
  STADSPROVNINGEN 
erbjuder test  & recept för din stad
Nu finns det en metod!  Med vår STEP-metod 
kan du testa din stads hållbarhet och få tips på 
åtgärder för ökad  hållbarhet och attraktivitet.

Vi erbjuder en snabb  insats  -  antingen med 
utifrånperspektiv, eller tillsammans med er i 
workshops som fungerar både som ett skapan-
de äventyr och som internutbildning. Paketet 
kan skräddarsys efter era behov.

Som grund att utgå ifrån erbjuder vi fem ni-
våer:  

XS - S - M - L - XL

tel: +46 8-556 02 688
mobil: 070-378 51 44
krister.sernbo@ekologigruppen.se
www.ekologigruppen.se
Åsögatan 121, 5 tr, 116 24 Stockholm

tel: +46 8-442 75 85
mobil: 070-422 28 78
torbjorn.einarsson@arken-se-arkitekter.se
www.arken-se-arkitekter.se
Hökens gata 2, 116 46 Stockholm
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Trädgårdsstad i Tullinge -  Förort som vill bli mer urban

Mittuniversitetet Sundsvall - skola som en bit stad

Småstadstorg i trädgårdsstad - Tyresö

Kvartersstad åter 
Skarpnäck

Infill för att skapa torg Sth city

Köpcentrum som omdanades 
till småstadstorg - Bro

Omdaning av miljonprograms till-
sammans med de boende - Råby

Grönrum formar stadsrum formar grönrum

Exempel - se fler på våra hemsidor
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Arbetet med hållbar samhällsutveckling kräver nya verktyg! 
Vårt land har trots nitiskt arbete med PBL, expertremisser 
och omfattande samråd, en fortsatt bekymmersam utveck-
ling. Och få moderna stadsmiljöer i paritet med vårt rika 
bebyggelsearv. STEP har en alternativ väg!  
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STADSPROVNINGENs  verktyg
Vår STEP-metod är både effektiv och en-
kel. Den utgår från begrepp och verk-

tyg som kan förstås av alla, både lekmän 
och fackmän. Och just därför blir den 

ett verktyg som fungerar demokratiskt. 

Team av olika parter och disci-
pliner samlas i sittningar kring 
ortofoton för att tillsammans 
skissa fram alternativ, komma 
ur låsningar - finna fram lös-
ningar. 

Vi dokumenterar, lockar till 
nya alternativ. Metoden med 
husklossar på flygfoton får folk 
att komma loss. Den fungerar i 
både små och stora grupper. 

Rundabordsarbete 

En matris av stads- och bytyper 
bildar underlag för en första 
diskussion om vilka bebyg-
gelsetyper vi vill ha mer av och 
vad man vill ha mindre av.  
Fokus läggs på stadstyper i 
stället för hustyper. Attrak-
tionsplanering i stället för 
restriktionsplanering.

Stadstyper - Bebyggelsetyper
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Matris 
av bebyggelsetyper

Värderosor används för att på 
ett överskådligt sätt 
beskriva för varandra hur 
vi ser på vår stad, på olika 
stadstypers prestanda och på 
de skisser som kommer fram i 
workshopen.

Värderosen mäter hållbarhet i 
ett brett perspektiv, ”hållbar-
het på fyra ben”:  ekologiskt, 
ekonomiskt, socialt och fysiskt. 
Den visar sig vara ett effektivt 
medel för att hålla många bol-
lar i luften samtidigt och för att 
bli varse att det finns alternativ 
där det till synes motstridiga 
går att balansera.

pågående projekt

ekoby

Exempel på värderosor

Värderosen
Urbanitet

händelser,
blandning,
möten och 

rörelser
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grönstråk

Lokala
kretslopp

Transport-
arbete

"nära till
mycket"

Kollektiv-
trafik

tillgäng-
lighet

Bil
tillgäng-

lighet

-Företags
ekonomi, 

etappvänligt,
små invest.-

trösklar

Ekonomisk
generering
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XS - EXTRA SMALL - 30 000 kr
Inläsning av kommunens material och planer.  Endags workshop. 
Rapporthäfte med summering av workshopen plus recept utifrån 
referensexempel.

Bergvin Sara SBK, 
UpplandsVäsby:
- Tankar kring workshopen för Östra 
Frestaby. Mina spontana tankar är 
att det är ett bra sätt att snabbt få 
igång ett projekt och att jag gärna 
skulle jobba på det sättet i fler 
planprojekt.

Frestaby

Jan-Erik Bengtsson - Skanska  
Nya Hem:
- STEP-metoden har för oss varit till 
stor nytta, både externt och som 
intern utbildning. Den underlättar 
kommunikationen med kringbo-
ende, konsulter, tjänstemän och 
politiker .

S - SMALL - 100 000 kr
 Genomgång av ett byggföretags mål, profil och hur identifiera 
nya uppdrag. Endags workshop med projektledare, för att träna 
värdeplanering. Häfte med exemplifiering av egna och planerade 
projekt tänkta att användas som referensexempel vid uppvakt-
ningar av politiker och byggherrar.

Atlas Skanska

Stina Fahlgren  SBK, Umeå:
- VI upphandlade  tre scena-
rier för en hållbar framtida 
utveckling av Ön i Umeå  av 
Arken arkitekter och fick en 
planeringsmetod på köpet.

M - MEDIUM - 250 000 kr 
Inläsning av kommunens material och planer. Tvådagars work-
shop. Rapport med summering av idéer från workshopen plus 
våra recept avpassade för staden eller för vald stadsdel.

Ön Umeå

Upplands Väsby

Peter Elmlund, Ax:son John-
sonstiftelsens Urban City 
Research:
-När människorna själva fick 
vara med och påverka så blev 
resultatet klassiska stadsplaner 
där man tar hänsyn till de lokala 
förutsättningarna och traditio-
nerna.

L - LARGE - 600 000 kr
Inläsning av kommunens material och planer, kompletteras med 
egna inventeringar. Tvådagars workshop plus rundabordsmöten. 
Rapport med summering av idéer från workshopen plus recept 
för staden och dess stadsdelar.

Landshövding Bo Holmberg 
i förordet till Sörmlandsbo-
ken:
- Med projektet ”Sörmland 
bygger” fortsätter vi - nio 
kommuner och en länssty-
relse - att formulera en ny syn 
på byggande, stadsmiljö och 
det hållbara samhället.

XL - EXTRA LARGE - 1 800 000 kr
Inläsning av regionens material, planer, kompletteras med egna 
inventeringar. Fem workshops plus rundabordsmöten. Skrift med 
summering av workshopsen plus recept anpassade för din stad 
och dess region, inklusive avsnitt om infrastrukturer, näringsid-
kande, etc.

Sörmlandsboken


