
• Svårt för unga att etablera sig på 

bostadsmarknaden 

• Mer än hälften av kommunerna har brist på 

bostäder för unga 

• Störst problem i storstadsregionerna och 

större städer 
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• Ungdomar i storstadsregioner lämnar 

föräldrahemmet allt senare 

• Bristen på studentbostäder är utbredd och 

bestående på universitetsorter i 

storstadsregionerna 
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• Ett statligt stöd för innovativt byggande av 

bostäder för ungdomar  

• Uppmuntra aktörerna att tänka nytt och 

kreativt kring bostäder för unga 
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• Förordning om stöd för innovativt byggande 

av bostäder för unga; SFS 2013:145 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2013:4) om stöd för innovativt byggande av 

bostäder för unga 
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• Till bl.a. företag och kommuner 

• Gemensamma projekt 
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• Utveckling 

 

• Användning 

 

• Kunna genomföra åtgärden och sprida 

information och erfarenhet om den 
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av en ny eller väsentligt förbättrad 

vara, tjänst eller process 



• 50 miljoner kronor 

 

• Ansöka 2013-2015 

 

• Slutföra 2017 
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• Högst 75 procent av den beräknade 

kostnaden, max 

 

• 300 000 kronor för utveckling 

 

• 1 600 000 kronor för användning 
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av en ny eller 

väsentligt förbättrad 

vara, tjänst eller 

process 
 



• Boverket får prioritera och bevilja de 

ansökningar som bedöms ha bäst 

förutsättningar att främja ett innovativt 

byggande för att öka utbudet av bostäder  

för unga 

2015-03-05 Sida 9  



• Arbetsgrupp med bred kompetens 
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Boverket samarbetar med Bygginnovationen 

 

Beslut våren 2015: 

• Sista dag för ansökan 3 mars, beslut 24 mars 

• Sista dag för ansökan 19 maj, beslut 9 juni 
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2013 beviljat 15 (av 41) projekt ca 9,5 miljoner kronor 

 

2014 beviljat 30 (av 70) projekt ca 19,5 miljoner kronor 
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Totalt 45 beviljade, varav: 

 

• 19 modulbyggande 

• 14 fallstudier 

• 4 containerprojekt 
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• 4 processverktyg 

• 2 tävlingar 

• 2 övrigt 

 



Skäl för avslag: 

 

• Inte innovativt 

• Ökar inte antalet bostäder för unga 

• Uppfyller inte byggreglerna 
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Frågor? 
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