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Förord 
Denna redovisning innehåller en nulägesbeskrivning av de fem 
myndigheterna; Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
Tillväxtverket och Trafikverkets sammanställning av arbete inom hållbar 
stadsutveckling med koppling till regeringsuppdraget om att ta fram en 
plattform för hållbar stadsutveckling. Observera att redovisningen ger en 
översiktlig bild av nuläget och ej innehåller alla delar inom de fem 
myndigheternas arbete med hållbar stadsutveckling 
 
Karlskrona februari 2015 
 
 
 
Hans Gustafsson 
Samordnare 
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Sammanfattning 
Detta är en sammanställning av nuläget på myndigheterna Boverket, 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverkets 
arbete inom hållbar stadsutveckling. 

Denna nulägesbeskrivning är inte heltäckande vad gäller det arbete 
som de fem myndigheterna gör inom området hållbar stadsutveckling. 
Sammanställningen är gjord med hänsyn till det regeringsuppdrag som 
innebär att myndigheterna gemensamt ska upprätta och förvalta en 
plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till 
ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, 
erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattformen ska även utgöra ett 
processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar 
stadsutveckling. 
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Boverket 

Nätverk 
• Främjande av kulturella och sociala perspektiv i hållbar 

stadsutveckling Nätverk inom PBL kompetenssatsning  
• Boverket deltar i ”Östersjöländernas råds expertgrupp för hållbar 

utveckling”, i projektet  ”EFFECT – Dialogue Platform on Energy and 
Resource Efficency in the Baltic Sea Region”  samt i den 
internationella juryn för Kaliningrads bebyggelseutveckling 

• Nordiska ministerrådets arbetsgrupp kring utveckling av stadsregioner 
• Svenska stadskärnor 
• Östersjöstrategin 
• URBACT 
• Espon 
• Den Attraktiva Regionen (DAR) 
• SIS i flera grupper (byggmaterial, planeringsinformation, smarta och 

hållbara städer och samhällen)  
• Länsstyrelsernas forum för hållbart samhällsbyggande 
• IQ samhällsbyggnad 
• SLU Movium 
• Nätverket för mindre bostäder 
 

Aktivitetslista pågående uppdrag och projekt 
• Hållbarhetsbestämmelser i Plan- och bygglagen 
• (Kunskapssammanställning, exempelsamling 2014, vägledning 2015) 
• Hållbara byggnader 
• Sverige 2025 
• Barns och ungas medverkan i samhällsplaneringen  
• Bostadsmarknadsanalyser (BME)  
• Vägledning om handel i planeringen  
• Kontinuerlig utveckling av PBL (uppdrag, tillsyn, utredningar osv) 
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• PBL-kunskapsbanken  
• Barns och ungas utemiljöer  
• Jämställda offentliga platser  
• Gestaltning av offentliga miljöer 
• Kulturella och sociala perspektiv i hållbar stadsutveckling 
• Uppföljning och utvärdering av DHS-projekten  
• Klimatanpassning i fysisk planering 
• Urbant utvecklingsarbete  
• Ansvaret för delar av friluftspolitiska målen  
• Vägledning – medborgardialog och boendeinflytande  
• Buller 
• Sektorsansvaret för God Bebyggd Miljö och funktionshinderpolitiken 
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Energimyndigheten 

Nätverk 
• Energieffektiviseringsrådet 
• Samordningsrådet Smarta nät – rådet avslutade sitt uppdrag 31 

december 2014, förslag till fortsättning har lämnats 
• Uthållig kommun. Programmet är avslutat och nu pågår 

resultatspridning. 
• Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK). 
• Energi- och klimatrådgivarna 
• Beställargrupper: BeBo, BeLok, BeLivs, HyLok 
• Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordnare (LEKS) 
• Hållbarhetscertifiering stadsdelar – HCS 
• Forskningsfinansiärer ”lilla samordningsgruppen” (Trafikverket, 

Formas, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, IQ 
Samhällsbyggnad) 

• Utvecklingsplattformar: UP Byggnaden som energisystem, 
Transportsektorn, Kraftsystemet, Energisystemstudier 

• Strategiska innovationsagendor till exempel Smart and Sustainable 
cities – KTH m.fl. 

• NordicBuilt (finansierat av Nordiska Ministerrådet) 
• Global Sustainable Cities Network 
• EU Smart cities Member States initiative 
• IEA samarbete End Use Technologies 
• Energimyndighetens bilaterala avtal med Kina, Förenade 

arabemiraten, USA, Indien 
• Symbiocity (BusinessSweden) 
 
Övriga nätverk som kan vara intressanta men som 
Energimyndigheten inte arbetar direkt med: 
• Klimatkommunerna 
• Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) 
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• SIS certifiering hållbara städer, även SEK (Svensk elstandard) deltar. 
• EU-projekt tex PLEEC – Planning för Energy Efficient Cities, bl.a. 

Eskilstuna kommun deltar samt GrowSmarter, Stockholms stad. 
• Greenbuild (USA 
 
 
Aktivitetslista 

 
 
 
Dessutom: 
Regionalfonden: nationellt processtöd, en eff (energieffektivisering) 
SMF, grön fond. 
 
Regeringsuppdrag med koppling till plattformen: 
NNE – NäraNollEnergi-byggnader 
Strategi för energieffektiviserande renovering (EED) (uppdatering av 
strategin). 
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Naturvårdsverket 

Hållbarhetsaspekter och integrerande 
strategier för hållbar stadsutveckling och en 
god bebyggd miljö 
 
På en mer operativ och detaljerad nivå när det gäller miljö- och 
hållbarhetsaspekter på en stadsutveckling, så delar Naturvårdsverket den 
syn på den hållbara stadens ekologiska dimension, som kommer till 
uttryck i Boverkets redovisning till regeringen 1 december 2014 av en 
strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Denna strategi har 
under Boverkets ledning, gemensamt utarbetats av Boverket, 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och 
Riksantikvarieämbetet. Naturvårdsverket bedömer att denna strategi 
täcker in alla väsentliga aspekter av den ekologiska dimensionen av 
begreppet hållbar stadsutveckling. I strategin har nedanstående 
funktionella sakområden och integrerande styrmedels- och 
policyorienterade aspekter redovisats.   

Städernas hållbarhet – de funktionella aspekterna 
Städernas hållbarhet kräver miljöanpassade försörjningssystem. 
Utveckling och användningen av dessa funktioner underlättas självfallet 
av utveckling av gröna innovationer och miljöteknik. Dessa 
försörjningsystem eller aspekter på byggd miljö kan ses som ”gröna 
byggstenar” för den hållbara staden: 
 
• effektiva system för avfall 
• energieffektivisering och förnybar energi 
• natur i och nära staden 
• miljövänliga transporter och mobilitet 
• smarta byggnader och byggande 
• vatten och avlopp i kretslopp 
• efterbehandling av förorenade områden. 
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Städernas hållbarhet – de integrerande aspekterna 
Det finns också en rad aspekter som för ihop stadens miljörelaterade 
funktioner till en större helhet: 
• samhällsplanering och styrning för hållbarhet 
• arkitektur, form och design 
• resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 
• integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar 
• klimatanpassning 
• multifunktionella ytor 
• staden som innovationsmotor och testbädd för miljöpositiv teknik 
• staden som motor för grön tillväxt. 

 

De funktionella aspekterna 

Effektiva system för avfall 
Avfallsfrågorna är avgörande för att en stad ska fungera väl och vara 
hållbar. Staden står för 80 procent av den totala mängden avfall, vilket 
motsvarar den andel av befolkningen som lever i stadsområden. Staden 
ger upphov till stora mängder avfall av många slag. Bland annat 
hushållsavfall, avloppsvatten, avfall från företag samt avfall från 
byggarbetsplatser. Att avfallet produceras på en relativt sett liten yta 
medför goda möjligheter till en effektiv återvinning. Samtidigt gör den 
stora mängden att det lätt uppstår problem. Återanvändning och 
återvinning är viktiga för att minska avfallsmängderna. För det avfall som 
ändå bildas behövs goda system för avfallshantering. 
 
Energieffektivisering och förnybar energi 
Sverige och världen står inför en gigantisk omställning av energisystem 
och samhällen. Hållbart byggande och upprustning av befintliga 
byggnader kan förbättra energieffektiviteten och därmed minska 
utsläppen av koldioxid och luftföroreningar. 
Utnyttjande av förnybar energi och att utnyttja spillvärmen från befintliga 
verksamheter är viktiga delar i detta. 

 
Natur i och nära staden 
Att ha nära till naturen är viktigt för både människan och den biologiska 
mångfalden. Natur är upplevelse och rörelsefrihet, ett hem för många 
arter och dessutom ett medel för att uppnå en hållbar stad. Det finns ett 
klart samband mellan närhet till parker, grönområden, sjöar, 
skogsområden och tillgången till odlingsmöjligheter och graden av fysisk 
aktivitet. 
 
Stadens grönområden och annan natur skapar urbana ekosystemtjänster 
som bidrar också till stadens hälsa genom att rena luften, reglera 
mikroklimatet, minska buller och översvämningsrisker. Våtmarker tar 
hand om näringen, ett bra och billigt komplement till reningsverken när 
det gäller att minska övergödningen.  
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Miljövänliga transporter och mobilitet 
Infrastrukturens utveckling har stor betydelse för möjligheten att 
energieffektivisera transporterna och bygga hållbara städer. För att 
anpassa stadsmiljön mer till människan än till motorfordon krävs flera 
åtgärder. Att bygga ut kollektiv- och järnvägstrafiken, att minska 
biltrafiken i centrala delar av samhället och att införa hastighetsdämpande 
åtgärder är några exempel. 
 
Smarta byggnader och byggande 
Bygg- och fastighetssektorn spelar en avgörande roll i samhällets 
förmåga att uppnå en hållbar utveckling. Att använda energin och 
resurser på ett effektivare sätt är en viktig del för att minska byggnaders 
miljöbelastning. "Smarta byggnader" innebär i korthet att man använder 
förnyelsebara energikällor som solenergi, biobränslen och vindkraft i 
stället för fossila bränslen och förser byggnaden med resurssnåla, 
hälsosamma och miljöanpassade system för vatten, avlopp och avfall. 
 
Vatten och avlopp i kretslopp 
Miljön i staden är direkt beroende av ett väl fungerande system för vatten 
och avlopp. Ny teknik gör det möjligt att minska vattenförbrukningen och 
ta till vara på energi och fosfor från avloppsresterna. I dag ser vi 
avloppsresterna som en resurs, och avfall ingår i kretslopp till en 
betydligt större del än tidigare. Till exempel är slam från 
avloppsreningsverk en råvara för rötning och används för produktion av 
biogas på många håll i landet. En viktig åtgärd för miljön är att ta till vara 
fosforn ur avlopp. Fosfor riskerar annars att leda till övergödning av våra 
sjöar och vattendrag. Dessutom är lättillgängligt fosfor en ändlig resurs, 
som är viktig att hushålla med. 
 
Efterbehandling av förorenade områden 
I dag är industrier och lager ofta utlokaliserade från städernas centrala 
delar. Gamla industriområden och hamnar görs om till attraktiva 
bostadsområden. Men innan bostäderna kan byggas måste det säkerställas 
att området inte är förorenat. 
 

De integrerande aspekterna 

Samhällsplanering och styrning för hållbarhet 
Det behövs en bättre tillämpning och mer kunskap om plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) för att kunna främja en 
helhetssyn på urbana behov och utvecklingsmöjligheter. 
 
Centrala myndigheter behöver utveckla vägledningar och sprida kunskap 
om plan- och bygglagen och miljöbalken. Detta bör kunna kombineras 
med en bättre tillämpning av styrmedel för att främja innovationer inom 
urbana verksamheter och funktioner inom de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Exempel på åtgärder kan vara: 
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• en mer hållbarhetsfrämjande samhällsstyrning 
• utveckling av uppföljningsinstrument, mätetal och indikatorer som gör 
• det möjligt för städer att jämföra sin miljöprestanda och 
• miljörelaterade fotavtryck 
• att använda städerna som testbäddar för lovande innovationer 
• att miljömål ställer så höga krav att detta blir teknik- och 
• innovationsdrivande 
• att planeringsinstrument främjar positiva synergier mellan ekologisk, 

social och ekonomisk urban hållbarhet. 
 

Arkitektur, form och design 
Arkitektur, form och design ska utgå från en helhetssyn på människans 
miljö där funktion, miljö, ekonomi, teknik och god gestaltning vägs 
samman. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och design är en 
grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva 
livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt. 
 
Urbaniseringen samt ökade krav på bostadsstandard, lokala transporter 
och miljöhänsyn innebär nya utmaningar som kräver hållbara byggnads- 
och samhällsbyggnadslösningar. Att åstadkomma en koldioxidsnål 
ekonomi och en transportsnål stad är viktiga delmål i detta arbete. Torg, 
gator och parker utgör en viktig del av det offentliga rummet där 
människor möts. Tätare stadsbygd ska kunna förenas med möjligheter till 
vardagsrekreation och friluftslivets tillgänglighet. Allt fler barn växer upp 
i städer och behöver god tillgång till nära natur och välplanerad utemiljö 
för lek och utveckling. Det innebär att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. 
 
I målet God bebyggd miljö ingår att det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer bevaras, används och utvecklas. 
I egenskap av normgivare, byggherre, beställare, inköpare, förvaltare och 
hyresgäst bör staten agera som förebild när det gäller arkitektur, form och 
design. Ett av målen för ett offentligt stött byggande, inredande och 
upphandling är att behandla kvalitetsfrågor på ett föredömligt sätt. 
 
Staten har ett starkt intresse av att driva på utveckling och innovation för 
att öka de egna verksamheternas effektivitet. Det är angeläget att Sverige 
strävar efter att bibehålla och vidareutveckla sitt internationella anseende 
inom arkitektur, samhällsbyggande och hållbar stadsutveckling där 
miljötänkande kombineras med helhetssyn, socialt ansvar och funktionell 
och estetisk utformning. 

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 
Resurseffektivitet är en hörnsten i europeisk miljö- och 
innovationspolitik. Effektivare användning av råvaror, insatsvaror, vatten 
och energi är självfallet positivt både från ett ekonomiskt perspektiv och 
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från ett miljöperspektiv. Transformativ resurseffektivitet innebär att 
resurser används så effektivt att hela systemet förbrukar mindre resurser. 
Exempelvis kan energiåtgången i ett passivhus vara så liten att 
konventionell uppvärmning inte alls behövs, utan det räcker med endast 
en mindre värmekälla under särskilt kalla dagar. Tekniker och metoder 
börjar utvecklas för detta under olika benämningar som Sustainable 
Engineering, Radical Resource Efficiency eller Whole Systems Design. 
En cirkulär ekonomi innebär i korthet att produkter och resurser inte bara 
återvinns, utan i största möjliga mån också återanvänds. Städernas 
befolkningstäthet och stora resursflöden gör detta både till en möjlighet 
och till en önskvärdhet. Avfall, vatten och energi står här i fokus. 

Integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar 
Att koppla ihop olika tekniska system med varandra så att avfall eller 
restprodukt blir en resurs i ett annat system kan väsentligt förbättra miljö 
och ekonomi för alla system. Ett exempel på detta är biogaskedjan där 
teknik och system för organiskt avfall blandas med VA-slam, rötas till 
biogas, biogas uppgraderas till fordonsgas som används i stadsbussar och 
där rötresten slutligen återförs till någon form av odlingssystem. 
Miljönytta och ekonomi skapas då i varje led.  
Ett annat exempel är användning av spillvärme från t.ex. industrier, 
bostadsområden eller serverhallar som värmer bostäder och växthus. 
Intermodalitet mellan olika trafikslag kan också ses som 
systemintegration, då passagerare och gods flödar mellan olika trafikslag. 
Synsättet är analogt med smarta nät för elproduktion och eldistribution. 
Teknisk integration kräver också organisatorisk samverkan mellan 
aktörer. 
 
En annan slags integration är mellan stadens byggnader, tekniska 
försörjningsystem och de urbana ekosystemstjänster som anlagd och 
befintlig vegetation i staden skapar. Om ekosystemtjänster och 
”funktionell växtlighet” implementeras i all nybyggnad och i alla större 
ombyggnadsprojekt i Sveriges städer kommer många positiva effekter att 
uppstå för invånarna. Luften blir renare, stadsbullret dämpas, 
reningsverken får mindre avloppsvatten att ta hand om och våra 
vattendrag skyddas från en del föroreningar. Många positiva hälsoeffekter 
finns direkt och indirekt och staden blir en trivsammare och mer hållbar 
plats att bo och vistas i. 

Klimatanpassning 
Klimatanpassning är den anpassning av städernas olika funktioner som 
blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt 
med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet. Även om 
dagens utsläpp av växthusgaser minskar radikalt kommer det att dröja 
innan uppvärmningen stannar av. Det är därför nödvändigt att anpassa 
bebyggelsen till ett framtida klimat, med högre temperatur och mer 
intensiv nederbörd jämfört med i dag. 
 
De svenska städernas sårbarhet för en klimatförändring beror främst på 
hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur 
väl förberedda städerna är för att möta förändringen. Klimatförändringen 
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berör alla sektorer i urban miljö, särskilt viktig är den för sektorer där 
beslut fattas som för med sig långsiktiga konsekvenser till exempel inom 
fysisk planering och utbyggnaden av stadens infrastruktur. Det finns en 
uppenbar risk att bygga fast sig i förhållanden som är svåra att rätta till 
om inte hänsyn redan nu tas till att de fysiska förutsättningarna förändras. 
Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande 
åtgärder kan städernas sårbarhet minskas. 
 
En uppenbar svårighet är att det är svårt att veta exakt hur framtidens 
klimat kommer att se ut. Anpassning till ett framtida, varmare klimat är 
än så länge mer i sin linda och kräver ytterligare åtgärder. Det är alltså 
viktigt att beakta både anpassning till dagens klimat, och till de ökade 
risker som den förväntade framtida klimatförändringen medför. Det finns 
också verksamheter som kan ha direkt nytta av ett förändrat klimat. 

Mångfunktionella ytor 
Staden och dess byggnader har många outnyttjade ytor som t.ex. hustak 
och ”mellanrum” i trafiksystemen som kan utnyttjas till flera olika 
funktioner och användningssätt än i dag, både socialt och tekniskt. 
Exempelvis kan hustak ha solceller, vara gröna tak, ha en takträdgård, ett 
växthus eller annat odlingsutrymme. Parker i staden bidrar till biologisk 
mångfald och bromsar dagvattenflödet men är också sociala mötesplatser 
och en resurs för utomhusvistelse. Rätt utformade har till exempel 
takträdgårdar och gröna tak såväl sociala som ekologiska funktioner, de 
isolerar den underliggande byggnaden från temperatursvängningar, ökar 
takets livslängd och bidrar sannolikt också till byggnadens och områdets 
attraktivitet. 

Staden som innovationsmotor och testbädd för miljöpositiv teknik 
Staden kan och bör vara delaktig i utveckling, test och spridning av goda 
miljölösningar. Innovationer och teknik för klimatanpassning är ett 
viktigt område. 
 
Klimatanpassning är en nödvändighet även om det skulle bli snabba 
utsläppsminskningar av växthusgaser eftersom återhämtningen i hav, 
mark och atmosfär tar lång tid. Vi kan alltså förvänta oss ett mycket mer 
variabelt klimat, med betydligt större svängningar än i dag när det gäller 
temperaturer och nederbördsmängder. 
 
Det finns ett stort behov av innovationer och det behövs ny 
teknikutveckling som gör att byggnader, anläggningar, vägnät och 
städernas tekniska försörjningssystem ska kunna klara dessa förändringar. 
Urban användning av generella främjande nyckelteknologier är en annan 
strategisk aspekt av att utveckla innovationer och ny teknik för de urbana 
miljöfrågorna. Inom EU finns särskilda satsningar på generella 
möjliggörande tekniker, så kallade KET (Key Enabling Technologies,).  
I Sverige rör detta sig främst om IT, bio- rymd- och nanoteknik. Stora 
resurser satsas redan i dag på teknikutveckling och innovationer inom 
dessa områden i Sverige, EU och globalt. Det är därför viktigt att dessa 
bidrar till att utveckla svensk miljöteknik och svenska urbana hållbara 
lösningar.  
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Här finns möjligheter att bidra till att smarta, kunskapsintensiva och goda 
miljölösningar byggs upp i Sverige och utvecklar svenska 
miljöteknikföretags konkurrenskraft och att svenska städer blir testbäddar 
och skyltfönster för en andra generations innovationer och tekniker för en 
hållbar stadsutveckling. 
 
Innovationer och teknik för samutnyttjande kan ge betydande positiva 
miljöeffekter, och stöder en hållbar konsumtion. Webblösningar och 
appar för telefoner kan stödja samutnyttjande av offentliga och privata 
resurser, alltifrån återanvändning av offentlig sektors möbler och material 
till bilpooler och bibliotek för kläder eller verktyg och maskiner i en 
stadsdel. Man kan se t.ex. innovationen blocket.se som ett miljöprojekt. 

Staden som motor för grön tillväxt 
Städer är innovationsdrivande i sig, tack vara att de främjar kontakter 
mellan olika kompetenser. Urbana miljölösningar är en exportprodukt, 
som kan minska miljöpåverkan av den snabba urbaniseringen som finns i 
världen i dag. Goda miljöförhållanden attraherar besöksnäring och 
turism, inflyttare och återflyttare samt förtagslokaliseringar. 
 

Naturvårdsverkets uppdrag och aktiviteter 
Städernas hållbarhet kräver miljöanpassade försörjningssystem. 
Utveckling och användningen av dessa funktioner underlättas självfallet 
av utveckling av gröna innovationer och miljöteknik. Dessa 
försörjningsystem eller aspekter på byggd miljö kan ses som ”gröna 
byggstenar” för den hållbara staden: 

Regeringsuppdrag inom Naturvårdsverket med koppling till plattformen 
• Deltagande i Plattformsuppdraget 
• Ekosystemtjänster – flera regeringsuppdrag 
• Uppdraget att främja tätortsnära natur 
• Regeringsuppdrag med anknytning till gröna innovationer och 

miljöteknik, ofta med anknytning till urbana miljöfrågor och stadens 
tekniska infarstruktur och försörjningssystem. 

Naturvårdsverkets nätverk med koppling till uppdraget 
• Nätverk på länsstyrelser och kommuner på olika sakområden med 

anknytning urbana miljöfrågor: avfall, VA, miljöskydd, sanering av 
förorenad mark, tätortsnära natur och friluftsliv  

• Nätverk kopplade till Naturvårdsverkets arbete med urban 
infrastruktur i samverkan med BRIC-länderna och östra Europa – 
vanligtvis avfallshantering, miljöskydd och VA-frågor  

• Symbiocity (BusinessSweden - SIDA) 
• EU-iniativet Sustainable Urban Mobility. 

Övrigt arbete 
• Arbetet med New Climate Economy, med väsentliga inslag av hållbar 

stadsutveckling. 
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• Samarbete med Ryssland i första hand, men också Indien och Kina för 
att stärka samarbetsländernas miljömyndigheters kapacitet att hantera 
den hållbara stadens miljöaspekter. 

• Vårt löpande arbete inom vatten/VA, avfallsminimering och 
avfallshantering, miljötillsynsvägledning, samhällsplaneringsfrågor, 
utvecklingen av integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar, 
resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi, sanering av förorenad mark 
samt bevarandet och förstärkandet av ekosystemtjänster / natur i och 
nära staden. Samtliga sakområden rör uteslutande eller i mycket stor 
utsträckning staden och den urbana miljön.  

• Naturvårdsverket förstärker sin kapacitet inom området hållbar 
stadsutveckling, genom intern samordning och strategiutveckling samt 
nyrekrytering av personal.  
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Tillväxtverket 

Översikt uppdrag 
EUs regionala utvecklingsfond – regionala strukturfondsprogram 
Storstadsinsatserna under programperioden 2007-2013 syftade till att å 
ena sidan öka konkurrenskraften och sysselsättningen och åt andra sidan 
bryta segregationen och utanförskapet. Under programperioden bedrevs 
ett omfattande arbete med löpande utvärdering, då kallad 
”följeforskning”. Följeforskningen fokuserade på att följa de enskilda 
programmen, projekten samt genomförandeorganisationen samt på att 
följa olika tematiska områden. Ett av dessa områden var de särskilda 
storstadsinsatserna som genomfördes inom ramen för tre program: 
Västsverige, Stockholm och Skåne-Blekinge. I rapporten Potentialer för 
tillväxt och sammanhållning – En studie av storstadsinsatserna inom 
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-
Blekinge beskriver utvärderarna att dessa två synsätt, konkurrenskraft och 
sysselsättning visavi segregation och utanförskap, också lett till att två 
förhållningssätt, problemorienterat respektive potentialorienterat, som 
präglat genomförandet av storstadsinsatserna under programperioden 
2007–2013. 
 
Av de åtta regionala strukturfondsprogrammen har i den nya 
strukturfondsperioden 2014–2020 tre program särskilt öronmärkt medel 
för hållbar stadsutveckling. Totalt har ca 425 miljoner kronor i EU-stöd 
vikts för stadsutvecklingsprojekt .1 425 miljoner kronor motsvarar cirka 
5% av sammanlagd finansiering för regionalfonden i Sverige. 
Skillnaden mellan att öronmärka och inte öronmärka medel, handlar i 
första hand om att medel för hållbar stadsutveckling särskilt dediceras. 
Insatser med finansiering från program och insatsområden som inte 
öronmärker medel kan ske i staden, men lika gärna i andra miljöer. I 
praktiken kommer insatser för hållbar stadsutveckling att ske i samtliga 
programområden men också med finansiering från andra 
strukturfondsprogram såväl då det nationella socialfondsprogrammet som 

                                                 
1 Stockholm 310,5 mil kr, Västsverige 22,6 mil kr, Skåne-Blekinge 92,1 mil kr. 
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de olika territoriella samarbetsprogrammen som Sverige deltar i. I detta 
sammanhang har Tillväxtverket en nyckelroll genom de olika s.k. 
fondsamordningsuppdrag som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att 
ansvara för. 
 
De tre program som öronmärkt medel hanterar stadsutvecklingsfrågan på 
olika sätt. I Skåne-Blekinge innehåller programmet ett insatsområde för 
hållbar stadsutveckling, i Västsverige ska området preciseras i en 
sektorsövergripande strategi och i Stockholm räknas hela programmet 
som insats för hållbar stadsutveckling. Programmen preciserar vilka 
städer som omfattas av insatser. I Skåne-Blekinge är det Malmö och i 
Västsverige är det Göteborgs stad. I Stockholm är det samtliga 26 
kommuner i länet. 
 
Hållbar stadsutveckling operationaliseras i programmen med hjälp av 
tematiskt mål 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
samt tematiskt mål 3 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora 
företag. Programmen arbetar även med tematiskt mål 4 - Stödja 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.  
 
I programperioden 2014–2020  kommer löpande utvärdering fortsatt att 
bedrivas. Hållbar stadsutveckling kommer att vara ett av de teman som 
fokuseras i arbetet. En fortsatt kunskapsproduktion kommer att ske. Med 
syfte att förmedla och synligöra kunskap och erfarenheter kommer 
konferenser att anordnas. Dessa kommer bl.a. att syfta till att sprida 
erfarenheter och kunskap om arbetet med de regionala 
strukturfondsprogrammen och, i detta fall, hållbar stadsutveckling. Såväl 
kunskapsproduktionen som spridningen av kunskapen utgör delar av ett 
kunskaps- och lärandestöd för hållbar stadsutveckling.  

Programmet miljödriven tillväxt 
Tillväxtverkets roll inom miljöteknikområdet, dels vara en tydlig aktör 
gentemot små och medelstora företag för att utveckla konkurrenskraft på 
nationella och internationella marknader. Arbetet resulterade till 
lanseringen av ”Swedish Cleantech”, en finansierings- och 
rådgivningsguide på webben som riktar sig till svenska 
miljöteknikföretag. Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till 
utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. 
Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och 
intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer och drivs av 
Tillväxtverket Guiden är indelad på verksamhetsområden som ”hållbart 
byggande” och ”hållbara transporter”, områden med tydliga kopplingar 
och applikationer inom stadsutveckling. 

Programmet tillväxtskapande samhällsplanering 
Tillväxtskapande samhällsplanering är Tillväxtverkets operativa 
verksamhet för kunskapsutveckling, samarbete och utvecklingsprojekt 
inom området samhällsplanering och näringslivsutveckling. Genom 
programmet får lokala och regionala aktörer möjlighet att utveckla och 
stärka sitt arbete för tillväxt och attraktivitet. Det handlar till stor del om 
att mobilisera och samla aktörer, etablera samarbeten och utveckla 
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metoder som gör det möjligt att framgångsrikt driva strategiska 
utvecklingsprojekt. 
 
Sverige behöver konkurrenskraftiga företag. Hur konkurrenskraftiga de är 
beror i hög grad på företagen själva. Av stor vikt är dock också den miljö 
som företagen verkar i vilka ramvillkor och resurser som finns att tillgå 
på den plats där de bedriver sin verksamhet. För tillväxt krävs planering. 
Planeringen och utformningen av den fysiska miljön i en region är allt 
mer sammankopplad med det lokala och regionala tillväxtarbetet. Den 
nationella planeringen på övergripande nivå måste gå hand i hand med 
regionala utvecklingsstrategier och lokal fysisk planering.  

Tillväxtverkets regionala strategiska arbete 
Sveriges 21 regioner är olika. För att ta vara på varje regions unika behov 
arbetar Tillväxtverket med en metod för strategiskt regionarbete. 
Tillväxtverkets stöd till regionerna handlar om såväl samverkan som 
finansiering och kunskap. Genom ett löpande strategiskt samarbete med 
regionalt utvecklingsansvariga aktörer samlas regionens behov och 
matchas med från Tillväxtverket med kunskap, nätverk och finansiering. 
De regionalt utvecklingsansvariga i respektive region träffar löpande 
Tillväxtverkets tre regionchefer. Genom en gemensam uppfattning om en 
tydlig och gemensam bild kring regionens behov kommer över åren olika 
regionala strategiska samarbeten att inledas i form av projekt, 
kunskapsprocesser eller nätverksbyggande. Behoven kan till exempel 
handla om att regionen behöver skapa innovativa miljöer eller bättre 
samarbete mellan företagen och universiteten i regionen. Insatser för 
hållbar stadsutveckling kommer att vara ett av de ämnen som kommer att 
beröras i detta arbete. 

Tillväxtverkets fortsatta prioriteringar inom plattformsuppdraget 
Tillväxtverket kommer under programperioden 2014-2020, utifrån givna 
regeringsuppdrag rörande hållbar stadsutveckling, att arbeta med 
information, rådgivning, kunskaps- och metodstöd, uppföljning, 
utvärdering samt handläggning av ansökningar/förfrågningar/projekt. 
Tillväxtverket kommer även generellt att verka för att stärka 
kunskapsutveckling, främja lärande och erfarenhetsutbyte om hållbar 
stadsutveckling mellan nationella och europeiska insatser inom 
sammanhållningspolitiken samt de nationellt givna och bedrivna 
verksamheterna för att stärka svenska företags konkurrenskraft.  
 
Upparbetade kunskaper, erfarenheter och lärdomar kommer att spridas 
såväl regionalt som nationellt till berörda målgrupper. Insatser/projekt 
som berör Boverkets, Naturvårdsverkets, Trafikverkets och/eller 
Energimyndighetens verksamhetsområden kommer att löpande 
identifieras, summeras och föras vidare till berörda myndigheter. Detta 
kommer att ske såväl i samband med arbetsgruppsmöten inom 
plattformsuppdraget, löpande i myndighetssamverkan som vid 
plattformsmötena och det årliga konventet. Tillväxtverket ansvarar under 
2015 för plattformsmötet ”Ekonomiska förutsättningar”, planerat 
konferensdatum 29 oktober. 
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Tillväxtverkets HSU-team har under hösten 2014 lyssnat av 
förväntningar från framför allt lokala aktörer/intressenter rörande 
förväntan/önskemål om ett ”stöd” för arbete med hållbar stadsutveckling.  
 
Följande har bl.a. framkommit: 
• Samordning mellan myndigheterna  
• utveckla möjligheterna att använda Urbact 
• Stöd med ”innovationstänket” 
• Smart cities, hur få ihop delarna?  
• Koppling till EUs Horisontprogram som har fokus på 

samhällsutveckling.  
• Behov av nya, parallella indikatorer 
• Spridning av goda exempel 
• Fortsatt stöd avseende hantering av den sektorsövergripande planen  
• Metod- och kunskapsstöd stöd till projektledare  
• Lärprocesser till SFP mm 
• Medverka till att det blir bra projekt  
• Upphandlingsstöd  
• Stöd till styrgrupper 
• Gemensam ”följeforskning” för ESF och Eruf HSU-projekt. 
 
Myndighetsgemensamma frågeställningar som Tillväxtverket identifierar 
i dialog med olika projekt och projektaktörer inom 
strukturfondsprogrammen kommer bl.a. att lyftas av Tillväxtverket vid de 
myndighetsgemensamma mötena i M-gruppen. Plattformens digitala 
kontaktpunkt (http://www.hallbarstad.se) kommer tillsammans med 
Tillväxtverkets egen hemsida för strukturfonderna att vara en viktig del i 
detta arbete. Bra projektexempel och metoder kommer att lyftas fram och 
synliggöras på dessa webbplatser. 
 
Tillväxtverket har inom ramen för regeringsuppdraget medverkat vid de 
olika träningsseminarier som den nationella spridningspunkten för 
URBACT-programmet arrangerat för svenska URBACT-parter. 
Tillväxtverket har även deltagit i erfarenhetsutbyte mellan de olika 
nordiska URBACT-projektparterna. Den nationella spridningspunkten för 
URBACT-programmet i Sverige har under föregående programperiod 
vart förlagd till Malmö stad. Tillväxtverket avser fortsatt att på olika sätt 
bistå svenska parter inom Urbact-programmet och bidra till att 
länka/förmedla erfarenhet från hållbar stadsutveckling i andra europeiska 
länder. 
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Trafikverket 

Nätverk och forum 
Redovisningen nedan är exempel på olika nätverk och forum, samt 
aktiviteter, uppdrag där frågor om utveckling och planering av 
transportsystemet ingår. 

Nationella och regionala persontransportråd 
Persontransportråden är forum för dialog med våra samverkanspartners 
och kunder för att diskutera gemensamma frågor och tillståndet i 
transportsystemet med fokus på personresor. I råden ingår bl.a. SKL, 
Svensk kollektivtrafik, representanter för branschorganisationer för 
tågoperatörer, buss- och taxiföretag, flyg, cykel, MC och moped, men 
också resenärsföreträdare. I de regionala råden tillkommer också de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länsstyrelse/regionförbund och 
trafikbolag.  

Näringsliv och regionala godstransportråd 
Rådens syfte är att utifrån den verksamhet Trafikverket ansvarar för, 
genom dialog åstadkomma bättre förutsättningar för näringslivets 
transporter. I råden ingår bl.a. SKL, representanter för 
branschorganisationer för åkerier, tågoperatörer, hamnar, flyg, 
skogsindustrin. I de regionala råden tillkommer också handelskammare, 
enskilda företag och akademien. 
 
Storstadsforum 
Forum för strategisk dialog och erfarenhetsutbyte om utveckling av 
transportsystemet och dess koppling till bl.a. kollektivtrafikutveckling 
och bebyggelseplanering i storstäderna. I forumet ingår trafikdirektörer i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Nationella cykelrådet 
Rådets uppgift är att utgöra en arena för samverkan, förankring, 
erfarenhetsutbyte inom cyklingsområdet. I rådet ingår andra myndigheter, 
kommuner, branschorganisationer. 
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Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning (RTAF)  
Rådet är ett forum för erfarenhetsutbyte och samråd i strategiskt viktiga 
frågor inom området. I rådet ingår andra representanter från 
handikapporganisationer, myndigheter, SKL, branschorganisationer.   
 
Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik  
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena 
för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Där kan vi diskutera 
gemensamma frågeställningar och problem, vilket underlättar hantering 
av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar. I partnersamverkan 
ingår nationella branschorganisationer, Jernhusen och Trafikverket. 
 
Svenska stadskärnor 
Föreningen har en viktig uppgift att driva stadskärnornas frågor och 
skapa nätverk för cityföreningar. Föreningen utbildar, stödjer, påverkar 
och inspirerar städer, orter och handelsplatser. I föreningen ingår 
myndigheter, SKL, branschorganisationer för handel, fastighetsägare och 
städer.  
 
KOMEXP 
Nätverk för samverkan om regionala planer för transportinfrastruktur 
(länsplaner). I nätverket ingår regionala kommunikationsexperter och 
Trafikverket. 
 
Arkitekturråd 
Rådets uppgift är att bistå med kunskaper och synpunkter på frågor där 
verksamheten eller projekt behöver kompletteras med breddad kompetens 
eller belysas från andra utgångspunkter än de vedertagna. Rådet består av 
en fristående grupp experter. 
 
Gruppen för nationell samverkan inom trafiksäkerhetsområdet, väg 
Arena mellan viktiga aktörer för utbyte av kunskap och koordinering av 
verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet i syfte att förverkliga 
Nollvisionen. I gruppen deltar flera andra myndigheter, försäkringsbolag, 
fordonstillverkare och organisationer. 
 
Nätverket Samhällsbyggarna 
Nätverket arbetar med att hitta nya sätt att nå fler med information om 
alla spännande möjligheter inom samhällsbyggandet. Delar av sektorn har 
i dag svårigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens. 
Kompetensbrist inom ett område drabbar övriga delar av sektorn på olika 
sätt. En annan utgångspunkt för samverkan är skolvärldens och sektorns 
svårigheter att utbilda för de reella behov som finns på arbetsmarknaden. 
I nätverket ingår både myndigheter och branschorganisationer. 
 
Mistra Urban Futures  
Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för forskning och 
kunskapsproduktion, med syfte att bli världsledande inom kunskaper för 



24 Nuläget i fem myndigheters arbete med hållbar stadsutveckling 

hållbar stadsutveckling, i såväl teori som praktik. Genom att söka nya 
ansatser och metoder för kunskapsproduktion, bidrar centrumet med 
verktyg för att kunna förverkliga sådana lösningar 
 
Nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom 
transporteffektivitet (CLOSER)  
Closer är en nationell arena för forskning, utveckling och innovation 
inom transporteffektivitet. Closer erbjuder en neutral innovations- och 
demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar 
för ökad transporteffektivitet. 
 
Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG)  
Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska 
vägarna ska vara klimatneutrala. Projektet arbetar med åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen. I KNEG deltar transportbranschen, 
akademien och Trafikverket. 
 
SIS Samordningsgrupp Smarta och hållbara städer och samhällen 
SIS har tagit initiativ till standards för Hållbara och Smarta städer och ett 
flertal aktörer är engagerade i en samordningsgrupp för att verka för 
standards inom området. SIS initiativ har kopplingar till EU-initiativet 
Smart Sustainable Cities and Communities som bedriver ett 
standardiseringsarbete på europanivå.  
 
European Platform on Mobility Management (EPOMM) 
Föreningens mål är att fungera som kunskapsnod/arena för mobility 
management (MM) och att sprida MM som metod. Föreningen främjar 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan politiker, beslutsfattare, experter. 
EPOMM är också ett kunskapsnätverk med människor och länder. I 
föreningen ingår svenska kommuner. Idag deltar 12 europeiska länder i 
föreningen. 
 
Regionala och lokala nätverk 
Trafikverket deltar också i en rad andra regionala och lokala nätverk, t ex 
Trafikstrategier i norra Sverige (TRANA).  
 

Pågående och planerade aktiviteter 
Inom Trafikverkets verksamhet pågår eller planeras aktiviteter där frågor 
om stadsutveckling har eller kommer få stor betydelse. 

 
Regeringsuppdrag 
Trafikverket har flera regeringsuppdrag där stadsutveckling är en viktig 
del. Här kan nämnas Uppdrag om stadsmiljöavtal, Strategi för god 
bebyggd miljö, Strategier för regional tillväxt. Ett uppdrag som 
rapporterats är Barn och unga i samhällsplaneringen som handlade om 
utveckling av dialogen med barn och unga. Inom Trafikverket tas 
resultatet av uppdraget in i våra ordinarie processer för 
åtgärdsvalsstudier.  
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Långsiktig infrastrukturplanering - Nationell plan 
Planera, projektera och genomföra åtgärder för utveckling av 
transportsystemet. Trafikverket tar också fram och lämnar underlag till 
upprättandet av de regionala planerna (länsplaner). 
 
Samhällsplanering nationellt, regionalt och lokalt 
Samverkan och dialog med städer, kommuner, regioner, näringsliv, 
regionala kollektivtrafikmyndigheter om behov och förutsättningar för 
utveckling och underhåll av transportsystemet. I arbetet ingår förutom 
samverkan och dialog, även utveckling av verktyg och metoder. Ett 
exempel är Trafik för en attraktiv stad (TRAST), som tagits fram i 
samarbete med SKL. Ett annat exempel är handbok för vägar och gators 
utformning (VGU). Projektet Den Goda Staden är avslutat och har 
resulterat i att genom samarbete utveckla gemensam kunskap och 
erfarenhet inom området stadsutveckling och transporter, för att ta sig 
förbi hinder och svårigheter. Projektet har utgått från konkreta delprojekt 
i de tre kommunerna och har där identifierat kunskapsbehov. Seminarier 
och kunskapsrapporter är viktiga för att sprida den kunskap som projektet 
har genererat Ytterligare aktiviteter som pågår är en handbok Den 
gångbara staden som innehåller exempel på hur kommuner arbetar med 
sin planering för ökad gångtrafik. 
 
Transportsystemet i samhällsplanering – Trafikverkets underlagsmaterial 
för tillämpning av PBL och 3-5 kap MB.  
 
Handlingsprogram för arkitektur 
Syftet med handlingsprogrammet är att utveckla god arkitektur i väg- och 
järnvägsmiljöer. Programmet utgår från regeringsuppdrag om 
Arkitekturpolitik.  
 
Annan verksamhet med koppling till stadsutveckling 
Inom Trafikverket pågår en mängd aktiviteter som syftar till att ta fram 
analyser, fakta, kunskap, åtgärdsförslag mm. Flera av dessa aktiviteter 
kan ha eller har betydelse också för arbetet med en stadsutveckling som 
är hållbar. Några exempel på verksamhet är: 
 
• Stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras arbete med 

trafikförsörjningsprogram 
• Reviderad vägledning för trafikförsörjningsprogram (samarbete med 

SKL) 
• Stationshandbok 
• Strategi och handlingsplan för ökad säker cykling 
• Åtgärdsprogram enligt omgivningsbullerdirektivet 
• Färdplan för klimat- och energikrav. 
• Intern riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse 
• Vägar och gators utformning (VGU). 
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Forskning och innovation (FOI) 
Trafikverket styr sin FOI dels genom en strategi, dels genom en plan med 
sju portföljer för pågående program och projekt. Styrningen tar sin 
utgångspunkt i Trafikverkets strategiska utmaningar: 

 
1. Ett energieffektivt transportsystem 
2. Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 
3. Effektiva transportkedjor för näringslivet 
4. Robust och tillförlitlig infrastruktur 
5. Mer nytta för pengarna 
6. Trafikverket – en modern myndighet 
7. Strategiska initiativ. 

 
FOI kopplat till utmaningar i städerna finns i flera portföljer, men är 
tydligare i några av portföljerna. I portfölj 2 - ”Storstadsutmaningen”, 
ingår bl.a. att integrera transportfrågor i stads- och regionutveckling. Här 
deltar Trafikverket bl.a. i projekt inom ramen för Mistra Urban Futures,  
t.ex. Urbana stationssamhällen. Andra områden är Integrerad planering – 
staden och dess transportsystem. I samma portfölj finns också 
målområdet att Stimulera utveckling som bidrar till förbättrad och 
effektiv citylogistik. Här ingår bl.a. projekt för att utveckla 
planeringsmetodik för gods i tätort, metoder för planering av nya 
logistiknoder i storstäder samt att ta fram samordnade system för 
varutransporter inom, till och från storstäder som stödjer transportsnål 
samhällsplanering. Portföljen innehåller också målområdet att Bidra till 
att förbättra kapaciteten och tillförlitligheten i kollektivtrafiken. En viktig 
satsning inom detta område är etablering av K2 – kunskapscentrum för 
kollektivtrafik och den fortsatta satsningen på FOI de kommande åren. 
Ytterligare ett målområde är att underlätta för människor att gå och cykla.  
 
I FOI portfölj 5 – Mer nytta för pengarna, återfinns målområdet 
Effektivare samt samordnad och trafikslagsövergripande planering. Här 
handlar det om att utveckla metoder och underlag för 
planeringsprocesserna så att optimala åtgärder ur ett samhällsperspektiv 
kan föreslås och väljas samt att öka kunskapen om hur styrmedel kan 
användas för ett mer effektivt utnyttjande av transportsystemet. 
 
FOI portfölj 7 – Strategiskt initiativ. I portfölj 7 finns målområdet 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – FFI som fokuserar på 
Trafikverkets del i systemnivån och gränssnittet/samspelet mellan fordon 
och infrastruktur, t ex sammodalitet i kombination med elektrisk 
framdrift. I portföljen ingår också målområdet Hänsynsmålen och en 
integrerad transportpolitisk målbild där det handlar om att analysera och 
initiera strategisk FOI som behövs för att vidareutveckla faktaunderlag, 
metoder och verktyg som hanterar förändringar i transportsystemet i 
enlighet med målen för såväl tillgänglighet och säkerhet, miljö och hälsa. 
 
Den attraktiva regionen (DAR) 
DAR är ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en 
samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, 
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miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Projektet fokuserar på ett 
förbättrat samspel mellan de olika parterna i planeringsprocessen för att 
hitta effektiva åtgärder. 
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