F

ler än 6 av 10 svenskar anser att miljö
smarta lösningar är viktigast vid utveck
lingen av framtidens boende, enligt en
undersökning från Tieto. Det är något man
har tagit fasta på i HSB Living Lab i Johan
neberg Science Park vid Chalmers i Göteborg.
Sedan 1 juni bor här 28 personer, varav de flesta
är studenter. Genom sin livsföring bidrar de till
kunskap som kan forma framtidens boende. Huset
är nämligen inte bara ett bostadshus utan även en
arbetsplats för forskare från världens alla hörn.
Så gott som allt av det som händer i lägenheterna
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BARCELONABORNA

TAR ÖVER
GATORNA

TEXTER: PIA RUNFORS

FÖRSLAG
PÅ TRE
NYA LÄN

I slutet av juni överlämnade en
kommitté ett delbetänkande till
civilminister Ardalan Shekarabi.
Betänkandet innehåller förslag
på att bilda tre nya län för en
stark samhällsorganisation med
förutsättningar för att skapa
utveckling och välfärd i hela
landet. De nya län som föreslås
är Norrlands län, Svealands län
och Västra Götalands län.

STELLAN HERNER

Ett bostadshus med 2 000 sensorer som mäter allt som
händer – med riktiga människor som försökskaniner. Verkar
det suspekt? Inte alls. Det är ett världsunikt experimenthus
där forskare, med hjälp av de boende, tar fram nya och
hållbara sätt att bygga och bo.
– Det är både häftigt och kul, intygar Hampus Sandqvist,
en av de boende i HSB Living Lab.
mäts och registreras. Till exempel ska forskarna
ta reda på hur ett hållbart boende fungerar i fram
tidens energisystem, hur vi skapar smarta elnät
som samverkar med fjärrvärmenätet, hur förva
ringen kan bli mer effektiv och hur vi kan minska
hushållsavfallet.
Allt i huset handlar dock inte om elektronik
eller teknologi, utan det är också ett socialt labora
torium. Bland annat ska man undersöka hur
grannosämjans främsta näste, det vill säga tvätt
stugan, kan bli en trevlig mötesplats.
— Det är lite som att bo i ett forskningens Big

4/2016

NY TT!

HAMPUS SANDQVIST

NOTISER

— Det är lite som att bo
i ett forskningens Big
Brotherhus – men utan
kameror, säger studenten
Hampus Sandqvist.
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av
610

svenskar anser att miljösmarta
lösningar är viktigast vid
utvecklingen av framtidens
boende. Och 4 av 10 skulle vilja
producera, använda och sälja
vidare el tillsammans med sina
grannar.
Det visar en ny studie från
TNS-Sifo och Tieto.

DRÖMGRANNEN
MARK LEVENGOOD

REKORDSTOR ÖKNING
AV BOSTADSBYGGANDET

ARBETSKRAFT TILL BYGGBRANSCHEN

REGERINGEN UTREDER MER

FRAMTIDENS

Regeringen vill snabbutreda kom
petensen inom byggbranschen.
Målet är att identifiera var man har
brist på arbetskraft och även att
föreslå åtgärder som leder till att
fler kvinnor och nyanlända lockas
till branschen. Uppdraget kommer

Bostadsbristen är vår regions största tillväxthinder. Trots det är stora
områden längs spåren mellan Stockholm och Uppsala obebyggda. Här
finns en bostadspotential som vi inte har råd att avstå från. Det menar
Stockholms Handelskammare i rapporten ”Framtidens stationssam
hällen”. Den finns att ladda ner på www.chamber.se/rapporter

För andra året i rad har Mark
Levengood blivit utsedd till Sveri
ges önskegranne, alltså den person
som flest vill ha som granne. Hela
22 procent vill helst bo bredvid ho
nom, enligt en undersökning som
Hyresgästföreningen gjort med
hjälp av Novus där de svarande
har fått välja mellan 37 kända
svenskar.
Näst mest populär som granne
är den före detta ishockeyspelaren
Peter Forsberg som får 18 procent

av rösterna. Förra årets tvåa, kron
prinsessan Victoria, halkar ner till
en fjärdeplats (16 procent) men
slår ändå sin far kung Carl Gustaf
med hästlängder. God trea, med
17 procent, är författaren Jonas
Gardell, som inte ens fanns med
på tio i topp förra året.
Mark Levengoods popularitet
är allra störst hos kvinnorna,
30 procent vill ha honom som
granne jämfört med 15 procent av
männen.

även att ge oss en övergripande bild
av pågående insatser och vad som
måste göras för att kunna stimulera
bostadsbyggandet.
Uppdraget ska vara klart redan
20 december 2016.

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under
första halvåret. Det är en ökning med 44 procent jämfört med
samma period 2015 då 23 620 lägenheter började byggas. Det
visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.
Det är främst lägenheter i flerbostadshus som bidrar till den
stora ökningen. Cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första
halvåret vilket är hela 50 procent fler än motsvarande period
2015. Av lägenheterna i flerbostadshus var preliminärt 44 pro
cent upplåtna med hyresrätt.
I småhus påbörjades cirka 6 350 lägenheter under första halv
året vilket är 21 procent fler än under samma period 2015.
Siffrorna för 2016 är uppräknade med 32 procent, vilket är den
genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

STATIONSSAMHÄLLEN

Barcelona har fått nog av
föroreningar och buller och
planerar nu en omfattande
satsning på människorna
och miljön. Inom två år ska
nästan 60 procent av den
viktiga stadsytan, som nu
används av bilar, frigöras
för att i stället fyllas med
gatuliv. Kort och gott ska
invånarna få sina gator till
baka. Stora satsningar ska
också göras på kollektiv
trafik och cykel.
Förhoppningen är att
denna omvandling ska
minska trafiken med 21
procent. Förutom de up
penbara hälsoeffekterna
och minskad fetma kom
mer beslutet att innebära
färre trafikolyckor och fler
gröna ytor.

SOLENERGI

ETTA I USA
USA gör mer investeringar
i solenergi än inom alla
andra energislag tillsam
mans. Under första kvarta
let i år installerades 1 665
megawatt solenergi i USA,
vilket innebär att anlägg
ningarna utgjorde 64 pro
cent av alla nytillskott till
elmarknaden. Och under
hela året beräknar man att
det kommer att installeras
14,5 gigawatt solenergi,
vilket motsvarar en ökning
med 94 procent jämfört
med ifjol. Det framgår av
statistik från Solenergi
förbundet, SEIA och GTM
Research. Ökningen beror
bland annat på att priset
på solenergi har minskat.
Detta tack vare billigare
solpaneler, lägre installa
tionskostnader och lägre
avgifter för tillstånd.

BOKTIPS

SVENSKA LEKPLATSER FÖRR OCH NU
Sedan 1990talet pågår omfat
tande förändringar av anlagda
lekplatser. Utvecklingen av
anlagda lekplatser i Sverige förr
och nu är en spännande och
bitvis outforskad historia. Den
är särskilt aktuell i dag då många
förändringar sker bland lekplatser

på grund av nya krav och ideal,
förtätning av stadsmiljöer och
ekonomiska nedskärningar.
I boken "Plats för lek – svenska
lekplatser förr och nu" visas
bredden av de svenska lekplat
sernas utveckling och lekplatsen
diskuteras som plats, idé, utma

ning och möjlighet. Författare
är forskarna Märit Jansson och
Åsa Klintborg Ahlklo, tillsam
mans med kollegor vid SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet),
Stockholms universitet och Luleå
tekniska universitet. Boken ges ut
av Svensk Byggtjänst.

80MILJONER
TILL INNOVATIONER
Nio projekt får sammanlagt 80
miljoner kronor av Vinnova genom
programmet Utmaningsdriven inno
vation. Bland dem som får finansie
ring är ett projekt som ska göra det
lättare att skydda verksamheter från
ITangrepp, ett projekt som ska göra

det lättare att ta vara på organiskt
avfall från hushåll så att det blir en
resurs för odling och energiproduk
tion samt ett projekt som ska bidra
till att göra samhällsinformation
praktiskt tillgänglig för alla, bland
annat nyanlända och personer med

LABBRÅTTA
I HEMMET

GENERALDIREKTÖR MED HÅLLBAR GRUND
REVOLUTIONEN ÄR NÄRA!
UTNYTTJA STADENS SKRÄPHÖRN
BYGG TÄTT, RÄTT – OCH GRÖNT
Debatt: Välj rätt, gör om!
Svensk byggklassifikation vid ett vägskäl.

lässvårigheter. Projekten drivs i form
av samarbeten mellan flera aktörer
och finansieringen från Vinnova
utgör mellan 30 och 50 procent av
den totala budgeten.
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Ett magasin från Samhällsbyggarna – Bygg och Fastighetssektorns riksorganisation

Samhällsbyggarens målgrupp är beslutsfattare, specialister och
studenter inom bygg- och fastighetssektorn. Från planering och
projektering till byggande och förvaltning.
Samhällsbyggaren når en inflytelserik läsekrets. Både dagens och morgondagens beslutsfattare och experter inom bygg- och fastighetssektorn.
Tidningen innehåller artiklar om: ny teknik, projekt, personer, lagar och
forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, husbyggande, bostäder, kontor,
grundläggning, fastighetsförvaltning, fastighetvärdering med mera.
Bland läsarna återfinns: anläggningsprojekterare, byggprojektledare,
fastighetsekonomer, fastighetsjurister, förvaltare, geotekniker,
konstruktörer, lantmätare, mark- och exploateringsingenjörer, miljöexperter,
stadsutvecklare, teknikkonsulter, trafikplanerare, värderare med flera.

TEMAN OCH UTGIVNINGSPLAN 2017
Nr
1

Tema			
Grundläggning, geoteknik, bygg och anläggning		

Sista bokningsdag Utgivningsdag
13/1
16/2

2

Ekonomi och juridik, skog och landsbygd 		

21/4

26/5

3

Bostäder och handel, förvaltning och utveckling

18/8

28/9

4

Smarta, hållbara och digitala samhällen		

10/11

14/12

SAMHÄLLSBYGGAREN, ANNONSPRISLISTA 2017
ANNONS
BOKNING

Hans Simons
Tel: 08-411 72 16, mobil: 0709-28 58 41, E-post: hans.simons@annonssaljarna.se

Uppslag

bunt 44 mm
passiv yta

424x287
+ utfall 3 mm

1/1-sida

Baksida

OBS!
Bunt 22 mm
passiv yta

212x287
+ utfall 3 mm

212x257
+ utfall 3 mm
utom uppåt

1/2 sida
stående
87x251

1/2 sida
liggande
178x124

ej utfallande

ej utfallande

ANNONSPRISLISTA 2017
Ordinarie placering
Priser:
2/1 sida 			
24 300:1/1 sida 			
15 100:1/2 sida 			
10 800:1/4 sida 			
7 400:-

TEKNISK INFORMATION

Särskild placering
Tidig högersida 		
2:a omslag 		
3:e omslag 		
4:e omslag (baksidan)

Bilder ska vara högupplösta
men behöver inte vara
fyrfärgseparerade.

15 600:16 700:15 900:17 800:-

Annonser på Samhällsbyggaren.se
Banner 728 x 90 pixlar
(toppen) 		
4 800:-/ månad
Banner 325 x 370 pixlar
(höger mitten) 		
3 900:-/ månad
Banner 336 x 280 pixlar
(höger) 			
3 500:-/ månad
Moms tillkommer

1/4-sida
stående
87x124
ej utfallande

1/4-sida
liggande
178x60
ej utfallande

Vi tar enbart emot högupplösta
pdf:er, gjorda enligt vår
joboption för Acrobat.
Mejla hans.simons@
annonssaljarna.se för att få
joboption.

Ej utfallande annonser behöver
inte ha skärmärken.
Om du lättar väldigt mörka
bilder så blir resultatet så bra
som möjligt. För alla färger
gäller en maximal färgmängd
på 260 %. Vi trycker på
obestruket papper.
Använd de två inställningarna
som följer med i annonsmappen
som du laddar ner: dels i
Indesign, dels i Acrobat.

Teknisk info:
ola@jamendasa.se
LEVERERA:
hans.simons@annonssaljarna.se
Tidningen ges ut av:
Samhällsbyggarna Sverige
AB som ägs av föreningen
Samhällsbyggarna.

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation
med ca 5 000 medlemmar.
Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med
samhällsbyggnadsinriktning samt studenter från dessa högskoleutbildningar.
Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med
sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

Box 161 32
103 23 Stockholm
Telefon: 08-545 217 50
info@samhallsbyggarna.org
www.samhallsbyggarna.org

