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Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som 
stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

Programperiod: 2017 – 2030        Total budget: 1 miljard kronor
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Mo-Bo – Arkitektur för
hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster
som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och 
mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där 
fler människor och varor kan transporteras av färre fordon,
vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

Mer info:







OneNYC 2050 - New York City’s long-term strategic plan

OneNYC 2050 is a strategy to 
secure our city’s future against the 
challenges of today and tomorrow. 
With bold actions to confront our
climate crisis, achieve equity, and 
strengthen our democracy, we are
building a strong and fair city.

https://onenyc.cityofnewyork.us/reports-resources/
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Nantes – arbete med medborgardialog

Citizen dialogue, the cornerstone of 
city policy in Nantes
Collective action is an asset and a 
source of innovation. All Nantes 
residents who live in Nantes and act 
on a daily basis have user expertise, 
an experienced and sympathetic 
understanding of the local area, its 
facilities and public services.
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Evolution of Connected Vehicles
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Transformativ innovation är som isberg

Innovativa lösningar

Aktörer och samarbetspartners

Finansiella instrument

Policy

Missions (Uppdrag)



Operational
independence

Managerial
independence

Evolutionary
development

Emergent
behaviour

Geographical
distribution

Platooning



Geofencing: Eco-system with many use cases
• Secure & safe zones
• Environmental zones
• Clean and silent off-peak

deliveries
• Access control

dangerous goods
• Dynamic lanes
• Access to hubs & 

terminals HCT
PBS

ITK 74



Konceptuell ansats
Policy

Transport MedicinIndustri …

Data Kapital

Teknologier och
sakområden

Möjliggörare och
förutsättningar

Regelverk, EU-rätt, 
internationell rätt, riktlinjer, 
standarder, finansiella 
styrmedel och processer

…Kompetens

Etik



§ Visionär, men tydlig och konkret, målsättning
§ VAD ska uppnås? 
§ NÄR ska detta ske?

§ Engagera och samla många krafter, tvärs över sektorer, 
aktörer och discipliner i kvadrupel helix 

§ Leda till banbrytande innovation för systemförändring

Mission: Klimatneutrala städer 2030
Ett gott liv för alla inom planetens gränser



Strategic
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Systematic risks

Current practices



.insikter från Malmö stad

201720162015

Sveriges klimatsmartaste stad

vi gör rätt saker – det går för långsamt
Malmö. Det börjar här



Bold vision – Bold Actions
The Climate Mobilization Act

By 2030, the city’s large buildings 
must cut their carbon emissions by 
40 percent. The legislation sets 
emissions caps for various types of 
buildings over 25,000 square feet; 
buildings produce nearly 70 percent 
of the city’s emissions. 

https://council.nyc.gov/data/green/
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Transformativa systemförändringar behöver

§ Berättelser som berör – människan i centrum 
§ Samverkan och samskapande
§ Skalbarhet, replikerbarhet och fokus på effekter
§ Portföljtänkande – ekosystem av projekt / insatser
§ Lärande utifrån erfarenheter av experimentering / görande
§ Uppföljning och mätning av effekter



Stad A

Stad B

Stad C

Stad E
Stad D

§ Klargöra gemensam riktning
§ Nyttja synergier
§ Förnya beslutsfattande och 

policy
§ Bygga förändringsförmåga 

och nya praktiker 

Viable Cities
Transition Lab





Utlysning #4: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!
Cirka 20 miljoner kr 

ansökan senast 30 augusti 2019

webbinarium 21 maj



Tack!

Om Viable Cities:
ViableCities.com

Projekt:
ViableCities.com/foi-projekt


