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Remiss - Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
Equator Stockholm AB är ett privatägt arkitektkontor med mångårig erfarenhet av att forma och projektera
byggda miljöer för både privata och offentliga byggherrar.
Vi har läst utredningen med stort intresse och vill här i korthet lyfta fram några synpunkter utifrån vårt
perspektiv som praktiserande arkitekter.

Equator Stockholms synpunkter
Kapitel 4.1
Equator Stockholm uppfattar att utredningen syftar till att omdefiniera vad arkitektur är, eller snarare gör. För
oss är arkitektur inte en finkulturyttring för en smal elit eller enbart en del av städers varumärkesbyggande
utan ett viktigt verktyg för att forma ett hållbart och öppet samhälle också i framtiden.
Vi står inför betydande utmaningar: En växande befolkning, den ökande segregationen, det ekonomiska
beroendet av de tre större stadsregionerna, akut bostadsbrist, den accelererande flyktingkrisen men också
kraven som ställs från FN’s Global Goals och Klimatöverenskommelsen från Paris.
Utmaningarna är komplexa och omfattande och det är här kunskapsområdet arkitektur ska placeras in. Här
ska intelligent formande av redan byggda och nybyggda miljöer hjälpa oss att hantera våra kritiska
framtidsfrågor.

Kapitel 4.3.4
Bostädernas stora andel och betydelse för samhället diskuteras i kapitlet. Här ser vi på Equator Stockholm
att det finns fara att dagens bostadskris och med därtill aktuell debatt innebär en uppenbar risk att politik och
branschaktörer i hög hastighet kör över arkitekturpolitikens förslag.
Vad går här att göra på kort sikt för att föra in arkitekturpolitiska ambitionen i den bostadspolitiska debatten:
Boverket, kan de med kort tidshorisont erbjuda en plattform för detta?

Kapitel 8.4.1 och 8.5.10
Här diskuteras kommunernas och regionernas arbete.
Förutsättningar för kvalitet i den byggda miljön beror av komplexa samband och beroenden mellan olika
aktörer, där byggherre och kommun är de mest betydande intressenterna i formandet av den vardagliga
miljön. Det är här mycket av makten över vad som byggs och hur detta ser ut finns. Kommunen har
dessutom ofta flera roller med ansvar för planering och bygglov men är också ofta stor markägare och
byggherre.

© 2016 EQUATOR STOCKHOLM AB.
Box 1351, 111 83 Stockholm
www.equator.se

Utredningen behöver här utveckla diskussionen om maktförhållanden och särintressen vad gäller både
byggherrar och kommuner. Byggherrarnas kompetens inom området arkitektur och byggnadskonst behöver
lyftas fram och diskuteras mer ingående i utredningen.
Inte minst aktuell utveckling i de växande storstadsregionerna som numer är en marknad för internationella
investerare behöver belysas och förstås.
Vidare behöver också byggentreprenadföretagen föras in i diskussionen.

Kapitel 8.5.4
Här föreslås en fond för stöd till utvecklingsinsatser. Utredningen talar om ”samhälleligt riskkapital” vilket
låter intressant som resurs för att kunna göra skillnad i praktiken. Att i stunden och projektet kunna ha
tillgång till resurser för fördjupning och kunskapsutveckling har potential att ge ett helt annat kunskapsarbete
i det praktiska vardagsarbetet, där byggnader och miljöer formas, en hävstång för en ny nivå av kunskaps
och innovationsarbete för en hel sektor och därmed för samhället i stort.
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Vidare talas om att fonden ska kunna stödja svensk export vilket givetvis är intressant för det praktiserande
arkitektkontoret där vi ju på senare år möter en allt starkare internationell konkurrens på vår
hemmamarknad.

Kapitel 10.9.3
Här föreslås en särskild utlysning för Hållbart samhällsbyggande. Vetenskapsrådet och Formas föreslås som
ansvariga för utlysningen. Från praktiken vill Equator Stockholm föreslå att Vinnova ska sälla sig till den
skaran så att utlysningen också kan omfatta initiativ från praktiserande företag.
Dock, här behövs en utbildnings- och kommunikationsinsats för att få det enskilda företaget att komma på
spåret vad gäller finansieringslandskapets emellanåt svår funna ansökningsvägar.
Ett utökat utbyte mellan akademisk forskning och arkitektkontorens verksamhet att forma fysiska miljöer är
mycket önskvärt. Satsningar såsom industridoktorander och möjlighet till kompletterad akademisk utbildning
efter examen bör kunna göra akademiernas arbete mer relevant för praktiken och samtidigt som
forskningens rön kan tillämpas i formandet av våra gemensamma fysiska miljöer.
---Deltagit i remissyttrandet har Annica Carlsson samt Jana Becker.
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