
Delegationen för hållbara städer

Regeringens uppdrag att:

• Vara nationell arena för utveckling av hållbara städer

• Hantera ett ekonomiskt stöd

Delegationen tillsatt för tiden september 2008 till 
december 2012



Ålidhem i Umeå

•Miljonprogramsområde

•Skyltfönster för byggande och 
energiåtgärder i kallt klimat

•Halverad energianvändning

•Lokalt producerad energi 

•Medborgardialoger 

•Genomfartsled blir stadsgata

•Inglasad vinterträdgård ny 
mötesplats



Kvarteret Fullriggaren i Malmö

•Sveriges största område med 
passiv- och lågenergihus

•Nära samarbete med byggherrar i 
tidigt skede av planeringsprocessen

• Biogasproduktion från organiskt 
avfall

•Medlemskap i bilpool för alla 
boende

•Växtodling på väggar och tak

•Rosengårdsstråket binder samman 
Rosengård och Västra hamnen 



Stockholm - Hållbara Järva!

•Miljonprogramsområde

•Industriella metoder och produkter 
för energieffektivisering

•Stora möjligheter till överförbarhet

•Förnybar energi från solceller på 
balkongräcken, fasader och tak

•Åtgärder för ett mer hållbart 
resande – cykeln i fokus

•Ökad delaktighet

•Utvärdering tillsammans med KTH 



”Mitt gröna kvarter” - Örebrobostäder

•Miljonprogramsområde - Vivalla
•Halvera energianvändningen
•Återanvända energi i lokalt 
värmesystem
•Producera förnybar energi
•Bil- och cykelpool
•Ny gatustruktur för minskat 
bilåkande 
•Stärka kvartersidentiteten 
•Boendebyggande



Nya Krokslätt i Mölndal

•Genomförs av företaget KB 
Kreativiteten

•Förtätning och ombyggnad i 
kulturhistorisk fabriksmiljö

•Nybyggnad av bostäder och 
kontor med klimatanpassad 
arkitektur

•Utvinning kyla och värme i 
bergrum

•Smarta IT-tjänster

•Klimatsmart livsstil



Fokus nya uppdraget

• Följa, stödja och utgöra mötesplats för projekt för 
hållbara städer 

• Redovisa erfarenheter och goda exempel 

• Främja arbetet med miljöteknikutveckling och export 

• Stärka den sociala dimensionen i hållbar 
stadsutveckling 

• Främja samverkan kring forskning och utveckling 

• Identifiera hinder för hållbar stadsutveckling 



Nytt ekonomiskt stöd

Totalt 19 Mkr år 2011. Ekonomiskt stöd även 2012.

PLANERINGSPROJEKT
• förstudier
• programskrivning
• sektorsövergripande planering
• processutveckling
• informationsinsatser

Direkta insatser eller underlag för framtida insatser

Sista ansökningsdag 13 juni 2011



Slutsatser hittills

• Städer måste gå före och är en del av lösningen på 
klimathotet

• Den samlande arenan behövs

• Det statliga stödet ger hävstångseffekt i flera led och 
genererar klimatnytta

• Det är en politisk uppgift att formulera visioner och 
ta ledningen i arbetet för hållbar stadsutveckling

• Integrerad planering på ett tidigt stadium med 
samverkan över sektorsgränserna är avgörande



• Några få svenska kommuner har fungerande former 
för integrerad planering där de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekterna ges utrymme 

• Den sociala dimensionen bör få ökat utrymme i 
arbetet med hållbar stadsutveckling

• Bra samverkan mellan kommuner och näringsliv i 
stadsbyggnadsprojekt ger bättre slutresultat

• Verktyg och metoder för samverkan, deltagande och 
inflytande behöver användas i större utsträckning



• Att hitta synergier mellan olika tekniska lösningar är 
oftast det mest innovativa

• Hela kedjan av kunskapsutveckling inom hållbar 
stadsutveckling behöver stärkas 

• Sverige kan ha en fortsatt roll som föregångsland och 
exportör av kunskap och teknik i ett globalt 
sammanhang



www.hallbarastader.gov.se


