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Tillsammans för Europas mest attraktiva storstadsregion 
Stockholmsregionen har alla möjligheter att utvecklas till Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Som utvecklare och byggare av bostäder, skolor, kommersiella lokaler, 
kontor och infrastruktur har vi en viktig roll att spela för att göra vardagsliv, arbete och 
resande enklare och samtidigt mer hållbart i Stockholmsregionen. Över åren har vi samlat 
på oss expertis och djup kunskap kring hur man kan utveckla moderna, resurssnåla och 
energieffektiva lösningar. Men hållbarhet handlar inte bara om teknik. Det handlar också 
om att kunna bygga städer som skapar förutsättningar för möten, kreativitet, innovation, 
mångfald och jämställdhet. Här vill vi bidra. Tillsammans med kommunerna, landstinget, 
näringslivet och föreningslivet vill vi jobba för att Stockholmsregionen blir Europas mest 
attraktiva storstadsregion. Gärna långt innan år 2050. 
 
I det här remissvaret har vi samlat ett antal viktiga medskick till det vidare arbetet med den 
regionala utvecklingsplanen.  

Sammanfattning 
Med anledning av Stockholms läns landstings samrådsförslag anser Skanska att: 

Bostäder och kollektivtrafik hör ihop  

• Sambandet mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafik behöver 
stärkas. Planering av nationell transportinfrastruktur, regional kollektivtrafik och 
bostadsbyggandet i kommunerna måste ske i nära samverkan. Ökad 
samplanering bör vara en prioriterad åtgärd under perioden 2018-2026. 

• Infrastrukturprojekt med stor potential att stimulera bostadsbyggande bör 
prioriteras. Två konkreta exempel är Stockholmsbågen och Fyrspår till Uppsala. 
Även längs befintliga tunnelbanelinjer och i pendeltågsnätet finns underutnyttjad 
potential som bör utnyttjas. 

• Stärkta regionala stadskärnor är centrala för regionens utveckling. Samtidigt krävs 
goda kommunikationer i hela regionen för att säkerställa ett varierat utbud på 
bostadsmarknaden som svarar mot olika hushålls behov och förutsättningar.  
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Smarta upphandlingar ger största möjliga samhällsnytta 

• Det är positivt att samrådsförslaget pekar ut en ökad användning av offentliga 
upphandlingar som strategiskt verktyg för innovation och hållbar utveckling. Vi 
uppmuntrar till fler projekt där miljö- och sociala krav ställs i upphandling och där 
fokus är på kvalitet och inte enbart på pris. Rätt krav och rätt upphandlingsmodell 
ger större samlad samhällsnytta för pengarna. 

Stockholmsregionens tillväxt kräver handlingskraftig samverkan 

• Landstinget behöver stärka sitt arbete med mellankommunal samverkan för fler 
bostäder. Det bör vara en prioriterad åtgärd för landstinget att under perioden 
2018-2026 verka för enklare regler samt snabbare och bättre planprocesser. 

• Landstinget bör verka för en ökad samverkan mellan alla offentliga aktörer i 
Stockholmsregionen och näringslivet, bland annat genom att lyfta fram goda 
exempel. 

Möt behoven – planera i tid! 

• Det bör vara en prioriterad åtgärd för landstinget att under perioden 2018-2026 
planera för en långsiktigt jämn utbyggnad av Stockholmsregionens kollektivtrafik. 
Med bättre framförhållning stärks förutsättningarna för att Stockholmsregionens 
utveckling blir hållbar socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 

Kollektivtrafikbehoven kräver nya finansieringslösningar 

• Nya finansieringslösningar krävs för att behoven ska kunna mötas. Offentlig-privat 
samverkanslösningar kan här spela en viktig roll. Syftet med 
genomförandemodellen är att sänka projektets totala livscykelkostnad men 
modellen möjliggör även investeringar av pensionskapital i transportinfrastruktur. 

• Värdeåterföring ger möjlighet att låta de som särskilt gynnas av investeringar i 
infrastruktur vara med och finansiera projekten. Fördelningen av kostnader måste 
dock ske transparant, förutsägbart och utifrån principen om konkurrensneutralitet. 

Bostäder och kollektivtrafik hör ihop 
Det är redan idag brist på bostäder i samtliga Stockholms läns 26 kommuner.1 För att 
kunna möta den prognosticerade befolkningsökningen på över 1 miljon invånare till år 
2050 är fler bostäder en nyckelfaktor. Samtidigt kommer transportbehoven att öka. I varje 
bostad som färdigställs ska nya ägare eller hyresgäster flytta in, var och en med ett 
vardagsliv som måste fungera. Här spelar goda kommunikationer, inte minst närhet till 
kollektivtrafik, en betydande roll.  
 
Att fler bostäder ger ett ökat behov av transportlösningar är ett viktigt samband att beakta, 
samtidigt är det viktigt att betona hur investeringar i transportinfrastruktur och kollektivtrafik 
kan stärka förutsättningarna för bostadsbyggande. Längs befintliga tunnelbanelinjer och i 
pendeltågsnätet finns potential för ökat bostadsbyggande, och med ny eller utbyggd 
infrastruktur kan även helt nya bostadsområden byggas. Skanska delar därför 
samrådsförslagets syn på att sambandet mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av 

                                                      
1 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/laget-pa-
bostadsmarknaden/storstadsregionerna/ 
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kollektivtrafik behöver stärkas. Planering av nationell transportinfrastruktur, regional 
kollektivtrafik och bostadsbyggandet i kommunerna måste ske i nära samverkan. Vi menar 
att det är en så viktig faktor att det bör vara en prioriterad åtgärd för landstinget under 
perioden 2018-2026.  
 
Ett exempel på vad effekten kan bli om investeringar i infrastruktur används för att 
optimera förutsättningarna för bostadsbyggande är den så kallade Stockholmsbågen. 
Genom att förlänga Förbifart Stockholm och prioritera effektiva, gröna 
kollektivtrafiklösningar på sträckningen kan vägen bli en integrerad del i Stockholms 
trafiksystem snarare än en väg förbi staden. På så sätt kan fler delar av regionen bli mer 
attraktiva för bostadsbyggande. Skanskas bedömning är att det längs sträckningen finns 
potential att bygga uppemot 100 000 bostäder. Ett annat exempel är utbyggnad av 
spårkapaciteten mellan Stockholm och Uppsala som med nya stationslägen kan skapa 
förutsättningar för ytterligare 100 000 bostäder. Infrastrukturprojekt med stor potential att 
stimulera bostadsbyggande har förutsättningar att bli närmast självfinansierande. Dessa 
projekt bör högprioriteras. 

Regionala noder – och områdena däremellan 
Att förstärka och utveckla de regionala stadskärnorna med mer kollektivtrafik, bostäder, 
arbetsplatser och samhällsservice är centralt för Stockholmsregionens tillväxt. Täthet kan 
skapa goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Skanska ser 
positivt på att samrådsförslaget identifierar ökad täthet som en prioriterad åtgärd.  
 
Samtidigt är det viktigt att områdena mellan de regionala noderna har goda 
kommunikationer och kapacitetsstark kollektivtrafik. Tillgänglighet för hela regionen är 
avgörande för den sociala hållbarheten. Detta är även en viktig pusselbit för att möjliggöra 
samplanering av bostadsbyggande i andra lägen än så kallade ”A-lägen” och därmed ett 
varierat utbud på bostadsmarknaden som svarar mot olika hushålls behov och 
förutsättningar. 

Smarta upphandlingar ger största möjliga samhällsnytta 
Hur byggprojekt upphandlas har stor betydelse för utfallet. Skanskas erfarenheter av höga 
och utmanande miljökrav och inte minst krav kring social hållbarhet är mycket goda. Ett 
exempel på det senare är renoveringsprojektet i stadsdelen Vivalla i Örebro. 
Sysselsättningskrav i upphandlingen från kommunen har inneburit att långtidsarbetslösa 
erbjudits praktikplatser i projektet, och att flera därefter fått jobb. Därmed har de 
investerade pengarna inte bara inneburit renoverade bostäder, utan också att människors 
utanförskap brutits. För att den här typen av lösningar ska bli framgångsrika är det dock 
viktigt att kraven utformas i dialog och att fokus är på kvalitet och inte kvantitet. 
 
Med rätt upphandlingsmodell för rätt projekt kan även andra stora nyttor uppnås. Offentlig-
privat samverkan (OPS) bör vara en modell bland flera att se över när infrastrukturprojekt 
ska upphandlas. Genomförandemodellen ger byggföretagen incitament att tänka fritt hur 
de ska lösa projektets utmaningar ut ifrån vilka funktioner som ska levereras, istället för att 
bygga efter givna specifikationer. Projektets kvalitet säkras genom att företaget dessutom 
får ansvar för att sköta drift och underhåll över en längre tid. På så sätt skapas effektiva 
incitament att tänka långsiktigt, hållbart och mer innovativt.  
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Ett exempel på ett lämpligt projekt för en samverkanslösning är Östlig Förbindelse. Med 
samverkanslösningar är incitamenten att leverera i tid samt inom, och gärna under, budget 
stora. Incitamentsstrukturen att bygga snabbt, kostnadseffektivt och hållbart stimulerar 
även entreprenören att åstadkomma innovativa lösningar.  
 
Skanska ser positivt på att samrådsförslaget pekar ut en ökad användning av offentliga 
upphandlingar som ett strategiskt verktyg för innovation och hållbar utveckling. Med rätt 
krav, och rätt upphandlingsmodell för varje projekt uppnås större samlad samhällsnytta för 
pengarna.  

Stockholmsregionens tillväxt kräver handlingskraftig 
samverkan 
En del av förklaringen till dagens bostadsbrist i Stockholm är att nybyggnationen är för låg. 
För att möta befolkningsökningen kommer byggtakten att behöva höjas markant. Det råder 
stor samsyn kring vad det låga nybyggandet beror på. Regelverken och processerna kring 
byggande är många, långa och krångliga. Det leder till en bristande förutsägbarhet och en 
höjd projekteringsrisk, vilket påverkar branschens förmåga och vilja att investera i nya 
projekt. Den kommunala planprocessen är för lång och detaljerad. Markpolitiken är olika 
mellan olika kommuner, den präglas av kortsiktighet och saknar förutsägbarhet. 
Motstridiga riksintressen och alltför detaljerade statliga byggnormer bidrar till att hindra och 
fördyra bostadsbyggande. Skanska välkomnar därför att samrådsförslaget lyfter fram att 
landstinget ska verka för funktionella planprocesser och gott kommunalt ledarskap. 
Skanska anser att landstinget behöver stärka sitt arbete med mellankommunal samverkan 
för fler bostäder och att det bör vara en prioriterad åtgärd för landstinget att under perioden 
2018-2026 verka för enklare regler samt snabbare och bättre planprocesser.  
 
Även samverkan med andra regioner än Stockholmsregionen är viktigt för att uppnå 
Europas mest attraktiva storstadsregion.  
 
Utöver att samverkan mellan offentliga aktörer behöver stärkas finns stora möjligheter i 
ökad samverkan mellan Stockholmsregionens offentliga aktörer och näringslivet. Ett bra 
exempel är projektet ”Södra Porten” där Skanska samarbetar med Botkyrka kommun. Ett 
gemensamt bolag har bildats för att förverkliga det nya handels- och industriområdet som 
ska ge plats för nya företag att etablera sig och växa och som öppnar upp för utveckling av 
ett stort antal bostäder i denna del av regionen. Genom samarbetet nyttjas 
organisationernas expertis på bästa möjliga sätt för att lösa vad som är att betrakta som 
något av en infrastrukturpropp. Kommunen står för kunskap inom detaljplanering och 
fastighetsbildning och Skanska bidrar med kunskap kring hållbar stadsutveckling och 
byggentreprenader. På Skanska är vi övertygade om att Stockholmsregionens utveckling 
gynnas av lösningsorienterad, kunskapsdelande samverkan mellan det offentliga och 
näringslivet. Vi anser att landstinget bör verka för en ökad samverkan mellan alla offentliga 
aktörer i Stockholmsregionen och näringslivet, bland annat genom att lyfta fram goda 
exempel. 

Möt behoven – planera i tid 
Byggstarten för utbyggnaden av de nya tunnelbanesträckorna enligt 
Stockholmsöverenskommelsen beräknas till 2018. Det kommer då ha gått 24 år sedan den 
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senaste utbyggnaden färdigställdes. Genomförandet av Stockholmsförhandlingens 
bostads- och kollektivtrafikinvesteringar är centrala för regionens utveckling. Samtidigt är 
det angeläget att planeringen för vidare utbyggnad av tunnelbanan, annan kollektivtrafik 
och bostäder inte skjuts på framtiden. Nästa etapp kan inte dröja ytterligare 24 år. Skanska 
anser att det bör vara en prioriterad åtgärd för landstinget att under perioden 2018-2026 
planera för en långsiktigt jämn utbyggnad av Stockholmsregionens kollektivtrafik. I 
”Stockholm 2070” har Skanska tillsammans med Sweco och MTR skisserat en vision för 
tunnelbaneutbyggnad fram till år 2070. Med långsiktig planering, och samverkan mellan 
olika offentliga aktörer och näringslivet, kan kapaciteten i arbetskraften inom 
byggbranschen säkerställas, förutsägbarheten öka och investeringar fördelas jämnare över 
tid. Med planering i tid stärks förutsättningarna för att Stockholmsregionens utveckling blir 
hållbar socialt, ekologiskt och ekonomiskt.  

Kollektivtrafikbehoven kräver nya finansieringslösningar 
För att öka kollektivtrafikandelen och svara upp mot ökade transportbehov i 
Stockholmsregionen krävs stora investeringar i transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 
När fler nyttjar kollektivtrafiken krävs ökade resurser till drift och underhåll. Skanska delar 
samrådsförslagets syn på att nya finansieringslösningar krävs för att behoven ska kunna 
mötas. En möjlighet är att låta de som gynnas av bättre transportinfrastruktur och 
kollektivtrafik, i form av värdeökningar på fastigheter, vara med och delfinansiera de 
projekt som leder till värdeökningarna. Det är dock viktigt att fördelning av kostnader sker 
transparant, förutsägbart och utifrån principen om konkurrensneutralitet. En intressant 
modell för den här typen av värdeåterföring har använts i Nacka kommun som del i 
finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden. 
 
En annan möjlighet är offentlig-privat samverkanslösningar (OPS). För det offentliga 
innebär finansieringsdelen av denna form av samverkanslösningar två stora vinster. Dels 
kan investeringar i transportinfrastruktur tidigareläggas eftersom den offentliga aktören inte 
behöver täcka det stora kapitalbehovet i byggfasen med anslag. Betalning sker istället över 
tiden efter att projektet färdigställts. Det innebär att nyttorna med ett projekt kommer 
samhället till gagn tidigare. Dels ska valet av OPS baseras på att projektets 
livscykelkostnad blir lägre än med en annan genomförandeform. Den möjliggör även för 
alternativa finansieringskällor än anslagsfinansierad infrastruktur som brukaravgifter och 
pensionskapital. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Lars Jonson  
Vice VD Skanska Sverige AB 
 
SKANSKA AB 
(på uppdrag av i Sverige verksamma Skanskabolag) 
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