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SAMMANFATTNING  
     

∞  Programmets syfte är att utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken på lokal 

nivå och tydliggöra hur vi vill planera och utveckla staden.   

∞  Målet för bostadsbyggandet är 20 000 lägenheter under den kommande 

mandatperioden och 100 000 lägenheter fram till 2030. Det sorteras ner i lokala 

bostadsmål för varje stadsdel. Hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.  

∞  Programmet är framtaget tillsammans med våra lokala områdesföreningar. De 

projekt som presenteras har tagits fram på initiativ av områdesföreningarna, med hjälp av 

arkitekter och byggare.  

  

En socialdemokratisk bostads- och stadsbyggnadspolitik:  

∞  Bygger på en medveten planering för ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Den 

bygger bort bostadsbristen, dämpar segregationen och skapar förutsättningar för en 

rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser.   

∞  Skapar ett Stockholm med plats för alla, med en stark allmännytta, där det byggs 

hyresrätter såväl som bostadsrätter och bostäder för unga såväl som för äldre.   

∞  Tar ett helhetsgrepp och omfattar nya bostäder, det offentliga rummet, publika 

byggnader, service och handel, kommunikationer och kollektivtrafik samt arkitektur och 

gestaltning.  

  

Med programmet:  

∞  Utvecklar vi markpolitiken och skapar förutsättningar för ett ökat byggande av 

framförallt hyresrätter. Detta gör vi till exempel genom att skapa fleråriga avtal med 

exploatörer, skapa särskilda kvoter och ansvar för de allmännyttiga bolagen, upplåta mark 

med lägre avgäld under den första perioden och låta betalning vid markförsäljning ske 

först vid inflyttning.   

∞  Ökar vi takten i byggandet och skapar bättre samordning. Bland annat genom en 

öka-takten-satsning där en central samordningsfunktion synkroniserar arbetet mellan 

olika aktörer undanröjer hinder som uppkommer under processens gång. Därtill skapar vi 

en regional byggpakt som kan verka för ett ökat byggande i hela Stockholmsregionen.   

∞  Skapar vi bättre samrådsprocesser genom att testa och utveckla nya metoder, öka 

den lokala förankringen och möjliggöra för stockholmarna att delta tidigare i processen. 

På så sätt skapar vi reellt inflytande, processerna effektiviseras och antal överklaganden 

minskar.   
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INLEDNING    
Vi bor i Stockholm, en av de vackraste städerna i världen. Stockholm är också Sveriges huvudstad 

och den viktigaste motorn i landets ekonomi.  Det går bra för Stockholm, men Stockholm står 

också inför stora utmaningar.   

En av de största utmaningarna är bostadsbristen. Bostadsbristen drabbar enskilda individer men 

leder också till att Stockholms tillväxt och fortsatta utveckling hämmas. Vi Socialdemokrater vet 

att något måste göras. Vi har därför tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som ska utgöra 

grunden för vår stadsbyggnads- och bostadspolitik den kommande mandatperioden.   

I programmet redovisas hur vi ser på utmaningen att öka bostadsbyggandet, vilka mål vi sätter 

upp och vilka åtgärder vi avser att vidta för att nå målen. I en bilaga redovisar vi exempel på nya 

projekt som vi tagit fram tillsammans med våra lokala partiorganisationer för att illustrera hur vår 

politik kan komma att förändra Stockholm.  

Ett viktigt syfte med programmet har varit att göra stockholmarna mer involverade i hur och var 

vi ska bygga i Stockholm. Vi har under två års tid samarbetat med våra lokala föreningar runt om 

i staden för att ta del av hur de vill utveckla sina områden. I möten med arkitekter, byggare och 

fastighetsägare har vi tagit del av branschens expertkunskap och fått se otaliga exempel på hur de 

vill vara med och utveckla Stockholm. En viktig del har varit att hitta en välfungerande process 

för samarbete med föreningarna runt om i staden genom att lyssna av, ställa krav och hitta 

mötesformer som involverar.   

Om vi ska klara av att bygga Stockholm starkt såväl som vackert behöver vi göra det tillsammans  

och då är det avgörande att utveckla demokratiska metoder som involverar och ger 

Stockholmarna möjlighet att på riktigt vara med och påverka.   

STOCKHOLM IDAG  
Idag går Stockholm i otakt. Stockholm är en attraktiv och växande stad dit människor vill flytta 

och företag etablera sig. I Stockholm finns det plats för idéer, kreativitet och möten. Men 

Stockholm har inte plats för alla de människor som vill bo och leva här. Till följd av ett 

bostadsbyggande som halkar efter tvingas människor att tacka nej till studieplatser och arbeten, 

företag väljer bort Stockholm som etableringsort och staden blir allt mer segregerad och 

trångbodd. Bostadsbristen håller på att bli ett av Stockholms största tillväxtproblem samtidigt 

som den drabbar enskilda stockholmare dagligen.   

  

BOSTADSBRISTEN I SIFFROR  
Många är överens om att något behöver göras. Enligt Handelskammaren saknas det drygt 110 

000 bostäder i regionen. Hyresgästföreningens undersökningar visar att ungefär hälften av alla 

stockholmare under 27 år saknar egen bostad. Den genomsnittliga kötiden för att få ett 

hyreskontrakt i Stockholms län via bostadsförmedlingen var år 2013 närmare åtta år. Regionens 

drygt 84 000 studenter delar fortfarande på färre än 13 000 studentbostäder, vilket enligt 

Stockholms läns landsting innebär att det saknas 7 200 studentbostäder.   

Att efterfrågan på bostäder är så hög får också stor inverkan på bostadsprisernas utveckling. Den 

senaste tioårsperioden har kvadratmeterpriserna fördubblats i Stockholmsregionen. År 2002 var 

det genomsnittliga kvadratmeterpriset under 20 000 kr/kvm, idag är motsvarande siffra strax 

under 40 000 kr/kvm. Trots finanskrisen och dess efterverkningar har bostadspriserna ökat i 
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Stockholm även de senaste åren. Många som söker sig till Stockholm eller ska flytta hemifrån 

tvingas söka sig ut på bostadsrättsmarknaden och därmed till en mycket stor privat skuldsättning.   

HYRESRÄTTSBRISTEN  
Bostadsbristen är inte bara en generell bostadsbrist, det är och en hyresrättsbrist. Till följd av 

ombildningar och utförsäljningar har antalet hyresrätter i Stockholm minskat under de gångna 

mandatperioderna, trots att behovet av hyresrätter är större än någonsin. Samtidigt som de 

allmännyttiga hyresrätterna har blivit färre genom ombildningar och utförsäljningar har 

nyproduktionen av hyresrätter – allmännyttiga såväl som privata – varit mycket låg. Detta har 

skapat en ojämn balans mellan hyresrätter och bostadsrätter, vilket gör att det blir allt svårare för 

allt fler stockholmare att efterfråga en bostad.   

BOSTADSBYGGANDE PÅ LÅG NIVÅ  
Bostadsbristen är ett direkt resultat av att bostadsbyggandet under en allt för lång tid har halkat 

efter samtidigt som befolkningstillväxten i regionen har överstigit prognoserna med råge. I 

dagsläget skulle vi behöva bygga omkring 7500 lägenheter per år, men de senaste två 

mandatperioderna har byggtakten nått upp till ungefär hälften av den nivån. En av anledningarna 

till detta är den förflyttning av risk som har skett under en längre tid. Förut stod det offentliga, 

stat såväl som kommun, för en större del av risken i bostadsbyggandet. Genom höga markpriser, 

långa processer och bristen på investeringsstöd har idag en stor del av det sammanlagda 

risktagandet istället flyttats över till aktörerna på bostadsmarknaden, det vill säga byggbolag, 

fastighetsägare och kunder.   

KONSEKVENSER AV BOSTADSBRISTEN  
Bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar. Bostadsbristen drabbar enskilda 

stockholmare som inte får en egen bostad, tvingas in i otrygga andrahandskontrakt och får tacka 

nej till jobb och utbildningsplatser. Men bostadsbristen påverkar också Stockholms näringsliv och 

arbetsmarknad, då det blir svårare att rekrytera den arbetskraft som behövs. Bostadsbristen 

påverkar Stockholm som kunskapsregion, då studenter och forskare väljer bort Stockholm på 

grund av svårigheten att få tag på bostäder. Fler bostäder kommer att gynna våra unga och 

studerande, och på sikt vara förutsättningen för den ekonomi som garanterar också vår äldre 

befolknings välmående och våra barns uppväxt.   

HUR MYCKET KOSTAR BOSTADSBRISTEN?  
Enligt beräkningar som Swedbank har gjort kommer bostadsbristen i Stockholm att kosta 21 

miljarder om året i utebliven tillväxt under de närmaste 20 åren - 11 miljarder i direkta kostnader 

och nästan lika mycket i indirekta effekter. Detta, förutsatt att byggandet fortsätter i samma takt 

som idag.   

Enligt beräkningar som HSB och Riksbyggen har låtit WSP göra kan bostadsbristen leda till ett 

produktionsbortfall på mellan 330 och 660 miljarder kronor. Hur stort produktionsbortfallet blir är 

beroende av om befolkningen kan fortsätta växa genom en ökad trångboddhet, eller om vi uppnått 

en nivå där det är orimligt att människor kommer att tränga ihop sig mer.   

VÅR VISION FÖR STOCKHOLM  
Bostadspolitik handlar delvis om att säkerställa att människor har någonstans att bo. Men 

bostadspolitiken har fler dimensioner. Människorna bor i bostäder, som finns i hus, som 
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tillsammans utgör en väsentlig del av staden. Bostadspolitik handlar på så vis också om hur vi 

planerar och bygger staden, vilken stad vi vill bo i och vilka värden vi anser vara viktiga när vi 

bygger Stockholm.   

Hur vi bygger staden är allas angelägenhet, det är en kollektiv upplevelse såväl som en högst 

individuell upplevelse. Men det kan aldrig vara en privat angelägenhet. Vår uppgift är att vid 

utformningen av stadsmiljöer hitta balanspunkten mellan allmänintresse och egenintresse. En 

socialdemokratisk bostadspolitik måste ständigt föra en diskussion om hur det allmännas 

intressen kan säkerställas utan att drivkraften hos enskilda initiativtagare hämmas och försvinner. 

En socialdemokratisk bostadspolitik visar med andra ord hur de som huvudsakligen värnar sitt 

egenintresse också kan åstadkomma nytta för alla.   

En medveten planering och en konkret stadsbyggnads- och bostadspolitik kan bidra till ett mer 

hållbart samhälle och jämlikt samhälle. Den dämpar segregationen och skapar förutsättningar för 

en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser.   

ETT STOCKHOLM MED PLATS FÖR ALLA  
Vi vill skapa ett Stockholm med plats för alla, för olika människor, med olika förutsättningar och 

olika erfarenheter. Bara på det sättet skapar vi en blandad och levande stad där olika människor 

möts. Tillgång till en lämplig bostad är en mänsklig och social rättighet som finns inskriven i såväl 

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i den svenska grundlagen. Men gäller detta 

verkligen för Stockholm idag? När bostadsbristen blir allt större, hyresrätterna allt färre och 

priserna för bostadsrätter skjuter i höjden, då kan vi fråga oss om rätten till bostad är en mänsklig 

rättighet i dagens Stockholm. Vi vill skapa ett Stockholm där olika människor kan bo, där det 

finns bostäder för direktörer såväl som för busschaufförer. I Stockholm ska det finnas plats för 

alla.   

MÅL FÖR BOSTADSBYGGANDET: 20 000 BOSTÄDER UNDER NÄSTA MANDATPERIOD OCH 100 

000 BOSTÄDER TILL 2030  
Vårt mål för bostadsbyggandet är 20 000 bostäder under nästa mandatperiod och 100 000 

bostäder till 2030. Det är en hög målsättning som vi tror är möjlig uppnå. Detta kommer inte att 

bota bostadsbristen fullt ut.  På ännu längre sikt behöver vi fler bostäder än så och redan i närtid 

krävs det att hela regionen bygger bostäder, inte bara Stockholm.  Men vårt mål innebär en 

kraftig ökning av bostadsbyggandet, vi kommer i genomsnitt att bygga dubbelt så mycket som 

under åren 2007-2012.   

För att inte fastna vid stora ogreppbara mål har vi satt ett bostadsmål för varje stadsdel. Dessa 

bör ses som målsättningar att sträva mot och inte som absoluta tal. Stadsbyggnadskontoret i 

Stockholms stad har undersökt Stockholms bostadspotential, det vill säga om och i sådana fall var 

i Stockholm de bostäder som behöver byggas kan byggas. Kontorets slutsatser är att Stockholm 

har potential att bygga drygt de 100 000 bostäder som vi utlovar till 2030. Siffrorna redovisas i 

programmets bilaga.   

För att bryta segregationen och bygga ett Stockholm där olika människor vill och kan leva räcker 

det inte att bara bygga bostäder. Vi behöver också se till vilken slags bostäder vi bygger. Under de 

senast åren har antalet bostadsrätter ökat på bekostnad av hyresrätterna. Detta har skett genom 

ombildningar och en alldeles för låg nyproduktion av hyresrätter. Därför sätter vi ett mål om att 

50 procent av det som byggs ska vara hyresrätter. Detta i kombination med en fördubbling av 

allmännyttans nyproduktion kan vända den negativa trenden och påbörja en utveckling mot ett 

Stockholm som har plats för de människor som vill bo och leva här.  
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I Stockholm idag finns det grupper som har det svårare än andra och drabbas särskilt hårt av 

dagens låga och likriktade bostadsbyggande. Ett exempel är unga och studenter som har blivit de 

stora förlorarna på den nuvarande bostadsmarknaden. De har svårt att efterfråga de bostäder 

som byggs idag, de har inte hunnit samla på sig tillräckligt många års kötid och har drabbats 

särskilt av att antalet små hyresrätter har blivit betydligt färre under de sju senaste åren. Genom 

en kraftig ökning av antalet små hyresrätter och studentbostäder möter vi behovet hos den stora 

grupp unga som idag bor på otrygga andrahandskontrakt, tvingas bo kvar hemma eller helt enkelt 

väljer bort Stockholm.  

En annan grupp som har det svårt på dagens bostadsmarknad är det allt större antalet äldre. På 

samma sätt som det byggs för lite som är anpassat för unga byggs det också för få bostäder 

anpassade för äldre. En stor del av beståndet idag är otillgängligt; det saknas hissar och 

badrummen är små och trånga. Trots det stannar många äldre kvar i otillgängliga bostäder i det 

äldre bostadsbeståndet eftersom den nyproduktion som sker är dyr och dåligt anpassad efter 

äldres efterfrågan och behov. Genom kompletteringsbebyggelse och olika 

tillgänglighetsanpassningar kan vi möjliggöra för en större andel äldre att bo kvar hemma.   

Stockholm är en stad, men tillhör också en större region. För många av de stockholmare som bor 

och lever i staden är Stockholm inte bara det Stockholm som finns inom kommungränsen. 

Stockholm är snarare Stockholmsregionen och består av fler kommuner än bara Stockholms stad. 

Detta är i grunden bra och vi ser att många kommuner i regionen behöver arbeta aktivt för att 

öka bostadsbyggandet. Vi ser emellertid att vi har en viktig roll i detta och att staden kan, och ska, 

ta en betydande del av regionens bostadsbyggande.   

SAMHÄLLSPLANERING ISTÄLLET FÖR FÖRHANDLINGSPLANERING  
För att skapa ett Stockholm med alla de kvaliteter som är avgörande för att skapa en attraktiv 

storstad där människor kan bo och leva krävs en aktiv och medveten samhällsplanering. Idag 

planeras staden snarare genom en förhandlingsplanering där den med starkast intressen och störst 

ekonomiska muskler ofta går segrande ur förhandlingen.   

Med en socialdemokratisk stadsbyggnadspolitik ska planeringen aldrig gynna enbart den som 

ropar högst eller har mest pengar i plånboken. Vi vill skapa en ansvarsfull samhällsplanering där 

alla som har ett intresse i staden får vara med och utveckla den, men på ett rättvist och medvetet 

sätt. Givetvis måste vi kunna ställa krav om bland annat kvalitéer, gestaltning och upplåtelseform 

i en planeringsprocess. På samma sätt ska också de som vill vara med och bygga och utveckla 

Stockholm kunna ställa krav på staden om tydlighet, transparens och förutsägbarhet.   

För detta krävs att stadsbyggnadsnämnden ges kraft och reell möjlighet att verkligen driva 

planeringen i Stockholm. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp om planeringen och använda alla de 

verktyg och medel som den har för att planera vad som byggs, såväl som var det byggs.  

STADSBYGGANDETS STOCKHOLM  
Men vi ska inte bara bygga bostäder, vi ska bygga stad, och i det är stadsbyggnadspolitiken 

central. Stadsbyggaren har ett antal element till sitt förfogande. Nedan beskrivs de mest centrala.  

DET OFFENTLIGA RUMMET  
En viktig del i stadsbyggandet är att investera i det offentliga rummet; dvs. gator, cykelbanor och 

gångvägar såväl som offentliga mötesplatser som torg och parker. Gatan är unik i sin kapacitet att 

förbinda målpunkter i staden och samtidigt vara en mötesplats i sig. En gata är en yta för 

förflyttning som alla är inbjudna att använda och blir därmed den ”plats” i staden där människor 
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kan mötas, inspireras, stimuleras eller avskräckas. Gatan binder också ihop staden och är ett 

viktigt instrument för utjämning av olikheter och orättvisor.   

Men gatan ingår även som en viktig motor i den ekonomiska utvecklingen av staden. Det är det 

rum utmed vilken nya fastigheter kan bildas, genom en strategisk nyetablering av gatudragningar 

skapas således både nya kontaktytor mellan stadsdelar och möjligheter till ny fastighetsbildning 

som stimulerar det privata näringslivet att agera och bidra till stadens utveckling.   

Ytterstaden är idag separerad av olika typer av obebyggda gröna ytor. De är av olika kvalitet, vissa 

håller en hög kvalitet, medan andra är av lägre kvalitet, uppskattade av kringboende men med få 

användare. Vissa grönområden, i strategiska lägen, skulle kunna bebyggas med en eller flera 

stadsdelssammanbindande gator. Strategin är att identifiera och formge ett antal vackra 

stadsparker och mellan dem tillåts bebyggelsen att tätna i ytterstaden. Detta skulle leda till en 

tätare och effektivare byggd stad. Staden behöver inte bara växa utåt, den kan också växa inåt, på 

mark som staden äger.  

Samtidigt ser vi vikten av att också behålla och utveckla viktiga grönområden runt om i staden 

som tillgängliggörs för stockholmarna. För att utveckla stadens offentliga rum, och inte minst 

stadens parker och grönområden vill vi utveckla trygghetskartor. Trygghetskartorna syftar till att 

visa hur stockholmarna känner för de områden de vistas i. Med ett sådant underlag kommer 

staden kunna fatta bättre beslut kring vilka grönområden som är viktiga rekreationsplatser, vilka 

som behöver mer liv exempelvis genom idrottsplatser och vilka gator som behöver utvecklas. 

Målet är att kunna bygga och planera en stad där människor rör sig och möts, så att de kvarter, 

parker och torg vi bygger fylls med liv och rörelse, såsom det var tänkt.  

BOSTÄDER  
Alla bostäder ska alltid vara bra och kunna uppfattas som attraktiva på olika sätt. De ska ligga 

utmed ett kontinuerligt gatusystem så att segregationen kan brytas. Varje stadsdel ska byggas ut 

efter sina förutsättningar och kvaliteter. På så sätt skapar vi ett rikt utbud av olika identiteter utan 

att göra avkall på kvalitet. I varje stadsdel ska också arbetsplatser, service, institutioner återfinnas. 

En socialdemokratisk bostadspolitik bygger bort bostadsbristen och leder till bostäder av kvalitet 

för alla inkomstsegment i alla delar av staden. Ledstjärna ska vara att söka varje stadsdels unika 

förutsättningar för detta.  

PUBLIKA BYGGNADER  
Placeringen i stadsrummet av byggnader för offentligt finansierad verksamhet har stor betydelse 

för stadsutvecklingen. Här är skolor såväl som museer, teatrar, bibliotek, idrottshallar och sjukhus 

viktiga delar i utvecklandet av staden.   

För att stötta utvecklingen av en flerkärnig stad är möjligheten att låta offentliga verksamheter 

och kommunala bolag lokalisera sina huvudkontor i ytterstadens tyngdpunkter. Som exempel kan 

nämnas Svenska bostäders placering av sitt huvudkontor i Vällingby. Detta bör göras i större 

utsträckning. En socialdemokratisk stadsbyggnadspolitik ska arbeta strategiskt för att 

lokaliseringen av nya stora offentliga institutioner deltar i arbetet med att utveckla staden och inte 

cementerar en redan befintlig struktur.  

HANDEL OCH ARBETSPLATSER  
Kontoret är den vanligaste arbetsplatsen för dagens stockholmare. Kontor kan alltid blandas med 

bostäder, det finns i princip inga intressekonflikter mellan dessa två funktioner. Detta bör göras i 

större utsträckning än idag. Genom att blanda kontor och bostäder skapar vi mer levande 

stadsdelar med människor i rörelse alla tider på dygnet.  
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Handelns lokalisering är en viktig del i att möjliggöra en hållbar livsstil. Idag finns många 

handelsområden utan rimlig kollektivtrafikförsörjning runt om i staden. Detta är olyckligt. Istället 

bör vi sträva efter att rusta upp lokala centrum och skapa nya centrum och service som är möjliga 

att nå med buss eller tunnelbana. En socialdemokratisk stadsbyggnadspolitik eftersträvar ett 

blandat innehåll i bebyggelsen i hela staden, inte bara i innerstadsnära lägen.  

ETT HÅLLBART STOCKHOLM  
En socialdemokratisk bostadspolitik ska leda till att staden stödjer en hållbar livsstil. Det innebär 

en tätare bebyggelse och utökad kollektivtrafik. Vissa delar löses på byggnadsnivå, andra på 

samhällsnivå. Lösningarna kan variera, men målet är detsamma, långsiktig hållbarhet avseende alla 

typer av resurser, mänskliga såväl som fysiska. Vad gäller den kommunala bostadspolitikens 

bidrag till en hållbar livsstil så handlar det huvudsakligen om hur vi bygger staden så att marken 

används så effektivt som möjligt och transportbehovet minimeras. Vi talar alltså om en tätare stad 

med ett energieffektivt byggande och miljötekniska lösningar i framkant.   

I detta är också de offentliga byggnaderna viktiga. Synen på de offentliga byggnaderna måste 

förändras så att det kan användas så effektivt som möjligt. Offentliga byggnader värms upp och 

underhålls löpande, de bör därför också användas i större utsträckning än idag. Därför ska skolor 

och andra offentliga lokaler, i de fall det är lämpligt, öppnas upp för föreningar och andra ideellt 

verksamma grupper. Detta kan också skapa ökat liv och rörelse i områden som är mörka och 

döda på kvällar och helger och bidrar på så sätt till att skapa ett levande och vitalt Stockholm.   

ETT VACKERT STOCKHOLM  
Stockholm är en av världens vackraste städer. Vatten och natur i kombination med urbana 

miljöer och spännande arkitektur gör Stockholm till en stad full av potential. Men Stockholm 

måste också få utvecklas. Stockholm växer och med det behöver vi bygga nya bostäder. Vi 

behöver förtäta såväl som bygga helt nya stadsdelar. Då är de arkitektoniska värdena av högsta 

vikt.  

Ett ökat byggande betyder inte att vi behöver tumma på kvalitet och arkitektur. Det finns 

oändligt många förslag på bra och arkitektoniskt högkvalitativa projekt i Stockholm. Det är 

politikens ansvar att skapa förutsättningar för att dessa kan genomföras. Oavsett om vi bygger i 

innerstad eller ytterstad ska värde sättas vid husens utformning och arkitektur. Det finns inte en 

motsättning mellan ett expansivt byggande och en vacker stad, men det krävs en bostadspolitik 

som ställer krav såväl som skapar förutsättningar.   

Stockholm ska vara en varierad stad. Det innebär också att byggandet ska vara varierat. Vi vill 

bygga projekt som är i spetsen; modiga arkitektoniska projekt präglade av uttrycksfull och 

experimentell arkitektur, med bostäder och med offentlig verksamhet. Inte bara i innerstaden, 

utan i hela staden. Projekten ska genomföras genom arkitekturtävlingar och ett metodiskt 

uppföljningsarbete. Men vi behöver också höja kvaliteten i de breda, större projekten. För detta 

krävs i grunden en kulturförändring i branschen, en bättre kvalitetskontroll och en sammanhållen 

kontroll under hela processens gång.         

ETT SAMMANHÅLLET STOCKHOLM MED GODA KOMMUNIKATIONER  
Om Stockholm ska kunna växa, om vi ska kunna bygga fler bostäder och om Stockholmarna ska 

kunna bosätta sig i flera delar av staden krävs det också en utbyggnad av kommunikationer. I det 

hållbara Stockholm vi vill bygga är kollektivtrafiken grunden för resandet och planeringen.  

En avgörande del i utbyggnaden av kollektivtrafiken är utbyggnaden av tunnelbanan. Vi 

socialdemokrater har länge drivit på för utbyggd tunnelbana. Tunnelbanan är den kollektiva 
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grundbulten i Storstockholms trafiksystem men har inte byggts ut i den takt som hade behövts. 

Den utbyggnad som nu föreslås i enlighet med Stockholmsförhandlingarna är viktig, och kommer 

att styra stadens utbyggnad under de kommande 15 åren. Det innebär att en större del av stadens 

tillväxt fram till 2030 kommer att ske i stadsdelar som Högdalen, Farsta och Bagarmossen. På 

längre sikt krävs ytterligare utbyggnad av tunnelbanan. Vi vill skapa ett tunnelbanesystem som 

både ger tvärförbindelser och avlastar hårt belastade linjer som sedan länge har nått sitt 

kapacitetstak.   

Vi vill bygga ett Stockholm där det ska vara enkelt att välja de hållbara alternativen.  

Stockholmarna ska kunna ta bussen till Gullmarsplan, byta till lånecykeln och köra till 

Fridhemsplan för att där byta igen och ta tunnelbanan till jobbet i Kista. Genom att möjliggöra 

ett sådant trafikbeteende möjliggör vi för hållbara trafikval och skapar möjligheter för fler att vara 

flexibla.  

Framförallt möjliggör en utbyggd kollektivtrafik fler nya bostäder. Idag finns det flera tydliga 

knutpunkter som är optimala för ett expansivt bostadsbyggande. Med en utbyggd kollektivtrafik 

skapar vi fler och tydligare knutpunkter där bostäder och nya centrum kan växa fram. Ett 

växande Stockholm förutsätter en tätare innerstad. Men det kräver framförallt att vi låter hela 

Stockholm vara stad och att vi gör det enkelt att röra sig mellan olika stadsdelar.  

EN AKTIV SOCIALDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK FÖR ETT ÖKAT 

BYGGANDE  
Bostadspolitik handlar inte bara om att bygga nya bostäder. Bostadspolitik handlar om ett 

byggande där vi bygger så att människor med olika bakgrund och olika förutsättningar har 

möjlighet att bosätta sig i hela staden. En socialdemokratisk bostadspolitik ska inte bara bygga 

bort bostadsbristen, den ska också bygga för att hela Stockholm ska kunna leva och för att 

människor med olika bakgrund och olika förutsättningar ska kunna bo i hela staden. En aktiv 

socialdemokratisk bostadspolitik bygger bort bostadsbristen och segregationen.   

Nedan listar vi de åtgärder som vi vill genomföra på kommunal nivå i Stockholm.  

  

  

MARKPRISER OCH MARKTILLDELNING  
Den borgerliga majoriteten har tillämpat en markpolitik som brukar kallas för  

Stockholmsmodellen. Den går i korthet ut på att mark erbjuds till högstbjudande. Vi ser behovet 

av en mer utvecklad markpolitik för ett ökat byggande av framförallt hyresrätter.   

FLERÅRIGA AVTAL MED EXPLOATÖRER  
För att öka sannolikheten att det som beslutas faktiskt blir byggt, samtidigt som vi ökar 

möjligheterna för företagen att bygga kostnadseffektivt, kommer vi att sluta avtal med 

exploatörer om att de ska tilldelas mark motsvarande en viss volym bostäder per år. Det 

effektiviserar processen avsevärt jämfört med dagens läge då staden förhandlar om varje liten 

markbit. Med sådana avtal i botten kan exploatörerna sluta avtal med entreprenörer och 

materialleverantörer över längre tid vilket skapar förutsättningar både för lägre pris och högre 

kvalitet i byggandet.  

SÄRSKILDA KVOTER OCH ANSVAR FÖR DE EGNA BOLAGEN  
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Stockholm har flera välmående och starka allmännyttiga bostadsbolag. Vi vill ge de allmännyttiga 

bolagen väsentligt utökade möjligheter att bygga nytt. Förutom att vara avtalsparter på samma 

villkor som andra, så kommer de också att få rollen att stötta lokala processer på stadsdelsnivå 

inom respektive geografiskt ”ansvarsområde”, i stadsdelar där de är en stor ägare.  

MARKUPPLÅTELSER MED LÄGRE AVGÄLD DEN FÖRSTA PERIODEN  
Vi kommer att använda den möjlighet som lagstiftningen ger att rabattera tomträttsavgälden den 

första upplåtelseperioden för att därigenom kunna bygga bostäder som upplåts till unga 

människor till lägre hyra. Genom att ge en tidsbegränsad rabatt på 10 – 15 år kan vi möta 

efterfrågan på billiga bostäder utan att behöva skapa särskilda hus eller områden som över tiden 

förblir reserverade för vissa grupper.  

BETALNING VID INFLYTTNING VID MARKFÖRSÄLJNING  
Ett stort hinder för bostadsbyggande i Stockholm idag är finansieringen. De höga markvärdena – 

uppdriva av allt lägre räntor – har gjort att varje byggprojekt där marken måste köpas innebär ett 

större behov av kapital. Från det att marken köps till att lägenheterna säljs betalas ränta och det 

finns en risk att marknaden viker. På samma sätt är den privatperson som vill köpa en lägenhet 

tvungen att ha ett större kapital, och är mindre benägen att binda sig för en ännu obyggd 

lägenhet.  

Som markägare ska staden minska risk och finansieringsbehov genom att ta betalt av 

exploatörerna först när de får betalt av lägenhetsinnehavarna, istället för som idag när 

detaljplanen vunnit laga kraft. Därmed försvinner hela behovet för exploatören att satsa egna 

pengar i markköp, och risken för att priserna på lägenheter faller delas mellan kommunen och 

exploatören. Det är bättre att kunna ställa krav på att lägenheterna verkligen byggs, och få betalt 

för byggda lägenheter, än att få betalt för mark som kanske blir liggande obebyggd. Det här 

förslaget kan på ett effektivt sätt öka bostadsbyggandet snabbt.  

AVTAL MED LANDSTINGET OM RÄTTEN ATT DISPONERA TUNNELBANEOMRÅDEN  
Stockholms tunnelbana består till stor del av tidigare spårväg i ytläge. Spår och stationer är genom 

avtal framdragna på stadens mark. Områdena på och direkt vid sidan av spåren är attraktiva för 

nyproduktion, samtidigt som SL kan ha ett intresse av att öka komforten på sina stationer genom 

att förse dem med klimatskal. Vi kommer att sluta avtal med landstinget som reglerar formerna 

för att bygga på och i anslutning till befintliga tunnelbanestationer.  

ÖKAD TAKT OCH BÄTTRE SAMORDNING  

ÖKA-TAKTEN-SATSNING  
När Socialdemokraterna styrde staden under 2002 - 2006 upprätthölls en tillräcklig takt i 

byggandet. Under perioden 2003 - 2006 påbörjades närmare 17 000 bostäder i nyproduktion. En 

erfarenhet från denna period är att det är viktigt att arbetet mellan olika aktörer synkroniseras och 

att det finns krafter som undanröjer hinder som uppkommer under processens gång. Det så 

kallade 20K-projektet bidrog tydligt till en högre produktionstakt för bostadsbyggandet. För att 

återigen få fart på byggandet kommer vi att genomföra en öka-takten-satsning med ett 

samordningskansli som liknar det som fanns under 20K.   

REGIONAL BYGGPAKT  
För att möta bostadsbristen krävs ett kraftigt ökat byggande i hela regionen.  Vi vill ta initiativ till 

en regional byggpakt, där varje större offentlig och privat aktör får redovisa hur många fler 

bostäder de skulle kunna påbörja, vad som idag hindrar dem från att göra det och vilka åtgärder 
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kommunerna i länet tillsammans med landstinget skulle kunna genomföra för att få fart på 

byggandet i regionen.  

BÄTTRE SAMRÅDSPROCESSER  
När vi utvecklar nya och befintliga bostadsområden krävs det att Stockholmarna får vara med i 

hela processen. Samrådsprocessen är essentiell och har en grundläggande demokratisk funktion 

när vi utvecklar Stockholm. Vi vill inkludera de Stockholmare som redan bor i området men 

också de Stockholmare som potentiellt kommer att bo i området i framtiden.   

LOKALARE FÖRANKRING  
Vi kommer att bygga helt nya utvecklingsområden, men en stor del av mandatperiodens 

målsättning för bostadsbyggande ska fyllas av kompletteringsbebyggelse. För att detta ska lyckas 

bör diskussionen om komplettering föras på en ännu mera lokal nivå, där invånarna inbjuds att 

delta i olika typer av samrådsformat. Genom att på ett bra sätt planera byggandet i dialog med de 

som bor i området får människor möjlighet att utveckla sina områden genom just byggande och 

planering.  Staden kan också testa att låta stora fastighetsägare (allmännyttan och privata) driva 

processen på uppdrag från kommunen.  

UTVECKLADE METODER FÖR MEDBORGARDIALOG   

En nyckel är också att utveckla metoderna och formerna för samråd och medborgardialoger. Vi 

tror att nya, mer interaktiva format både kan effektivisera processen och få en stor del av 

stockholmarna mer inkluderade i det som byggs i Stockholm. Det finns redan idag flera nya 

metoder och projekt som rör medborgardialoger. Vi vill att Stockholm ska arbeta aktivt med att 

pröva olika nya metoder och hitta de som passar bäst utifrån utvecklingen av olika områden och 

olika projekt.  

AVSLUTNING  
Det här programmet har syftat till att tydliggöra hur vi vill planera och utveckla Stockholm 

genom en konkret och aktiv socialdemokratisk stadsbyggnads- och bostadspolitik. Vi sätter upp 

ett mål för bostadsbyggandet på 20 000 lägenheter under den kommande mandatperioden. Målet 

sorteras ner i lokala bostadsmål för varje stadsdel.   

Genom ett aktivt arbete i våra lokala områdesföreningar runt om i staden har vi arbetat fram 

förslag och exempel på ett antal konkreta projekt som presenteras i den bifogade bilagan. En 

viktig del i detta har varit att ge stockholmarna möjlighet att vara med och utveckla sina egna 

bostadsområden.   

En socialdemokratisk bostads- och stadsbyggnadspolitik tar ett helhetsgrepp om utvecklandet av 

staden och består av en medveten planering som bidrar till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. 

Den bygger inte bara bort bostadsbristen, den dämpar även segregationen och skapar 

förutsättningar för en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser.  Den skapar ett 

Stockholm med en stark allmännytta och där det byggs hyresrätter såväl som bostadsrätter och 

bostäder för unga såväl som för äldre.   

Genom att använda och utveckla alla de politiska verktyg som vi har skapar vi förutsättningar för 

ett ökat byggande i hela staden. Bara därigenom kan vi skapa ett Stockholm med plats för alla 

som kan fortsätta att växa och utvecklas för människorna som bor här såväl som de som vill 

flytta hit. På så sätt kan Stockholm nå sin fulla potential.   
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BILAGA VILKET STOCKHOLM VILL VI 

BYGGA?  

Med en socialdemokratisk bostadspolitik ska hela staden växa. Vi vet att det finns potential i flera 

delar av Stockholm idag. Vi har därför inventerat Stockholms mark och utvecklat eventuella 

projekt.   

BOSTADSMÅL FÖR STOCKHOLMS STADSDELAR  

Som tidigare nämnts har vi satt upp bostadsmål för varje stadsdel.  Dessa bör ses som 

målsättningar att ta sikte mot och inte som absoluta tal. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad 

har också genomfört studier där man har undersökt Stockholms bostadspotential, det vill säga 

om och i sådana fall var i Stockholm de bostäder som behöver byggas kan byggas. Kontorets 

slutsatser är att Stockholm har potential att bygga drygt de 100 000 bostäder som vi utlovar till 

2030.   

Stockholm stad har lovat att bygga 45 900 lägenheter under perioden 2014 – 2030 inom områden 

utpekade i Stockholmsöverenskommelsen om utbyggnad av tunnelbanan. Dessa lägenheter ingår 

i de stjärnmarkerade stadsdelarna i tabellen nedan.   

SOCIALDEMOKRATERNAS BOSTADSMÅL  
     

STADSDEL     

ANTAL    NYA

    

BOSTÄDER     
Bromma     8000     

*    Enskede-

Årsta-Vantör     

18000     

*    Farsta     13000     

Hägersten-Liljeholmen     8000     

Hässelby-Vällingby     6000     

Kungsholmen     4000     
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*    Norrmalm     3500     

Rinkeby-Kista     4500     

*    Skarpnäck     9000     

Skärholmen     4000     

Spånga-Tensta     5000     

*    Södermalm     3400     

Älvsjö     5000     

Östermalm     9500     

Totalt     100    900

     

     

STOCKHOLM BOSTADSPOTENTIAL ENLIGT BERÄKNINGAR GENOMFÖRDA AV  

STADSBYGGNADSKONTORET  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att den totala bostadspotentialen för Stockholms stad fram till 

2030 är ca 150 000, vilket fördelar sig på 39 000 i tyngdpunkterna, 49 000 i centrala stadens 

utvidgning (närförort) och 62 000 bostäder i övriga staden (bland annat Norra Djurgårdsstaden 

och Hagastaden). Med hjälp av en utbyggnadsmodell som har arbetats fram har 

bostadspotentialen för varje enskilt stadsdels område uppskattats. Uppskattningen finner ni 

nedan.  
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TÄNKBARA PROJEKT  
Projekten nedan bör ses som exempel på det Stockholm vi vill se. De har tagits fram av 

arbetarekommunens lokala områdesföreningar och utformats med hjälp av arkitekter och 

byggare.   

Projekt     Antal    

bostäder    (ca)

     

Rinkeby    –    Bromsten     618     

Bredäng    –    Skärholmen    –

    Sätra    –    

Vårberg     

2200    

     

Hammarby    Backe     2000     

Skrubba     1325     

Bromma     716     

Studenttornet     400     

Marieberg     940     

Den    gröna    studentlinje     900     

Gaudiparken     0     

Farsta    Torn     400     

     

RINKEBY – BROMSTEN   

     

Under hela 1900-talet har strävan efter att skilja Rinkeby och Bromsten åt präglat stadsbyggandet 

i Stockholm. Det har genomförts genom att marken mellan stadsdelarna har lämnats obebyggd, 

med få eller inga gator emellan. Faktum är att Rinkeby överhuvudtaget inte är förbundet med 

övriga Stockholm med någon kommunal gata. För den som ska åka från Rinkeby och inte vill gå 

eller cykla finns det alltså bara två möjligheter: tunnelbanan eller E18. Bromsten däremot, är 

förbundet med Stockholm via flera kommunala gator.   

Det har med tiden blivit allt mer uppenbart att denna strävan efter att skilja de två olika 

stadsdelarna åt har skapat stora problem, framförallt genom den segregation som skapas när man 
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rumsligt skiljer stadsdelar med olika social sammansättning från varandra. Medelinkomsten för 

invånarna i det villatäta Bromsten är nästan dubbelt så hög som medelinkomsten bland de som 

bor i flerbostadshusen i Rinkeby.   

En viktig del i att bryta segregationen är att förbättra de rumsliga sambanden mellan de två 

stadsdelarna. Utifrån detta har vi arbetat fram ett förslag som binder samman de två stadsdelarna 

och ger sammanlagt 618 lägenheter.   

Förslaget skapar ett antal kommunala gator som förbinder gatunätet i Rinkeby med gatunätet i 

Bromsten. Rinkeby koloniområde och fotbollsplanen behålls och kompletteras med ett 

kommunalt badhus som blir tillgänglig för både Rinkebyborna och Bromstenborna och utgör på 

så sätt också en viktig mötesplats. I flera av bostadshusen reserveras bottenplan för lokaler där 

handel och service kan förläggas. Det skapas också ett torg där Rinkebytråket möter gatunätet i 

Bromsten, som på så sätt blir gemensamt för de två stadsdelarna.   

     

  

  

  

  

  

BREDÄNG – SÄTRA – SKÄRHOLMEN - VÅRBERG 

     

     

Skärholmen är en stadsdel med stora kvaliteter såväl som utmaningar, men framförallt har 

Skärholmen stora utvecklingsmöjligheter. Skärholmen är ett av Stockholms vackraste områden, 

topografiskt varierat och beläget längs Mälaren. I området finns blandad bebyggelse med högre 

centrumbebyggelse vid tunnelbanan och lägre hus mer perifert belägna. Kommunikationerna är 

mycket goda, med tunnelbana och ett stort bussnät. Trots detta är stadsdelen tydligt planerad för 

bilen, vilket syns på de breda gatorna och vägarna och de väl tilltagna parkeringsplatserna. 

Skärholmen har ett stort centrum. Ser man till stadsdelen i sin helhet så erbjuder den sina 
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invånare ett i stort sett komplett serviceutbud där även Bredäng, Sätra och Vårberg har 

affärscentran, även om dessa är slitna.   

Stadsdelens utmaningar är flera. Området lider av dåligt rykte där den ihållande kritiken av 

miljonprogrammet tillsammans med segregation och ändrade boendepreferenser har drabbat 

Skärholmen särskilt hårt. Stadsdelen är bristfälligt planerad med en funktionsseparering som är 

allt för långt driven. Till detta kommer att det i de mindre centrumanläggningarna finns många 

skyltfönster som gapar tomma och skapar en öde stadsbild. Stadsdelens flerbostadshus har idag 

många stora, och många gånger välplanerade, lägenheter, men saknar samtidigt mindre lägenheter 

som blir allt mer efterfrågat till följd av en ändrad demografi med fler och fler singelhushåll.   

Trots flera utmaningar har Skärholmen många kvaliteter och många invånare som trivs och älskar 

sin stadsdel. För att möta och utveckla stadsdelen i stort har vi utarbetat ett förslag som arbetar 

med trafiklösningar, ny bebyggelse såväl som upprustningen. Förslaget består flera delar och 

innehåller upprustning, komplettering och förtätning, ökad rumslighet och att skapa nya 

dragplåster. Förslaget innehåller sammanlagt 2200 nya bostäder.   

HAMMARBY BACKE  

     

Många av Stockholms stadsdelar har fått växa fram på öar. Det påverkar möjligheten till möten 

mellan människor negativt, men det har också bidragit till att skapa många olika identiteter och 

karaktärer i våra olika stadsdelar. När våra stadsdelar nu växer och växer ihop måste stadens 

planering av stadsdelarna präglas av en förståelse för varje stadsdels unika karaktär.  

Två stadsdelar som med fördel skulle kunna länkas samman med ny bostadsbebyggelse är 

Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Området har stor potential och skulle genom en 

sammanläkning kunna bli en förlängning av innerstaden.   

Vi har därför arbetat fram ett förslag som vi kallar för Hammarbybacke. Förslaget innehåller 2000 

nya bostäder varav 1/3 bostadsrätter, 1/3 privata hyresrätter och 1/3 allmännyttiga bostäder. Det 

är en respektfull utveckling av den vita staden som både möjliggör ett värdefullt tillskott av 

bostäder och tillvaratar och tillgängliggör värdefulla rekreationsmiljöer i området.   
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SKRUBBA  

     
     

Skrubbatriangeln ligger längst ned i syd östra hörnet i Stockholms kommun och begränsas i norr 

av kommungränsen mot Nacka, i öster av gränsen mot Tyresö kommun och i väster av 

Drevviken, Gudö broleden och Flatens naturreservat som skiljer området från övrig bebyggelse i  

Stockholms kommun. Den västra delen är vackert beläget med vyer över Strandkyrkogården och 

Drevviken. Den östra delen ansluter direkt mot Lindalen i Tyresö och dess blandade bebyggelse 

som till stor del består av villor.   

Det finns ingen spårbunden kollektivtrafik till området, men det försörjs av tre stombusslinjer på 

Tyresövägen, och sammanlagt ytterligare sex busslinjer i närområdet. Stombusslinjerna går direkt 

till Gullmarsplans bussterminal. Vid en framtida tunnelbaneutbyggnad skulle gröna linjen också 

kunna förlängas och genom en krok dras förbi skrubba.   
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Förslaget omfattar sammanlagt 1 325 bostäder som byggs i ett antal etapper. En relativt stor del 

av bostäderna inryms i sammanbyggda enbostadshus. Detta eftersom området inte bedöms att 

vara tillräckligt attraktivt för bostadsrätter i flerbostadshus, och bebyggelsen med enbostadshus 

också ansluter väl till den närliggande bebyggelsen i Tyresö och Nacka. Förslaget innehåller dock 

ett antal flerbostadshus som rymmer sammanlagt 645 lägenheter som byggs i de senare 

etapperna.  

Förslagets huvudidé är att det nya området skall ansluta till bebyggelsen i Lindalen och Hanviken 

i Tyresö med dess blandning av bostäder och verksamheter. Bollmoravägen förlängs därför 

västerut över området fram till Gudöbroleden där den mynnar ovanför Strandkyrkogårdens 

sluttning ned mot Drevviken. I nord-sydlig riktning förlängs Solkraftsvägen och  

Vattenkraftsvägen norr ut från verksamhetsområdet. Skrubba Malmväg bildar huvudgata i om 

rådets östra del. I norr mot Tyresö vägen finns plats för verksamheter. Planen innehåller också ett 

flertal mindre parker och en stadspark som anläggs där vattenkraftverken och Bollmoravägen 

möts. Enbostadshusen anläggs i en kvartersstruktur där gatorna kantas med träd. Inne i kvarteren 

finns stora gårdar med plats för lek, växtlighet och annan utomhusaktivitet. Tanken är att de, för 

den som är hemmastadd i området, skall erbjuda ett alternativ till gatorna som ett sätt att röra sig 

genom området.  
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FÖRTÄTNING AV BROMMA  

     
Bromma är en av de stadsdelarna som har störst utbyggnadspotential enligt de planer beräkningar 

som stadsbyggnadskontoret har gjort. Utbyggnaden av Bromma skedde framförallt under 1920- 

och 30-talet och därefter har tillkomsten av ny bebyggelse varit mycket sparsam. Idag finns det 

därför flera delar av outnyttjad mark och området har därför god förtätningspotential. Stora delar 

av Bromma består idag primärt av småhus och villor. Ett problem med den likriktade 

bebyggelsen i Bromma idag är att det är svårt att flytta inom området. Många människor har fäst 

sig vid området och eftersom det inte finns någon passande bebyggelse att flytta till får unga svårt 

att flytta hemifrån såväl som att äldre får svårt att flytta ifrån sina villor till en mer passande 

bostad. Dagens bebyggelse skapar på så sätt inlåsningseffekter.   

I förslaget ovan är framtaget av arkitektkontoret Brunnberg Forshed och berör en förtätning av 

områden kring Ålsten, Smedslätten och Äppelviken. Förslaget innehåller en blandad bebyggelse 

och består av flerbostadshus, seniorbostäder, parhus och fyrfamiljshus. Bebyggelsen tar en del 

grönyta i anspråk men tillgängliggör samtidigt andra grönområden, skapar förutsättningar för mer 

liv och rörelse i området och möjliggör motionsslingor och gångstråk. Förslaget innehåller 

sammanlagt 716 bostäder.   
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STUDENTTORNET  

     

Det finns en stor konsensus kring behovet av fler studentbostäder i Stockholm. Det finns också 

många som längtar efter nytänkande i arkitekturen, också i Stockholms innerstad.   

Vi vill därför bygga ett studenttorn i närheten av Tantolunden på Södermalm. Det finns många 

skäl att bygga studenttornet och det finns också många skäl att bygga det på Södermalm. Vi är 

övertygade om att studenttornet skulle vara bra inte bara för Stockholms studenter utan för 

Södermalm som stadsdel. Torn och skrapor som sticker upp på olika delar av Södermalm har 

dessutom blivit något som karaktäriserar stadsdelen idag. Skrapan är ett exempel, det så kallade 

Söders torn och Folksam-huset är två andra. På det sättet är Studenttornet framförallt en 

fortsättning på ett uttryck som redan finns på Söder. Studenttornet tillför Stockholm 

studentbostäder och en häftig ny och kaxig byggnad, men det tillför också innovation och 

kreativitet.   

Den föreslagna platsen för studenttornet är en möjlig plats för en hög fastighet med 

studentbostäder. Förslaget ska således testas i en planprocess och en markanvisningstävling ska 

utlysas för platsen.  
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MARIEBERG  

     

Området i Marieberg är inne i ett utvecklingsskede. Det är i grunden ett positivt projekt som har 

potential att inte bara skapa nya möjligheter till arbetsplatser och bostäder, utan också skapa en 

bättre stadsmiljö på Kungsholmen. Kungsholmen är en stadsdel vars gatustruktur och idé är hårt 

präglad av bilismen. Den nya planen har potential att i delar av stadsdelen förändra det, och skapa 

mer liv i gatuplan och en mer promenad- och cykelvänlig stadsdel.   

Marieberg är redan idag, tack vare den prägel tidningsskraporna sätter på stadsdelen, en plats med 

”down-town-potential”. Vi ser gärna att den utvecklingen förstärks ytterligare och har därför 

arbetat fram ett förslag med ett flertal karaktärsstarka skyskrapor som skulle försköna stadsbilden 

och samtidigt tillföra ett stort antal lägenheter i ett attraktivt läge. Stockholm får ett modernt och 

spännande kluster av nya byggnader i ett läge där många skulle vilja bo.  

Förslaget inrymmer 940 nya lägenheter varav minst hälften skulle anvisas till allmännyttan. De 

fyra byggnaderna som föreslås är bara en början. Det finns plats för ytterligare byggnader på 

Marieberg.   
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DEN GRÖNA STUDENTLINJEN  

  

Undersökningar som TMR har genomfört visar att den stora majoriteten av Stockholms 

studenter inte har några problem med att bo upp till 40 min från universitet och högskola, så 

länge det är tunnelbanenära. Vi vill därför påbörja ett arbete för att bygga studentbostäder riktigt 

tunnelbanenära, närmare bestämt på 12 tunnelbanestationer i Stockholms stad. De aktuella 

stationerna är alla i behov av ett ansiktslyft, vilket ger ett utmärkt tillfälle att också utveckla 

stationernas funktion och utseende. I vårt förslag ges utrymme för handel och service på 

bottenplan, och varje tunnelbanestation förses med mellan 50-100 studentbostäder ovan. 

Sammanlagt rymmer förslaget ungefär 850-900 nya studentbostäder.   

Samtliga av de tunnelbanestationer vi föreslår ska byggas ut till studentstationer ligger längs gröna 

linjen. Studentstationerna ska byggas klimatsmart och välisolerat, för att klara bullernivåer. Som 

ett led i det ska de också byggas med så kallade gröna fasader och tak. Gröna fasader och tak 

skyddar mot buller, samtidigt som de skyddar mot uppvärmning från solinstrålning under 

sommaren och isolerar när det är kallt ute. Den isolerande effekten medför att lokalerna får 

jämnare temperatur över dygnet och att behovet av kylanläggningar minskar. Hur effektivt 

takvegetationen isolerar byggnaden beror naturligtvis på uppbyggnadens tjocklek och vilken typ 

av vegetation som används. Utöver de nämnda fördelarna plockar gröna tak och fasader upp 

partiklar och renar luften och tillför grönt i närmiljön. Det skulle vara ett sätt att göra gröna linjen 

grön på riktigt.   

De nya bostäderna kommer inte att ta någon ny grönmark i anspråk, och i och med de gröna 

fasaderna kommer de snarast att ge mer grönska åt stationerna längs gröna linjen. Studenter är i 

huvudsak kollektivtrafik- och cykelbundna, vilket gör att cykelparkeringarna vid de aktuella 

stationerna ska ses över. Inga bilparkeringar tillkommer.    
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GAUDIPARKEN MITT I STADEN  

     

Att bygga stad handlar inte bara om att bygga bostäder. En viktig del är också att utöka stadens 

urbana kvaliteter, skapa mötesplatser och ökade flöden i områden där det saknas liv och rörelse. 

Ett viktigt utvecklingsområde med stor potential i de centralaste delarna av Stockholm är 

spårområdet norr om centralen som genom en överdäckning har får förutsättningar för en hög 

exploatering.   

Vi har utarbetat ett förslag där en överdäckning skapar förutsättningar för nya mötesplatser och 

ett ökat offentliga institutioner som bjuder på tillfällen för urban kultur i allmänhetens tecken. 

Förslaget inrymmer ett offentligt badhus och ett utrymme för kultur av olika slag. Kärnan omges 

av olika former av arbetsstationer, grupprum, ateljéer filmstudios, caféer, utrymmen för idéell 

verksamhet av olika slag och annan service. Genom det här förslaget utvecklar vi ett område mitt 

i staden och skapar en ny framsida för Stockholm.   
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FARSTA TORN  

     

Farsta är ett utvecklingsområde med stor potential och där det redan idag pågår ett stort 

utvecklingsarbete genom arbetet med tyngdpunkt Farsta. Detta arbete har gått långsamt och det 

förslag som finns i dagsläget är inte optimalt. Vi ser därför ett behov av fortsatt utveckling.   

Som en del i arbetet med att utveckla Farsta vill vi skapa en ny hög byggnad i Farsta centrum – 

Farsta Torn. Huset ska skapa ett tydligt landmärke; ett nytt, högt, vackert, spännande hus. 

Utrymme för huset skapas genom att något befintligt hus rivs, tillexempel det nuvarande huset 

som inrymmer T-banestationen. Det är fult och ger mycket dåligt markutnyttjande.   

Det bör även övervägas om bussterminalen på Kroppaplan kan överdäckas genom detta nya hus.  

Då får bussresenärerna en bättre miljö samtidigt som marken utnyttjas bättre. Farsta centrum har 

Stockholmsområdets bästa läge. Genom det föreslagna nya huset utökas ytan, centrumet får ett 

tydligt landmärke samtidigt som vi får andra viktiga tillskott till Farsta.  
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