Duved beviljas finansiering av Vinnova för att
skapa framtidens självförsörjande by och bli
innovationsmotor för svensk samhällsbyggnad.
Den 23:e juni meddelade Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, att den jämtländska byn
Duved blir föremål för ett forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla Duved
tillsammans med de boende. Totalt satsas 10 miljoner från Vinnova samt 10,5 miljoner i
medfinansiering. Avsikten är att utveckla Duved till en självförsörjande by och en
innovationsmotor för svensk samhällsbyggnad.
Utvecklingen av Duved har pågått sedan januari 2018 och har sin bakgrund i omfattande lokala
kommunala satsningar. Med en ny skola, som blir hela Åredalens skola, som står klar 2022 och
med en rad andra satsningar ansåg Årehus AB, det kommunala fastighetsbolaget, med VD Helen
Olausson i spetsen, att det fanns en möjlighet att ta tillfället i akt och utveckla Duved till ett
exempel för framtidens lokalförsörjda samhälle. Det ledde 2019 till bildandet av utvecklingsbolaget
Duved Framtid AB som samlar både kommunala och privata aktörer, med Duved byförening i
centrum, genom en s k Golden Share.
En rad projekt för Duveds framtid har redan initierats, med avsikt att utveckla innovativa lösningar
för bostäder och trähusproduktion, cirkulära mat- och energisystem samt nya modeller för
demokrati – som medger att medborgarna kan vara med och äga sin egen framtid. Det handlar om
att visa hur landsbygden kan leda utvecklingen av modeller för lokalförsörjning, välfärd och
livskvalitet i ett digitaliserat samhälle.
– Vi är så klart stolta över att Duved får en central roll för landsbygdens möjligheter och för att sätta
medborgarna i centrum, säger Anders Wiblom, ordförande i Duveds byförening.
Vinnovas satsning sker inom ramen för Utmaningsdriven innovation, som ska möta
samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det samlar
aktörer med kompetens kring samhällsbyggnad och process, som KTH och Tyréns, och utvecklar
samverkan för strukturell innovation, t ex genom att Boverket, Åre kommun, producenter och
arkitekter utvecklar trähus. Ansökan har drivits av Björn Hellström, adjungerad professor vid KTH
och projektledare – i dialog med Jan Åman, ansvarig för strategi och innovation i Duved Framtid.
– När Vinnova kommer in i projektet innebär det att det arbete vi drivit i 2,5 år nu får hjälp av KTH,
Tyréns, Boverket och många andra för att ta det till förverkligande, säger Helen Olausson, VD för
Årehus AB och Duved Framtid AB.
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