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FRUKOSTSEMINARIUM 1 april 08.15-09.00
Effekter av interventioner i staden

Program våren 2022
Moderatorer: Mats Wilhelmsson & Cecilia Hermansson, KTH

21 januari Vad driver hyresgästers sopsortering i  
bostadsfastigheter?

4 februari Lokala tolkningar av plan- och byggprocesser 
och dialoger

18 februari Vad vet vi om efterfrågan på  
hyressubventionerade lägenheter?

18 mars           Hinder för byggherrars implementering av 
kommunala hållbarhetskrav i 
hållbarhetsprofilerade stadsdelar

1 april Effekter av interventioner i staden

29 april Är hållbarhetsfrågorna med från detaljplan till 
bygglov?

13 maj Nya typer av upplåtelseformer för bostäder: Vad 
innebär de och vad ska de bidra med?

10 juni Olika kvantitativa modeller för prognostisering 
av bostadspriser

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

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.

Daniel Koch,
KTH

Mats Wilhelmsson,
KTH

Projektet utvärderar specifika 
stadsutvecklingsprojekts 
inverkan på sin omgivning och 
på en större stadskontext.
Denna inverkan mäts genom 
förändringar i fastighetspriser; 
öppettider; gatunivåaktiviteter; 
demografisk sammansättning; 
den fysiska stadsmiljön; och 
andra aspekter för att förstå 

inverkan på stadslivet och det 
offentliga rummet.
Utvärderingen sker med en 
kritisk blick: förändringar kan 
leda till både positiva och 
negativa effekter för staden 
och dess invånare, och både 
påverkan och upplevelse kan 
skilja sig mellan grupper och 
individer.

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

Lukas Ljungqvist,
Stockholms stad


