
 
 
 
  

 
Skrivelse angående hållbar stadsutveckling som ett strategiskt 
forsknings- och innovationsområde i kommande ramverk för 
forskning och innovation på svensk och europeisk nivå     
 
Undertecknande myndigheter och organisationer har lämnat in egna 
förslag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 
med särskilda prioriteringar.  
 
Vi vill med denna skrivelse understryka hållbar stadsutveckling som en 
viktig uppgift för den framtida forskningen i såväl Sverige som på 
europeisk nivå.  
 
Utgångspunkten är att de stora samhällsutmaningarna i svenskt och 
globalt perspektiv finns i våra städer. Av Europas befolkning lever nu 80 
procent i urbana miljöer. Städerna i Europa står för omkring 75 procent 
av all energianvändning och producerar klimatpåverkande växthusgaser i 
samma storleksordning. På global nivå lever mer än halva befolkningen i 
städer och den urbana befolkningen väntas fördubblas inom 30 år.  
 
Samhällsutmaningarna koncentreras i städerna, men i städerna finns 
också goda förutsättningar att lösa problemen. Det är vår gemensamma 
slutsats att detta kräver integrerade tvärsektoriella och tillämpade 
angreppssätt i forskning och innovation med tydligt användarperspektiv.  
 
Städernas betydelse bör återspeglas i svenska och europeiska 
forskningssatsningar. Viktiga initiativ har tagits under senare år av 
svenska forskningsfinansiärer och av den svenska regeringen bl.a. genom 
tillsättandet av Delegationen för hållbara städer och genom ett uppdrag 
om samverkan till fyra miljö- och kulturmyndigheter1. Mistra Urban 
Futures i Göteborg, Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation, 
Energimyndighetens Uthållig kommun samt Trafikverkets, SKLs och 

                                                 
1 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet fick den 10 september 2009 i 

uppdrag av regeringen att samverka för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) 

Uppdraget avrapporterades 1 mars 2011. 
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Boverkets gemensamma satsning Den goda staden är inslag i en intressant 
utveckling. Fortsatta satsningar är nödvändiga.  
 
Delegationen för hållbara städer har sedan 2009 återkommande bjudit in 
berörda offentliga forskningsfinansiärer för att diskutera 
forskningsbehov och möjligheter till samlad finansiering. Ett viktigt 
resultat av detta arbete är ökad samordning bland annat genom en 
gemensam utlysning2. IQ Samhällsbyggnad har deltagit i dessa möten 
men även mobiliserat samhällsbyggnadsbranschens aktörer inför en 
satsning på ett kunskapslyft och ökade forskningsinsatser.    
 
Ansvaret för stadsutvecklingsfrågorna delas av många 
forskningsfinansiärer, men är inte någon finansiärs primära fokusområde. 
Vi menar därför att det krävs fortsatt samordning och ökade resurser.  
 
På europeisk nivå utgår en rad strategiarbeten från samhällsutmaningar. 
Detta gäller såväl EU:s strategi, EU 2020, Innovation Union och 
Horizons 20203, som är EU:s kommande ramprogram för forskning och 
innovation. De sex samhällsutmaningar som tas upp i Horizons 2020 
inbegriper många centrala aspekter av hållbar stadsutveckling för att 
främja smart, uthållig och inkluderande tillväxt. Men de är samtidigt i 
huvudsak sektoriellt uppbyggda vilket innebär att livsmedelsfrågor, 
transporter och hälsa behandlas var för sig. 
 
I städer är frågorna sammanflätade och komplexa. Därför är det viktigt 
att hållbar stadsutveckling förs fram som eget tema.  Erfarenheter från 
det sjunde ramprogrammet, där stadsutvecklingsfrågor spridits ut mellan 
olika temaområden, är att ett forskningsområde som inte har en egen 
hemvist i form av ett eget tema löper en osäker tillvaro. Tilldelningen av 
medel är då helt beroende av kunskap och intresse hos enskilda 
handläggare och beslutsfattare.  
 
Det är därför ytterst angeläget att stadsutvecklingsfrågorna får en tydligt 
uttalad och befäst position i Horizons 2020, antingen som en egen 
samhällsutmaning eller som ett prioriterat tvärgående tema.    
 
Strävan efter samordning och kraftsamling på europeisk nivå medför 
positiva förstärkningseffekter där forskningsområden och teman som 
prioriteras i Horizons 2020 även prioriteras i de skilda europeiska  
ländernas nationella satsningar och i gemensamma satsningar i form av 
Joint Programming Initiativ4. Det finns även motsvarande negativa 
förstärkningseffekter där forskningsområden som inte prioriteras i 

                                                 
2 Formas, Riksantikvarieämbete, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Banverket och Vägverket 

20100126 - Utlysning Samordnad stadsutveckling – en förutsättning för hållbarhet 
3 European Commission (2011) Horizons 2020 – The Framework Programme for Research and 

Innovation  
4 Syftet med Joint Programming Initiativ är att EU:s medlemsländer på frivillig basis ska samordna 

sin nationella forskningsfinansiering inom strategiska områden för att skapa en mer 
konkurrenskraftig och fokuserad forskning i Europa. Sverige medverkar genom Vinnova i det 

europeiska forskningssamverkansprojektet JPI Urban Europe med inriktning mot hållbar 

stadsutveckling.   
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Horizons 2020 har svårare att hävda sig i andra sammanhang. Svenska 
satsningar ökar samtidigt förutsättningarna för framgångsrikt svenskt 
deltagande i europeiska program. Det är därför ytterst angeläget att 
forsknings- och innovationsaktiviteter för hållbar stadsutveckling 
kommer in i en god cirkel där satsningar på svensk och europeisk nivå 
positivt kan förstärka varandra.  
 
Undertecknade vill sammanfattningsvis framhålla vikten av: 
 

 att den svenska regeringen lyfter området hållbar stadsutveckling i 
den kommande forsknings- och innovationspropositionen och 

 att den svenska regeringen verkar för att hållbar stadsutveckling 
lyfts fram explicit i förhandlingarna om Horizons 2020.  
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