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Ebbepark är en stadsdel i bästa läge med 
unika miljöer för smart livsstil och hållbar 
tillväxt. Allt i en modig och omtänksam 
atmosfär där boende och företag delar 
resurser med varandra och har nära till allt 
som gör livet och arbetslivet enklare.



Ebbepark utvecklas av

Tillsammans med



Nuläge



MÅLBILDMålbild







Ebbepark är en helt ny slags tillväxtmiljö.
En stadsdel där mötet mellan företagare, boende, forskare och 
besökare ger upphov till en unik dynamik. Här omvandlas modiga 
idéer och nya insikter till innovationer och lösningar som alla kan ta 
del av.  I Ebbepark tar vi begreppet hållbarhet från ord till handling.



I Ebbepark värnar vi om en smart livsstil ...
... i en modig och omtänksam atmosfär. Här pulserar livet från morgon 
till kväll och allting finns lätt tillgängligt. Trivsamma butiker och 
restauranger med ekoprofil. Samhällsservice som möter vardagens 
behov. Kulturupplevelser och evenemang. Och gott om möjligheter till 
gemenskap, avkoppling och träning. Såväl i Ebbepark som i 
närliggande, härliga Vallaskogen.



I Ebbepark lever vi resurssmart ...
... såväl i företagen som privat. Vi delar prylar, fordon och lokaler. 
Utbyter idéer och erfarenheter. Skapar relationer och nätverk. 
Lokalt och globalt. Fysiskt och virtuellt. Delad nytta ger mångdubbel 
glädje. Och en tydlig vilja att ta gemensamt ansvar.



Kort historik
1913 flyttade Wahlbecks Fabriker till området där Ebbepark utvecklas idag.

Ebbe Wahlbeck
• Son till grundaren av Wahlbecks Fabriker, 

Adolf Fredrik Wahlbeck.

• Ledde företaget tillsammans med sin bror Gotthard under 
1900-talet.

• Beskrivs som socialt älskvärd med ett utmärkt 
affärssinne. Värden vi vill förvalta i framtidens Ebbepark.







Ebbepark idag
40-tal företag

Restaurang
Makerspace

Spelcommunity – East Sweden Game
Vårdcentral och Apotek

Djursjukhus



Fyra etapper – tidplanFyra etapper – tidplan

Dynamiken
Byggstart 2019
Dynamiken
Byggstart 2019

Verkstan
Byggstart 2017
Verkstan
Byggstart 2017

Labbet
Byggstart 202X

Labbet
Byggstart 202X

Lugnet
Byggstart 2019

Lugnet
Byggstart 2019





Kvarter VerkstanKvarter Verkstan



Ebbepark som testbädd

• Forskning energisystem

• AR visualisering

• Rymdduschar

• Den störningsfria staden

• Eco Canopy



Ebbepark möter Vallaskogen



Miljö som 
stimulerar möten







Bygglogistik i Ebbepark



Syfte med logistiksamordning
Minimera störning för parkens hyresgäster
 Säkerhet tredje man
 Säkrare arbetsmiljö
 Effektiv byggproduktion 

minimera stopp och väntetider
minska slöseri och svinn
= Lägre totalkostnad

 Utveckla byggbranschen



Bygglogistik
 Logistikorganisation för analys & styrning 

 Alla leveranser bokas i LogNet

 Alla transporter går via Checkpoint

 Stomkompletteringsmaterial 
16:00-20:00. Bärs in av Bygglogistik.

 Inget stomkompletteringsmaterial 
får tas in dagtid

 Registrerar ID06

 Säkerhet & Introduktionsutbildning

 Logistikmöte varje torsdag 09:30



Bokning i LogNet



Cramo
 Underhåll & drift av staket och grindar 

 Underhåll & drift av bodetablering

 Depå på checkpoint med 
byggmaskiner & förbrukningsvaror

 Kostnadsfria stående leveranser från 
stora depån.

 Liftpool via checkpoint.



 All resthantering sköts av Ragn-Sells 
med hjälp av Bygglogistik på kvällar.

Miljöstationer på varje våningsplan.

 På logistikmöten planeras nästa 
veckas behov av kärl .

 Vi ska bli bäst på att sortera! 

Avfallshantering



APD-plan
Arbetsplatsdisposition





BEAst i Ebbepark
 Brains & Bricks  2015
 Inläsning 2015
 Exjobb – Kravställning standarder 2016
 Projekteringsmanual 2016
 Upphandling Schakt & grundläggning 2016
 Exjobb – Dataöverföring BIM till BEAst 2017
 Testpilot schakt 2017
 Upphandling Stomkomplettering 2017
Medlem i BEAst 2018
 Upphandling nästa etapper 2018-19
 Implementering stomkomplettering    2018-19



Utmaningar
 Okunskap - Vad är BEAst och vad är en standard?
 Oviljan till att utvecklas – Vill göra som man alltid har gjort.
 System – Entreprenörer sitter fast i befintliga system.
 Digitalisering går trögt - Entreprenörer saknar digitala system –

lång väg till att bli digitala med integrerade system.
 BIM-modeller - motstånd från projektörer/beställare att släppa filer som 

inte är egenkontrollerade.

Trögt att implementera





Framåt i Ebbepark
 Implementering BEAst standarder på 

olika nivåer per entreprenör.
 Uppföljning BEAst Label
 BEAst Eco
 BEAst Rental
 BEAst Granskning
 SBUF - Effektiva materialflöden installatörer
 BEAst – Spridningsprojektet
 Exjobb och forskning

Bidra till att sprida kunskap och förståelse!



Följ utvecklingen på 

ebbepark.se

facebook.com/ebbepark



Tack!
Camilla Einarsson
Logistiksamordnare Ebbepark
camilla@celogistikkonsult.se
070-363 29 63


