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Magasin Uppsala är en tidning från InPress

VÄXER SNABBAST I SVERIGE – men stilla flyter Fyrisån
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Betalt för
gammal ost
TRYGGA RÄKOR OCH
VEGANFRESTELSER TAR
FÖR SIG I KYLDISKEN
Sid 6

ENHÖRNINGAR
– FINNS DOM?
Sid 8

Daniel

Då:

DROTTNING
KRISTINAS JAKTMARKER

Snart:

UPPSALAS NYA SÖDER
Sid 12

Nyktert

DANIEL BENITEZ VAR PÅ VÄG ATT TRILLA DIT. NU HJÄLPER
HANS APP ALKOHOLISTER ATT HÅLLA SIG NYKTRA. Sid 4

Foto: Samuel Unéus

Distribueras med Dagens Industri maj 2016
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GRÄNBY
GRÄNBYGRÄ
STADEN
4 miljarder för
mer upplevelser.
Det storsatsas i
en helt ny shoppingstadsdel.

Heby
Uppsala

Ett nytt hotell i tio våningar nära
Centralstationen beräknas stå
klart årskiftet 2017.
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Humanistiska teatern har inspirerats av Anatomiska teatern på
Gustavianum. Arkitekturen ska
främja det humanistiska samtalet.
Färdig vid årsskiftet 2016/2017.

JULI

Ingen tid är härligare i Uppsala än försommaren. Allt fler väljer cykel, uteserveringarna öppnar och milda försommarkvällar
inbjuder till vårkonserter och tätt med
upplevelser i det gröna.

Välkommen tillbaka!

TIDNINGSMAKARE: Tidningen du läser just nu är annonsfinansierad. Och
innehållet och formen står InPress för. Tips om innehåll har vi fått från många
kloka personer. Tack! InPress har funnits i Uppsala i 32 år och har skapat nära
2 000 unika tidningsprojekt.
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Det här är vårt nionde nummer av Magasin Uppsala. Vi mäter hur ni
läser magasinet. Och är jätteglada att så många ägnar så mycket tid (8,5 minuter)

Området kring Centralstationen
blir allt mer citymässigt. Det senaste
nytillskottet är kontorshuset Eldaren,
med 375 arbetsplatser. Inflyttning
hösten 2016.

Doug
Seegers
från Nashville
gästar
Parksnäckan i
Uppsala 24 juli.
Vårkänsla när
Vivaldis Gloria
i kastar loss i
domkyrkan 22
maj. Varning för
eufori.

bostäder här som aldrig förr.
Så välkommen tillbaka till
oss så här post festum. Och
festar du fortfarande så finns
det en app för det.

Foto: iStockphoto

Kära läsare. Vi vet
att du har varma känslor för Uppsala, där du kanske
tillbringade din studietid
eller firade våren sista april.
Men Uppsala är mer än
champagnegalopp i Carolinabacken. Just nu är Sveriges
fjärde största stad också den
snabbast växande. Nya teknikföretag föds och det byggs

Helen
Sjöholm
sjunger med
Benny
Anderssons
orkester på
Vaksala torg
8 juli. Dansförbudet är avskaffat, så vem
vet vad som
kan hända?

Foto: Carl Hjelte

försommaren 2016

Innebandy och friidrott är stort
i Uppsala. Nu får sporterna en
egen arena på Gränby Sportfält.
Klar sommaren 2016.
Mer shopping och bostäder
blir det när Atrium Ljungberg investerar 4 miljarder i Gränbystaden.
200 butiker och restauranger,
4 000 parkeringsplatser och 8 000
nya bostäder. Färdigt våren 2022.
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PÅ GÅNG

BYGGPROJEKT PÅ GÅNG
I SVERIGES SNABBAST
VÄXANDE STAD

Se en legendar i Stadsparken 18 juni.
Owe Thörnqvist
forever.

Nya Segerstedthuset har
beskyllts för att likna en finlandsfärja som har lagt till vid Botaniska
trädgården (bild nedan). Men ser
det inte mer ut som rymdskeppet
Star Destroyer i Stjärnornas krig?
Universitetsadministrationen
flyttar in våren 2017.

Foto: NCC

Bryggdans
När värmen börjar
komma drar sig
Uppsalas swingkatter ner mot
Stadsparkens bryggor vid
Fyrisån. Här kan du njuta
av swing, lindy hop, boogie
woogie, foxtrot med mera.
Kom och dansa du också!
Söndagseftermiddagar
vid vackert väder.
Medtag picknickkorg.
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ANNONS

Uppsala

En plats där fler
vill leva och bo
Många vill flytta till Uppsala och just nu är bostadsbyggandet på toppnivåer. Men kommunen vill växa hållbart.
Uppsala växer så det knakar, hur tror
du att Uppsala kommer att vara om 20 år?
– Om tjugo år hoppas och tror jag att
Uppsala är en modern storstad som är
Sveriges främsta kunskapsstad. Ett Uppsala
som sjuder av liv och framtidstro, och som
kan vara en inspiration för andra städer runt
om i världen som också vill växa på ett klimatsmart och hållbart sätt. Uppsala är en
stad där det är lätt att leva, med bra kommunal service, med närhet till både naturen och
världen omkring oss.

kan förbättra servicen till kommunens invånare. De människor och företag som kommer
hit berikar Uppsala och ger oss nya idéer, ny
inspiration, kreativitet och mångfald. Men vi
har en stor utmaning framför oss, att erbjuda
den infrastruktur och service som den växande staden behöver. Förutom att planera för
nya bostadsområden, gator och parker, så
handlar det till exempel om att anställa lärare
och skolpersonal till 5 000 nya grundskoleplatser, öppna nya förskolor, äldreboenden
och annan service.

Varför växer Uppsala så mycket?
– Det beror på att så många vill flytta hit.
För att plugga, jobba, starta företag, bilda
familj – helt enkelt för att de tror på en bättre
framtid här. Nu har vi dessutom fått igång
bostadsbyggandet på allvar och vi bygger
mer bostäder än på flera decennier.

Vad innebär hållbar stadsutveckling
för dig?
– Att förbättra människors vardag och
samtidigt ta ett ansvar för kommande generationer. Uppsala har satt upp kommunsveriges tuffaste klimatmål, men vi har även
fokus på de sociala och ekonomiska frågorna.
Uppsala ska vara en kommun där alla kan
vara delaktiga, klyftorna minskar och
människor har ett bra liv tillsammans.

Foto: Ana Vera Burin Batara

Marlene Burwick (S),
kommunstyrelsens
ordförande

Vad innebär den
snabba tillväxten för
Uppsala kommun?
– Jag ser framför
allt fantastiska möjligheter i ett växande
Uppsala. Det är genom att växa som vi
lockar hit företag och
investeringar som i
sin tur gör så att vi

Som kommunstyrelsens ordförande, vad
står högst upp på din önskelista just nu?
– Något som Uppsala och hela regionen
behöver är satsningar på järnvägen. Om det
byggs fyra spår hela vägen mellan Stockholm
och Uppsala samt en ny station i Bergsbrunna,
kan vi lösa många av de hinder som ligger i
vägen för hela Mälardalsregionens tillväxt.

Hon vill locka
idéerna till stan
Som näringslivsdirektör i
Uppsala kommun brinner
Yvonne Näsström för att få
nya innovationer och företagsidéer att spira och utvecklas
till framgångrika företag.
– I Uppsala finns det en
stark vilja att samarbeta mellan
aktörer och en lång tradition av
att vara både en plats för affärer,
företag och en kunskapsstad,
säger Yvonne Näsström.
Här finns bland annat
Uppsala Innovation Centre –
en företagsinkubator som är
rankad topp tio i världen bland
universitetsanknutna inkubatorer. Kommunen har också
öppnat upp sin egen verksamhet för företag att testa
sina idéer och utveckla dem
tillsammans med användarna.
På så sätt vill kommunen bli
en testbädd för att utveckla
tjänster och produkter där
medborgarna är medskapare.
– Uppsala har ett brett och
kompetent entreprenörskap
där man vågar
ta risker och
utmana. Det
har byggt
många framgångsrika
företag,
säger Yvonne Yvonne
Näsström.
Näsström.

Läs mer på www.uppsala.se
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Mitt i livet höll det på att ta slut för Daniel Benitez. Nu revolutionerar
hans nya app missbruksvården. En lösning som serieentreprenören bakom Starbreeze själv hade behövt.
TEXT: DAN MARCUS PETHRUS FOTO: SAMUEL UNÉUS

S

OMMAREN 2011 var Daniel
Benitez tillbaka för rehab på
Lindalens behandlingshem i
Forsa utanför Hudiksvall.
Han hade varit där förut. Han var
inte heller ensam om återfallen.
– Under mina veckor på rehab
hann fyra killar slussas ut i vardagen och komma tillbaka igen. Sex

»Sex veckors rehab är
sällan lösningen
på 15 års missbruk.«
veckors rehab är sällan lösningen
på 15 års missbruk. Och då har
ändå Sverige ett av världens bästa
program för alkoholrehabilitering,
säger Daniel Benitez, grundare av
mHealth-bolaget Kontigo Care i
Uppsala och själv nykter alkoholist.
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KONTIGO CARE HAR tagit fram

TripleA, en medicintekniskt klassad alkoholmätare som är kopplad
till en app i telefonen via Bluetooth.
Appen uppmanar användaren att
utföra ett test vid slumpmässiga
tidpunkter flera gånger per dag.
Samtidigt tar telefonens kamera en
selfie som skickas till terapeuten eller
stödkontakten (för att visa att rätt
person utför testet). Den beroende
får alltså hjälp med att bevisa sin
nykterhet – för vården och eventuellt
även för anhöriga och arbetsgivare
– och delta i terapeutisk verksamhet efter behandlingen. Båda är viktiga delar i att lyckas vara nykter i
ett år, vilket ofta ses som kvittot på
en permanent nykterhet.
– Vi vet i dag att de flesta återfallen
sker inom 2–3 månader efter behandlingen. Det är när den beroende
kommer tillbaka till vardagen, ofta
till trasiga familjeförhållanden och

ensamhet eftersom även jobbet
många gånger har förlorats, som
behovet av stöd är som störst. Om
den beroende ändå får ett återfall,
kan vi fånga upp detta väldigt
snabbt och sätta in hjälp i tid innan
återfallet får för stora konsekvenser,
berättar Daniel Benitez.
KONTIGO CARE GRUNDADES för

två år sedan. Ett Vinnova-bidrag på
4,7 miljoner kronor och support från
Uppsala Innovation Centre gjorde det
möjligt att lansera TripleA tidigare
i höstas. Branschkännare menar
att TripleA har potential att förändra
missbruksvården. Just nu pågår
kliniska studier vid Akademiska

Fakta
TIDEN EFTER REHAB får
den beroende hjälp av TripleA
på flera sätt: genom smidiga
nykterhetstest i vardagen, påminnelser och motivation att
delta i AA-möten, och bryta
tanke- och beteendemönster
som riskerar leda till återfall.
Bevisad nykterhet kan återupprätta omgivningens förtroende.
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FAKTA
DANIEL
BENITEZ
Serieentreprenör
som bland
annat startade
dataspelsföretaget
Starbreeze.

Daniel

Aktuell som
grundare av
Kontigo Care
och missbruksappen TripleA.

sjukhuset, som omfattar
cirka 100 personer, för att
studera vilka effekter
produkten har för
beroendevården.
– Den svenska
alkoholvården kostar
omkring 30 miljarder
kronor varje år. Med den här
produkten som komplement kan
vården göras mer effektiv. Vi kan få
ny big data som kartlägger beroendesjukdomen. På sikt kommer vi att
kunna se cykler i beroendet tydligare, bryta destruktiva mönster i
vardagen och få indikationer om när
det är högre risk för ett
återfall, och då sätta in
förebyggande insatser.

APP
TRIPLE A
TripleA är en
medicinskteknisk produkt
bestående av
en alkoholmätare kopplad till en app
i telefonen
via Bluetooth,
samt en webbbaserad vårdgivarportal där
vårdgivaren får
lättöverskådlig
information om
hur den beroende följer
behandlingsplanen.

DANIEL BENITEZ,

som tidigare bland
annat grundade
spelbolaget
Starbreeze i
Uppsala, står
själv för idéutvecklingen av TripleA.
Varför har ingen gjort det här
tidigare?

– Dels måste man förstå sjukdomen i grunden, dels är det först nu
som den nödvändiga mobila tekniken finns på plats så att vi kan ta
fram en överkomlig produkt.
Hur känner du inför att själv ha
så nära och personlig koppling till
den produkt som du tar fram?

– Jag önskar att en liknande pro-

dukt fanns när jag själv
åkte in och ut på rehab.
Jag hade behövt hjälp när jag
satt där själv i min lägenhet och
intalade mig att ett litet glas till
inte skulle få några konsekvenser,
att ingen såg mig. Jag hade velat ha
något att kunna visa upp för dem
jag bryr mig om och säga: Titta, jag
är nykter! Jag tror att jag hade sett
den där mätaren och appen som en
av mina viktigaste vänner i livet.

Alltid välklippt
och snyggt klädd.
Daniel Benitez kunde
länge lura sin omgivning att han inte hade
missbruksproblem.
Inte helt ovanligt för
personer med stark
utstrålning och gedigen meritlista.

Behovet av
stöd i vardagen är som
störst under
de första månaderna efter
behandling.
TripleA har
potential att
revolutionera
missbruksvården.
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OSTKULTUR
Cecilia Tilli på
Ultuna Mejeri
har tagit fram
veganostar
gjorda på
cashewnötter
och kokosolja.

Ultuna Mejeris produkter är alla från växtriket och ekologiska, till exempel används enbart rättvisemärkta nötter. ”Det är viktigt för oss att
varken människor eller djur skadas i produktionen. Vi kombinerar traditionellt mejerihantverk med våra etiska värderingar”, säger Cecilia Tilli.

Trygga

RÄKAN

Vegafish i Uppsala odlar klimatsmarta jätteräkor och Ultuna Mejeri gör ost av nötter.
Båda företagen är spinoffs från
ån SLU.
Kunderna har skött marknadsföringen
i gen ...
TEXT: JOHAN HOLMSTRÖM FOTO: ULTUNA MEJERI, JENNY SVENNÅS-GILLNER/SLU

U

TGÅNGSPUNKTEN för
Matilda Olstorpe, mikrobiolog och vd för Vegafish,
var enkel. Mycket fisk- och
skaldjursodling i tropikerna är skadlig för miljö och människor – varför
inte i stället odla hållbart i Sverige?
Nu odlas jätteräkor i en bassäng i
Bälinge utanför Uppsala. Miljöpåverkan är minimal eftersom kretsloppet är slutet och uppvärmningen
av bassängerna sker med spillvärme
från fjärrvärmesystemet. Räkorna
utfordras med fiskrens och restprodukter från grönsakproduktion.
Är det då någon skillnad på
jätteräkor odlade i Sverige och
Sydostasien?

6

– Det är stor skillnad. Smaken är
bättre eftersom vi inte stressar våra
räkor och är noga med vad de äter.
De första räkorna har levererats
till utvalda grossister och restauranger. Snart kommer de första
jätteräkorna till butikerna. På anläggningen i Uppsala räknar man
med att producera 10 ton jätteräkor
om året.
– Just nu odlar vi räkor, men det
är möjligt att odla andra arter av
fisk och skaldjur. Konceptet fungerar bra var som helst där det finns
värmeenergi.
SOM NYBLIVEN vegetarian, på väg

att bli vegan, slogs Cecilia Tilli av

JÄTTERÄKOR
De hållbart
odlade ynglen
som används
kommer från
odlingar i
Florida. På sikt
vill Vegafish odla
yngel själva för
att slippa transporterna importen medför.

Matilda Olstorpe

det dåliga utbudet på vegansk mat.
Hon började experimentera hemma med att göra ost och yoghurt på
nötter. Det slutade med att hon
grundade Ultuna Mejeri tillsammans med systern och maken.
– Vi ville göra ostar som är delikatesser i sin egen rätt, i samma
kategori som traditionella mejerivaror. Tekniken är densamma, vi
använder gamla hantverksmässiga
metoder som syrning och lagring,
men med vegetabiliska råvaror
utan syntetiska tillsatser.
ULTUNA MEJERI har mött ett

enormt intresse.
– Det finns ett väldigt tryck att
leverera mer. Butikerna vet att
efterfrågan på veganskt och vegetariskt ökar snabbt. Det är en
marknad som varit lite bortglömd,
men att den är växande märks på
butikernas marknadsföring. Det
är nästan som om våra kunder
jobbar som säljare för oss.
Målet är att produkterna ska
finnas i hela Sverige.
– Vi vill växa utan att kompromissa med våra grundvärderingar.
Vi gör det här med hjärtat. För oss
är det ett konkret sätt att göra
världen lite bättre.

För gitarrhjältar

Otippat e-handelscentrum

Uppsalabaserade Strandberg
Guitars bygger ergonomiska gitarrer
som hjälper superstjärnor världen
över att spela och låta bättre.

Beställt böcker eller apoteksprodukter på nätet nyligen?
Då är chansen stor att din beställning gick till lilla
Morgongåva i Uppland, en ort med 1 400 invånare och
tio e-handelsföretag, bland andra Adlibris och Apotea.

Foto: Strandberg

Foto
: Colo
urbo
x
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PÅ JAKT EFTER

enhörningar
Det är ingen slump att flera av grundarna bakom företag som
Klarna, Skype, iZettle och MySQL har rötterna i Uppsala.
TEXT: DAN MARCUS PETHRUS FOTO: SAMUEL UNÉUS

S

TRÖMMEN AV FOLK rör

sig uppför stentrapporna
på Uppsala slott. Få noterar det monumentala ryttarporträttet av drottning Kristina.
Den här kvällen är det mest enhörningar som intresserar. Unicorns är
benämningen för startup-företag som
värderas till minst en miljard dollar.
Inne i Rikssalen vimlar 600 personer på Uppstart, ett av Sveriges
största startup-event. Entreprenörer
i t-shirt möter investerare i slips på
jakt efter nystartade företag som
kan bli enhörningar.
Mike Butcher är redaktör på
TechCrunch, världens ledande ny-

hetssajt inom tech-sektorn. Han
öppnar upp kvällen tillsammans
med arrangören Jason Dainter.
– Sverige har fördelen att vara
ett mindre europeiskt land. Du har
inte en stor hemmamarknad så du
måste tänka internationellt från
dag ett. Det gör dig hungrigare, säger
Mike Butcher.
DEN SVENSKA HUNGERN har gett

resultat. En studie av Uppsalasonen
Niklas Zennströms investmentbolag Atomico visade tidigare i år att
Stockholm placerar sig på andra
plats i världen efter Silicon Valley i
antalet enhörningar per capita. För

3

TIPS
FÖR
DIG MED
STARTUPTANKAR
Det är ok att
göra misstag.
Lär dig av dem
och börja om.
Ha ett bra
team på plats
innan du
pitchar din idé
för investerare.
Skapa en
lösning för
något som du
är passionerad
för. Startups
kräver passion
för att överleva
och lyckas.

varje miljon invånare tar Sverige
fram 6,3 unicorns.
– Jag brukar jämföra StockholmUppsala med relationen LondonCambridge. En storstad med stark
finansmarknad och bra nätverk, och
en universitetsstad med massvis av
akademisk talang, säger teknikentreprenören Jason Dainter som
själv har en bakgrund i Shoreditch,
London. Nyligen anslöt han till ledningen av Universal Avenue, en av
Stockholms just nu snabbast växande
startups.
– Det är ingen slump att flera av
grundarna bakom företag som Skype,
Klarna, iZettle och MySQL har rötter
i Uppsala, säger Jason Dainter.
JASON HAR BOTT i Sverige i fem år.
Under den tiden har Uppsalas startup-scen gått från anonym till synlig.
Forskningstunga life science- och
medtech-bolag som Upsalite och

»Jag brukar jämföra Stockholm-Uppsala med relationen
London-Cambridge.«

h och Idde
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Män med stil ...

För Ubermänniskor

... följer Uppsalabon Daniel
Franks instagramkonton som visar
upp trendkänsliga mäns outfits.
Nosar på 3 miljoner följare.

I spåren av Uber frilansar allt fler, men många vill slippa
krånglet med eget företag. Uppsalaföretaget Frilans Finans
frigör dem från pappersträsket. Företaget växer så det knakar.
Just nu fakturerar 30 000 egenanställda genom Frilans Finans.

FROM

UPPSALA

WITH LOVE
Storyn bakom green techföretaget Ngenic är ett skolexempel på Uppsala-innovation.
Fredrik Fernlund, Olle Lindbom och
Einar Persson läste teknisk fysik tillsammans. En dag utbrast Fredrik, som
hjälpte sina föräldrar att renovera ett
70-talshus: hur svårt kan det vara att
få till bra komfort i huset?

veckling och Uppsalas utveckling
bäddar för startups.
JÄTTEUPPKÖP av Uppsalaföretag

som Ongame (4,5 miljarder kronor),
MySQL (6,3 miljarder kronor, Radi
Medical (2 miljarder kronor), Halo
Genomics och QMed visar att internationella investerare har fått upp
ögonen för Uppsala på allvar. Men
just ikväll är det många mindre aktörer som jagar enhörningar på
Uppsala slott. Sådana som Anna
Settman från riskkapitalbolaget The
Springfield Project som investerar i
tidiga faser. Varför är hon här?
– Studentmiljöer ger både närhet
till kompetens och bra förutsättningar
att pröva idéer. I en stad som Uppsala
är det lätt att skapa bra samarbeten
mellan näringsliv och universitet.
Bra jaktmarker, helt enkelt.

Miljoner till fredsforskning
Går det att förutsäga väpnade konflikter?
Det tror Europeiska forskningsrådet som
har beviljat fredsforskare i Uppsala
23 miljoner kronor.

Historien känns igen, ett startupbolag börjar förändra förutsättningarna
på en marknad, reglering i värmepumpar som varit den
samma sedan
50-talet. Och just i
det här fallet pryds
produktens förpackning med: Made in
Smart app för
hemmamiljö.
Uppsala with love.

Karriärhjälp

Uppsalaföretaget Cruitway har med
sin webb- och mobillösning förenklat
karriärsökandet för studenter och
unga yrkesmänniskor.

Foto: Colourbox

Cenvigo samt gamingföretag med
Starbreeze och Nitenode, har i dag
sällskap av mer konsumentinriktade webb- eller mobilbaserade produkter från företag som Plick,
46Elks och DRKN.
– Det finns många starka kort
här: bra institutioner inom data,
teknik och ekonomi, men även flera
digitalmedia-byråer som ofta är bra
grogrund för startups.
Uppsala Innovation Centre, UIC,
har rankats som världens 18:e bästa
företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014,
och spelar en viktig roll.
Att Uppsala stad växer snabbast i
Sverige just nu spelar också in.
– Startups har till sin natur
mycket sprängkraft i sig, de injicerar nytt liv in i traditionella industrier. Det här pushar Uppsalas ut-

Foto: Ngenic

Teknikentreprenören Jason Dainter såg efter kort
tid i Uppsala att fler investerare borde titta närmare på startup-företagen som växer fram här.

Det var startskottet för Ngenic Tune,
en smart termostat som hjälper villaägare att sänka sin energiförbrukning
och få ett bättre inomhusklimat. Och
där allt kan styras från en mobilapp.
Studenternas exjobb gick ut på att
testa idéerna på energiförbättringar på
Elverket i Vallentunas kunder. Den efterföljande forskningsrapporten väckte
stor uppmärksamhet i energibranschen.
– Tack vare termostaten kan vi säga
till elnätsägarna att vi har 500 kunder
som kan dra ner sin värmepump en timme utan att det blir kallt hemma och på
så sätt bidra till att minska belastningen
på elnätet, berättar Björn Karlström som
är sälj- och marknadschef på Ngenic.
Björn Berg, styrelseordförande i
Ngenic, fortsätter:
– Att universitet fortfarande är delägare i bolaget är ett bra kvitto på
ekosystemet för startups, att universitet investerar i sina egna studenter.
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ANNONS
Får innovationshjulen att snurra.
Innovation Akademiska för samman
vårdens behov
med innovatörer
och företag.

Fr.v. Maria
Jansdotter, Anna
Attefall, Annika
Remaeus, Christina Wass, Annilla
Edeholm och Elin
Karlberg.

Innovation Akademiska

Där idéer växer
Akademiska sjukhuset är centralt för life science i Uppsala och Sverige.
”Innovation Akademiska finns till för att korta tiden från behov hos sjukvården
till produkter och lösningar för patientens nytta”, säger Annika Remaeus.
Innovation Akademiskas uppgift är
att koppla ihop sjukhuset med det övriga
innovationssystemet i Uppsala, exempelvis forskare, innovatörer och företag.
– För oss är det viktigt att alla kan ha
bra idéer och ha del i utvecklingen.
Ofta är det frustration som föder innovation och lösningarna på problemen är
allt oftare digitala.
– För personal och patienter är det
självklart att använda sig av digital teknik
privat – då undrar de: Varför finns det
inte en app för det här?

kan patienterna enkelt hålla kontakt med
sina läkare och diabetessköterskor och
slipper åka in till sjukhuset så ofta.
Tack vare en säker inloggning via en
app kan vården försäkra sig om vem man
talar med och därför kan patienterna visa
upp sina resultat för kameramobilen.

”

Sjukhus ska
även vårda idéer
och utveckling”

Annika Remaeus, chef för Innovation Akademiska.

Ett av de projekt som Innovation Akademiska har drivit är Den virtuella diabetesmottagningen. Den riktar in sig på unga
patienter på väg in i vuxenlivet, som vården och föräldrarna lätt tappar taget om.
– Vi utnyttjar det faktum att nästan
alla har en smartphone, och på det sättet

En enkel och smart lösning.
– Patienterna uppskattar att sjukdomsbördan blev mindre och deras blodsocker
gick ner under sommaren, den vanligtvis
mest besvärliga tiden.
Innovation Akademiska har också varit

engagerade i utvecklingen av TripleA,
ett digitalt vårdsystem för behandling av
alkoholism.
– Det blev en bredare produkt än innovatören tänkt sig för att man lyssnat till
vårdgivarna och patienterna.
I sjukvården är det en etablerad sanning
att det tar 17 år från forskningsresultat
till implementerad lösning.
– Vi är väldigt bra på att ta fram ny
teknik i Sverige. Dilemmat ligger i att
det tar lång tid för vården att ta till sig
den, säger Annika Remaeus.
Det drabbar patienterna, men även de
små företagen som tvingas lägga ned.
– Men genom samarbete går det att
korta tiden till marknaden. I fallet TripleA
lyckades vi genom samarbete korta tiden
med 2–3 år, säger Elin Karlberg, projektledare.

I korthet ...
Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och
verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen utvecklingsmiljö för
företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.
Verksamheten delfinansieras av Vinnova

www.akademiska.se/innovation

Foto: Stewen Quigley

BOARDIE
– SKÖNARE
ANKARE
Erik Englund
fick utmärkelsen
Årets Uppsalastudent 2015,
en utmärkelse
som delas ut av
Anders Walls
stiftelse. Hur
osannolikt det
än låter (för
platta Uppsala),
handlar Eriks
uppfinning
om ett slags
mobilskal för
ankarlifter
som ska ge en
mer angenäm
upplevelse i
skidbackar
framöver.

NYTT FRÅN

UPPSALA
Alldeles nyss sjöng Orphei Drängar om
studentens lyckliga dar, och så sant.
Utan studenter hade många livräddande uppfinningar, miljardaffärer eller
omöjliga nya material aldrig blivit till.

DET OMÖJLIGA UPSALITE
Det började när en grupp forskare i Uppsala presenterade en
upptäckt som hade gjorts av en slump:
ett extremt poröst material av magnesiumkarbonat. Materialet har porer mindre än
10 nanometer i diameter, och ett enda
gram av materialet har en yta på 800
kvadratmeter. ”Nytt världsrekord och
stor uppståndelse”, enligt företagets vd
Mattias Karls. Materialets egenskaper
kan revolutionera flera olika industrier.
Exempelvis för att suga upp fukt eller
för att transportera ut läkemedel i kroppen.
Materialet döptes till Upsalite® och
presenterades för världen som ”det
omöjliga materialet” eftersom det
ansetts vara omöjligt att producera
i över hundra år.

INNOVATIONER

Foto: Malin Cropper
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Sveriges bästa kock 2016
finns i Uppsala. Catarina
König vann TV4:s tävling
Mästerkocken. I Uppsala har
König mest varit känd för sin
klädbutik på Svartbäcksgatan.
Foto: Bonnier Fak
ta

TEXT: ULRICA SEGERSTEN, SOFIA HILLBORG

TRENDEN MED fram-

hantverksmässigt framställt öl har slagit igenom med
full kraft i Uppsala. Numera
väletablerade Slottskällans
bryggeri var först. Men på gastropuben Bryggeriet Ångkvarn
kan man nu njuta en skummande direkt från jästanken
där puben gör sin egen öl.
Annat kul på gång är mikro-

bryggerierna
Jackdaw, Tempel
Brygghus och
Brasstacks som
numera ingår i
Systembolagets
lokala sortiment.
Och då har vi inte
ens nämnt Train
Station Brewery
i Knivsta ...

Foto: Colourbox

Craft beer ny trend
URCOOLT
Klockan alla
bara måste
ha just nu
är Daniel
Wellington.
Efter bara fyra
år är Uppsalaentreprenören
Filip Tysander
på väg mot en
omsättning på
1,5 miljarder.

Foto: Daniel Wellington

Äkta hantverk
Sveriges finaste vegetabiliskt
garvade läder kommer från Tärnsjö i
Norduppland. Förutom portföljer som
håller en livstid, tillverkar Tärnsjö garveri
också seldon för hästar. Designföretag
som Källemo, Brooks, Kavat, Gemla och
Fredericia köper alla sitt högklassiga
läder från Tärnsjö.

Foto: Tärnsjö Garveri

wUpp

Smil utan ilningar

Romantiskt värre

Det är svårt att låta bli BOKA-knappen när man kollar på
romantiska upplevelser i uppländska Älvkarleby ...”rid på
ryska basjkirer bland idegran, tibast, mosippa, ramslök,
trolldruva och kornknarr. www.bokaromanticsweden.se

Tandvårdsmarknaden uppskattas till över 12 000 miljarder
dollar. Det borde skapa vita leenden hos Uppsalaföretaget Psilox som utvecklat en vänlig produkt som
bleker tandemalj och förebygger ilningar i tänderna.
Foto: Colourbox
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FRÅN SMÅVILT TILL HÖGVILT

Nya Söder
En gång jagade en ung drottning Kristina småvilt
här. Nu är området längs Fyrisån högvilt,
både för stadsplanerare och bostadsbyggare.
TEXT: JOHAN HOLMSTRÖM, ULRICA SEGERSTEN ILLUSTRATION: SOFIA KARLSSON
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vud. Mannen hade till slut hamnat
på Ulleråkers sjukhus – och så kunde
det gå för vem som helst, om man
inte höll sig i skinnet.

Foto: Patrik Lestander

V

I VAR KANSKE TIO ÅR.

Det var juni och Domus
fotbollsskola, och precis
som varje år ösregnade det.
I stället för i det fria hölls samlingen
i den svettluktande gymnastiksalen
och där stod han äntligen: polisen.
Alltså, en riktig polis med pistolhölster och schäferhund! Hundratalet
barn satt blickstilla, knäpptysta, så
imponerade var vi. Och vad han sedan berättade satte ett outplånligt
avtryck, i alla fall hos mig. Temat
var alkohol och droger. Som ett exempel på missbrukets konsekvenser
berättade polisen om en man som
blivit så snurrig att han sprungit
runt på stan och letat efter sitt hu-

FÖR DEN SOM VÄXTE upp i åttiota-

lets Uppsala var Ulleråkers sjukhus
en självklar referenspunkt. Det var
slottet, domkyrkan, Akademiska,
Pharmacia, Livets Ord – och Ulleråker. Sinnessjukhuset, eller dårhuset som vi barn sa, fanns någonstans
längs Fyrisån söder om stan, oklart
exakt var. Förmodligen var det gömt
bakom höga murar. För där satt de,
alla de som gick runt och letade efter
sina huvuden, eller trodde att de var
apelsiner, och om det varit hundra

PETER
EGARDT
landshövding
Uppsala län.

år sedan skulle även jag ha suttit
där på grund av min epilepsi. Kalla
kårar gick genom kroppen när man
tänkte på det.
ULLERÅKER VAR LÄNGE statlig

mark och en gång i tiden jagade en
ung drottning Kristina småvilt här.
En av hennes efterföljare, Gustav
III, kom på den geniala idén att förbjuda hembränning och monopolisera spritförsäljningen. I Ulleråker
fanns en färskvattenskälla sprungen
ur åsen, och här byggdes ett av de
kungliga brännerier som pumpade
in pengar till kronan. Det var till
dessa storslagna, nu tomma, bryggerilokaler dårarna fördes när sta-

Bostadsområdet Rosendal står snart färdigt
och är en del av Uppsalas nya Söder.

DETTA OMRÅDE – det som under

stora delar av 1800- och 1900-talet
var en stad i staden – ska nu återigen
få liv. Ifjol köpte Uppsala kommun
marken av landstinget för knappt två
miljarder kronor och vill nu bygga
8 000 nya lägenheter för 19 000 personer, med egen spårväg in till city.
Den nya stadsdelen ska stå klar om
15–20 år.
För att vara så nära stan är
Ulleråker ett vidsträckt, skogsklätt
och glesbyggt område kring den ås
som följer Fyrisån ut mot Ekoln.
Det är lätt att föreställa sig att det
vattnas i munnen hos politikerna
inför förverkligandet av detta jätteprojekt. Bostadsbristen är stor, staden
måste växa. Och här talar vi om det
mest attraktiva som Uppsala kan
erbjuda: nära till centrum, området
ligger intill ån, det är kuperat och
omgivet av natur.
ENLIGT PETER EGARDT, landshövding

i Uppsala län, kommer det alltid finnas invändningar mot att det ➔

FAKTA
ULLERÅKER
Ulleråker – en
helt ny citynära
stadsdel söder
om city
• Ska stå klart
om 15–20 år.

Flytta ditt företag
närmare världen!

8 000
bostäder

t"SMBOEBNJOVUFS
t6QQTBMBNJOVUFS
t4UPDLIPMNNJOVUFS

• 19 000 invånare till 2030
• till 2050
60 000 nya
invånare och
yrkesverksamma i Södra
staden. Totalt
beräknas Uppsala växa med
150 000 nya
Uppsalabor till
2050.

Välkommen till en ung växande
kommun, mitt i Sveriges hetaste
marknadsområde!
Det unika läget i Arlandaregionen och de
goda kommunikationerna är några av
fördelarna med Knivsta.

5

Här ﬁnns välbelägen tomtmark för såväl
små som stora företag inom kontor,
industri, hantverk och handel.

... nya skolor
och 9 nya
förskolor.

018-34 70 00
Foto: Colourbox

den fick nog av deras skrik i början av
1800-talet. I två hundra år växte sedan Ulleråkers sjukhus, gick i graven
1988 och psykiatrin flyttade in till
stan igen.
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Bild: Uppsala kommun

ROSENDAL

SÖDRASTADEN

Foto: Rikshem

ULLERÅKER

byggs, att en stad och region växer
i så högt tempo.
– I mitt uppdrag som landshövding tolkar jag att det är min uppgift att bejaka tillväxt. Det finns en
missuppfattning om att nolltillväxt
är tillräckligt. Men när befolkningen ökar betyder nolltillväxt att vi
blir fattigare. Det säger sig självt.
STATENS UTGÅNGSPUNKT är att
hindren för utveckling tas bort så
långt det är möjligt med hänsyn till
allmänintressen, vattenförsörjning
och bra livsmiljöer.
– Det gäller allt från att företag
behöver ha tillgång till den kompetens de efterfrågar, till att infrastrukturen hänger med. Med en åsnas envishet fortsätter jag att hävda att två
spår mellan Uppsala och Stockholm
är ohållbart, det är för lite. Vi behöver
fyra spår. Fyra spår är en förutsättning för att Uppsala ska kunna expandera söderut. Med två spår kan
man inte skapa så många stationer
oner
så det blir vettigt att pendla. Det
et ärr
ju redan nu fullt på spåren.
Enligt en studie som WSP gjorde
orde
på uppdrag av Handelskammaren
ren i
Uppsala-Stockholm, skulle fyra spår
bidra till 100 000 nya bostäder
der i

Södra staden, som området numera
kallas.
– Med tanke på hur framtidens
arbetsmarknad ser ut, är det en
självklarhet att man måste kunna
arbetspendla i hela huvudstadsregionen. Det är här en tredjedel av
Sveriges befolkning bor.
Både att citytunneln blir klar och
förbifarten runt Stockholm påverkar
Uppsalas utvecklingsmöjligheter i
allra högsta grad, menar Peter Egardt.
EN ANNAN FAKTOR som får stor

betydelse för Uppsala-Stockholm är
preclearance-möjligheterna till USA
på Arlanda.
– Det stärker vår ställning i
Norden med tanke på USAs viktiga
roll som handelspartner. Det är fullt
möjligt att Uppsala blir den tredje
staden i Sverige och växer förbi
Malmö.

Skyltfönster
ROSENDAL
Rosendal är
ett nytt bostadsområde
söder om Uppsalas stadskärna. Området
har blivit något
av ett skyltfönster för hur
morgondagens
bostadsområden kan se ut,
med gröna tak,
stort spelutrymme för arkitekter och stor
mångfald i stil
och storlek på
bostäderna.
• Området förväntas inrymma cirka 4 500
bostäder och
cirka 100 000
kvadratmeter
mark för universitetsanknuten
verksamhet.

Nya Ulleråker
ker.

Järnvägen

& RISKKAPITALISTERNA
Det var ingen självklarhet att den norra stambanan skulle passera Uppsala.
Örsundsbro var ett hetare förslag
eftersom Uppsala var ”stagnerad
och levde sitt liv i avskildhet”.
Och i sanningens namn, Uppsala var rätt länge utanför industrialismens välsignelser. Men
det förändrades när kung Karl
XV 1866 till slut invigde järnvägsstationen i Uppsala.
För om järnvägen ledde till
att stadens kommersiella läge
förbättrades, så var det entreprenörerna som snabbt utnyttjade denna nya möjlighet. Ett
helt gäng av storborgare växte
fram. Speciellt bryggeridirektören
Henrik Wilhelm Söderman
utmärkte sig bland annat tack
vare sitt Upsala Bayerska
Bryggeri och Upsala Ångkvarn
kunde agera som positiv riskkapitalist, beredd att satsa pengar
i nästan allt som ”luktade” industriell etablering i Uppsala.
Källa: Uppsala industriminnesförening

EM i dragracing

Med Garibaldi kom våren

Vill du följa EM i dragracing från första parkett
i sommar? Då ska du ta dig till Tierp Arena 19
juni. Farten går inte att klaga på: Klassen Top
Fuel, når 100 km/h på 0,8 sekunder.

När ångfartyget Garibaldi på 1860-talet öppnade båtsäsongen
visste alla att våren kommit. ”Med den första ångbåtens ankomst
anses wåren hafwa inträdt på fullt allwar, denne liwets mäktige
genius, som kommer alla pulsar att slå fortare, warmare, eldigare.”

Foto: iStockphoto
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Stor vikt läggs vid hållbarhet vid planeringen av
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ANNONS

37 000
00 ...
… besökare
are tog sig till
Tierp Arena
na när den anvlingen i EM
dra deltävlingen
ng kördes
i dragracing
i augusti 2015.

15

arbetsdagar
är snittet för hur
snabbt det går att
få bygglov i Tierp.

Näringslivschef Lars Ingeberg, kommunarkitekt Lisa Björk och Roger Kjetselberg, vd för Tierpbyggen.

Nära till jobb och nöje

Uppländsk tillväxt

Tierp tar sats
När det går bra för Stockholm och Uppsala, går det
bra för Tierp. Här kombineras den expansiva regionens
fördelar med småstadens snabba och smidiga beslutsvägar.
Tierp är inte längre en anonym spelare i den expansiva Stockholm-Uppsalaregionen. Sedan tre år tillbaka är det full
satsning framåt i Tierp, som är en av 54
kommuner i Stockholm Business Region.
– Förklaringen till den nya pulsen här
kan ses som en trestegsraket: Upptåget
lade grunden för smidig pendling, nya
E4:an gav oss helt nya logistikmöjligheter
och nu planerar vi för 1 000 nya bostäder
i kommunen de närmaste fem åren, säger
Lars Ingeberg, näringslivschef i Tierps
kommun.
Tierp bjuder just nu på mycket bra förutsättningar för etableringar: i grunden ligger den fina industritraditionen med företag som exempelvis Atlas Copco. Tierp
Arena möjliggör stora internationella
konferenser och event, marktillgången är
god och prisbilden attraktiv. Lägg därtill
snabba beslutsvägar i kommunen, vilket
är värdefullt vid nyetableringar.

1991

2006

Även på bostadssidan sker mycket på
samma gång. Förutom nya trädgårdsstaden Siggboområdet med cirka 250 centralt belägna bostäder, har det i år byggts
40 nya lägenheter och ytterligare 56 hyresrätter ska färdigställas under 2016
och 2017. Nästa år beräknas dessutom
byggstart för över 400 kustnära bostäder
i Karlholm Strand. Det tidigare industriområdet erbjuder både strandtomter och
småbåtshamn, och blir kommunens nya
port ut mot Östersjön. Flera förtätningsprojekt pågår också i direkt anslutning
till stationen, både för bostadsrätter och
hyresrätter. Och nya hyresrätter står
klara i tätorten i slutet av året.
– Det är givetvis många som nappar
på tanken att sälja en 2:a i Uppsala och
flytta in i en större lägenhet eller villa i
Tierp med bra pendlingsavstånd till
Stockholm, Uppsala och Gävle, och samtidigt ha direktkontakt med kusten och
naturen, säger Roger Kjetselberg.

2011

2015

Upptåget börjar rulla Nya E4:an mellan Uppsala Första dragracingtävling- Tierp bygger hyresrätter för
på sträckan Uppsala och Gävle öppnar och ger en på Tierp Arena går av första gången på 25 år för
– Tierp. Halvtimmes- Tierp helt nya pendlings- stapeln. I dag finns även att möta det stora trycket
tabell sedan 2013.
och logistikfördelar.
en banracingslinga.
på bostadsmarknaden.

Tåget tar Tierp närmare omvärlden
– och tvärtom.
Stockholm: 64 min
Arlanda: 44 min
Uppsala: 37 min
Gävle: 29 min
Havet: 20 min (med bil)

”

Som Tierpföretagare
får jag snabb återkoppling och har bra
dialog med politiker
och tjänstemän. Det
ger trygghet att fortsätta investera i Tierp
när vi fortsätter växa.
Anders Hedlund, vd Jerol AB

Jetflyg
Tierps flygfält har kapacitet att ta
emot jetflygplan. Lämpligt nog ligger
Tierp Arena alldeles bredvid. Inom
kort är arenan redo att ta emot stora
konferenser och internationella releaser för bilmärken.

www.tierp.se

2017

2025

Den nya trädgårdsstaden
Siggboområdet, med ca 250
bostäder i direkt anslutning
till centrala Tierp, byggstartar.

Vision: Tierp har en
befolkning på 10 000
invånare, 25 000 i
hela kommunen.
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INNOVATION

Vår vision för framtiden är smart

Uppsala universitet är ett av världens 100 främsta lärosäten. Här skapar vi lösningar för en bättre värld.
Ett exempel är smarta fönster som kan hjälpa oss spara energi överallt i alla byggnader var de än installeras.
Smarta fönster gör det möjligt att styra hur mycket synligt ljus och solenergi som kommer in i en byggnad.
Om byggnaden kyls, och det är fallet med de ﬂesta kommersiella byggnaderna överallt (även i Sverige), så
kan man minska energibehovet kraftigt. Dessutom kan smarta fönster bidra med inomhuskomfort genom
att minska mängden bländande ljus.
Styrningen av smarta fönster kan åstadkommas elektriskt. Denna typ av fönster har utvecklats ur forskning
vid Uppsala universitet, och den första kommersiella produktionen har nyligen startats i ett avknoppningsföretag från universitetet.
Doktoranden Ruitao Wen som har
arbetat med att hitta ett sätt att förlänga
livslängden på smarta fönster.

POLYESTER

Det elektrokroma smarta fönstret
innehåller en rad tunna skikt ovanpå varandra. De viktigaste av dessa är två skikt
av wolfram-oxid och nickel-oxid, båda
ungefär en tredjedels mikrometer tjocka,
separerade av ett elektrolytskikt. Genomskinligheten för synligt ljus och solenergi
varieras när elektrisk laddning förﬂyttas
mellan oxidskikten.

TRANSPARENT ELEKTRISK
LEDARE
GLAS

Läs mer om smarta fönster och andra innovativa idéer
från Uppsala universitet på: www.uu.se/perspektiv

ELEKTROKROMT LAGER
NICKELOXID
ELEKTROLYT
ELEKTROKROMT LAGER
WOLFRAMOXID

