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10 december
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Kommunala krav på lägre hyra och sociala 
kontrakt i nyproduktion

Vad vet vi om efterfrågan på 
hyressubventionerade lägenheter?

Hinder för byggherrars implementering av 
kommunala hållbarhetskrav i 
hållbarhetsprofilerade stadsdelar

Är hållbarhetsfrågorna med från detaljplan till 
bygglov?

Olika kvantitativa modeller för prognostisering 
av bostadspriser

Seminarieserien fortsätter våren 2022 fredagar 
ojämna veckor. Fullständigt program kommer 
inom kort.

Välkommen till KTH Bostad 2.0 
och en serie frukostseminarier
om Sveriges bostadsmarknad

KTH Bostad 2.0 
Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation 
på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, 
myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, 
miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. KTH Bostad 2.0 
består av flera forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En 
bostadsmarknad för alla.

Anna Granath
Hansson
forskare, KTH

Adam Cocozza
VD
Botrygg

På senare år har det 
diskuterats hur nyproduktion av 
bostäder ska kunna nå bredare 
hushållsgrupper än i dag. 
Några svenska kommuner 
överväger eller testar modeller 
för att spränga in bostäder med 
lägre hyra eller sociala kontrakt 
i bostadsutvecklingsprojekt 

som i övrigt är helt 
marknadsbaserade. Den 
studien som presenteras 
analyserar och diskuterar 
kommuners och 
projektutvecklares motiv till att 
delta i denna typ av projekt. 
Studien jämför också med 
liknande initiativ i andra länder.

KTH Bostad 2.0 frukostseminarier med fokus på bostadsmarknaden
Tid: Fredagar ojämna veckor 08.15-09.00.
Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)
Anmälan: kth.se/bostad2noll
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