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Agenda Livsmiljö
- en innovationsstrategi för ökat 
bostadsbyggande med social och 
ekologisk hållbarhet. 

Agendans inriktning



Agenda Livsmiljö är avsedd att 
fungera som ett ramverk för 
samverkan kring 
innovationsprojekt inom 
samhällsbyggnadsområdet med 
fokus på:

Agendans inriktning

1. Platsförankring av hållbarhetsmålen.
2. Affärsmodeller som bygger på samhällsnytta.
3. System för integrerande styrning mellan politik och marknad.
4. Tjänster med stöd av digitalisering för ökat medskapande. 
5. Rumsligt gestaltade helhetskoncept för hållbara livsmiljöer. 



5 Rumsligt gestaltade helhetskoncept för hållbara livsmiljöer

Planprisnomineringar 
2016



Mål för agenda livsmiljö 2025

1. Trovärdig forskningsgrund. 

2. Kompetens att styra integrerande processer.

3. Enkelt för medborgarna att leva hållbart.

4. Innovationsstöd till rumsliga helhetskoncept.

5. Halverad utvecklingstid för innovationer.

6. Exportframgång för tjänster och system.

5. Strategi för kunskapsutvecklingen



Innovationsstrategi  

Utgå från en specifik plats och användare 
genom:

1. Effektstyrda kommunala markanvisningar som kräver 
innovativ samverkan.

2. Strukturplanering med stöd av dialogplattformar för 
gemensam kunskapsuppbyggnad i kommunerna. 

3. Planberedskap för små byggherrar och arkitekter som 
bygger i egen regi. 

4. Demo områden med dispens för experimentellt 
bostadsbyggande. 

5. Delat risktagande för investeringar i gemensamma 
anläggningar. 

6. Arkitekttävlingar som öppnar för nya systemlösningar. 



Decodes huvudfokus:   

Processtyrning för stadsutvecklingsprojekts 
tidiga skeden 

1. Organisation av ett projekts ledning, bemanning och 
hållbarhetssamordning.

2. Samverkan mellan projektets medverkande aktörer.

3. Delaktighet genom inkludering av medborgares och 
lokala aktörers intressen. 



Agenda Livsmiljö är avsedd att 
fungera som ett ramverk för 
samverkan kring 
innovationsprojekt inom 
samhällsbyggnadsområdet med 
fokus på:

Agendans inriktning

1. Platsförankring av hållbarhetsmålen.
2. Affärsmodeller som bygger på samhällsnytta. ??? 

Samverkan???
3. System för integrerande styrning mellan politik och marknad.
4. Tjänster med stöd av digitalisering för ökat medskapande. 
5. Rumsligt gestaltade helhetskoncept för hållbara livsmiljöer. 



2 Affärsmodeller som bygger på samhällsnytta



Exempel Symbio City

3 System för integrerande styrning mellan politik och 
marknad



4. Tjänster med stöd av digitalisering för ökat medskapande. 

Byggherrar
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