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IQ Samhällsbyggnads PM till rundabordssamtal Levande Städer – 
Ren Luft och Hållbara Transporter 2017-04-21 
IQ Samhällsbyggnad har beretts tillfälle att lämna inspel till Miljöminister Karolina Skogs 
rundabordssamtal inför skrivelsen Levande Städer – Ren Luft och Hållbara Transporter som 
kommer hållas i Norrköping den 21 april 2017.  

 

IQ Samhällsbyggnads övergripande synpunkter  
IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en frontposition inom hållbart samhällsbyggande. Vi är en 
medlemsorganisation med ett hundratal medlemsorganisationer som syftar till att stärka 
samhällsbyggnadssektorn genom forskning och innovation. Vi driver frågor som är värdefulla 
för hela sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan 
näringsliv, politik och akademi.   

Vi välkomnar initiativet med en skrivelse för att lyfta fram och ge tydligare förutsättningar för 
städerna att gå före i omställningsarbetet för hållbar stadsutveckling – miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt. Vi anser att det behövs en god samverkan och samordning mellan alla aktörer i 
samhällsbyggnadsområdet och en kraftsamling mellan flera politikområden få att åstadkomma 
hållbar och långsiktig stadsutveckling på riktigt.  

Formandet och omhändertagande av den byggda miljön och dess transportsystem spelar en 
central roll för samhällets möjligheter att möta stora, snabba och utmanande förändringar som 
urbanisering, segregation, åldrande befolkning, klimatförändringar med mera. Vi föreslår att 
skrivelsen med avseende på ett hållbart transportsystem tar fokus på nedanstående delar: 

• Betona samverkan och samordning mellan alla aktörer i samhällsbyggandet 
• Öka satsningarna på långsiktig forskning och innovation och lägg särskilt fokus på 

nyttiggörande 
• Ge stöd till test, demonstration och experiment 
• Satsa på det offentliga som första kund 

 

Betona samverkan och samordning mellan alla aktörer i samhällsbyggandet 
För att möta de samhällsutmaningar som ligger framför oss och skapa levande städer krävs god 
samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Transportfrågorna är 
komplexa och kräver god samverkan med många involverade parter redan under 
planeringsstadiet för att åstadkomma god och hållbar mobilitet.  
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Öka satsningarna på långsiktig forskning och innovation 
IQ Samhällsbyggnad understryker vikten av att det stöd som finns för forskning och innovation 
är långsiktigt och bygger på relevans. Exempel på dessa är bland andra FFI (Fordonsstrategisk 
forskning och innovation), K2 och VTI. Vi förordar att breda satsningar i samverkan med 
befintliga forskningsfinansiärer utvecklas, som kombinerar hållbart samhällsbyggande och god 
mobilitet. De strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, Smart Sustainable Cities och 
Smart Built Environment är goda exempel på detta. Vi vill också se att det avsätts medel för 
nyttiggörande av forskningsresultat. 

 

Öka stödet till test, demonstration och experiment 
Vi vill också lyfta fram att framtidens städer och dess transportsystem bäst utvecklas genom en 
mångfald av experiment, och i samverkan med olika brukargrupper. Här krävs också flexibla 
former och regelverk för att komma fram till goda exempel och lösningar.  

 

Satsa på det offentliga som föregångare  
Vi anser att forskning med fokus på kommuners och regioners bidrag till att skapa långsiktigt 
hållbara livsmiljöer bör stärkas och ges resurser. Redan i planeringsfaserna behövs en god 
samverkan för att skapa goda livsmiljöer med god mobilitet, och organisationsformer och 
regelverk bör främja detta. Insatser behövs för att stärka kommuners förutsättningar att 
medverka i forskning, själva initiera forskning och utveckla långsiktig samverkan med FoI-
aktörer.  

Vi föreslår vidare att den offentliga sektorns starka roll som beställare för att tillämpa nya 
upphandlingsformer och anamma nya innovationer som första kund lyfts fram och betonas 
ytterligare. Vi ser gärna ett breddat uppdrag till myndigheter att stödja användandet av 
innovationer, exempelvis som föregångare i upphandlingar och som ”första kund” använda ny 
teknik och nya lösningar. Vidare understryker vi vikten av att beställa funktioner snarare än 
specifika lösningar. 

 

 

 

Eva Schelin 
VD, IQ Samhällsbyggnad  
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