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F ör första 
gången har vi 
en stadsutveck-
lingsminister 

och ämnet är onekligen 
hett. Runt om i Sverige 
pågår satsningar i de 
flesta städer för att göra 
staden attraktiv och 
levande. Handelslokaler 
förflyttas, det  
pyntas, lampor kommer 
upp, gallerior byggs om,  
centrumföreningar bildas 
och event planeras. Att 
man ska jobba med stads-
utveckling vet vi och hur, 
det har vi koll på – eller? 
I Västerås testas nu en ny 
metod som de hoppas ska 
revolutionera hur man 
arbetar med stadsplane-
ring och stadsutveckling. 

– Det här är en stadsut-
vecklares våta dröm. Nu 
kan vi faktiskt veta exakt 
vart människor väljer att 

gå i staden, var de stan-
nar och när och hur de 
förflyttar sig mellan olika 
platser, berättar en entu-
siastisk Maria Fors, vd på 
Västerås Citysamverkan.

REDAN EFTER ett par 
månader har de kunnat 
se att vad de trodde var 
huvudstråket i staden 
i själva verket inte alls 
var det mest utnyttjade 
området. När jag träf-
far Maria Fors har hon 
tillsammans med Staf-
fan Liljestrand, vd på 
svenska Bumbee Labs 
som tagit fram metoden, 
varit på retailmässan 
Mapic i Cannes. Där pre-
senterade de metoden, 
eller besöksräknarsys-
temet, som kallas för 
Indoor Outdoor Positio-

Intresset för stadsutveckling är stort och alla 
letar efter det magiska receptet till en attraktiv 
stad. I Västerås testas en ny metod som mäter  
hur människor faktiskt utnyttjar staden. 

Den nya 
mätbara 

ÄR STADEN TILLGÄNGLIG FRÅN 
CYKEL? IOPS är även utvecklad för att 
mäta hur staden används från cykel 
och på så sätt kan cykelbanor planeras 
för att att få fler invånare att lämna 
bilen hemma till förmån för cykel.

VARFÖR ÄR DEN HÄR GATAN TOM? 
Att det inte rör sig människor på en 
central handelsgatan kan ha många 
olika orsaker. Kanske behövs här 
föras in mer belysning eller arbetas 
mer med marknadsföring.

GENOM ATT PLACERA en 
ankarbutik strategiskt kan 
man förflytta besöksflödena 
till områden som är mindre 
besökta.

MYCKET TRAFIK I EN STAD utgår 
från parkeringshus och det gäller 
att de är kopplade till huvudstråken 
så att människor lätt kan röra sig till 
och från olika platser i staden.

EN ANNAN KNUTPUNKT i 
en stadskärna är kontor. De 
områdena tenderar att bli folk-
tomma kvällstid. Kanske kan 
lokalerna utnyttjas av andra 
verksamheter kvällstid eller 
kan en restaurang anläggas  
i området så att människor  
stannar kvar efter arbetstid.




