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Uppdrag

Om Boverket
Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 
hushållning  med mark- och vattenområden, fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering. 

Boverket har kontor i Karlskrona och Stockholm och på myndigheten 
arbetar ca 250 personer med kompetens inom bland annat 
samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. 

Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga 
stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.



Utmaningar

Aktuella frågor
• De nationella och globala miljömålen – kopplingen till Agenda 2030

och New Urban Agenda

• Många står utanför bostadsmarknaden

• Verktyg och åtgärder:
• Boverkets byggbehovsprognos 
• Nya arbetssätt, utveckling och innovationer

PBL kompetens och PBL kunskapsbanken viktiga verktyg i detta arbete

• Fokus på stöd för ökad innovation och utveckling och ökat 
bostadsbyggande

• Digitalisering av plan- och byggprocessen



På gång inom Boverket - några projekt 
som kan kopplas till/dra nytta av De Code

• Plattformen för hållbara städer 
• PBL Kompetens
• Sammanhållen fysisk planeringsprocess 
• Samskapande planering
• Smarta städer
• Arkitektur och gestaltning
• Livscykelanalyser för bygg- och fastighetssektorn
• Styrmedel för ett hållbart byggande, t.ex. LOU



Hur tänker vi om De Code?

 Boverkets kärnverksamhet handlar om planering och 
byggande där samverkan, dialog och processtyrning-
/ledning är centrala frågor för kvalitativt byggande –
forskning och utveckling.

 Hur kan erfarenheter, lärdomar och kunskap från De 
Code komma till nytta i de uppdrag och projekt som 
Boverket driver?

 Hur kan Boverket vara en kanal bland annat genom 
Plattformen, PBL Kompetens och Kunskapsbanken för 
att sprida erfarenheter och ny kunskap från De Code?

 Vara lyhörd för hur PBL systemet fungerar och kan 
utvecklas utifrån ambitionen och behovet att PBL ska 
ge möjlighet till en kreativ och inkluderande 
planerings- och byggprocess med relevanta aktörer.



Plattform för hållbar stadsutveckling
Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,
Tillväxtverket och Trafikverket ska upprätta och förvalta en plattform för 
frågor om hållbar stadsutveckling. Boverket har samordningsansvaret.

Syfte: ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling,
kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. 
Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala
strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.



Mål
Plattformen ska öka den tvärsektoriella samverkan
för att möta städernas, tätorternas och
stadsregionernas olika förutsättningar och behov i
syfte att driva på deras hållbara utveckling. 
Detta görs genom att Plattformen erbjuder
befintliga och nya mötesplatser. 

”Faciliterar – koordinerar – utvecklar”



Plattformen är en mötesplats!

Turné 

Fysiska möten

Webbplatsen 
”Hållbar Stad”
Seminarier

Workshops
NyhetsbrevBloggar



Inriktning och prioritering 2017
• Plattformens långsiktiga strategiska inriktning 

kopplas tydligare mot Agenda 2030 och mål 11.

• Villkor för att bo och leva i en hållbar stad
De villkor som togs fram under Plattformsdagarna 2016 
vidareutvecklas i dialog med relevanta aktörer under året. 
Villkoren kan utgöra ett av flera underlag till  ett förslag till 
nationellt mål för hållbar stadsutveckling. 

• Stöd - Samordning av finansiering och spridning av 
projektresultat 

• FoI - Forskning, utveckling och innovationer

• Omvärld – Internationell satsning och 
erfarenhetsutbyte
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