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Västra staden i Nässjö 



Vår halvtimme 
• Planering av Västra staden 

 
• Innovativt byggande,  

Den digitala trästaden 



Planering av  
en ny stadsdel 

• Varför Västra 
staden? 
 

• Översiktsplan 
 

• Planprogram 



Planprogram Västra staden 
• Ange inriktning för utveckling av området 

 
• Ta fram grundförutsättningar 

 
• Vision 

Grönt och klimatsmart  
En stadsdel för alla 
 



Testbädd Digitala Trästaden 
 Ramverk för utveckling och planering av testbädd  

Hållbarhet, Innovation och affärsmodeller  

Verifieringar tillsammans med slutanvändare   

Visningshus för att illustrera samtliga funktionaliteter 

Uppföljning, mätdata, spridning, dokumentation 

Energi 
• Bränsleceller 
• Solceller  
•   Klimatskal  
•   Energilagring 
•   Smarta elnät 
•   Off grid 

 
 
Inomhusklimat 
• Belysning 
• Dagsljus-Nattljus 
• Fönster 
• Ljud 
 
 
 
 

 
 

 

Träbaserat  
Byggande, Boende 
• Träinnovationer 
•    Infrastrukturbuller 
•    Inomhusklimat 
•    Nya byggmetoder 
•    Ekonomi träbygg  

 
 
 
 

 
 
 
 
Digitalisering 
•    Vardagsnära  
    digitala tjänster 

•    Förvaltning 
•    Internet of things 
•    Automation 
 
 
 
 
 

  



Energi 
Offgrid: Självförsörjning av el & värme 
 
• Powercell Sweden AB, Nilsson Energy, Nässjö Affärsverk och 

SML Fastigheter 
• Solenergi och /eller vindkraft, lägg till vatten och skapar 

offgrid på plats med utsläppsfria plug-and-play 
energilösningar via elektrolys, batterilagring och långvarig 
lagring i väte. När ytterligare energi behövs omvandlas 
vätet till el eller värme via bränslecellsteknik. 



Smarta glas 
• Chromogenics, GBJ, RISE, Ångströmslaboratoriet, Visual 

Sweden och Linköping universitet 
• Vad innebär smarta glas? Tex Converlight fönster är ett 

dynamiskt glas som skärmar av solljuset utan att man går 
miste om dagsljuset. Detta regleras antingen automatiskt 
eller manuellt, vilket optimerar inomhuskomforten och 
förbättrar energieffektiviteten utan extern utrustning! 



Träbaserat byggande 
• Projekt för verifiering av hälso-,klimat-och 

hållbarhetseffekter med Iso Timber 
• Isolerande och bärande väggar bestående av trä och 

luft 
• Konstruktionen uppges ge en täthet som är dubbelt 

så bra som krävs vid byggnation av passivhus. 
• Binder koldioxid  
• Innehåller inga plastprodukter 
• Restprodukten kan bl a användas för tillverkning av 

pellets 
 



Smart belysning 

Ett energieffektivt styrsystem som 
kan programmera ljuset efter behov 
för den specifika platsen. Vid 
närvarodetektering regleras ett 
bestämt antal armaturer upp till en 
bestämd ljusnivå t.ex 100%. De 
tänds upp framför dig och förblir 
tända bakom dig en inställd tid efter 
att du passerat. 

Närvaro 
styrning 

Dagsljus 
styrning 

Trådlös 
kontroll 

Trådlös 
kommunikation 

Tunable White: 
(justera 

färgtemperatur
en från kallt 

uppiggande till 
varmt 

lugnande ljus) 



Smart City Digitalisering 
• Bostadsinnehavarna i Nässjö får en enkel access till en lång rad 

vardagsnära tjänster 
• Mastercard, JSC IT Partner, SML Fastigheter, Nässjö Affärsverk i unik 

samverkan 
• Möjligheten för brukare och fastighetsägare att mäta, följa upp, 

övervaka och styra t ex komfort, vatten och energiförbrukning 
• Istället för bensin-, Ica- och busskort m fl erbjuder Smart City ett kort 

som du använder när du tankar, handlar, lånar böcker, öppnar/låser 
ditt hem, åka tåg  ger tillträde på ditt jobb, färdtjänst, elevskåp, mm  



Smart City Digitalisering 
• Ett kort för alla dina vardags-tjänster 

och behov i Nässjö och världen 
• Stora besparingar och bättre service 
 

 

Stadsplanering 
-Bygglov 

-Kommunala 
planärenden 

 

Kommunala tjänster 
- Bibliotek 

- Sporthallsbokningar 
- Sophantering 
- Energi (NAV) 

- Turismtjänster 
- AF 

-Felanmälningar 
-Hälsa, motion 

Seniorer 
-Socialförvaltningen 

- Matinköp 
- Sociala kontakter 

- PRO/SPF 
 

Fastighets-skötsel 
- Energikonsumtion 

-Ljusreglering 
    -Specifika tjänster i 

den digitala 
Trästaden 

Övriga nya 
tjänster 

Handel 
- Alla typer av 
rabatter och 

erbjudanden av 
lojalitetstjänster 

Generellt 
betalmedel 

Mastercard/ 
Visa 

Nyanlända 
- Innan individ är 

inne i det reguljära 
systemet 

- Laddbara kort 
med beslutade stöd 

Event 
- Biljetter 

- Anslagstavla 
- Småhändelser 

Skola 
- Access; Förvaring & 

Dörrar 
-Skolkök 

- Fickpengar 
-Lokala utbildningar 

Transport 
- Kollektivtrafik (JLT) 

- Parkering 
- Taxi 

- Färdtjänst 
- Samresande 

- Bilpooler 
- Stadscyklar 

- Laddstationer  



Showroom-huset 
• Illustrera funktionaliteterna 
• Målgruppen är allmänheten 
• Huset som blir på 50 kvm fylls av 

testbäddsprojekt 
• Deltagande företag ska synas 
• Höga pedagogiska ambitioner  
• Själva huskroppen byggs av i huvudsak 

Träcentrum 
• Ambitionen är att hälsa 

Almedalsbesökarna välkomna till ett 
testbäddshus i första veckan i juli 2019 
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”Tänk stort, börja smått och starta nu! ” 
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Tack! 
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