av unga Väsbybor
som sommarjobbar. De hjälper till att svara på frågor och ta emot synpunkter från
kommuninvånarna.
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FYRA ÅR AV UTVECKLING OCH VÄRDESKAPANDE
Förr, det vill säga före Väsby Labs anmälde sig inte ens kommunens eget bostadsbolag,
när kommunen ville få till bebyggelse centralt. Nu är 15-20 byggbolag aktivt involverade
i att få bygga. Förr stod kommunen själva för allt flerbostadsbebyggande. Nu finns
hundratals nya bostäder producerade av andra inom räckhåll. En variation av aktörer
och en nödvändig samverkan mellan aktörer i den stad som växer fram – ger precis de
förutsättningar för mångfald, tillväxt och en levande stad som efterfrågades vid Väsby
Labs begynnelse.
Hittills har över 1 000 personer varit engagerade i processen. De har kommit från
de mest skiftande håll i samhället, skolbarn, studenter, vuxna invånare, politiker,
näringslivsrepresentanter, byggare, arkitekter, investerare och forskare från när och
fjärran. Det har skapat engagemang i Väsby och för Väsby. Engagemanget har bidragit
till bred politisk enighet liksom en positivare syn från näringslivets sida. Väsby Labs
har genererat fler idéer med en avsevärt högre höjd, kvalitet och genomförbarhet tack
vare en offensiv kommunikation, ett synsätt där inget är färdigt och där allt är möjligt.
Det har tillåtit att goda idéer och ovanliga möten har uppstått under processen.
Mängden idéer, aktörer och annorlunda aktiviteter har lett till nationell uppmärksamhet
och PR för kommunen. Även internationellt har betydande goodwill skapats.

2010 SÅG VI MÖJLIGHETERNA
Under tjugohundratalets första decennium upplevde Väsby kommun en stagnerad
tillväxt och kommunen såg att det fanns behov av nya perspektiv och idéer. För
att komma ur en fortsatt nedåtgående spiral startades ett antal samhällsprojekt
i Upplands Väsby. Ett av dem var Väsby Labs. Med syftet att dels skapa en
nytänkande bomässa till 2015 och dels att säkra en önskad långsiktig utveckling
i Väsby kastade sig projektet med hull och hår över uppgiften. En förstudie togs
fram och projektgrupp tillsattes under året.
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2011 LADES GRUNDEN
Området Fyrklövern utsågs som testbädd och planområde. Befintliga
byggnadsprojekt i området inkorporerades i Väsby Labs. Kontakter knöts med
intressenter. Under två publika workshoptillfällen träffades byggare, investerare,
kommunrepresentanter, politiker, företagare, markägare och invånare. Syftet var
att ta fram idéer för framtidens Väsby och till sin hjälp hade workshopdeltagarna
en grupp internationella arkitekter. Arbetet resulterade i hundratals idéer och
infallsvinklar. Gemensamt för idéerna var ett starkt fokus på utvecklingen
av centrala Väsby, men också en vilja att ta fram lösningar som svarade mot
internationella utmaningar.

2012 SKAPADES AFFÄREN
Alla idéer från föregående års arbete sammanfattades och sammanställdes vilket
så småningom resulterade i 13 möjligheter. Möjligheterna visade vägen, gav
öppningar för fortsatt affärsutveckling och ledde till många nya samarbeten. Flera
markaffärer genomfördes för att säkra projektets rådighet över marken i området.
Nya idéer, injektioner och experiment i form av temporära projekt drev projektet
och kommunikationen framåt mot ett genomförande.

2013 GÅR VI MOT GENOMFÖRANDE
2012 fanns det två stora markägare och ett par bostadsrättsföreningar i centrala
Väsby. Idag har vi öppnat upp platsen, det finns mark för fler att utveckla och plats
för fler idéer. Portföljen med dess 30 koncept har utvecklats i ett nära samarbete
mellan kommunen och olika intressenter. Vi har även skapat förutsättningar för
att de ska kunna realiseras. En del idéer går nu mot sitt genomförande, andra är
fortfarande under utveckling. Samtidigt finns det fortfarande plats för fler idéer.
Markvärdet har stigit sedan Väsby Labs initierades och förväntas fortsätta stiga
i takt med att allt fler idéer genomförs och tar oss ett steg närmare våra mål för
framtidens Väsby.
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2014 OCH VIDARE
Historien om Väsby Labs slutar inte här. Tvärtom. Vintern 2013-2014 skrivs ännu
ett nytt kapitel i denna fascinerande stadsbyggnadshistoria. Det är ett kapitel som
är långt ifrån avslutat och som vi säkert får anledning att återkomma till. Som
nytillträdd projektansvarig för Fyrklövern vill jag ge en liten ”aptitretare” till vad
som håller på att ske.
Hösten 2013 förväntas byggarna teckna avtal om att börja detaljplanera och
sedan bygga. Tanken från kommunens sida är att knyta byggarna till flera av de
30 koncepten som finns i Portföljen. Trots att de flesta varit med och sett idéerna
växa fram går det trögt att få till några avtal. Byggarna känner sig osäkra på vad
som krävs av dem och vilka fördelar de kan nå genom att bidra till förverkligande
av olika koncept. Även prismässigt står parterna långt ifrån varandra. Idéerna
behöver omformuleras från just idéer och övergripande koncept till byggstenar i
kvantifierbara projekt.
Väsby Labs och konsultföretaget NAI Svefa slår än en gång in på nya vägar och hittar
innovativa sätt att omvandla byggarnas osäkerhet i den vida konceptualiseringen
till något attraktivt och lättbegripligt. Idéerna i projektportföljen bryts upp i
mindre delar. Vilka i sin tur, presenteras i en ”meny” där byggarna kan välja mellan
vilken eller vilka delar de vill genomföra. Totalt har menyn 56 olika valmöjligheter.
De olika menyvalen berättigar byggaren till poäng som i sin tur kopplats till priset
på byggrätten. Ju fler val byggarna genomför – gärna i samverkan med andra och
Väsbyborna - desto lägre pris betalar de för byggrätterna. Innovationen får namnet
”Poängsystem för Fyrklövern”.
Kanske just på grund av enkelheten i upplägget får poängsystemet stort genomslag.
Det skapar incitament för byggarna och samtidigt som det ökar möjligheten för
att Väsbybornas förslag förverkligas, utan att kommunen tvingas ställa mycket
detaljerade och juridiskt komplicerade krav på byggarna.
Poängsystemet visar sig bli droppen som urholkar stenen och effekten låter inte
vänta på sig. Första kvartalet 2014 tecknar ett tiotal företag optionsavtal om att
köpa mark och börja bygga och nästan lika många till vill göra samma sak. Bland
de byggbolag och fastighetsutvecklare som tecknat sig märks aktörer som varit
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med i större delen av Väsby Labs; Bo i Väsby, BRABO, JM, Riksbyggen, Skanska,
Senior & Trygg, Seniorgården, Svenska Hyreshus och TB-Exploatering. Samtidigt
tar även Stena Fastigheter som äger området söder om Mälarvägen beslut om att
börja bygga och Väsbyhem startar en total renovering av två av de åtta blåa husen.
Därmed är Väsby Labs och Fyrklövern en god bit på väg mot förverkligande. 1600
nya bostäder var målet. Efter första kvartalet 2014 visar avtalsräkneverket hos
kommunen på att 948 nya bostäder. De ytterligare 652 som krävs ligger helt klart
inom räckhåll. Inte illa med tanke på att ingen, inte ens kommunens egna bolag,
ville bygga för några år sedan.
Som sagt, Väsby Labs varken stannar eller slutar här. De bakomliggande synsätten
lever vidare. Det är vår tro och förhoppning att de bästa och mest nyskapande
idéerna för modern stadsutveckling fortfarande ligger framför oss. Du sköna värld,
tänk att så mycket fortfarande är ogjort!
Alarik von Hofsten,
projektansvarig Fyrklövern & Väsby Labs, mars 2014
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NUVARANDE BYGGHERRAR
SENIOR TRYGG
Senior Trygg utvecklar ett nytt koncept som heter ”Gammal möter Ung”. I de vårdfastigheter företaget bygger kommer det finnas bostäder och lokaler för t.ex. en förskola.
TB-EXPLOATERING
TB–exploatering planerar att bygga moderna, energisnåla stadsradhus med en boyta på
120 – 150 kvadratmeter fördelat på två-tre plan.
VÄSBYHEM
Väsbyhem bidrar till utvecklingen av Fyrklövern genom omfattande renovering och
modernisering av befintliga hyreshus på Dragonvägen 2–20. Arbetet innefattar bl.a nya
fasader, entréer, balkonger, fönster, badrum kök och nya ytskikt.
BRABO AB STOCKHOLM
BRABO Stockholm AB ska bygga utefter Dragonvägens västra sida med ett par minuters gångväg till Väsby Centrum. Målet är över 100 bostäder och förskola.
SVENSKA HYRESHUS AB
Svenska Hyreshus AB kommer bygga utefter Djäknestigen i Väsby Centrum. Målet
är omkring 20 bostadsrätter bestående av 2:or, 3:or och 4:or. Bostäderna på övre plan
kommer ha egen takterrass om c:a 23 kvm och de på markplanet kommer ha egen
uteplats. Husen kommer byggas som lågenergihus med mycket låga driftkostnader.
JM AB
JM AB kommer att bygga bostadsrätter mitt i Fyrklövern, nära södra entrén till Väsby
Centrum och granne med den nya parken.
SENIORGÅRDEN AB
Seniorgården AB Satsar på bostäder med stor omsorg hur detaljerna skapar en
funktionell och vacker boendemiljö. Det som till en början knappast märks kan vara
detaljer rörande funktion som innebär att man kan bo kvar och inte behöver flytta från
bostaden när man blir äldre.
BO I VÄSBY AB
Bo i Väsby AB avser bygga omkring 90 hyreslägenheter varav ungefär 70 kommer bli
lägenheter lämpade för studenter eller som förstaboende för ungdomar. Den tilltänkta
platsen ligger i hörnet Husarvägen – Drabantvägen.
RIKSBYGGEN – BONUM
Riksbyggen utvecklar och bygger bostadsrätter för seniorer. Erbjudandet består av tre
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delar; bostaden, förvaltningen och ett tjänstepaket för att göra boendet så enkelt och
bekymmerslöst som möjligt.
RIKSBYGGEN – STEGETT
Riksbyggen nyutvecklar ett boendekoncept riktat speciellt till unga som ska köpa sin
första bostad. För att erbjuda ett pris som förstagångsköparen har råd med innehåller
konceptet små, effektivt planerade lägenheter med hög standard, t.ex. 1:or med
sovalkov och 2:or med avskiljbart kök.
UNIVERCITY
UniverCity kommer bygga bostäder för studenter och andra unga vuxna i Fyrklövern
i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att bygga energisnåla hus med hyresrätter
eller bostadrätter i prisklasser som studenter och unga vuxna har råd med.
SAVANA INVEST AB
Savana har under många år utvecklat och byggt vindsvåningar och lägenheter
specialdesignade direkt för kunden. Nu tar man de bästa lösningarna till en bredare
allmänhet och rymliga hyresrätter i ett mycket attraktivt läge bara några meter från
Väsby Centrum.
JUNIOR LIVING
Med modern och snabbfotad produktionsteknik kommer Junior Living bygga
lägenheter riktade mot dem som ska köpa sin första bostad.
HSB
HSB kommer bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter. HSB ska bidra med innovativa
och moderna lösningar som stämmer väl med idén för Fyrklövern. Bostäderna ska
byggas för en bred grupp bostadsköpare, med inriktning på yteffektiva lägenheter
med bra planlösningar.
SKANSKA & SILVER LIFE
För Silver Lifes räkning uppför Skanska 100 seniorbostäder och vårdboende med
c:a 54 platser, samt publika lokaler i bottenplanet. Anläggningen ligger i direkt
anslutning till Centrums södra entré. Silver Life erbjuder ett nyutvecklat modernt
boendekoncept med en lång rad av servicetjänster riktade mot seniorer. Bostäderna
kommer upplåtas med hyresrätt.
STENA FASTIGHETER
Stena Fastigheter utökar sitt bostadsbestånd i centrum med c:a 300 nya hyresrätter
och 100 bostadsrätter. Huvuddelen av bostäderna kommer ligga utefter Mälarvägens
södra sida och bidrar därmed till vägens gradvisa omvandling till stadsgata. Stor vikt
läggs vid att skapa nya trivsamma utemiljöer för både nya och befintliga boende i
området.
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TACK TILL
Väsby Labs hade inte gått att genomföra om inte ett mycket stort antal mäniskor
valt att engagera sig för Upplands Väsby och i Upplands Väsby. Totalt har omkring
1 000 personer deltagit i arbetet med Väsby Labs. De flesta har varit vanliga invånare
i kommunen, t.ex. föräldrar, skolbarn, studenter, pensionärer, lokalpolitiker,
företagare, markägare och föreningsrepresentanter. Till er alla vill Upplands Väsby
kommun rikta ett STORT TACK. Utan ert bidrag hade Väsby Labs inte blivit
den framgång som det blivit och tillsammans hade vi inte skrivit ett stycke svensk
stadsutvecklingshistoria.
En annan stor grupp som varit djupt involverade är representanter för byggföretag, fastighetsutvecklare, kapitalförvaltare och deras arkitektbyråer och andra underleverantörer. En annan viktig grupp har varit både svenska och utländska experter,
forskare och studenter. Utan er alla hade inte Väsby Labs kunnat tillföras så mycket
expertkompetens. Och framför allt; utan er blir inget byggt. Tack till er alla, både för
det som varit och för det som kommer!
I arbetet med denna skrift har vi låtit ett urval av namngivna individer komma till tals,
dels genom intervjuer och dels genom citat och beskrivningar av deras insats. Vi som
har producerat denna bok är mycket tacksamma och för er insats och den oerhörda
energi ni visat för att utveckla Upplands Väsby.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Mia Lundström, Jan Åman och Andreas Angelidakis
som drivit mycket av arbetet med Väsby Labs åren 2010-2013. Mia har dessutom
författat stora delar av texten i denna skrift och genomfört de flesta intervjuer. I ett
arbete som Väsby Labs behövs modiga beslutsfattare som har modet att peka ut
en riktning och samtidigt har kylan att låta processen ha sin gång och därmed inte
detaljstyra. Det har funnits två forum för dessa beslut. Från tjänstemannahåll finns en
styrgrupp för Väsby Labs bestående av Björn Eklundh (ordf), Thomas Thunblom,
Eva Dahlgren, Britt Lexander, Amra Barlov Lindqvist, Fredrik Drotte och Johannes
Wikman. För den politiska styrningen har kommunstyrelsens miljö- och planutskott
svarat. Dess medlemmar var under perioden Ann-Christin Larsson-Frickner (C)
ordf. Per-Erik Kanström (M) v. ordf. Kristina Klempt (FP) Leif Berglund (S) Lars
Valtersson (MP). Ersättare: Anitha Hector (M) Torsten Hemph (FP) Maria Fälth
(KD) Gert Lindström (S) Anders Rosén (V).
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Till sist vill vi framföra ett varmt tack till alla andra icke namngivna men ack så
viktiga individer, t.ex. underleverantörer och tjänstemän i kommunen på olika nivåer
som – ofta i det tysta – alltid bistått Väsby Labs att komma framåt. Tack för ert stöd
och allt nedlagt arbete.
Alarik von Hofsten
Projektansvarig
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