
KAJER MOT DET GRÖNA

Höjdpunkter ur programmet
• Kajer mot det gröna. Korsningar, grän-

ser, bryneffekter som urbana fenomen.

• Peak travel time - regionförstorelsens 
dilemma: pendling, tillgänglighet och 
hälsa.

• Hur vi främjar och upprätthåller service i 
stadsdelarna. 

• Hur vi bör utforma mötet mellan stad 
och land?  Från baksidor till framsidor! 

• STEP-metoden: från enkäter och önske-
listor med gula lappar, till uppfordrande 
rundabordsarbeten med dom Du inte 
var överens med.

• Placemaking, hur gaturum och offentliga 
rum kan gynna lokalt näringsidkande. 

• Reparativa kompletteringar.

• Bo på landet i staden. Hur producera 
mat utan att ta kål på planeten!

• Diskussion: vi kan verka överens om 
planeringsmålen. Hur kan vi klara både 
effektivitet, växt och pluralism!

Järfälla kommun planerar för hållbara gränssnitt 
mellan stad och land och har fått projektpengar 
från Delegationen för hållbara städer för studier 
kring hållbar stadsutveckling.  
Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyg-
gande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, 
å andra  sidan, behöver värna de gröna kvalité-
erna. 

Stockholmsregionen är för närvarande en av de 
snabbast växande i Europa. Byggandet av bostä-
der har dock inte hållit samma takt. Järfälla bidrar 
till den växande storstadsregionen genom ut-
byggnad av Barkarbystaden för 25 000 invånare. 
Utöver Barkarbystaden förväntas en betydande 
bostadsutbyggnad kunna ske som kompletteringar 
inom och mellan andra kommundelar. 

Förtätningsprojekt blir lätt kontroversiella men kan 
om de formas just som kompletteringar bli tillskott 
av kvalitéer i olika viktiga avseenden, till exempel 
genom att förbättra betingelserna för kollektivtra-
fiken, mixen av upplåtelseformer och lägenhets-
storlekar, tillgången på trygga stråk, lokal service, 
mötesplatser med mera.

Tid: Måndagen den 5 maj 2014, 
         kl  09.00-16.00
Plats: Barkarby gård
Kostnad: 500:-  exkl moms, inkl handbok
Anmälan: Senast tisdag 29 april
       http://www.jarfalla.se/kajermotdetgrona
Resväg: Pendeltåg mot Bålsta eller          
  Kungsängen, 
  kliv av vid Barkarby

KONFERENS  
                                   - hållbara gränssnitt i mötet stad och land



MER OM FÖRELÄSNINGARNA

Peter Örn - Moderator
Det är städernas funktion som en smältdegel av problem, utmaningar och möj-
ligheter som gör att vi måste finna svaren till hur vi vill att vår framtid ska se ut. 
Att samla människor innebär att samla idéer, och att samla idéer skapar möj-
ligheter till kollektiva och effektiva lösningar. Städerna kan agera som viktiga 
aktörer på den globala arenan just genom sin grund i det lokala.

Emma Henriksson - AB Stockholmshem
Hållbara Hökarängen är ett utvecklingsprojekt inom Stockholmshem för att 
skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Hökarängen. Området ska 
utvecklas genom stärkt 50-talskänsla, ett hållbart serviceutbud i centrum, sats-
ningar på konstnärlig verksamhet och energi och miljösatsningar. 

Emma Jonsteg - Utopia arkitekter AB 
Lyckad förtätning byggs på starka idéer, inte urvattnade kompromisser. 
Våra behov av nya bostäder ställer krav på förtätning av våra befintliga stads-
miljöer. Trots att många hävdar motsatsen går detta att göra på sätt som både 
värnar befintliga kvaliteter och samtidigt tillför stora nya värden. Emma Jonsteg 
berättar om Utopia Arkitekters angreppssätt i arbetet med förtätningsprojekt i 
centrala lägen i Stockholm.

David Sim - Gehl Architects 
Gehl arkitekter är ett av de mest respekterade arkitektkontoren i hela världen 
inom stadsbyggnad och stadsplanering. Deras metod, planering och strategier 
har lett till framgångsrika offentliga utrymmen och ändrad rörlighet i städer som 
Köpenhamn, London, New York och Melbourne.”

Anders C Eriksson - stadsarkitekt, Järfälla kommun
Anders C Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla kommun med mycket lång och bred 
erfarenhet inom plan- och byggområdet, från ”dyckert till översiktsplan”. Har 
tagit initiativ till projektet Kajer mot det gröna och är mycket engagerad i ut-
veckling och förnyelse av planeringsprocesser och stadstyper. Det gäller bland 
annat blandning av verksamheter och bostäder, balansen mellan bebyggelse, 
infrastuktur och det gröna och arkitekturens roll att tjäna och inspirera männis-
kor.

Staffan Schartner - omniplan AB, Föreningen för Byggemenskaper
Staffan Schartner visar på möjligheterna att med byggemenskaper låta män-
niskorna skapa stadsutveckling istället för att vara dess offer. Bostadsbyggandet 
måste avindustrialiseras! Den svenska byggindustrin har ett unikt starkt grepp 
om bostadsbyggandet. Ingen annanstans är kombinationen bostadsbrist, höga 
priser, bristande kvalitet och likriktning så tydlig.



Gunnar Rundgren – Bo på landet i staden.
Marknaden är på god väg att ta över samhällena, naturen och våra vardagsliv. 
Det som är systemets styrka, att sätta naturens alla resurser i människans, och 
marknadens, tjänst, är också dess svaghet, när resurserna tynar och ekosystem-
tjänsterna hotas. Sambandet mellan stad och land, mellan produktion och kon-
sumtion, och mellan människa och natur behöver återskapas och nyskapas. 

Thomas Melin – UN Habitat, tidigare SIDA
Begreppet ’oplanerad stad’ döljer förståelsen för de planmönster och improvisa-
tioner som medborgarstyrd planering på många ställen visat sig åstadkomma. 
Ibland oöverblickbart, oftast med plats för den stora bredd av kulturer som våra 
globaliserade samhällen växer fram till. Eller bör växa fram till.

Ulf Eriksson – Trivector AB  
Peak travel time - regionförstorelsens dilemma!
Det är den förtätade innerstan och inte gröna villaområden som mest uppmunt-
rar fysisk rörlighet i vardagen. Det visar en ny avhandling av Ulf Eriksson som 
ställer flera invanda uppfattningar om hälsa och miljö på huvudet. 

Torbjörn Einarsson -Arken arkitekter
”Kajer mot det gröna” är som begrepp valt för att vi ska se bebyggelsens möte 
med grönstrukturen som framsidan av staden. En framsida med stor potential för 
både bebyggelsens och grönstrukturens kvalitéer. Att stoppa stadsutglesningen 
ger möjlighet till bebyggelse som växer inåt och kompletterar våra förortsland-
skap. En chans att göra bilism-genererande och service-svaga stadsbygder 
mycket mer hållbara!

Krister Sernbo, Ekologigruppen
Krister är samhällsekolog och arbetar strategiskt med hållbar samhällsutveckling 
som konsult på Ekologigruppen. Han arbetar som hållbarhetscoach inom olika 
plan- och utvecklingsprojekt och är expert på bland annat metoder för att inte-
grera gröna och byggda strukturer. Krister har drivit utvecklingen av hållbarhets-
verktyget ”Värderosen” tillsammans med Arken arkitekter.

Peter Svensson - chef för NCC´s Affärsutveckling
Byggherrens och entreprenörens roll och spelrum
Peter har verkat både som konsult på Bjerkings och som byggare på Skanska 
och NCC. Arbetar nu som chef för NCC Affärsutveckling på NCC Housing AB. 
Intresserad av framtidsfrågor. 



PROGRAM
09.00 Kaffe och registrering.

09.40  Välkomna!
           Stadsarkitekt Anders C Eriksson hälsar alla välkomna.
           Vad händer i Järfälla kommun. Syftet med handboken Kajer mot det gröna.

09.50  Dagens program
           Moderator Peter Örn inleder.

10.00  Kajer mot det gröna. För hållbara gränssnitt i mötet stad och land.
           Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB.
           Krister Sernbo, Ekologigruppen AB.

10.45 Peak travel time - regionförstorelsens dilemma!
           Ulf Eriksson, Trivector Traffic AB.

11.00  Paus

11.15 Lyckad förtätning bygger på starka idéer - inte på urvattnade kompromisser.
           Emma Jonsteg, Utopia arkitekter AB.

11.45  Hur upprätthåller vi lokalsamhällets service?
            Emma Henriksson, Stockholmshem.

12.00  Lunch

13.00  Internationell utblick, hållbara stadsmönster.
            David Sim, Gehl Architects.

13.40  Placemaking. Växtkraften i bottom-up-planering!
            Tomas Melin, UN Habitat.

14.00  Fikapaus

14.20  Bo på landet i staden. Stad och odling.
           Gunnar Rundgren, Stadsodling.

14.40  Byggherrens och byggarens roller och spelrum.
            Peter Svensson, chef för NCC´s Affärsutveckling.   
 Staffan Schartner, ordf Föreningen för byggemenskaper.

15.00  Paneldiskusion. Vi verkar överens om planeringsmålen. Hur kan vi klara effektivitet,  
  växt och pluralism?
            Diskussionen inleds av moderator Peter Örn.
 
15.50  Reflektioner.

16.00   Konferensen slutar.


