nr 4 2013

en tidning från stockholms läns landsting

Det ljusnar
för förorten
Snart delar vi
vardagsrum
Bygg bort
bostadsbristen

Bygg för
framtiden

Innehåll Nummer 4 2013

TEMA: Bygg för framtiden
4 	Bostad sökes
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Täby är ökad kapacitet på Roslags
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7 ”Viktigt reformera planprocessen”
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Att behovet av bostäder i regionen tillgodoses är
grundläggande för en attraktiv storstadsregion. Men
det har visat sig svårt. Bostadsbristen i Stockholmsre
gionen är omfattande och nu pågår arbete på många
nivåer för att vi ska lyckas bättre framöver.
Under många år var frågan om var nya bostäder ska
tillkomma den dominerande bostadsfrågan i den re
gionala planeringen. I takt med att befolkningstillväx
ten har ökat kraftigt samtidigt som bostadsbyggandet
legat på en låg nivå har frågan om tillkomsten av nya
bostäder ökat i betydelse.
Främst sker tillskottet
genom nybyggnad, men
Hur vi hanterar
även omvandling och per
manentning kan ge värde
bostadsbehovet
fulla tillskott. Att bostads
är en tydlig
beståndet nyttjas effektivt
är också en nyckelfråga för
hållbarhetsfråga?
att regionens bostadsbehov
ska kunna tillgodoses.
Hur vi hanterar bostadsbehovet är en tydlig håll
barhetsfråga. Ofta lyfts bostadsförsörjningens bety
delse för regionens kompetensförsörjning och tillväxt.
Miljöaspekter i bostadsbyggandet handlar om allt
från energieffektivitet till tillgänglighet till kollek
tivtrafik. Möjligheten att ”flytta hemifrån” och hur
bostadsmarknaden påverkar den sociala strukturen i
regionen är viktiga sociala aspekter. Det handlar alltså
om att skapa goda boendemiljöer med bostäder som
har hög kvalitet och som är väl underhållna. Med det
stora bostadsbehov som ska tillgodoses framöver har
vi en historisk möjlighet att göra rätt utifrån ett håll
barhetsperspektiv. Det är en utmaning vi ska klara av.
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Befolkningen i Stockholmsregionen växer i betydligt
snabbare takt än bostadsbyggandet. För att komma
tillrätta med bostadsbristen krävs åtgärder på alla
nivåer, statliga såväl som regionala och kommunala.
Text: Ingela Ström

Bostad sökes
Förra året fick Stockholms läns lands
ting, Tillväxt, miljö och regionplanering,
(TMR), regeringens uppdrag att göra en
bedömning av bostadsbehovet. Gransk
ningen resulterade i en uppgradering
av RUFS 2010. Givet de uppdaterade be
folkningsframskrivningarna är behovet
9 000–16 000 nya bostäder årligen fram
till 2030.
Senare års bostadsbyggande ligger
långt under önskvärd nivå. Enligt SCB på
börjades drygt 6 600 bostäder 2012, vilket
är 1 500 färre än 2011 och 2 000 färre än
2010. Enligt Boverkets Bostadsmarknads
enkät bedömer regionens kommuner att
byggandet av drygt 11 700 bostäder ska
påbörjas under 2013 och nästan 14 000
under 2014. Länsstyrelsens bedömning är
dock att siffrorna är alltför optimistiska,
enligt rapporten ”Läget i länet – Bostads
marknaden i Stockholms län 2013”.
Regeringen har tagit en rad politiska
initiativ för att få fart på bostadsbyggan
det. (Se sid 7.) Kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen stärks i regerings
proposition 2012/13:178, där hänsyn till
det regionala behovet betonas. Lagänd
ringarna trädde i kraft 1 januari 2014.
Diskussion pågår

I samband med TMR:s uppdrag att göra en
aktuell bedömning av bostadsbehovet fick
Länsstyrelsen i Stockholms län uppdraget
att granska kommunernas planeringsmäs
siga förutsättningar att bygga bostäder. Ut
vecklingsledaren Elin Blume har under
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hösten besökt länets samtliga kommuner.
– Vi utgår från ett antal frågeställning
ar och diskuterar med kommunerna hur
de är riggade planeringsmässigt för att
kunna nå RUFS-siffrorna, berättar hon.
Hur jobbar de med planeringsberedskap
och planering, vad står i deras översikts
plan och hur ny är den? Hur ser deras
riktlinjer för bostadsförsörjning ut, vad
har de för politiska mål när det gäller att
växa och bygga bostäder? Hur jobbar de
med andra verktyg, vad står i ägardirek
tiven till allmännyttan och hur arbetar
man strategiskt med kommunens mark?
Elin Blume konstaterar att de allra
flesta kommuner har tydliga politiska
ambitioner att växa enligt RUFS-målen.
I många kommuner är tempot klart högre
än för några år sedan och de jobbar på
olika sätt för att locka marknaden.
– Den trånga sektorn för kommunerna
är infrastrukturen. Många nämner beho
vet av både ökad kapacitet i befintlig kol
lektivtrafik och nyinvesteringar, och att
planerade vägar måste till. Andra faktorer
är bland annat bullerproblematik, riks
intressen, handläggningstider hos Läns
styrelsen och andra överklagandeinstan
ser, en avvaktande marknad med krav
på maximal lönsamhet och ekonomiskt
svaga hushåll som inte kan efterfråga det
marknaden vill bygga.
Bygg rätt bostäder

I siffran 16 000 nya bostäder per år ligger
ett tillskott på cirka 2 000 bostäder som är

Elin Blume

Fredrik Meurman

omvandlingar av annat – från fritidshus till
permanentboende, en stor bostad som blir
två, villor eller vindar som byggs om till
flera lägenheter, kontor som omvandlas.
– En fråga som dök upp när vi sam
lade en expertpanel till samtal under ar
betet med bostadsuppdraget var hur vi
använder det befintliga bostadsbestån
det, berättar Fredrik Meurman, chef för
TMR:s regionplaneavdelning. Finns det
mer utrymme i bostadsbeståndet som
man inte har lyckts fånga? Det har vi
börjat undersöka och ta in statistik på
i ett mindre projekt som vi räknar med
blir klart i början av 2014.
Siffror kan behöva hyfsas, säger han
och ger ett exempel:

Antalet lägenheter som påbörjades i Stockholmsregionen under 2012.

9 000–16 000

nya bostäder som måste byggas i Stockholm för
att klara befolkningsökningen som är i snitt cirka
30 000 invånare per år.

– En tidningsuppgift angav att 400 000
personer står i kö enligt Bostadsförmed
lingen. Om man rensar lite i det där så
ser det helt annorlunda ut, för många
står ju i flera köer samtidigt. Sen kan
man fråga sig hur många av de som står
i kö som redan har en bostad. Eller hur
många lägenheter som ägs av juridiska
personer och hur många som är ”över
nattningslägenheter”?
Vilken typ av bostäder byggs och vil
ken typ av bostäder som behöver byggas
är andra frågor som kom upp i diskus
sionerna med expertpanelen.
– Genom att bygga ”rätt” sorts bostäder
kan man få igång omflyttningar så att fler
invånare kommer i åtnjutande av bostä

derna, säger Fredrik Meurman. En bostad
skulle enligt vissa experter kunna genere
ra fem bostäder i en flyttkedja. I dag vet vi
inte riktigt vad som byggs och vi har ingen
gemensam bild av vilken typ av bostäder
som skulle vara mest effektiva att bygga
när det gäller exempelvis storlek. Varje ob
jekt byggs för sig och varje kommun pla
nerar sitt. Så är systemet uppbyggt, men
kanske ger det inte optimal utdelning.
Flera lösningar

Det finns många spår att gå vidare med,
säger han och konstaterar att lösningar
på hur man ska komma tillrätta med bo
stadsbristen i regionen diskuteras i flera
nätverk och sammanhang.

– Samverkan är viktig. Regionala bo
stadsgruppen är det sammanhållande
organet där TMR, Länsstyrelsen och KSL,
Kommunförbundet Stockholms län, sam
arbetar. Ingen av de tre bygger bostäder,
men TMR och KSL tar fram underlag och
ordnar seminarier och workshops. Och
Länsstyrelsen prioriterar frågor som gäl
ler bostadsbyggande.
– Vi har arbetat intensivt för att uppnå
regeringens mål i fråga om handlägg
ningstider, säger länsöverdirektören
Anette Scheibe Lorentzi. När det gäller
överklaganden på detaljplaner har vi upp
nått målet, och under första halvåret 2014
kommer vi att ha gjort detsamma med
överklagade bygglov. l
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Täbys utveckling till en regional stadskärna i enlighet
med RUFS 2010 har goda förutsättningar. Men
förtätning är inte enbart populärt, säger stadsarkitekten
Per Lagheim, som tror på exemplets makt.
Per Lagheim

Text: Ingela Ström Foto: Kristofer Samuelsson / Johnér Bildbyrå AB

”Med ökad kollektivtrafik kan Täby
växa till en riktig stad”
Täby kommun satsar i ett första skede
på drygt 9 000 nya bostäder och 20 000
nya arbetsplatser. Av bostäderna planeras
6 000 på galoppfältet, som tillsammans
med Arninge, Västra Roslags Näsby och
Täby centrum är kommunens fyra stora
tillväxtområden.
– Vi har bra mark för nybyggnation i
Täby och kommunen är populär att bo i,
säger Per Lagheim.
Han betonar att det är viktigt att i
möjligaste mån förankra sina planer hos
kommuninvånarna genom medborgar
dialoger. Kanske kan man på så sätt mins
ka effekten av det så kallade NIMBY-syn
dromet (Not In My Backyard). Kommunen
har hållit flera mindre dialoger genom
åren. Den hittills mest omfattande pågick
under perioden maj till september i år då
cirka 2 500 personer deltog i diskussioner
kring galoppfältet.
– Vi hade en ”engagemangstrappa”
som började med en app kopplad till

 ftonbladets hemsida för att marknads
A
föra dialogen och berätta att galoppfältet
ska bebyggas. Sedan följde allt ifrån flera
Öppna hus i Täby centrum till möten med
ett antal fokusgrupper med bland annat
kringboende, föräldrar till förskolebarn,
gymnasieelever, Villaägareföreningen,
Naturskyddsföreningen och företag.
Bättre kollektivtrafik på önskelistan

Många åsikter sammanfaller med de stra
tegier som kommunen redan jobbar efter,
konstaterar Per Lagheim.
– Det som kommer högst på önskelis
tan är bättre kollektivtrafik, och det är
vad vi sliter mest med. Då är det bra att
kunna berätta om beslutade satsningar
på Roslagsbanan som ökar kapaciteten
med 80 procent, och att kommunen inte
är främmande för att medverka till att
vi på sikt får tunnelbana hit och att
Roslagsbanan byggs ut till Arlanda. Med
mer och rätt resurser till kollektivtrafik

kan Täby växa till en riktig stad.
När Per Lagheim går igenom redovis
ningen av medborgardialogen slås han
av att man är väldigt tilltalad av att bygga
för ett gott stadsliv i termer av ett rikt
gatuliv med ”stadens puls”.
– För att uppnå det här stadslivet mås
te det byggas rätt tätt och högre än tidi
gare, det måste gå att få in bostäder och
arbetsplatser blandat, och man måste
tillåta biltrafik. Det går att minska has
tigheten, men inte framkomligheten. Att
dela på gångtrafik och biltrafik, boende
och arbetsplatser som i de traditionella
förorterna ger sovstäder, inte ett rikt
stadsliv.
– Exemplets makt behövs för att alla
ska se att strategin ”att bygga stad” fung
erar. Nu håller det på att byggas fyra
bostadskvarter, handel och torg i Täby
centrum och då kommer folk att kunna
se hur det blev. Det blir början till ”ett
gott stadsliv åt alla Täbybor”. l

”viktigt reformera planprocessen”
Foto: anders gunnarsson

Bostadsminister Stefan Attefall har satt
igång runt 65 olika myndighetsuppdrag
och utredningar med bäring på ökat
bostadsbyggande.
Text: Ingela Ström Foto: Anders Gunnarsson

Fokus ligger på att få fram fler bostä
der snabbare, enklare och billigare där
bostadsbristen är mest akut.
– Bristen på detaljplanerad mark är den
enskilt viktigaste faktorn till att vi har
för lågt bostadsbyggande i tillväxtorterna,
säger Stefan Attefall.
Kommunerna har ansvar för detta,
men för att hjälpa dem att få fram mark
på rätt ställen i rätt tid så måste vägen
fram till beslutet om detaljplanerad mark
bli enklare, rakare och mer förutsägbar,
konstaterar han.
Här krävs en lång rad åtgärder där bo
stadsministern bland annat lyfter fram
översynen av instansordningen.
– Hur många nivåer ska vi ha, i hur
många steg ska det gå att överklaga ett
beslut, vilken roll ska länsstyrelserna
spela, ska sakägarkretsen förändras och
kan vi tänka oss att ha en avgift i vissa led
vid överklagan – alla sådana frågor ska en
utredning lägga förslag på i april nästa år.
Det är komplexa frågor som hör till vägen
från idé till spade i jorden.
Fastnar på vägen

Och de är viktiga, understryker Stefan At
tefall, för ofta fastnar bostadsbyggandet
där. På vägen.
– Kan man behålla rättssäkerheten och
ändå göra överklagandeprocessen smi
digare så vinner man mycket tid. Planoch bygglagen möjliggör ganska snabba
plangenomföranden, men det räcker med
att någon drar i handbromsen.
Om normalfallet är fem till åtta år för
ett planärende i Stockholmsregionen blir
respektive byggprojekt både dyrare och
mindre attraktivt att konkurrera om. Det
är bara företag med starka ekonomiska
muskler som kan bära kostnaderna i vän
tan på osäkra intäkter om flera år.

– Och framför allt levererar vi inte
bostäder när folk behöver dem. Jag bru
kar säga att de kommuner som levere
rar ganska mycket är de som under en
lång följd av år har jobbat med många
detaljplaner parallellt, för då faller alltid
någonting ut. Stockholms stad är ett bra
exempel på det.
Ta ansvar för helheten

Bostadsministern anser att alla kommu
ner i Stockholmsregionen inte tar det
ansvar för utvecklingen som är önskvärt.
– I en region som Stockholm måste

man ta ansvar för helheten, det går inte
att bara se till sin egen lilla kommun. Vi
måste få till mer av samordning, och där
för har vi bland annat nu i höst tillsatt
en parlamentarisk utredning i frågan om
gemensam regional planering.
Stefan Attefall understryker att det
är viktigt att i än högre grad än hittills
knyta ihop utbyggnad av infrastrukturen
med bostadsbyggande. De måste länkas
samman bättre från statens sida. Därtill
behöver fler boendeformer utvecklas för
att öka rörligheten på den befintliga bo
stadsmarknaden. l
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Foto: Per Magnus Persson / Johnér Bildbyrå AB

”Se möjligheterna”

Text: Karin Wandrell

Det blir allt vanligare att bygga hus på hus. En annan
variant kan vara att bygga om befintliga byggnader
istället, menar arkitekten Alessandro Ripellino.
Alessandro Ripellino,
ägare och chefsarkitekt på
Rosenbergs Arkitekter, jäm
för Stockholm med att bo i
Alessandro
en park där topografin och
Ripellino
vattenrummet ger en unik
stadsmiljö och präglar möjligheten att
bygga staden.
8

– Man har lyckats tänka rätt så att de
utbyggnader som har skett respekterar
naturen på ett positivt sätt. Den äldre
staden är tät med en fantastisk historisk
sammansättning fylld av kulturhistoriska
lager. De flesta byggprojekt i dag utgår
från den befintliga situationen och har
den täta staden, gröna korridorer och vat

tenrummet som utgångspunkt.
Ett lyckat stadsutvecklingsområde är
till exempel Hammarby Sjöstad som Ales
sandro Ripellino menar håller väldigt hög
kvalité.
– Det man kan säga är att det kanske
inte är ett boende för alla och det är där
den stora frågan ligger. Att få till högre
kvalité i stadsrummet när exploateringen
riktas mot mer välbärgade medborgare är
inte den stora utmaningen. Den konkreta
uppgiften för stadsbyggare och arkitekter
är att konsekvent arbeta för att skapa en
levande stad för alla. Till exempel genom

Foto: Joakim Berglund

Det är till
exempel svårt att
både bygga höga
hus och hus som
inte syns.
Alessandro Ripellino

att integrera, länka och aktivera förort
senklaverna och motverka segregation
genom att skapa en hållbar blandning av
boendeformer och verksamheter.
Gemensam vision

För att lyckas med en utbyggnad av sta
den behövs det gemensamma riktlinjer.
”Arkitektur Stockholm”, som kom 2011,
är stadens första arkitekturstrategi som
är tänkt att bidra till förverkligandet av
en spännande, varierad och hållbar ar
kitektur och stadsmiljö. Just nu pågår
arbetet med att sammanställa inkomna
synpunkter.
– Jag önskar att politikerna kunde enas
om en gemensam vision, säger Alessand
ro Ripellino. Men diskussioner om bland
annat höga hus liksom hur nivån på de
politiska direktiven ska se ut har lett till
förseningar. Det skulle behövas en tydli
gare struktur där man först prövar stads
byggnaden och sedan arkitekturen, vilket
skulle ge kortare ledtider.
Samtidigt finns det en positiv aspekt i
den svenska pragmatismen menar han.
Den gör att det går att komma vidare ef
tersom alla är villiga att göra förnuftiga
kompromisser.
– Men det är viktigt att veta var grän
serna går. Det är till exempel svårt att
både bygga höga hus och hus som inte
syns. I flera projekt de senaste åren har
kvalitéer hyvlats ner eller kompromissats
bort i en negativ process som tar udden ur

Radhusen på taket mitt i city är ett attraktivt och lockande sätt att befolka innerstaden utan att ta dyrbar
mark i anspråk.

projektet. Resultatet blir sällan fulländat
eller unikt. Det borde finnas ett större för
troende för arkitekterna som har ansvar
för helheten.
Intressant utmaning

Alessandro Ripellino är ingen föresprå
kare av höga hus som en generell lös
ning på förtätning, utan menar att det
är en av flera strategier för en hållbar
stad. Stockholms stadsbyggnad är inspi
rerad av Paris och Berlin med en ganska
konstant takhöjdsbild med några slanka
tornliknande byggnader som sticker ut,
bland annat Kungstornen. Husen är mel
lan 80–100 meter höga vilket motsvarar
24–30 våningar.
– Det finns en familj av sådana bygg
nader som markerar viktiga platser och
upprätthåller både en relation till staden
och till varandra. De har ett särskilt sym
bolvärde och vi ska vara stolta över dem.
För att bygga en hållbar stad måste

man upprätthålla relationen till omgiv
ningen och se till att de hus som uppförs
är positiva i den bemärkelsen.
– Det första målet är att alla ska trivas
i staden, säger Alessandro Ripellino. Höga
hus har ett större ansvar, men är också
fantastiska möjligheter eftersom de kon
centrerar många personer på en plats.
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Foto: Åke E:son Lindman

Lindhagsskrapan sträcker sig 75
meter upp i höjden och bjuder
på en magnifik utsikt.

Om Stockholm ska
bli en hållbar, tätare
stad bör man även
anta utmaningen att
bygga nya byggnader,
som klarar att byta
användning över tiden.
Alessandro Ripellino

Han fortsätter:
– För att få en bra, hållbar byggnad är
det positivt att placera dessa vid knut
punkter för kollektivtrafik, eftersom det
finns en offentlighet i byggnaden som ak
tiverar stadsbilden. Man bör också bjuda
in till både bottenvåning och tak. Det är
en förmån att få komma upp dit och se
ut över den omgivande staden.
I områden som Marieberg och Kista
har ”Arkitektur Stockholm” formulerat
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möjligheten att bygga kluster med höga
hus. Alessandro Ripellino menar att det
även där är viktigt att jobba med smarta
lösningar som följer principen om höga
byggnaders symbolvärde och att bjuda på
de möjligheter ett högt hus kan erbjuda.
Bygg hellre om än på

Påbyggnader på befintliga hus ser han
som både positivt och negativt. I och med
att stora delar av Stockholms city tömdes
på boende under 1960–1970-talet är det
viktigt att återigen befolka de dränerade
delar som saknar liv på kvällarna. Ett ex
empel är kvarteret Blåmannen runt Mäs
ter Samuelsgatan, Drottninggatan och
Bryggargatan där det byggdes radhus på
taket som har blivit oerhört populära.
– Det som kan vara problematiskt i
mina ögon är om påbyggnaderna sker på
ett ogenomtänkt sätt så att det saknas ett
helhetstänk, säger Alessandro Ripellino.
I första hand, även om det är svårt rent
ekonomiskt, tycker jag att man ska testa
att bygga om befintliga byggnader utan
att som första åtgärd göra påbyggnader.
Rosenbergs Arkitekter har själva ge
nomfört projektet Kvarteret Sparrisen
i Solna där ett tomt kontorshus från
1970-talet byggdes om till bostadshus med
åtta ägarlägenheter på taket, 110 hyreslä

genheter och kontor på bottenvåningen.
– På så sätt blir det automatiskt blan
dade upplåtelseformer i ett hus, säger
Alessandro Ripellino. Vi har kunnat ut
nyttja stommen, en del installationer och
grunden så att det även finns en hållbar
hetstanke i detta.
Han menar att det finns många bygg
nader i Stockholm som klarar av att
förvandlas från kontor till bostäder och
vice versa. Den enda knäckfrågan är att se
till att de olika regelverk som finns kring
byggnationer möjliggör detta.
– Om Stockholm ska bli en hållbar, tä
tare stad bör man även anta utmaningen
att bygga nya byggnader, som klarar att
byta användning över tiden, precis som
man gjorde förr. För mig är en hållbar
byggnad främst en byggnad som håller
över tid. Det är beställaren som sätter rib
ban men arkitektens ansvar sträcker sig
över detta.
Han tycker att arkitekter överlag all
tid borde verka för att visa möjligheten
att göra ännu bättre eftersom de har ett
kulturellt ansvar som borde tas mer på
allvar.
– De beställare som förvaltar sina pro
dukter är också mer måna och intres
serade av att skapa hållbara byggnader
eftersom det underlättar driften. l

Foto: Tobias Fischer / SCANPIX

Ny fas för förorten
Bilden av vissa förorters negativa utveckling kan
vara på väg att brytas. Flera initiativ har tagits för att
rusta upp bostadshus i förorter byggda som en del
av miljonprogrammet, däribland genom ägarskifte.
Samtidigt finns en oro för fördyring. Text: Lina Broström
Vägglöss, mögel och utslitet. Så har
mediebilden av hur det står till i vissa för
orter sett ut under lång tid. Miljonprogram
met har också beskyllts som förklaring för
den socioekonomiska segregationen i för
orter, då de stora betongfastigheterna med
mängder av bostäder på liten yta gjort om
rådena oattraktiva. De som har haft råd har
flyttat och kvar är de med svag ekonomi,
ofta med utländsk bakgrund.

Men det är inte hela sanningen. De stora
bostadskomplexen som byggdes mellan
1965 och 1975 tillhör inte enbart de yttre
förorterna som oftast betecknas som ut
satta.
– ”Miljonprogramsområden” har lik
ställts med problem och utbrett utanför
skap, men de i sig är inte en orsak till
problemen. Höghus med hyreslägenhe
ter finns över hela regionen, också där

det är socioekonomiskt bra med hög sys
selsättning, låg andel med försörjnings
stöd och hög andel med eftergymnasial
utbildning, säger Evert Kroes, region
planerare på Stockholms läns landsting.
Han har också varit med och tagit fram
rapporten ”Stärk sammanhållningen” om
situationen i regionen.
Den socioekonomiska segregationens
mekanismer är således komplexa och
kan inte bara förklaras lokalt utifrån att
bostäder har byggts som en del av miljon
programmet.
– Sett över tid har också flera yttre stads
delar, såsom Botkyrka, utvecklats i positiv
riktning. Under det senaste decenniet har
andelen med försörjningsstöd minskat
och andelen med sysselsättning och ef
tergymnasial utbildning ökat.
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Evert Kroes

Men att regionen är socioekonomiskt
segregerad, bland annat beroende på bo
endesituationen, står ändå klart – vilket
motverkar en hållbar tillväxt. I RUFS 2010
anges mål för att nå en hållbar urban ut
veckling med god tillväxt. Här presenteras
vikten av att motverka boendesegrega
tion, att planera för ett varierat bostads
bestånd, blandade funktioner, att verka
för jämställda boendemiljöer samt att
förbättra underhållet av äldre bostäder.
Utvecklingsinsatser ger resultat

På flera håll i regionen har utvecklings
insatser satts in, bland annat med fokus
på att skapa attraktiva och varierande
boendemiljöer, vilka alltså ligger i linje
med regionens strategi.
Ett sådant exempel är Södertälje, där
satsningar har gjorts för att skapa social,
ekonomisk och miljömässigt hållbar ut
veckling – som också skapar förbättring
av bostadsbeståndet.
Fastighetsförvaltaren Telge Hovsjö AB
har tagit ett större uppdrag som berör flera
samhällsperspektiv, utöver grunduppdra
get att förvalta 1 700 bostäder. De skapar
sommarjobb för unga, praktikplatser och
har skapat ett center för utbildning, arbete
och nyföretagande i Hovsjö.
– Vi ville bryta den nega
tiva trenden. Att låta ungdo
mar komma in i arbete och
förändra sitt bostadsområde
skapar ett mervärde. Det är
en framgångsfaktor när unga
blir delaktiga och ambassa
dörer. Resultatet blir att fler
trivs och vill bo kvar, men
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det leder också till samhällsvinster när
personer blir mer integrerade i samhäl
let, säger Patrik Derk, vd, och berättar att
en majoritet av bolagets styrelse består av
hyresgäster som bor i Hovsjö och som på
så sätt påverkar områdets utveckling.
Nyligen färdigställda området Sjö
terrassen i Fittja är ett annat exempel. Det
utgör stadsdelens första nyproduktion av
bostadsrätter och är ett komplement till
det stora befintliga hyresrättsbestånd som
byggdes i Fittja på 70-talet. Ambitionen är
att skapa möjlighet för boendekarriär lo
kalt och intresset är stort för fastigheterna.
– Ett samhälle mår bra av blandad upp
låtelseform. Det minskar den socioekono
miska boendesegregationen och bidrar
till ett integrerat samhälle. Ett ökat och
välbalanserat bestånd gynnar samhällsut
vecklingen. Det ökar rörligheten och fler
får möjlighet att bo, och gör också området
mer attraktivt, säger Marcus Lindblom, vd
på Hemgården, som står bakom projektet.
Oro vid ägarskifte

Det finns även en annan sida av situa
tionen i förorterna som byggdes under
miljonprogrammet. Inom 10–20 år kom
mer dessa bostäder att tvingas till omfat
tande renoveringar, vad gäller stammar,
kök, badrum och fasader. Det kommer att
innebära ett enormt investeringsbehov.
De senaste månaderna har riskkapitalis
ter och fastighetsprofiler börjat intressera
sig för dessa områden.
I somras köpte Mikael Ahlström, en
av Sveriges rikaste riskkapitalister, 1 300
lägenheter från Botkyrka kommun ur all
männyttans bestånd, via bolaget Mitt Alby.

Mikael Ahlström

Prislappen låg på 705 miljoner kronor.
Det ledde till protester från lokalbe
folkningen som oroade sig för hyreshöj
ningar. Sedan dess har Mitt Alby hållit
flera informationsmöten för att lugna de
boende, men fortfarande finns en oro in
för framtiden.
– Vi ska inte måla fan på väggen, men vi
har dåliga erfarenheter från andra områ
den när allmännyttan sålts till det privata.
Det är ofta de svaga som drabbas. Det här
är ett företag som vill gå med vinst, men
jag hoppas att de respekterar hyresgäs
ternas önskemål. De måste ha råd att bo
kvar, säger Simon Safari, ordförande för
Hyresgästföreningen Botkyrka.
Inga chockhöjningar

Liknande scenarier har påvisats i Husby,
Rinkeby, Tensta och Mälardalen. Där
köper andra bolag och kapitalister upp
fastigheter, med syfte att renovera och
göra bostäderna mer attraktiva – till en
hyreshöjning som många av de boende
inte räknar med att ha råd med.
Mikael Ahlström lovar dock att inga lyx
renoveringar och chockhöjningar av hyran
är på gång på Albyberget.
– Vi kommer långsiktigt att göra stam
byten och renovera badrum, men kortsik
tigt är det inga dramatiska förbättringar
av infrastrukturen. Vi ska renovera de lä
genheter där det behövs och när boende
flyttar. De som bor där kommer att kunna
välja nivå på renovering och hyran sätts
därefter. Vi vill att de som bor där ska kun
na bo kvar, och samtidigt stadigt förbättra
området, säger han och fortsätter:
– Kan vi göra de boende nöjdare och
tryggare än de är i dag kan man skapa
stora värden, för dem och för oss själva.
Han säger sig ha långsiktiga visioner för
området, varför han inte bara ska satsa
ekonomiskt på bostadsområdet utan ock
så på sociala projekt.
– Vi kommer att stötta och ska hyra ut
lokaler för ideella föreningar och sam
hällsentreprenörer. Sen hoppas vi att en
del lokaler kan bli café. l

Foto: Camilla Cherry / SCANPIX

”Viktigt med
långsiktiga insatser”
I slutet av maj härjades Husby av upplopp. Nu har
ett halvår gått. Stämningen har lugnat ner sig, men
strukturella problem kvarstår. Text: Lina Broström
Den 19 maj i år bröt upplopp ut i Husby.
Minst 100 bilar sattes i brand, vilket blev
starten på fem dagars intensiva orolighe
ter. En vecka innan hade en knivbeväp
nad man skjutits till döds i området av
polisen, vilket tros ha varit den tändande
gnistan. Men flera forskare menar att den
underliggande orsaken låg i missnöje

mot arbetslöshet, boendesegregation
och utanförskap – en bild som delas av
medborgarorganisationer och stadsdels
förvaltning.
– Det är en komplex fråga och proble
men kan inte bara förklaras utifrån de
lokala och kommunala perspektiven, de
är av strukturell karaktär, säger Susanne

Susanne Tengberg
Det är en
föreningsaktiv
stadsdel där man är
stolt över sitt område.

Tengberg, chef för förebyggande ungdoms
insatser i Rinkeby-Kista.
Hon berättar att stämningen i dag har
lugnat ner sig och flera initiativ har tagits,
bland annat av de boende själva, för att
verka för goda förebilder.
– Det finns ett stort engagemang i stads
delen. Det är en föreningsaktiv stadsdel
där man är stolt över sitt område. Flera
projekt är på gång.
Stadsdelen har också förebyggande
yrkesgrupper som ska vara synliga i om
rådet och i skolor, till exempel medbor
garvärdar, ungdomsvärdar och fältassis
tenter. Många aktiviteter anordnas också
på ungdomsgårdarna. Stadsdelen driver
därtill uppsökande projekt för att nå per
soner utanför skola och arbete, liksom
projekt mot personer som vill bryta sin
kriminalitet. Just fokus på ungdomar är
en viktig insats.
– Långsiktigt är det viktigt med sats
ningar mot barn och ungdomar. Skolan är
en viktig del, att ungdomar stannar kvar
och får fullständiga betyg för att klara sig
bra senare i livet och inte hamna i arbets
löshet. Det försöker vi motivera genom
olika satsningar.
Dejan Stankovic är enhetschef på pre
ventionsenheten inom stadsdelsförvalt
ningen och är således arbetsledare för
bland annat medborgarvärdarna i Husby.
Han berättar att efter upploppen har ar
betet återgått till det normala i området.
– Men vi har utökat antalet team med
ungdomsvärdar varje fredag till lördag un
der skolveckor, från ett till två. I år hade
vi också fler sommarjobb för ungdomar
16–18 år, säger han. l
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Tillsammans på mindre yta
Framtidens boende baseras på tre aspekter; mindre
bostäder, fler gemensamma ytor och minskad
konsumtion. Det menar Pernilla Hagbert, arkitekt
och forskare inom projektet Homes for Tomorrow
på Chalmers. Text: Karin Wandrell Illustration: Robert Hilmersson
En trendrapport om
framtidens boende från
Svensk Fastighetsförmed
ling 2012 visar att en majo
ritet av svenskarna tror att
Pernilla Hagbert
urbaniseringen fortsätter.
Över hälften tror att de i framtiden kom
mer att bo i lägenhet i en storstadsregion
även om drömboendet är en villa med
sjötomt eller ett hus på landet. Majorite
ten verkar också ha tröttnat på slit-ochsläng-mentaliteten eftersom 51 procent
anser att miljömedvetna materialval och
långsiktiga möbelval är viktigast när det
gäller framtidens inredning.
– Det är intressant att se hur bilden
av hemmet förmedlas och vem som styr
den bostadsutveckling och boendestan
dard vi har. Den starka roll staten spelade
i början av 1900-talet gjorde att Sverige

mycket snabbt gick från en låg boende
standard till en av de högsta i Europa. In
vesteringarna och den politiska ideologin
om folkhemmet baserades på forskning
kring bland annat material och funktio
nalitet i hemmet, säger Pernilla Hagbert.
Nu är det istället marknaden som styr,
men ger de oss det vi vill ha eller det de
tror att vi vill ha? Det är lite hönan och
ägget över det hela.
Homes for Tomorrow är ett tvärveten
skapligt forskningsprojekt mellan två
institutioner, Arkitektur och Bygg- och
miljöteknik, som bland annat tittar på
framtidens resurser och energisnåla
hem. Pernilla Hagbert ingår i en forsk
ningsgrupp som ur ett systemperspektiv
undersöker den arkitektoniska sidan.
– Finita ekologiska gränser kräver en
omställning och inom några årtionden

måste vi gå mot ett annat sätt att bo, sä
ger Pernilla Hagbert. De gröna lösningar
som förekommer inom byggbranschen i
dag är ganska ytliga och mer ”greenwash
ing”. Det jag tittar på är hur man i mer
absoluta termer ska lösa problematiken
med för få resurser och för många som
vill ta del av dem.
Nya former av boende

I praktiken innebär det att vi i framtiden
måste bo avsevärt mindre än i dag och
dela både ytor, tjänster och produkter
med varandra.
– Men vi får inte ställa den målsätt
ningen mot andra, som till exempel till
gänglighet för alla. Argument som att
det inte går att bygga mindre eftersom
det går emot de krav som finns är i min
mening lite fel frågeställning. Vi måste
istället se hur vi alla kan dela ytor och
bo mer tillsammans, för att skapa mer
värden som gynnar fler grupper.
Det har redan börjat dyka upp nya
former av kollektiv- och gemenskaps
boende lite varstans. Tyskland är till
exempel föregångare när det gäller
byggemenskaper vilket innebär att de
som ska bo i huset går samman för att
15
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Det handlar om att ta
fram smarta lösningar.
Det finns forskning
och lång erfarenhet
inom arkitektur kring
hur man kan rita och
bygga utrymmen som
faktiskt uppmuntrar
till det väldigt svenska
beteendet att vara
ensam, fast i sällskap.
Pernilla Hagbert

planera utformningen och är sin egen
byggherre. I universitetsstaden Tübingen
har hälften av de nybyggda lägenheterna
byggts genom byggemenskap, främst i
Franska kvarteren som en del av stads
delens planerade utveckling. Visionen
var att skapa en mer levande och färg
sprakande stadsdel med en stark känsla
av identifikation. Resultatet har blivit ett
område med stark social samvaro som de
boende är stolta över.
I Sverige fick Urbana Villor i Västra
hamnen i Malmö Kasper Salins pris 2009
för sitt ”boende i gemenskap med sikte
på ökad hållbarhet”. Bakom projektet
låg några unga familjer som älskade
tanken på att bo i villa, men ändå ville
stanna kvar i stan. Lösningen blev att i
en byggemenskap bygga villor på höjden.
Gårdshuset är uppdelat i två radhus i tre
plan med trädgårdar på taket och gathu
set består av sex våningar med en villa
inklusive trädgård på varje våning samt
en gemensam havsäng på taket. En ut
vändig spiraltrappa fungerar som en ver
16

tikal ”villagata” och mellan husen ligger
gemensamma trädgårdar och växthus för
social samvaro.
Sparar på att dela

I Sverige är annars kollektivboende tradi
tionellt sett baserat på arbetsgemenskap,
till exempel att laga och äta mat tillsam
mans.
– Men när det inte längre handlar om
ett ideologiskt ställningstagande utan
snarare sker för rationell vinnings skull
vill man snarare ha extra gemensamma
ytor för att kunna kosta på sig bättre kva
lité då det är fler boende som delar på
kostnaderna. Det skulle kunna vara ett
kök, men även olika vardagsrumsytor
som flyttas ut i en gemensam del.
Mycket handlar om att se vad vi kan
dela och hur vi ska göra det. Det finns
redan ett antal tjänster som bygger på
samma tanke, till exempel bilpooler. Att
dela bostäder på nya, innovativa sätt är
något som inte riktigt har studerats ännu.
– Det handlar om att ta fram smarta

lösningar. Det finns forskning och lång
erfarenhet inom arkitektur kring hur
man kan rita och bygga utrymmen som
faktiskt uppmuntrar till det väldigt
svenska beteendet att vara ensam, fast
i sällskap. Det är stor skillnad på ett av
långt, öppet rum där det inte naturligt
uppstår olika grupperingar och ett rum
som speciellt utformats för detta, säger
Pernilla Hagbert.
Ett sätt är att skapa nischer i rummet.
Även om det är dyrt att bygga hörn bör
det vägas mot värdet att i ett och samma
rum kunna skapa upp till fem olika zo
ner. Det går också att jobba interiört med
olika material och avgränsningar.
– Arkitekter spelar en stor roll i att dri
va utvecklingen för att skapa attraktiva
kvalitativa miljöer. Det handlar om evo
lution, vi ska inte gå bakåt utan framåt.
Tänk grönt

Den tredje förändringen, som är kopplad
till de två första, är att minska det ma
teriella överflödet. Dels genom att dela
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ytor och dels genom att dela tjänster och
produkter.
– Det är viktigt att se över hur man kan
tillgodose behovet bland de boende att få
uttrycka sig i sitt hem, utan att till exem
pel köket behöver bytas ut vart femte år,
säger Pernilla Hagbert. Istället kan det ske
genom olika Cradle to Cradle-system där
det går att hyra inredning som sedan kan
återlämnas och hyras ut igen.
Cradle to Cradle (Vagga till Vagga) går
ut på att samhälls- och produktutveck
lingen har mycket att vinna på att efter
likna ekologiska system där energi och
material ”brukas” effektivt och cykliskt
istället för att ”förbrukas” och generera
avfall. Metodiken utvecklades av arkitek
ten Michael Braungart och William Mc
Donough år 2001.
– Här är ny teknologi viktig. Det är inte
många som vill återgå till att dela dusch
i källaren igen till exempel. Därför gäl
ler det att skapa attraktiva produkter för
användarna som inbjuder till ett visst be
teende. Det handlar om en kombination

av hur vi ser på teknologi, mänskligt be
teende och behov och sociala relationer.
På så sätt kompletterar vi varandra bra
inom Homes for Tomorrow.
HSB Living Lab

Homes of Tomorrow, HSB och Johanne
berg Science Park planerar nu att uppföra
ett Living Lab på Chalmers Campus Johan
neberg. Tanken är att uppföra 20-40 stu
dentbostäder och samtidigt få möjlighet
att forska på framtidens boendemiljöer.
– Det unika är att vi här får in folk i
verkliga miljöer där vi kan se hur ny tekno
logi tas upp och accepteras, säger Pernilla
Hagbert. Vi kommer att studera tvärsnittet
mellan teknologi, beteende och design för
att se hur vi kan skapa nya lösningar som
kan komma ut på marknaden snabbare.
En målsättning från HSB och Göte
borgs kommun är att man vill se flytt
bara konstruktioner. Därför får Living Lab
enbart temporärt bygglov.
– Det är en vinn-vinn-situation för alla.
Studenterna får någonstans att bo och HSB

kan dra nytta av de lärdomar och förslag
som kommer fram, både i deras nybyggna
tioner och genom att sprida kunskapen till
medlemmar i det befintliga beståndet. För
oss är det en chans att koppla den kunskap
som kommer fram till andra befintliga ex
periment och nätverk och stärka svensk
forskning inom området internationellt,
avslutar Pernilla Hagbert. l

HSB Living Lab

Bygget av HSB Living Lab påbörjas 2014.
Tanken är att studenterna som bor i
lägenheterna ska få testa till exempel
vattenåtervinning, smarta system för
bokning av tvättstugor och hållbara
material. Alternativen är beroende av
vad som är aktuellt just då. Även mjuka
värden kommer att granskas. En önskan
är också att andra företag ska bidra med
borelaterade innovationer och produkter
som de vill testa.
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Dagens unga vill inte stanna i Stockholm.
Anledningen: svårigheter att få bostad och höga
hyror. Det går emot regionens och RUFS vision om att
utveckla regionen med högutbildad arbetskraft. Nu
ska krafttag sättas in. Text: Lina Broström

Bostadsbristen
ska byggas bort
Stockholm växer och bostadsbyggandet
är eftersatt. Det påverkar unga, som utgör
en stor del av flyttningarna med anled
ning av studier och jobb. I Stockholms
regionen finns ungefär 80 000 studenter,
men bara 12 500 studentlägenheter. Kö
erna är långa – de minst attraktiva kor
ridorrummen har två års kötid – och
många tvingas till osäkra och kostsamma
andrahandskontrakt.
– Situationen gör att många väljer bort
Stockholm och bara unga från regionen
kan tacka ja till sina studieplatser, om de
kan bo kvar hos sina föräldrar. Det hotar
kompetensförsörjningen och hindrar re
gionens utveckling, säger Teo Strömdahl
Östberg, ordförande för Stockholms stu
dentkårers centralorganisation, SSCO.
Det här är dock ingen nyhet, situatio
nen har varit densamma i flera år. Trots
många löften om nybyggen har lite skett.
Bara ett hundratal lägenheter har färdig
ställts de senaste åren. Flera regionala
aktörer vittnar om lågt politiskt engage
mang, höga bullerkrav, långa plan- och
byggprocesser och krångliga byggregler
som bidragande orsaker till det mörka
läget.
–  Vi vill bygga nytt, men plan- och bygg
lovsprocesser är alldeles för långdragna

vilket kostar otroligt mycket pengar och
byggreglerna gör det dyrt att bygga. Det
kan ta tio år från idé till färdig byggnad,
säger Anders Cronqvist, informationschef
på Stiftelsen Stockholms studentbostäder,
SSSB.
De har ungefär 8 000 studentbostäder
i sitt bestånd och har som mål att bygga
2 000 nya studentbostäder till år 2020.
– Förutsättningen för att kunna bygga
ännu fler och att Stockholms aktörer
ska uppnå sina mål är väsentligt enklare
byggregler, väsentligt kortare plan- och
bygglovsprocesser och någon form av in
vesteringsstimulans, säger han.
Kollaps av nybyggen

Sedan investeringsstimulansen, bidraget
för att bygga hyres- och studentbostäder,
togs bort 2007 har nybyggnationen mins
kat drastiskt då ekonomiska incitament
för att bygga är borta.
– Marknaden har störtdykt helt. Det
är oroväckande, säger Anders Cronqvist.
Ytterligare ett problem som förvärrar
situationen handlar om tillfälliga bygglov.
Till exempel kommer 300 studentbostä
der ur SSSB:s bestånd att tvinga rivas
inom två år. Detta på grund av att det
tillfälliga bygglovet i Sickla på tio år löper
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Teo Strömdahl
Östberg

Anders
Cronqvist

ut hösten 2015. Marken är planerad för en
eventuell framtida Österleden.
– Det känns förjävligt, men sådana är
reglerna, säger Anders Cronqvist.
Nu hoppas de på förändring av planoch bygglagen, men säger samtidigt att
mer kommer att krävas för att på riktigt
förändra trenden.
– Det är för lite tryck från politiker, för
mycket prat och för lite handling. Men
det är glädjande att politiker nu har vak
nat till och insett vikten av frågan och
att den måste lösas. Man har sett allvaret
både på kommunal- och regeringsnivå,
säger han.
Hoppfullt initiativ

Länge och från flera håll har en politisk
vilja efterfrågats. Och nu kan alltså för
ändring vara på gång i regionen. I höstas
gick kommuner, länsstyrelsen, landsting
et, lärosäten, studenter, näringsliv och
fastighetsägare samman i ett gemensamt
samarbete, kallat Studentbostadsmässan
2017. Målet är att till och med år 2017 ha
byggt bort Stockholms studentbostads
brist. 6 000 nya studentlägenheter ska
stå inflyttningsklara, vilket är en ökning
med nära 50 procent jämfört med dagens
bestånd. Det ska leda till kötid på endast
en termin.
– Stockholm ska vara en stad som fort
sätter locka till sig många studenter. För
Stockholms stads del är det en absolut
nödvändighet att det byggs fler bostäder,

säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens
ordförande och finansborgarråd, Stock
holms stad.
Han är en av de som står bakom initia
tivet och påpekar att en viktig del i att
kunna bygga fler bostäder är att de stora
infrastrukturprojekten som planeras
också genomförs.
– Det är framförallt i kollektivtrafik
nära lägen som det finns lönsamhet att
bygga. Därför var beskedet om utbyggna
den av tunnelbanan otroligt glädjande.
Nu kommer fler delar av Stockholmsom
rådet bli attraktiva att bygga i, säger han.
Samtidigt är han medveten om proble
matiken med de långa processtiderna och
säger sig jobba för förenklingar.
– I dag tar det i genomsnitt sex år
från markanvisning till inflyttning. Det
är naturligtvis för lång tid. Från stadens
sida jobbar vi med att korta ner den ti
den genom att förstärka riktlinjerna för
de förvaltningar som jobbar med mark
exploatering och planprocessen. Enklare
byggregler, till exempel kring bullerreg
ler, skulle kunna korta byggtiderna ännu
mer.
Akademiska hus är en annan av initia
tivtagarna bakom satsningen. De planerar
för ungefär 2 200 lägenheter runt om i
regionen.
– Vi gör en stor ansträngning för att
komma till rätta med problemet och in
tresset är stort. Vi känner oss säkra på att vi
ska klara det här med gemensamma kraf
ter, säger Sten Wetterblad, regiondirektör
för Akademiska hus region Stockholm. l

Hur ser din boendesituation ut?

Liv H Fordell, 24, student
– Jag hyr i andra hand, mitt nuvarande
kontrakt är på ett år. Förut sökte jag
studentlägenhet, men nu när jag stått
i kö länge nog känns det inte så intressant. Många lägenheter är ofräscha
och jag vill bo större.

Gabriella Malmborg, 20, student
– Jag var tvungen att köpa lägenhet,
med hjälp av mina föräldrar. Det är
svårt att få en hyreslägenhet, och när
man som jag inte kommer härifrån
och känner så många har man inte så
många alternativ.

Tomas Ahlmark, 29, student
– Jag bor i studentlägenhet. Jag har
nyligen fått den efter att ha stått i
kö sedan 2005. Tidigare har jag bott
i andra hand. Det är inte en så bra
situation för studenter att få
lägenhet i dag.
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Växande stad – utan bostäder
Airport City Stockholm är Nordens första flygplatsstad
som just nu utvecklas vid Arlanda. Om tio år ska
området på 800 hektar sjuda av företag och folk –
Lina Broström
men utan en enda bostad. Text:
Foto: Airport City Stockholm_DriveLAB Stockholm
Kring Arlanda flygplats finns långt gång
na planer för en helt ny stadsbebyggelse.
Här är förhoppningen att bland annat ho
tell, logistikcenter, forskning- och utveck
lingsföretag ska etablera verksamheter i
sex olika stadsdelar. Utanför flygtermina
lerna ska en citykärna byggas.
– Det ska kännas som att man är i
Stockholms innerstad med butiker, res
tauranger, service och mötesplatser. Fö
retag vill finnas där folk finns och trivs.
Därför är det viktigt att vi bygger upp en
stadsmiljö, säger Kristina Alvendal, vd på
Airport City Stockholm.
Trehövdat partnerskap

Utvecklingsprojektet drivs gemensamt av
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlan
dastad Holding. Tillsammans äger de tre
parterna nästan all mark i området, som
till stor del är outnyttjad.

– Mark är en bristvara på många platser
i regionen, men inte här. Och här kan vi
erbjuda gångavstånd till övriga världen.
I en globaliserad värld där verksamheter
blir mer internationella och beroende av
att ha kontakt med omvärlden är det ett
mervärde att ligga nära resten av världen.
Trots att projektet i vissa delar är i
startskedet har företag redan visat in
tresse för etablering, säger Kristina Al
vendal. Ericsson har beslutat att etablera
en forskningsanläggning i området, Lidl
har flyttat sitt centrallager hit och Pos
ten har gjort detsamma med sin distri
butionscentral.

Det kommer dock att
dröja fem till sex år innan
stadskänslan börjar infinna
sig utanför terminalområ
det. Men utvecklingen är Kristina Alvendal
redan igång. Clarion öpp
nade ett hotell för ett år sedan och nu
planeras för kontorskvarter i anslutning,
där kontorsbyggnaden Office one ligger i
startgroparna.
Utblick för inspiration

På andra platser i världen är flygplatsstä
der redan etablerade och verkar pådri
vande för näringsliv och ekonomi.
– Flygplatser är de nya naven. I Hong
Kong står flygplatsen för fem procent av
Hong Kongs totala BNP, säger Kristina Al
vendal och fortsätter:
– Vi konkurrerar med andra flygplats
städer, inte Stockholm eller Uppsala. Det
är i stället en fördel för hela regionen om
vi lyckas att locka hit företag, vilket ökar
flygtrafik och tillväxt. l

Rapporter och utskottsbeslut

rapporter från 2010 till 2013:
2013 – 9	Demografisk rapport - Kommunprognoser
2013 – 8	Framskrivningar av befolkning
och sysselsättning i ÖMS
2013 – 8	Demografiskt rapport: Bostadsplaner
2013 – 7	Demografisk rapport: Stockholms
län, huvudrapport
2013 – 7
Miljöredovisning 2012
2013 – 6	Slutrapport – Handlingsprogram
för energi och klimat
2013 – 4	Barnfamiljers flyttningar kring
sekelskiftet 2000, demografisk
rapport
2013 – 4	Stockholmsregionens regionala
stadskärnor
2013 – 3	Demografiska prognoser för
kommunerna i Stockholms län
2012–2045, demografisk rapport
2013 – 3	Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen
2013 – 2 	Barn och unga och deras familjer
i Stockholms län år 2011/2012 –
demografisk rapport
2013 – 2 	Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen
2013 – 1	Befolkningsutvecklingen 2012 –
Demografisk rapport
2013 – 1	Handlingsprogram Regionala
stadskärnor
Info 2013 – 1	Regional cores – A prerequisite for
a growing Stockholm region
2012 – 5 	När, vad och hur? Svaga samband
i Stockholmsregionens gröna kilar
2012 – 4	Att utveckla kvällslivet i regionala
stadskärnor
2012 – 3	Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm – Att tillgodose
behovet av högutbildad arbetskraft
Info 2012 – 1	Befolkning, sysselsättning och inkomster i Stockholms län år 2050
2012 – 1 	Befolkning, sysselsättning och
inkomster i Östra Mellansverige
2011 – 5 	Använd kompetensen! Om
mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
2011 – 4	Tätare regionala stadskärnor
Info 2011 – 3	Värdering av stadskvaliteter i
Stockholmsregionen
2011 – 3	Stadsutbredning och regionala
stadskärnor
2011 – 2	Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen 1940–2005
2011 – 1
Kvällsekonomi
2010 – 7
Eftervalsundersökning
2010 – 6	Män och kvinnor i utbildning och
arbete
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”Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljöoch skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen
och omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare och
sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer
för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer finns möjlighet att
ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.”

I jämförelse relativt bra

Läget i Stockholmsregionen är relativt
bra och står sig ganska väl i internationell jämförelse visar 2013 års
uppföljning av RUFS 2010. Jämförelser
har gjorts med Amsterdam, Barcelona,
Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.
Uppmärksamhet och åtgärder
behövs dock på några områden, som
transportsektorns utsläpp av växthusgaser och energianvändningen inom
transport- och byggnadssektorn.
Bostadsbyggandet som behöver öka
i relation till befolkningstillväxten
liksom kollektivtrafikresandet. Unga
ska ges snabbare väg in på arbetsmarknaden. Regionala skillnader inom
arbetsmarknad, trivsel och trygghet
behöver beaktas.
Tillväxt- och regionplanerings
utskottet föreslog landstingsfullmäktige att godkänna uppföljningen
som handlar om de regionala strategierna Säkra värden för framtida
behov och Stärk sammanhållningen.
Till dessa strategier hör tjugo

åtaganden som styr uppföljningen.
I jämförelse med de andra europeiska storstadsregionerna placerar
sig Stockholmsregionen, med några
få undantag, högt eller i mitten av
gruppen. Näringslivet utvecklas i rätt
riktning mot mer kunskapsintensiva
verksamheter. Entreprenörskulturen
är stark, förvärvsfrekvensen hög och
arbetskraften högutbildad.
Trygghet och tillit har ökat medan
människor med behov av försörjningsstöd har minskat. Befolkningens hälsa
har förbättrats. Mängden av koldioxidutsläpp per invånare minskar medan
mängden insamlat hushållsavfall ökar
kraftigt.
Uppföljningen är baserad på en
rad statistiska indikatorer samt en
genomgång av vad som görs av olika
aktörer. En utförlig redovisning av
indikatorer och uppföljning finns på
www.tmr.sll.se.
(V) och (S) reserverade sig
(V) lämnade ett särskilt uttalande

Rapporter och utskottsbeslut

Länsstyrelsen ser över det utvidgade
strandskyddet i länet.
Det generella strandskyddet som regleras i Miljöbalken gäller 100 meter från
strandlinjen, det utvidgade gäller upp
till 300 meter. Områden i detaljplan
omfattas inte av analysen. Ärendet gäller
Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna, UpplandsBro och Upplands Väsby som ingår i den
andra gruppen kommuner av fem.
Landstinget genom Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet framför att
inga konflikter finns vid jämförelse av
förslaget till utökat skydd med områdena

som i RUFS 2010 pekats ut som regionala
stadskärnor och stadsbygd med utvecklingspotential.
För Stockholmsregionens tillväxt och
bostadsbyggande är det dock viktigt
att kunna begränsa strandskyddet och
dess tillämpning, samtidigt som skyddet
stärks i områden med högt ekologiskt
skyddsvärde. Det gäller exempelvis att
kombinera starkt skydd av orörd natur i
skärgården med utvecklingsmöjligheter i
samhällen med bofast befolkning på öar.

Upplands-Bros
landsbygd
Upplands-Bro kommun har
tagit fram ett program för
översiktsplanering av landsbygden. Förslaget bygger på
antagen översiktsplan och
fördjupade studier av landsbygdens förutsättningar,
bland annat en landskapsanalys.
Ett av skälen till programmet är de särskilda planeringsförutsättningarna för
den storstadsnära landsbygden. Förslaget är tematiskt och geografiskt indelat.
Landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet ställer sig, i sitt yttrande, huvudsakligen positivt
men konsekvenser för utveckling av grönstrukturen, till
exempel Görvälnkilen, behöver belysas.
Hållbar och långsiktig strategi för VA-hantering i områdena är också av betydelse.

Friluftsliv

Länsstyrelsen i Stockholms län har
redovisat ett underlag om befintliga och
eventuellt nya områden som är av riks
intresse för friluftslivet. Länsstyrelsen ska,
efter remissbehandling, lämna förslag till
Naturvårdsverket.
Landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser i sitt yttrande
över förslaget att riksintresset kan vara
värdefullt för att stärka grönstrukturen.
Fler svaga samband borde kunna ingå i
de utpekade områdena. En ändamålsenlig tillämpning av riksintresse
förutsätter tydliga, väl underbyggda
beskrivningar av värden för att
bedöma risker.
(S) lämnade ett särskilt uttalande
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Avsändare:
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

Fem frågor till Torvald Sundelin, Programproducent,
Stockholms stadsmuseum:
Text: Karin Wandrell

”Bostadsbrist är inget nytt”
Har det alltid varit bostadsbrist i Stockholm och
hur har den i så fall sett ut?
– Bostadsbrist och trångboddhet är inget
nytt fenomen och har genom seklerna
ofta varit ett problem. I början av 1600-ta
let uppgick befolkningen i Stockholm till
cirka 10 000 personer. Mellan 1850 och se
kelskiftet tredubblades den. Bostadsbris
ten var särskilt stor under stormaktstiden,
under den industriella revolutionen och
under hela efterkrigstiden. Samtidigt har
det varit enklare att hitta bostäder under
och efter stora epidemier och under låg
konjunktur.
Vilka åtgärder har vidtagits under de senaste
100 åren för att komma tillrätta med situationen?
– I slutet av 1800- och början av 1900-ta
let byggdes det intensivt för att komma
tillrätta med bristen på bostäder i Stock
holm. Stora delar av Östermalm kom till
denna tid, en stadsdel som tidigare mest
bestod gammal trähusbebyggelse som
beboddes av människor som inte hade
det så gott ställt. Under 1900-talets för
sta decennier inkorporerades gränsande
socknar som Brännkyrka och Bromma
med Stockholm för att få tillgång till
tomtmark. Staden började växa utanför
tullarna. Efter kriget ökade inflyttningen
till Stockholm markant. Tunnelbanan
byggdes ut och längs dess sträckning
byggdes många bostäder i nya stadsdelar,
både villasamhällen och hyreshus. 1965
beslutade riksdagen att under en relativt

kort tid bygga en miljon bostäder i Sve
rige, det så kallade Miljonprogrammet,
för att råda bot på den omfattande bo
stadsbristen, som både berodde på omfat
tande inflyttning och de stora barnkul
larna efter kriget.
Finns det något särskilt lyckat exempel du vill
lyfta fram?
– Det viktiga har varit framåtblickandet
och investeringarna i infrastruktur, efter
som en stad inte växer och utvecklas av
sig själv. För det krävs beslut och fram
tidstro hos politiker och beslutsfattare.
Miljonprogramsområdena har enligt
mig oförtjänt dåligt rykte. Det är för
många en älskad hembygd och en stor
del av de fastigheter som byggdes under
denna tid har hög byggteknisk kvalité.
Många områden utformades för att skilja
bilar från barn och innehåller mycket
grönska. Men det finns naturligtvis även
mindre lyckade exempel.
Vad betydde införandet av det svenska folkhemmet för stockholmarna?
– Det är ingen enkel fråga att svara på.
Jag skulle inte påstå att det infördes, utan
snarare att det växte fram under flera
decennier genom sociala reformer och
genom att svenskt näringsliv utveckla
des, vilket ledde till att sysselsättningen
därigenom ökade. På 1930-talet var trång
boddhet vanligt. En hel familj kunde bo
i en omodern enrummare utan bad och
dusch och med toalett på gården.

Naturligtvis påverkades bostadssituatio
nen genom de stora och kommunala sats
ningarna på bostadsbyggande för att öka
antalet bostäder och modernisera bostads
beståndet. Stadsmuseet har två visningslä
genheter som kan sägas illustrera denna
utveckling. Blockmakarens hus på Söder
malm visar till exempel hur man kunde bo
under mycket enkla förhållanden i början
av 1900-talet. Vi har också en lägenhet i ett
av de så kallade barnrikehusen från 1937
på Stickelbergsvägen på Östermalm. Där
kan man se hur familjen Jonasson bodde i
sina två rum och kök, med badkar, varm
vatten och elektricitet. Båda bostäderna
är möblerade tidstroget och visas regel
bundet för intresserade. Mer info finns
på www.stadsmuseet.stockholm.se
Hur tror du att stockholmarna kommer att bo
i framtiden?
– Jag hoppas att politiker och beslutsfat
tare har mod att ta nödvändiga beslut och
satsa på infrastruktur och bostadsbyg
gande. Stockholmsregionen utvecklas,
inflyttningen är stor och en förutsättning
för utveckling är att det finns bostäder
och bra kommunikationer i regionen.
Jag tror att vi kommer att få se stora
satsningar inom dessa områden och att
det kommer att byggas både hyresrätter,
villor och bostadsrätter. Det är viktigt
med en varierad bostadsmarknad efter
som behoven och möjligheterna hos de
som bor och vill bo i Stockholmsregionen
varierar. l

