
Tillsammans
vill vi skapa framtidens mest 
attraktiva stadsmiljö i norr.



Tillsammanskonceptet
Tillsammans är ett koncept där näringslivet i samverkan med akademi, 
offentlig sektor, föreningslivet skapar en framtidsvision kring hållbar 
stadsutveckling med hjälp av ledande arkitekter.

Genom att förstå platsens utmaningar och möjligheter skapar vi en 
helhetsvision som sätter området på kartan och ökar attraktionskraften 
genom ett inspirerande förslag som inkluderar kultur, mötesplatser, 
kommunikation, och bostäder. 



 

Tillsammansprojekten

Tillsammans Kiruna Tillsammans Solna

Tillsammans Järfälla

Stadsutvecklingside med två arkitekter Sandellsandberg och Kjellander+-
Sjöberg framtagen med Scandic Hotel på tre kvarter i centrala Kiruna med 
bostäder, kultur, hotell och kontor. Skanska har idag utvecklat Hotellet, 
kontor och bostäder tillsammans med BoKlok

Stadsutvecklingside kring ca 370.000m2 BTA med fyra arkitekter: 
Sandellsandberg, White, ONark, och Brunnberg Forshed. Framtaget med 
Solna stads och Trafikverkets ambitioner om att kombinera stads- och 
infrastrukturutveckling. 1000 bostäder kommer byggas parallellt med att 
Fabege bygger kontor och Trafikverket infrastruktur.

Stadsutvecklingside med två arkitekter Sandellsandberg och Wingårdhs 
framtaget med Södra, Combitech och i samverkan med Alfons Åberg och 
Riksidrottsförbundet. Utvecklar ett modernt kvarter anpassat till Växjös 
kommande behov, utvecklat och lett arbetet i hur klimatneutral och digital 
stadsbyggnad kan förenas, inkluderat ytterligare 10 offentliga och privata 
aktörer i utvecklingsarbetet. Läs mer på crosswaysvaxjo.se

Stadsutvecklingside med fyra arkitekter: Sandellsandberg, Kjellander+Sjö-
berg ONark, Warg framtagen med MTR på tre kvarter, bostäder, äldrebo-
ende, kultur, hotell och kontor samt bro och parkeringsinfrastruktur. Har 
idag utvecklat Bostäder och planerar Kontor, Hotell och äldreboende, byggt 
infrastruktur i form av broar, parkeringsgarage och exploateringsarbeten.
 

Crossways Växjö

Innovativ stadsutveckling genom samverkan, 
med de globala målen som ledstjärna.

Konceptet kretsar kring att skapa nya, eller utveckla befintliga, 
platser genom en hög grad av tvärsektoriell samverkan mellan 
olika aktörer med lokal förankring.

Tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner och föreningsliv 
har vi utformat en metod som har blivit en framgångsfaktor för 
att skapa attraktiva stadsutvecklingsprojekt från Landskrona till 
Kiruna. Arbetet har resulterat i koncept där vi skapat en känsla 
av tillhörighet och igenkänning i en stadskärna som flyttas och 
byggs upp på nytt i Kiruna, vi utvecklar en vibrerande stadsdel 
intill ett naturreservat i Växjö. I både Stockholms västra och södra 
entréer och i Landskrona har vi utvecklat förslag för levande och 
inkluderande stadsmiljöer där hållbarhet och livskvalitet står i 
fokus. Genom att tidigt i processen identifiera nyckelfaktorer och 
involvera relevanta parter har koncepten fått tyngd och substans. 

Projekten drivs av Skanska i samverkan med olika partners, till 
dags dato ett 20-tal olika organisationer, institutioner och företag, 
däribland Sandellsandberg Arkitekter och Wingårdhs.

Tillsammans Principsektion
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Översiktsbild Tillsammans
De tre föreslagna kvarteren med sitt innehåll – Scandic Ferrum, Folkets Hus / Kulturhuset och bostäder med aktivitetscenter – skapar tillsammans en rik 
levande stadsmiljö med fokus på social och miljömässig hållbarhet och anpassat till det lokala klimatet. En blandning av verksamheter som är inspirerande 
och inbjudande för alla. Det är vårt bidrag till Kirunas nya stadstorg - där man vill vara tillsammans. 17



”De kommande åren förutspås en inflyttning på 100.000 
människor till de norra länen.”  

Peter Larsson, Regetingens särkilda samordnare för  norra Sverige

 
 

”Att få unga och välutbildade människor att flytta norrut är inte lätt. 
Bostäder och välbetalda jobb räcker inte. Det kräver mer attraktiva 
samhällen, större kulturutbud men även mer jämställdhet i en 
region som i decennier präglats av mansdominerade sektorer.”  

Pressträff 10 Feb 2022 med LKAB, LTU och Peter Larsson

 
 
”Vi har en jätteresa framför oss. Vi har ingen brist på män i 
50-årsåldern, vi har brist på yngre kvinnor. Det är kvinnorna 
som bestämmer var familjen bor, så vi behöver få dem hit och 
få dem att vilja stanna. Vi har ett mål att komma upp till 100. 
000 människor. Då uppstår en särskild dynamik, staden blir 
självgenererande, kvinnorna stannar.”  

Carina Sammeli, KSO Luleå, Dagens Industri och Aftonbladet 

Unika utmaningar och möjligheter i norr



 

New Industrial Society 2030

De gröna industrisatsningarna i Norrland beräknas kunna innebära så mycket 
som 100 000 inflyttande, dvs en nästan 20-procentig befolkningsökning i de två 
nordligaste länen. 

Nu ges en unik möjlighet att skapa nya goda samhällen, byggda med människan 
i centrum. Platser som bidrar till hög livskvalitet och där det är lätt att leva 
hållbart. Med inspiration från våra historiska bruksorter och med de globala 
hållbarhetsmålen som utgångspunkt har vi påbörjat utvecklingen av principerna 
för ett brukssamhälle för 2030-talets behov och möjligheter. Precis som i tidigare 
epoker i industrialiseringens historia är det avgörande att de nya industrierna är 
aktiva deltagare och integreras tidigt i stadsutvecklingen, vilket är ett av projektets 
övergripande syften. 
 
Den gemensamma målbilden är ett samhälle där det är nära till både arbete 
och skola, såväl som till natur och rekreation. Här skall det finnas en variation av 
bostadstyper och upplåtelseformer, i centrala och mer avskilda lägen. Det nya 
brukssamhället skall vara en plats där livspusslet går lätt att lägga. Med fokus på 
skola och social samvaro vill vi att det nya brukssamhället skall bli hela familjens 
förstahandsval. 

Tillsammans med Sandellsandberg Arkitekter som även gestaltar 
produktionsanläggningen för en av de största industrisatsningarna i modern tid 
utanför Boden, utforskar Skanska med partners hur framtidens bruksort bäst 
planeras och utvecklas, i nära samverkan med industri, politik, civilsamhälle och 
offentlig sektor.

Det goda brukssamhället, där alla samverkar för 
genomförbar och nytänkande samhällsutveckling.

Det goda
 brukssamhället 2030

Global hållbar utveckling

Skola

Industri

Naturen

Världen

Produkter

Tjänster

Kultur

New
Industrial
Society

Partnership for sustainable 
city development



Vår vision för Luleå 2035 
Lyckad stadsutveckling kan bara göras tillsammans. Därför inkluderar 
vi flera arkitekter och aktörer inom olika sektorer för att utveckla platsen 
och dess funktion. Först visionärt, sedan med hållbar och konkret 
genomförandekraft till något som blir bra på riktigt.
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Luleå centrum
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Luleå centrum
x2
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Kvartersstruktur - San Franscisco
 Commercial Atlas 1925
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Kvartersstruktur - Luleå
Stadsplan 1858
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Rutnät 1
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Rutnät 2
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Rutnät 3
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Stadsplan
Etapp 1
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Stadsplan
Etapp 2
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Stadsplan
Etapp 3
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Stadsplan
Etapp 4
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Stadsplan
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Stadsplan

“1000 Träd”
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BTA 895 000
(exklusive märkesbyggnader, skolor och förskolor)

• 6500 bostäder
• 11000 boende
• Skolor, förskolor, service, vård, kultur och kommersiella lokaler
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Stadsplan

8

Märkesbyggnader



Bergnäsbron 1



Bergnäsbron 1



Södra hamn 2 3



Kallbadhuset 2



3Kulturcenter
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KULTURBYGGNAD 2

Kulturcenter



4Hotellet



7Arkitektur- och Designcentrum



7Arkitektur- och Designcentrum + Upplevelsecenter



Resecentrum 5



Resecentrum 5



Resecentrum 5



Center för grön omställning 6



Center för grön omställning



Center för grön omställning



Flytande teater vid Malmkajen 8



Flytande teater vid Malmkajen 8



Flytande teater vid Malmkajen 8



Flytande teater vid Malmkajen 8



Luleå 2022
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Luleå 2035
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