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Sammanfattning

Denna promemoria beskriver ett unikt partnerskap för hållbar stadsutveckling. Bakom 
partnerskapet står Borås Stad, Högskolan i Borås samt SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut; tre parter som inom respektive verksamhetssfär är en aktör i framkant när det 
gäller hållbarhetsfrågor. Den geografiska närheten mellan partnerskapets medlemmar ska-
par särskilt goda förutsättningar för kunskapsutbyten som leder till innovativa processer.

Det finns idag tre prioriterade och med varandra integrerade fokusområden inom 
Partnerskap för hållbar stadsutveckling: 

• Tillkomsten av området Nedre Norrby samt förnyelsen av stadsdelen Norrby.
• Forskning för hållbarhet.
• Utbildning inom hållbart samhällsbyggande. 
Partnerskap för hållbar stadsutveckling har goda utsikter att generera resultat som är 

av  internationell relevans och betydelse, och att bli en referensmiljö när det gäller fram-
gångsrik hantering av centrala samhällsutmaningar. 
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Partnerskapets aktörer

Partnerskap för hållbar stadsutveckling vill förena positiv samhällsekonomisk utveckling 
med hållbarhet i vid bemärkelse. Partnerskapet har bildats för att på vetenskaplig grund 
främja skapandet av ny kunskap, för att genom högre utbildning höja kompetensen inom 
relevanta professioner och näringsgrenar samt för att omsätta nya kunskaper i faktiska 
stadsutvecklingsprojekt. Bakom partnerskapet står Borås Stad, Högskolan i Borås samt 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; tre parter som inom respektive verksamhets-
sfär är en aktör i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor. 

• Borås Stads vision ”Borås 2025” bygger på ambitionen om ett förverkligande 
av den fulla innebörden av hållbar utveckling. Borås har av Energimyndig-
heten utvalts som en svensk representant i Global Sustainable City. Borås 
har under lång tid arbetat medvetet med förnyelsebar energi och avfallshan-
tering.

• Högskolan i Borås har hållbar utveckling som en bärande del av sin verk-
samhetsidé. Lärosätet har rönt åtskillig internationell uppmärksamhet för 
vetenskapliga projekt inom området resursåtervinning och svarar inom 
detsamma för en forskarutbildning som är unik i Norden. Frågor om uthål-
lighet ägnas intresse också inom en rad andra starka forskningsområden 
vid lärosätet.

• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett nationellt institut för forsk-
ning och innovation. Inom områdena hållbart byggande och hållbara städer 
arbetar SP med forskning och utveckling samt utvärdering av tekniska lös-
ningar, material och system. SP är en av få aktörer som kan erbjuda helhets-
lösningar för att säkerställa hållbara byggnader och samtidigt föreslå tek-
niska system för en hel stad eller stadsdel.

Aktörerna förenas av att de arbetar med samtliga relevanta dimensioner av hållbar 
utveckling. Mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, samt SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut finns väl etablerade samarbetsstrukturer, vilka fungerar som effektiva kanaler för 
utbyte av problemställningar, för kunskapsdelning och för att förse varandra med kom-
pletterande kompetenser.  

Den geografiska närheten mellan partnerskapets medlemmar skapar särskilt goda 
förutsättningar för utbyten som leder till innovativa processer. Utöver huvudparterna 
finns i regionen en rad andra relevanta intressenter som står i förbindelse med partner-
skapet. Det finns ett etablerat samarbete med Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart sam-
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hällsbyggande. Stiftelsens fokus rör behovet av högre utbildning och forskning som rela-
terar till byggnadssektorns utvecklings- och kompetensbehov. Också Passivhuscentrum 
Västra Götaland, som är lokaliserat till Alingsås, bör nämnas i sammanhanget.

Partnerskapet har en tydlig tillämpningsorientering och inriktning på problemlös-
ning. Genom att parterna tillhör olika samhällssfärer och har från varandra skilda verk-
samhetsområden, säkerställs en kunskapskedja som löper fram och tillbaka mellan teori 
och praktik. Den akademiska basen är mångvetenskaplig, innefattande kunskapsmöten 
mellan i första hand teknisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Utifrån sin breda sammansättning strävar partnerskapet efter att knyta an till befint-
liga nätverk inom området hållbart samhällsbyggande. Hit räknas i första hand Mistra 
Urban Futures som vi för en aktiv dialog med.

Hållbar stadsutveckling 

Ett antal i tiden sammanfallande utvecklingsprocesser har, tillsammans med av aktörerna 
gemensamt identifierade samhällsutmaningar, skapat förutsättningar för tillkomsten av 
Partnerskap för hållbar stadsutveckling:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är väl etablerad aktör inom byggnadsforsk-
ning. SP är ledande nationellt sett och internationellt starkt inom områdena energieffek-
tivisering, fuktsäkert byggande, byggnadsmaterial och beständighetsaspekter.

Vid Högskolan i Borås har hållbart samhällsbyggande vuxit fram som ett prioriterat 
fokusområde som kompletterar och samverkar med utbildnings- och forskningsmiljön 
inom resursåtervinning. Som ett led i samverkan med Gunnar Ivarsons stiftelse kommer 
Högskolan i Borås att inrätta en ny magisterutbildning med profilen hållbart samhällsbyg-
gande samt anställa professorer och doktorander inom profilen. 

Dessa kunskapsutvecklande och innovationsdrivande processer sammanbinds genom 
partnerskapet med Borås Stads pågående arbete med att etablera ett nytt bostadsområde 
– med projektnamnet Nedre Norrby – som ska kännetecknas av samhälls- och privateko-
nomisk, miljömässig samt social hållbarhet. Hanteringen av de komplexa utmaningar av 
byggteknisk, ekologisk, social, kulturell och ekonomisk art som denna stadsförnyelse 
ställer staden inför, förutsätter tillkomsten av en sådan bred kunskapsbärande konstella-
tion som partnerskapet utgör.   

Inom partnerskapets av hållbarhetsfrågor givna ramar sammanfaller således forskning 
och högre utbildning med praktisk stadsutveckling. I den följande texten ges en överskåd-
lig beskrivning av partnerskapets tre prioriterade och med varandra integrerade fokus-
områden: 

• Tillkomsten av området Nedre Norrby samt förnyelsen av stadsdelen Norrby.
• Forskning för hållbarhet.
• Utbildning inom hållbart samhällsbyggande. 

Allt efter det att behov uppstår kan partnerskapet komma att tillföras nya konkreta 
projekt. I dagsläget riktas all energi emellertid mot nämnda tre fokusområden.

Av stor betydelse för utsikterna till framgång är den aktuella trepartskonstellationens 
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gemensamma erfarenheter av liknande samarbeten. Till dessa räknas det internationellt 
förgrenade och framgångsrika kunskapscentrat Waste Recovery (som utvecklar och om-
sätter kunskap om hur miljöbelastningar kan omvandlas till samhällsvinster).

Projekt Norrby  

Genom strävan efter förnyelse av den befintliga livsmiljön i stadsdelen Norrby i kombi-
nation med grundläggandet av ett helt nytt område i dess anslutning, erbjuds en lika 
ovanlig som intressant möjlighet för Borås Stad i partnerskap med utbildning och forsk-
ning vid Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att fullskaligt 
söka förverkliga de bärande idéerna om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i 
stadens vision ”Borås 2025”. Nedre Norrby ska förvandlas från en industri- och uppställ-
ningsyta till en ekocentrisk miljö präglad av biobaserad energiförsörjning och social 
integration.

Nedre Norrby är ett centralt beläget, nästan obebyggt område på cirka fem hektar 
mellan stadskärnan och stadsdelen Norrby. Det är mycket ovanligt i större svenska städer 
att det finns en attraktiv central yta av detta omfång som väntar på att exploateras. Planen 
är att ska skapa en attraktiv livsmiljö med 1 500 lägenheter fördelat på bostads- och hyres-
rätter. Vidare ska området rymma gemenskaps- och grönytor, affärer, resturanger samt 
ett allaktivitetshus för studenter. Såväl stadskärnan som kommunikationerna i rese- 
centrum finns på behändigt gångavstånd. Området har således ett utmärkt läge och skiljs 
från centrum endast av järnvägen och Viskan. 

En nybyggnation rymmer flera utmaningar som ska bemästras, bland dem att göra 
Viskan till en attraktiv och integrerad vattenspegel, att överbrygga järnvägen som barriär, 
att ta hand om dagvatten på ett ekologiskt riktigt sätt samt att hantera buller och andra 
miljöpåfrestningar som förknippas med stadens centrum. 

Omvandlingen av Norrby rymmer också en hantering av problem av mera sociologisk 
natur såsom till exempel en åldrande befolkning, ensamhet, segregation och trygghets-
behov i vid bemärkelse. Den viktigaste och mest svårhanterade sociala dimensionen i 
sammanhanget utgörs av ett antal med varandra förbundna integrationsfrågor. 

Norrby är en multietnisk miljö där fler än 100 olika nationaliteter har att samsas med 
varandra. Området har betydande sociala belastningar och räknas som ett problemom-
råde med låg sysselsättningsgrad och hög kriminalitet. Samtidigt rymmer Norrby en 
spirande invandrarföretagasamhet. Det finns en idé om att omsätta Norrbys mångkultu-
rella karaktär i utformningen av Nedre Norrby genom att låta den nya stadsdelen arki-
tektoniskt få prägel av en ”världsstad”, med influenser från alla fem kontinenter.

Till den samlade bilden hör en segregationsproblematik i förhållande till andra centralt 
belägna stadsdelar. Norrby är i sociala avseenden en typisk förortsmiljö. Att riva barriärer 
och bygga broar handlar också om sociala aspekter. Att knyta ihop det mångkulturella 
Norrby och de  traditionella  centrummiljöerna  kan komma att  främja  integrationen, 
stärka demokratin och höja den samlade livskvaliteten i staden. 

De sociala utmaningar som partnerskapet står inför gör att man kan tala om en pro-
blematik av representativ natur, då flertalet svenska städer har likartade frågor att han-
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tera. Till exempel finns det i Västra Götalandsregion en rad s.k. miljonprogramsområden 
som rymmer samma slags problem. Framgångsrika åtgärder mot segregation och social 
belastning inom Norrby kan därmed få spridningseffekter till andra delar av Sverige lik-
som internationellt.         

Forskning för hållbarhet 

Den vetenskapliga basen för Partnerskap för hållbar stadsutveckling finns vid Högskolan 
i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De kompletterande kompetenserna 
vid Högskolan i Borås och SP skapar tillsammans en tillfredsställande vetenskaplig kritisk 
massa. Nedan beskrivs de två kompetensplattformar, en vid Högskolan i Borås och en vid 
SP, som utgör partnerskapets huvudsakliga forsknings- och innovationsmiljöer.

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB) är en forsknings- och innovations-
plattform vid Högskolan i Borås. Ambitionen bakom uppbyggnaden av CHSB har varit 
strävan efter helhetstänkande. Här sammanförs kunskaper och experter från en rad olika 
områden. Det handlar om viktiga dimensioner som bland annat planering, projektering, 
utförande, underhåll, förvaltning, entreprenörskap, logistik och organisation. 

Vid SP finns kompetensplattformen SP ZEB, Zero Emission Buildings. Fokusområdet 
inom SP ZEB är energieffektiva byggnader, med avseende både på nybyggnad och på 
renovering av befintliga bestånd. Inom ramen för SP ZEB pågår för tillfället ett tjugotal 
forskningsprojekt med koppling till området hållbara, energieffektiva byggnader. Inom 
energieffektivt och miljöanpassat byggande kan SP bistå med allt från utveckling av tek-
niska lösningar till granskning, provning och utvärdering av konstruktions- och system-
lösningar. 

Några centrala samhällsutmaningar som kommer att beforskas inom ramen för part-
nerskapet är:

• Den svenska bostadsbristens orsaker.
• Behovet av att förnya miljonprogamsområdena och åtgärda segregations-

problematiken.
• Byggsektorns energiförbrukning och miljöbelastning.
• Den svenska byggsektorns konkurrenskraft.

Såväl utbildning som faktisk stadsförnyelse tillförsäkras genom högskolans centrum-
bildning och SP:s kompetensplattform ett brett inflöde av aktuell forskning. För att åstad-
komma en hållbar samhällsutveckling är det av yttersta vikt att korta implementerings-
tiderna av nya vetenskapliga rön.  Från arbetet med området Nedre Norrby kommer att 
skapas ett flöde av aktuella problem och utvecklingsbehov att hantera i högre utbildning 
och forskning.

Partnerskapets forskningsplattformar kan beskrivas som platser för kunskapsmöten 
där företrädare för skilda discipliner och vetenskapsområden interagerar och där olika 
perspektiv bryts mot varandra till ömsesidig nytta. CHSB kunde också karakteriseras som 
en förbindelsecentral, en plats där akademins och professionens perspektiv inte bara 
kommer i kontakt med varandra utan varaktigt sammanförs. För byggindustrin och an-
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gränsande branscher kommer centrumbildningen att fungera som en viktig utbildnings- 
och utvecklingsmiljö. 

Utbildning – hållbart samhällsbyggande

Högskolan i Borås avser att, i nära samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinsti-
tut, starta en magisterutbildning inom hållbart samhällsbyggande. Utbildningen saknar 
motsvarighet i Sverige sett till sitt innehåll och till sin pedagogiska idé om att kombinera 
en direkt forskningsanknytning med en likaledes tydlig förstahandsrelation till ett prak-
tiskt stadsförnyelseprojekt. Det senare erbjuder inte bara studenterna inblick i en verk-
lighetens experimentyta utan säkerställer också professions- och branschkontakter. Be-
tydelsen av en sådan utbildning kan illustreras genom att citera ett stycke ur 
Teknikföretagens nyligen publicerade policy för högre utbildning:

En intervjuundersökning från 2012 bland svenska teknikföretag som rekryterar nyexamine-
rade ingenjörer visar på brister i verklighetsförankring i ingenjörsutbildningarna. Blivande 
ingenjörer behöver i större utsträckning än idag komma i kontakt med riktiga företag i sin 
utbildning samtidigt som de får en anknytning till den senaste forskningen inom området. Ett 
sätt att lösa detta är att forskningssatsningar som bygger på samverkan med industrin tydli-
gare än tidigare bygga in motsvarande utbildningssatsningar.

Teknikföretagen förordar med andra ord exakt sådana lösningar som Partnerskap för 
hållbar stadsutveckling kommer att tillhandahålla genom integrering av utbildning, forsk-
ning och faktisk samhällsbyggnad inom ett bestämt geografiskt rum. 

Magisterprogrammet förnyar och fördjupar undervisning och utvecklingsarbete ge-
nom sin inriktning på hållbara byggprocesser och tillämpning av aktuella forskningsrön. 
Studenterna utvecklar sin kompetens i hållbarhetsfrågor och sina insikter i dessas kom-
plexitet genom verklighetsbaserade projekt, samtidigt som de tillvinner sig en helhetsbild 
genom att arbeta med lösningar som innefattar kunskaper från en rad olika vetenskap-
liga discipliner. Aktörer från byggbranschen kommer på olika sätt att medverka direkt i 
utbildningen. Teknikföretagen påpekar mycket riktigt att en sådan involvering ökar bran-
schens engagemang i kunskapsutvecklingsprocessen. Vid Högskolan i Borås finns redan 
en etablerad struktur för kunskapsutbyte i form av det branschråd som är kopplat till 
lärosätets byggkollegium. 

Hållbart samhällsbyggande vänder sig till en bred målgrupp av studenter med examen 
från kandidatnivå med ett erbjudande om fördjupade kunskaper inom områden som 
byggande, energi, logistik och resursåtervinning, samhällsplanering och städers utma-
ningar. Handfast konkretion och professionsanknytning varvas med teori och övergri-
pande systemfrågor.  Utbildningens närmare innehåll framgår av modellen på nästa sida.

Magisterutbildningen svarar mot ett tydligt kompetensförsörjningsbehov på arbets-
marknaden och öppnar en rad olika karriärvägar för studenterna. Inom både näringsliv 
och offentlig sektor finns en växande och stabil efterfrågan på ingenjörer som skolats att 
tänka och agera utifrån hållbarhetsaspekter. Efter färdigställd utbildning kommer dessa 
ingenjörer att besitta expertkompetens att omvandla samhällets krav på hållbarhet till 
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praktiska åtgärder. Inom utbildningens ram kommer också att skapas utrymme för fort-
bildning; på uppdragsbasis kan yrkesverksamma personer förnya sin stock av kunskaper 
genom att följa en eller flera kurser. Denna möjlighet innebär i sig förbättrade flöden 
mellan akademi och profession.  Utöver den här beskrivna magisterutbildningen i hållbart 
samhällsbyggande finns det planer på att på sikt utveckla en påbyggnad på masternivå.

Avslutande kommentar 

Det partnerskap som har skapats i Borås, vilande på forskning inom kompetensplattfor-
mar vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås, en magisterut-
bildning som motsvarar branschens behov samt det i Borås Stads vision ”Borås 2025” 
grundade förnyelsearbetet med stadsdel Norrby, skapar förutsättningar för en utveckling 
av inte bara regional och nationell utan också av internationell relevans och betydelse. 
Partnerskap för hållbar stadsutveckling har goda utsikter att uppfattas som en referens-
miljö hos en bred och kvalificerad krets av intressenter. 

Vi ser fram emot möjligheten att närmare få presentera våra synsätt och prospekt samt 
i det sammanhanget ta upp utbildnings- och näringspolitiska frågor av vikt. 

Borås 18 januari 2013 

Björn Brorström  Thomas Rossing Gunnar Ivarson
Rektor Samhällsbyggnadschef Stiftelsegrundare
Högskolan i Borås Borås Stad Gunnar Ivarsons stiftelse

Hållbart samhällsbyggande, 60 hp 
År 1 Magister

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Hållbart samhälls- 
byggande
Städers utmaningar
Brukarperspektivet 
7.5 p

Byggnaden som system 
 
 

7.5 p

Industriellt byggande  
och logistik 
 
 
7.5 p

Klassningssystem för 
byggnader och hållbara 
städer 

7.5 p

Robusta  
försörjningssystem 
 
7.5 p

Resurseffektivt  
byggande 
 
7.5 p

Examensarbete 
Nedre Norrby, 
hållbarhetsaspekter i praktiken
15 p



 - 9 -

partnerskap för hållbar stadsutveckling

Arkitektskisser för Nedre Norrby


