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Förord 

Den regionala utvecklingsplaneringen behandlar en mängd olika samhällssektorer 
med betydelse för regionens samlade framtida utveckling. Denna rapport fördjupar 
kunskapen om bostadssektorn som ett underlag till arbetet med den nya regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2010. 

Att bostadsmarknaden fungerar väl är av central betydelse för såväl hushållens 
välfärd som för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Bostaden och bostads-
området ger förutsättningarna för att regionens invånare kan leva i en god miljö, 
som ger dem möjlighet att uppfylla sina behov och bidrar till en god uppväxt för 
barn och ungdomar. Tillgången till bostäder är central också för att arbetsmarkna-
den ska utvecklas väl. När ekonomin växer i regionen stiger efterfrågan på arbets-
kraft, befolkningen ökar och fl  er behöver bostäder. Tillgången till bostäder är av 
avgörande betydelse för regionens fortsatta ekonomiska tillväxt.

Projektledare på RTK har varit Göran Johnson, som också har utarbetat rappor-
ten.

Stockholm i september 2008

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Bostadens roll för den regionala utvecklingen
Att bostadsmarknaden fungerar väl är av central betydelse för såväl hushållens välfärd 
som för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Bostaden och bostadsområdet ger för-
utsättningarna för att regionens invånare kan leva i en god miljö, som ger dem möjlighet 
att uppfylla sina behov och bidrar till en god uppväxt för barn och ungdomar. Tillgången 
till bostäder är central också för att arbetsmarknaden ska utvecklas väl. Tillgången till 
bostäder är av avgörande betydelse för regionens fortsatta ekonomiska tillväxt. 

Eftersom befolkningen i regionen ökar med i storleksordningen 150 000–200 000 in-
vånare per decennium behöver kontinuerligt nya bostäder byggas. Bostadsbyggandet bör 
inriktas på det långsiktiga bostadsbehovet, snarare än att svara upp mot de kortsiktiga 
svängningarna på bostadsmarknaden. Därför behöver spelreglerna för bostadsbyggande 
vara stabila och långsiktiga. Som en del i ett hållbart och attraktivt stadsbyggande kan 
bostadsbyggandet skapa förutsättningar för att regionen utvecklas långsiktigt hållbart.

Mål för bostadssektorn
Det fi nns nationella och regionala mål för bostadssektorn som ger ramar inom vilka 
regionala ambitioner för bostadssektorn kan utformas. För styrning av planeringsarbetet 
behövs resultatinriktade planeringsmål som också ska ligga till grund för uppföljning av 
RUFS 2010 när den är antagen. En lika viktig del av planen är de förslag som redovisas 
för att uppnå planeringsmålen. RUFS 2010 anger långsiktiga ställningstaganden för 
hanteringen av olika planerings- och utvecklingsfrågor. 

Bostadsmarknadens funktionssätt
Bostadsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste 15 åren. Under tidigare de-
cennier var bostadsmarknaden ett politikområde med betydande samhällsinfl ytande. Till 
styrmedelsarsenalen hörde förutom skatteregler, fi nansieringslösningar och statliga sub-
ventioner, reglering av hyresnivåer, stora kommunala bostadsföretag och markpolitik. 

Den omfattande samhällsinblandningen ledde till att konsumtionen av bostäder 
successivt både ökade totalt sett och också blev jämnare fördelad mellan olika inkomst-
grupper jämfört med tidigare. Men den förde också med sig oönskade bieffekter, till 
exempel bristande anpassning till efterfrågan, omfördelningar av förmögenheter mellan 
hushållsgrupper beroende på upplåtelseform och region, samt till stora kostnader för 
hela skattekollektivet.

Marknadsanpassning 
Under de senaste femton åren har samhällets infl ytande på bostadsmarknaden successivt 
trappats ned. Förändringarna varit större för bostadssektorn än för något annat politik-
område och bakgrunden var samhällsekonomiska mer än ideologiska skäl.

En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, 
eftersom olika typer av hushåll har olika behov, som dessutom växlar över tiden. Den 
vanligaste upplåtelseformen i Stockholmsregionen är hyresrätt. I början av 1990-talet 
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bodde mer än 400 000 hushåll i hyresrätt vilket var fl er än antalet hushåll tillsammans 
som bodde i äganderätt eller bostadsrätt. Under de senaste femton åren har en mycket 
kraftig omstrukturering skett, dels på grund av att få nya hyresrätter har byggts, dels 
på grund av att hyreslägenheter har omvandlats till bostads rätter. Antalet hushåll som 
bodde i äganderätt eller i bostadsrätt ökade med 10 respektive 78 procent under perioden 
1990 till 2004 medan antalet som bodde i hyresrätt minskade med 10 procent. 

Hushållens bostadsbehov
Hushållens bostadsbehov förändras över tiden genom familjebildning, barnafödande, 
dödsfall, separation och genom att ungdomar lämnar föräldrahemmet. Individer och 
hushåll anpassar sig till nya förutsättningar genom att fl ytta till en annan bostad. Varje år 
fl yttar i storleksordningen 200 000 invånare till en annan bostad i regionen. Samtidigt 
fl yttar ca 80 000 människor in eller ut över länsgränsen. Flyttfrekvenserna är relativt sta-
bila över tiden. Andelen bostäder som tillförs bostadsmarknaden genom nybyggnad, om-
byggnad och permanentning av fritidshus är liten och motsvarar ungefär en procent av 
beståndet årligen. Flyttningarna inom det befi ntliga bostadsbeståndet svarar således för 
den helt dominerande delen av bostadsbytena. Andelen långväga fl yttningar är mycket 
liten. Detta innebär att det är möjligt att avgränsa omkring tio lokala bostadsmarknader i 
länet, inom vilka de allra fl esta fl yttningar sker, medan fl yttningar mellan dem är få. 

Bostadsbeståndets utveckling
Sedan 1970 har antalet lägenheter i regionen ökat med omkring 290 000. Ökningen har 
varit snabbast i de yttre förortskommunerna och långsammast i regioncentrum både i 
absoluta tal men framförallt relativt. I de yttre förortskommunerna har bostadsbeståndet 
fördubblats, medan det endast ökat med drygt 20 procent i regioncentrum. Utvecklingen 
har dock inte varit jämn över tiden. Den snabbaste suburbaniseringen ägde rum före 
1985 och efter 1995 har den i stort sett upphört.

Svängningar i bostadsbyggandet
Som en följd av omläggningen av bostadspolitiken under 1990-talet minskade bostads-
byggandet till omkring 3 000 lägenheter per år vid mitten av decenniet. Detta var en 
alltför låg nivå sett i ett långsiktigt perspektiv, vilket ledde till att boendetätheten för 
första gången började öka. När bostadsefterfrågan åter började stiga tog det fl era år 
innan bostadsbyggandet kunde börja komma ikapp. Resultatet blev brist på bostäder 
och snabbt ökande marknadspriser. Först de senaste åren har bostadsbyggandet på nytt 
börjat närma sig nivån 10 000 lägenheter per år samtidigt som befolkningstillväxten varit 
i storleksordningen 20 000 invånare per år. Tendensen är att bostadsbyggandet ökar och 
det förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även kommande år.
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Ombyggnad och permanentning
Sedan länge tillkommer nya lägenheter på andra sätt än genom nybyggnad, t ex genom 
ombyggnad av lokaler till bostäder och inredning av vindar. Under de senaste åren har 
omkring 1 000 lägenheter tillförts bostadsmarknaden årligen vid ombyggnad. Perma-
nentning av fritidshus har sedan många år tillfört marknaden bostäder. Omfattningen 
motsvarar ca 1 500 lägenheter per år, och har stadigt legat på den nivån sedan mitten av 
1990-talet. 

Bostadsefterfrågan

Befolknings- och hushållsscenarier
Beräkningar av det framtida behovet av bostäder baseras på alternativa befolknings-
scenarier – Scenario Hög och Scenario Låg. Befolkningsscenarierna har tagits fram för 
hela östra Mellansverige fram till 2030 och 2050. För 2030 görs en mer detaljerad beräk-
ning av bostadsefterfrågan för Stockholms län, baserad på de två scenarierna. För 2050 
görs endast översiktliga bedömningar för östra Mellansverige.

I Stockholms län ökar befolkningen i Scenario Hög med ca 535 000 från år 2005 och 
fram till år 2030 och med 900 000 fram till år 2050. I Scenario Låg är befolkningsök-
ningen ca 315 000 fram till 2030 och 425 000 fram till år 2050. 

I övriga östra Mellansverige ökar befolkningen i Scenario Hög med ca 135 000 invå-
nare från 2005 fram till 2030 och med 245 000 invånare fram till 2050. I Scenario Låg 
är befolkningsökningen ca 100 000 fram till 2030 och 150 000 fram till 2050. Ökningen 
ligger framförallt i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Östergötlands län 
medan förändringarna i Örebro och i Gävleborgs län är små.

Fram till år 2030 beräknas antalet hushåll i Stockholms län öka med mellan 200 000 
och 300 000. Den årliga ökningen av antalet hushåll från 2004 till 2030 beräknas i 
genomsnitt bli mellan 7 600 och 11 500, vilket anger nivån på hur bostadsbeståndet 
behöver utvecklas.

Marknadsläget
En analys av Tobins q1 för regiondelar i Stockholms län, större städer i östra Mellansve-
rige och övriga delar av länen exklusive de större städerna år 2006 visar att man kan för-
vänta sig att det byggs många bostäder på marknadens villkor i alla delar av Stockholms 
län, i angränsande delar av Uppsala och Södermanlands län samt i de större städerna 
utom i Gävle. I Västmanlands, Örebro och Östergötlands län är det osannolikt med mer 
omfattande bostadsbyggande utanför de större städerna och i Gävleborgs län gäller det 
för hela länet.

1 Tobins q är kvoten mellan marknadsvärdet och produktionskost-
naden för en bostad och ett mått på attraktiviteten på den lokala 
bostandsmarknaden.
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Lokalisering och utformning av nya bostäder

Integrerad blandstad
Funktionalismens stadsbyggande fi ck stort genomslag i Sverige och i Stockholmsregio-
nen. Funktionsuppdelningen av staden innebär att skilda områden planerats för boende, 
produktion och rekreation, områden som skiljs från varandra av grönområden och 
sammanbinds med trafi kleder, som differentieras i leder och gator med olika funktion. 
Skyddsområden kring trafi kleder och industriområden förstärker separeringen och zon-
indelningen och bidrog till stadens allt större konsumtion av mark. 

Kritiken har varit stark mot detta sätt att bygga stad. Kritiker menar att resultatet 
varken har blivit stad eller land utan en mellanform som saknar bådas fördelar men har 
bådas fel. Idag har den traditionella täta staden fått en renässans. Med kritiken av den 
modernistiska staden har intresset för den traditionella europeiska staden vuxit fram. 
Ett begrepp som ibland kommit att användas för den funktionsintegrerade täta staden är 
blandstad, med innerstaden som förebild. 

Den suburbanisering som pågått under fl era decennier tycks nu vara på väg att brytas, 
för att ersättas av ett tätare stadsbyggande. Med nuvarande synsätt ges goda förtätnings-
möjligheter inom den funktionalistiska stadsbygden i förorterna, genom att skapa 
ny stad av det splittrade förortslandskapet. Detta bör vara en viktig utgångspunkt för 
bostadsbyggandet i regionen. Att göra regionens bebyggelsestruktur tätare och att bygga 
mer stadsmässigt ökar också möjligheterna att i framtiden leva upp till de sedan länge 
etablerade principerna att bygga i goda kollektivtrafi klägen. 

Flyttningar över länsgränsen
En del av hushållens fl yttningar sker över länsgränserna och mellan lokala bostadsmark-
nader i östra Mellansverige. Det är framförallt till Uppsala län och Södermanlands län 
som hushåll väljer att fl ytta samtidigt som man pendlar in till arbetsplatser i Stockholms 
län. En del av det bostadstillskott som beräknas behövas inom Stockholms län kan därför 
komma att tillgodoses utanför länsgränsen. Omvänt kan bostäder inom länet attrahera 
hushåll i angränsande län. 

Landsbygd och skärgård
Det fi nns efterfrågan på boende på landsbygden i östra Mellansverige, i kustområdet 
och i skärgården. Ny bebyggelse på landsbygden och i kustområdet bör anknytas till 
existerande kyrkbyar och mindre tätorter. Ny bebyggelse i skärgården bör i första hand 
lokaliseras till samhällen och byar på kärnöarna, enligt RUFS 2001 och den delregionala 
utvecklingsplanen för skärgården, för att motverka spridd bebyggelse och för att bevara 
obebyggda områden. 
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Buller och luftföroreningar
Omgivningsbuller kan ge otrivsel och medföra konsekvenser för folkhälsan. Det är av 
stor betydelse för befolkningens hälsa och trivsel att bullernivåerna minskar. Det gäller 
framförallt inomhusbuller i befi ntliga och nya bostäder. I Stockholm har förslag om nya 
bostäder i bullerstörda lägen hittills hanterats enligt den s.k. ”Stockholmsmodellen”, en 
lokal tillämpningsmodell som har tagits fram gemensamt av staden och länsstyrelsen, 
och som är anpassad till förhållandena i en tät storstad. Vid nyproduktion kan man alltid 
klara riktvärdena inomhus. I Stockholm har avstegsfallen från bullernormerna kommit 
att tillämpas regelmässigt i fl ertalet kommuner. Oklarheterna i tillämpningen av nuva-
rande riktvärden ger upphov till osäkerheter som i många fall försvårar samhällsbyggan-
det. För att underlätta stadsbyggandet, undvika oförutsedda kostnader och snabba upp 
de utdragna planeringsprocesserna behöver berörda lagar samordnas med avseende på 
trafi kbuller.

Länet har överlag en godtagbar luftkvalitet enligt gällande normer. I centrala delar 
av Stockholmsregionen fi nns problem med luftföroreningar som är ett hälsoproblem 
och som innebär en ökad risk för cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. De kan orsaka 
irritation i luftvägarna och utgör problem för astmatiker och allergiker. De bidrar även 
till att byggnader vittrar och orsakar skador på skog och grödor. Idag är de allvarligaste 
problemen höga halter av partiklar och i vissa områden också höga halter av kvävedioxid. 
För dessa typer av luftföroreningar fi nns det risk för att gällande miljökvalitetsnormer 
ska överskridas.

På längre sikt är ökade krav på fordonen – inklusive motorer och drivmedel – nöd-
vändiga att införa för att olika typer av miljömål ska klaras. Därför är fordonsåtgärder det 
utan jämförelse viktigaste kravet på sikt, om inte regionens möjligheter till en långsiktigt 
hållbar utveckling ska hämmas. 

Variation och kvalitet
Skillnaden mellan regionens olika delar är stor när man ser till hushållsstruktur och 
bostadsbeståndets sammansättning. I vissa delar av regionen fi nns områden med många 
resursstarka hushåll, i andra med många resurssvaga hushåll och skillnaderna har för-
stärkts under senare år.

Boendesegregation
Boendesegregation handlar om rumslig åtskillnad av olika kategorier av invånare. Man 
brukar skilja på tre typer av segregering, demografi sk, socioekonomisk och etnisk. En av 
segregationens mest uppmärksammade dimensioner är den etniska. Personer med ut-
ländsk bakgrund är starkt överrepresenterade i kommunal hyresrätt och kraftigt under-
representerade i upplåtelseformerna äganderätt och bostadsrätt. Den etniska segregatio-
nen är överlagrad av en socio-ekonomisk segregation. I de utsatta bostadsområdena är 
inkomsterna lägre, medan arbetslösheten och sjuktalen är högre.

Bostadsområden med variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och kostnad 
ger en mer socialt och demografi skt blandad befolkning än områden utan sådan varia-
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tion. Inriktningen i den regionala utvecklingsplanen syftar till minskad segregation och 
ökad blandning i alla kommuner och alla områden och inte bara i utanförskapsområden. 
Flerbostadshus med hyresrätt bör byggas i områden som domineras av småhus samtidigt 
som småhus med äganderätt bör byggas i områden som domineras av fl erbostadshus 
med hyresrätt.

Rivning eller ombyggnad?
Segregationsprocesserna startade i allmänhet redan från början i miljonprogrammets 
storskaliga bostadsområden när områdena var nya på 1960- och 1970-talen. Inom en 
nära framtid behöver omfattande åtgärder sättas in om husen ska stå kvar. Några av de 
områden som här diskuteras har mer och mer fått karaktären av genomgångsområde för 
nyanlända fl yktingar där merparten av invånarna endast stannar kvar en begränsad tid. 
Innan beslut fattas om vilka insatser som bör göras bör övervägas om det inte är en bättre 
strategi att riva vissa fastigheter eller bostadsområden för att ersätta dem med ny bebyg-
gelse, som kan göras mer varierad och attraktiv redan från början.

Jämställda boendemiljöer
För att planeringen ska kunna bidra till ett jämställt samhälle behöver förutsättningar 
skapas för att alla människor ska få en god boendemiljö och ett fungerande vardagsliv. 
Bostadsområden och livsmiljöer kan bli mer jämställda om den översiktliga planeringen 
tillämpar ett vardagslivsperspektiv som fångar erfarenheter från människor med olika 
livsstilar och förutsättningar. Att lyfta fram vardagslivet i planeringen innebär att be-
handla kopplingen mellan förvärvsarbete, hemarbete, och det dagliga livet i stort. 

Underhåll
Det äldsta bostadsbeståndet är i stor utsträckning moderniserat och väl  underhållet. 
Det stora underhållsbehovet för de närmaste decennierna gäller bostäder byggda mel-
lan 1960 och 1980, som år 2030 kommer att vara 50-70 år. Miljonprogrammet från 
1965-1974 utgör omkring 21 procent av det totala beståndet. De har nu kommit upp i en 
ålder då bostäder vanligtvis måste genomgå omfattande underhållsinsatser: stambyten, 
badrumsrenoveringar, byten av elinstallationer och ventilation men ibland också fönster, 
balkonger och fasader. Fortfarande återstår det äldre bostäder att bygga om och om-
byggnaden av 1960- och 1970-talens årgångar har ännu inte nått sin kulmen. Nuvarande 
ombyggnadstakt skulle behöva mer än fördubblas för att inte underhållet ska släpa efter 
ytterligare.

Energihushållning
Nettovärmebehovet i bostadsbebyggelsen domineras av hus byggda före 1980, på 
grund av dess antal och sämre energiegenskaper. Flerbostadshus byggda före 1980 och 
småhus byggda före 1960 har betydligt högre specifi kt värmebehov än senare byggda 
bostäder. Potentialen för energieffektivisering inom bostadsbeståndet är betydande 
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och energieffektivisering behövs på sikt men vilka åtgärder som ska vidtas bör baseras 
på en avvägning mellan samhällsekonomisk nytta och kostnader för insatsen. Eftersom 
bostadsbeståndet från 1961-1980 står inför omfattande renoveringsbehov under de 
närmaste decennierna bör olika slag av energieffektiviseringsåtgärder övervägas i detta 
sammanhang.

Så kallade passivhus och lågenergihus kan ge lägre totalkostnader på sikt beroende 
på utvecklingen av energipriserna. Det är på sikt bostadsalternativ som kan minimera 
energiförbrukning och klimatpåverkan och tillämpas vid nyproduktion och vid ombygg-
nad. Byggreglerna är samhällets minimikrav, men uppfattas ofta som maximikrav. Vid 
nybyggnad behöver styrmedel tas fram som stimulerar mer energieffektivt byggande än 
byggreglerna föreskriver. 

Hinder för bostadsförsörjningen
Investeringsvolymen för nybyggnad av bostäder behöver ligga på en fortsatt hög nivå 
samtidigt som ökade resurser tillförs bostadssektorn för att klara det växande underhålls-
behovet, och behovet att ställa om bostadsbeståndet för bättre energihushållning. Detta 
behöver dessutom ske samtidigt som även andra sektorer ställer krav på ökade investe-
ringsnivåer, framförallt transportsektorn och utbildningssektorn. Om detta inte sker 
riskerar regionen att inte kunna nå sin fulla tillväxtpotential och minska sin klimatpåver-
kan. 

Regional samordning
I Stockholmsregionen där många kommuner utgör en gemensam arbets- och bostads-
marknad krävs det normalt ett regionalt perspektiv på boendefrågorna. På regional nivå 
samverkar Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafi kkontoret, Kommun-
förbundet Stockholms län och Stockholms stad i syfte att i samverkan med olika aktörer 
i länet främja bostadsbyggandet bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag om 
bostadsmarknaden i länet och genom att erbjuda en arena för dialog mellan olika parter 
som är engagerade i bostadsförsörjningen.

Kommunernas ansvar
För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt krävs att varje 
kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. Att kommunerna 
har en god mark- och planberedskap är särskilt viktigt. Det är angeläget att kommunerna 
kan planera för ett bostadsbyggande som når upp till det högre tillväxtscenariot i den 
regionala utvecklingsplanen. Många bostadsprojekt försenas och fördyras till följd av en 
utdragen planprocess. För att öka bostadsbyggandet, öka konkurrensen och begränsa 
kostnaderna behöver planprocessen göras smidigare. 
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Boendeformer
En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, efter-
som olika typer av hushåll har olika behov, och behoven dessutom växlar över tiden. 
Hyresrätten har genom avsaknaden av krav på kontantinsats en särskild betydelse. 
Åtgärder behövs för att stärka hyresrättens roll på bostadsmarknaden i syfte att värna om 
regionens konkurrenskraft.

De allmännyttiga bostadsföretagen har ifrågasatts efter EU-inträdet. Den svenska mo-
dellen med allmännyttiga bostadsföretag som konkurrerar på samma marknader och på 
i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare skiljer sig från vad som är gängse i 
många andra länder. De eventuella förändringar som behöver genomföras bör anpassas 
med hänsyn till svaga grupper på bostadsmarknaden och så att inte segregationen ökar.

Byggsektorn
Byggsektorn ligger på gränsen till fullt kapacitetsutnyttjande. Om bostadsbyggandet ska 
hållas på en hög nivå samtidigt som ombyggnadsverksamheten ökar, nya infrastruktur-
projekt kommer igång och byggandet av kontor och köpcentra fortsätter behöver hinder 
för att öka kapaciteten inom byggsektorn undanröjas. För att möjliggöra det bostadsbyg-
gande som är nödvändigt för regionens långsiktiga tillväxt behöver även investeringarna 
i ny infrastruktur öka jämfört med tidigare. En nödvändig förutsättning för att bostads-
byggandet ska ligga på en tillräckligt hög nivå i region även på lång sikt är att transport-
infrastrukturen byggs ut till snabbt växande regiondelar.
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Summary

The role of housing in regional development
A well functioning housing market is crucial to the welfare of households and to economic 
development in the region. Homes and residential areas enable the region’s inhabitants 
to live in a good environment which gives them the opportunity to meet their needs and 
contributes to a good upbringing for children and young people. The availability of hou-
sing is also central to the successful development of the labour market. The availability of 
housing is crucial to the continued economic growth of the region. 

As the region’s population is increasing by in the region of 150,000 – 200,000 inhabi-
tants a decade, there is a constant need for new housing. Housing construction should be 
focused on long-term housing needs rather than short-term fl uctuations in the housing 
market. Therefore the rules governing housing construction should be stable and long 
term. As part of the aim to design sustainable and attractive towns, housing construction 
can play a part in ensuring that the region is developed sustainably in the long term.

Objectives for the housing sector
There are national and regional objectives for the housing sector which provide a fram-
ework within which regional aims for the housing sector can be drawn up. In order to 
steer the planning work, result-oriented planning objectives are required, which are also 
used as a basis for monitoring RUFS 2010. An equally important part of the plan are the 
proposals presented for achieving the planning objectives. RUFS 2010 lays down long-
term approaches for addressing various planning and development issues. 

The way the housing market operates
The housing market has changed considerably in the past 15 years. In previous decades 
the housing market was an area of policy with considerable state involvement. Besides 
tax regulations, fi nancing solutions and government subsidies, the arsenal of instruments 
available included rent regulation, large municipal housing companies and land policy. 

The extensive involvement of the state led to housing consumption both gradually in-
creasing overall and becoming more evenly distributed between different income groups 
than was previously the case. However, this went hand in hand with undesired side-ef-
fects, such as a lack of adaptation to demand, redistribution of properties between hous-
ehold groups depending on form of tenure and region, and major costs to the tax payer.

Adapting to the market 
In the past fi fteen years the infl uence of the state on the housing market has gradually 
been scaled down. Changes were larger in the housing sector than in any other policy area 
and the background was economic rather than ideological grounds.

A well functioning housing market should contain a diverse range of types of accom-
modation, as different types of household have different needs, which also vary over 
time. The most common form of tenure in the Stockholm region is rental. In the early 
1990s over 400,000 households lived in rented accommodation, which was more than 
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the number of households living in owner-occupied or tenant-owner cooperative housing 
put together. In the past fi fteen years major restructuring has taken place, partly due to 
little new rented accommodation being built and partly because rental housing has been 
converted into tenant-owner cooperative housing. The number of households living in 
owner-occupied or tenant-owner cooperative housing increased by 10 percent and 78 
percent respectively in the period 1990 to 2004 while the number living in rented hou-
sing fell by 10 percent. 

The housing needs of households
The housing needs of households change over time through people setting up home 
together, births, deaths, separation and young people leaving the parental home. 
Individuals and households adapt to new conditions by moving to a new home. Each 
year around 200,000 inhabitants move to another home in the region. At the same time 
approximately 80,000 people move in or out across the county boundary. Moving rates 
have remained relatively stable over time. The number of homes added to the housing 
market through new construction, conversion and making holiday homes into permanent 
residences is small and corresponds to approximately one percent of the housing stock 
per year. Moves within the existing housing stock thus account for the vast majority of 
changes of residence. There is a very small proportion of long distance moves. This means 
that it is possible to identify around ten local housing markets, within which the majority 
of moves take place, while few people move between them. 

Housing stock
Since 1970 the number of fl ats in the region has increased by about 290,000. The fastest 
increase was seen in municipalities in the suburbs farthest from the city centre, while the 
slowest increase was in the centre of the region, both in absolute terms and especially in 
relative terms. In the municipalities in the distant suburbs the housing stock has doubled, 
while in the centre of the region it has only increased by just over 20 percent. However, 
this trend has not been even over time. The fastest suburbanisation took place before 
1985 and has largely ceased since 1995.

Fluctuations in house building
As a consequence of revised housing policy in the 1990s, housing construction fell to 
around 3,000 fl ats a year in the middle of the decade. This level was far too low from a 
long-term perspective, which led to population density starting to increase for the fi rst 
time. When demand for housing once more began to rise, it took several years before con-
struction started to catch up. The result was a housing shortage and soaring house prices. 
It was not until recently that housing construction once more began to approach the level 
of 10,000 fl ats a year, with population growth in the region of 20,000 inhabitants a year. 
The trend is for an increase in housing construction and it is expected to remain at a high 
level in the  years ahead.
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Conversion and making holiday homes permanent
For a long time, new fl ats have been created in ways other than through new builds, e.g. 
by converting other premises into homes and converting lofts. In recent years around 
1,000 fl ats a year have been added to the housing market in this way. Turning holiday 
homes into permanent residences has brought new homes onto the market for many ye-
ars. This is the equivalent of approximately 1,500 fl ats a year, a level which has remained 
constant since the mid-1990s. 

Housing demand

Population and household scenarios
Calculations of the future need for housing are based on alternative population scenarios 
– “Scenario High” and “Scenario Low”. The population scenarios have been drawn up 
for the whole of East-Central Sweden up to 2030 and 2050. For 2030, a more detailed 
calculation of housing demand for the County of Stockholm has been developed, based on 
the two scenarios. For 2050 only a general assessment is made for East-Central Sweden.

In the County of Stockholm the population increases in Scenario High by approxima-
tely 535,000 from 2005 up to 2030 and by 900,000 up to 2050. In Scenario Low the 
population increase is approximately 315,000 by 2030 and 425,000 by 2050. 

In the rest of East-Central Sweden, the population increases in Scenario High by ap-
proximately 135,000 inhabitants from 2005 up to 2030 and by 245,000 up to 2050. In 
Scenario Low the population increase is approximately 100,000 by 2030 and 150,000 by 
2050. The increase is primarily seen in the counties of Uppsala, Södermanland, Väst-
manland and Östergötland while the changes in the counties of Örebro and Gävleborg 
are minor.

Up to 2030 the number of households in the County of Stockholm is estimated to 
increase by between 200,000 and 300,000. The annual increase in the number of 
households from 2004 to 2030 is estimated to average between 7,600 and 11,500, which 
indicates the level at which the housing stock needs to be increased.

The market
An analysis by Tobins q of the parts of the region in the County of Stockholm, large towns 
in East-Central Sweden and other parts of the counties excluding the major cities in 2006 
shows that many homes can be expected to be built on market terms in all parts of the 
County of Stockholm, in adjoining parts of the counties of Uppsala and Södermanland 
and in the large towns apart from Gävle.  In the counties of Västmanland, Örebro and 
Östergötland, more extensive building is unlikely outside the large towns, and in the 
county of Gävleborg this applies to the entire county.
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Locating and designing new homes

Integrated mixed use
Functionalist town planning was very popular in Sweden and in the Stockholm region. 
Dividing towns into zones meant planning different areas for housing, production and 
recreation with these areas being separated from each other by green areas and linked 
by traffi c routes which were differentiated into main routes and streets with different 
functions. The protected areas surrounding traffi c routes and industrial areas reinforced 
this separation and division into zones and contributed to towns taking up more and 
more land. 

This way of building towns has been the subject of a great deal of criticism. Critics con-
sider that the result has been neither town nor countryside but instead a mixture which 
lacks the advantages of either but has all the disadvantages of both. Today the traditional 
densely populated city is enjoying a renaissance. Following criticism of the modernist 
city, interest in the traditional European city has grown. A term which has sometimes 
come to be used for the functionally integrated densely-populated city is “blandstad”, 
mixed use development, with the inner city as a model. 

The suburbanisation which held sway over several decades now seems to be coming to 
an end, to be replaced by higher density towns. This current approach offers opportuni-
ties to increase density within the functionalist suburbs by creating new towns out of the 
splintered suburban landscape. This should be an important starting point for housing 
construction in the region. Increasing the density of the region’s housing and building 
in a more town-like way will also increase opportunities in the future to comply with the 
long-established principles of building in areas which are well served by public transport. 

Moving across county boundaries
Some of the households which move do so across county boundaries and between local 
housing markets in East-Central Sweden. Households mainly choose to move to the 
counties of Uppsala and Södermanland while commuting in to workplaces in the County 
of Stockholm. Some of the additional homes which are expected to be needed in the 
County of Stockholm may therefore be provided outside the county boundary. Similarly, 
houses within the  county can attract households from neighbouring counties. 

Rural areas and the archipelago
There is a demand for homes in rural areas of East-Central Sweden, on the coast and in 
the archipelago. New building in rural areas and coastal areas should be connected to 
existing villages and smaller densely populated areas. New building in the archipelago 
should primarily be located in communities and villages on the core islands, as defi ned in 
RUFS 2001 and the sub-regional development plan for the archipelago, so as to prevent 
dispersed settlement and to preserve areas which have not been built on. 
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Noise and air pollution
Surrounding noise can lead to dissatisfaction and have consequences for public health. 
Reducing noise levels is of major importance to the health and wellbeing of the popula-
tion. This is particularly the case for indoor noise in existing and new homes. In Stock-
holm proposals for new houses in locations which suffer from noise have so far been dealt 
with under what is known as “the Stockholm model”, a local application model which 
has been produced jointly by the city and the county administrative board, and which is 
adapted to conditions in a densely populated city. When building new homes it is always 
possible to meet recommended values indoors. In Stockholm, “avstegsfall”, acceptance 
of exterior noise exceeding the recommended value in part of the property, have come to 
be applied regularly in the majority of municipalities. Lack of clarity in the application of 
the current recommended values causes uncertainties which in many cases make it more 
diffi cult to build communities. In order to make it easier to build towns, avoid unforeseen 
costs and speed up the long drawn-out planning processes, the legislation involved must 
be coordinated with regard to traffi c noise.

In general the county has acceptable air quality according to current standards. In 
central parts of the Stockholm region there are problems with air pollution, which is a 
health problem and leads to an increased risk of cancer and cardiovascular illness. It can 
irritate the airways and cause problems for asthma and allergy sufferers. It also contribu-
tes towards buildings weathering and damages forests and crops. Today the most serious 
problems of all are high particle content and in some areas also high nitrogen dioxide 
levels. For these types of air pollution there is a risk of exceeding existing environmental 
quality standards.

In the longer term, it will be necessary to introduce higher standards for vehicles 
– including engines and fuel – in order to meet various environmental targets. For this 
reason, vehicle-related measures are by far the most important requirement in the long 
term, if the region’s opportunities for long-term sustainable development are not to be 
obstructed. 

Variation and quality
There are major differences between the different parts of the region regarding household 
structure and the composition of the housing stock. In some parts of the region there are 
areas with many households with plenty of resources, in others there are many hous-
eholds with few resources and the differences have increased in recent years.

Housing segregation
Housing segregation is about the spatial separation of different categories of inhabitants. 
A distinction is usually drawn between three types of segregation: demographic, econo-
mic and ethnic. Ethnic segregation is one of the dimensions which has attracted the most 
attention. People with a foreign background are greatly over-represented in municipal 
rental housing, and greatly under-represented in owner-occupied housing and tenant-
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owner cooperative housing. Ethnic segregation is overlaid by economic segregation. In 
disadvantaged housing areas incomes are lower, while unemployment and sickness rates 
are higher.

Housing areas with a variation of housing types, forms of tenure and cost produce a 
more socially and demographically mixed population than areas without such variation. 
The focus in the regional development plan aims for reduced segregation and increased 
mixing in all municipalities and all areas, not just in deprived areas. Blocks of fl ats for 
rental should be built in areas which are dominated by small houses, while small houses 
for owner occupation should be built in areas dominated by blocks of fl ats for rental.

Demolition v. renovation?
In general, the processes of segregation began right from the start in the large-scale resi-
dential areas built under the Million Programme when these areas were new in the 1960s 
and 1970s. In the immediate future a great deal of work is required if these buildings 
are to remain. Some of the areas discussed here have increasingly taken on the nature of 
transitional areas for newly arrived refugees, where the majority of inhabitants only live 
there for a limited period. Before a decision is reached on the initiatives which should be 
carried out, it should be considered whether a better strategy might not be to demolish 
certain properties or residential areas and replace them with new housing which can be 
made more varied and attractive from the start.

Equal housing environments
In order for planning to be able to contribute towards an equal society, conditions need 
to be created to enable all people to enjoy a good residential environment and a functio-
ning day-to-day life. Residential areas and living environments can become more equal 
if overall planning applies an everyday life perspective which draws on the experiences of 
people with different lifestyles and requirements. Emphasising everyday life in the plan-
ning process involves addressing the connection between paid work, domestic work and 
daily life in general. 

Maintenance
The oldest housing stock is generally modernised and well maintained. The great need 
for maintenance in the decades ahead is in homes built between 1960 and 1980, which in 
2030 will be 50-70 years old. The Million Programme of 1965-1974 accounts for around 
21 percent of the total housing stock. These properties have now reached an age at which 
homes usually require substantial maintenance: new plumbing, bathroom renovations, 
rewiring and new ventilation systems and sometimes also windows, balconies and faça-
des. There are still older homes which require renovation, and renovation of the buildings 
of the 1960s and 1970s has not yet reached its height. The current rate of renovation 
would need to more than double if maintenance is not to become further delayed.
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Energy management
The net heating requirement in housing is dominated by buildings built prior to 1980, 
due to their number and poorer energy effi ciency. Flats built before 1980 and small 
houses built before 1960 have considerably higher specifi c heating requirements than 
homes built later. The potential for energy effi ciency improvements in the housing stock 
is considerable and such improvements are required in the long term, but determining 
what action to take should be based on weighing up the economic benefi t and the cost. As 
the housing stock from 1961-1980 is in great need of renovation in the decades ahead, dif-
ferent kinds of energy effi ciency measures should be considered in this context.

What are known as passive houses and low energy houses can produce lower total 
costs in the long term depending on trends in energy prices. In the long term, this is a 
housing alternative which can minimise energy consumption and the effect on the cli-
mate and can be applied to new production as well as in renovation projects. The building 
regulations are a minimum requirement but are often seen as a maximum requirement. 
In new builds, instruments need to be produced to encourage more energy effi cient con-
struction than that laid down in building regulations. 

Obstacles to providing housing
The volume of investment in new housing construction needs to remain at a high level 
at the same time as increased resources are allocated to the housing sector to meet the 
growing maintenance requirement, and the need to renovate the housing stock in terms 
of better energy management. This also needs to happen at the same time as other sectors 
are making demands for increased levels of investment, especially the transport sector 
and the education sector. If this does not take place, the region risks failing to reach its 
full growth potential and failing to reduce its impact on climate. 

Regional coordination
In the Stockholm region in which many municipalities form a single labour and housing 
market, a regional perspective is normally required on housing issues. At the regional 
level the county administrative board of the County of Stockholm, the Offi ce of Regional 
Planning and Urban Transportation, the Stockholm County Association of Local Autho-
rities and the City of Stockholm seek, in partnership with various players in the county, to 
promote housing construction partly by producing underlying knowledge of the housing 
market in the county and by providing an arena for dialogue between different parties 
involved in housing provision.

The responsibility of the municipalities
If suffi cient housing is to be provided in the region as a whole in the long term, each mu-
nicipality, on the basis of its own situation, must contribute towards building new homes. 
It is particularly important that the municipalities are well prepared in terms of land and 
planning. It is necessary that the municipalities are able to plan for housing construction 
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which is able to match the higher growth scenarios in the regional development plan. 
Many housing projects are delayed and run over budget due to a long drawn-out planning 
process. In order to build more homes, increase competition and limit costs, the planning 
process must be streamlined. 

Types of housing
A well functioning housing market should contain a diversity of types of accommodation, 
as different types of household have different needs, which also vary over time. Due to the 
lack of a deposit requirement, rented accommodation is of particular importance. Measu-
res are required to boost the role of rented property in the housing market with a view to 
safeguarding the region’s competitiveness.

Public housing companies have been called into question since Sweden joined the EU. 
The Swedish model of public housing companies which compete in the same markets and 
in general on the same terms as private property owners differs from the current practice 
in many other countries. The changes which may have to be implemented need to be 
adapted taking into account weak groups in the housing market and so as not to increase 
segregation.

The construction sector
The construction sector is almost at full capacity. If housing construction is to remain 
high concurrently with an increase in renovation work, new infrastructure projects taking 
off and the continuing construction of offi ces and shopping centres, obstacles to increa-
sing the capacity of the construction industry must be eliminated. In order to enable 
the construction of homes which is necessary for the long-term growth of the region, 
investment in new infrastructure must also increase. A necessary prerequisite if housing 
construction is to reach a suffi ciently high level in the region also in the long term is the 
expansion of transport infrastructure to fast growing parts of the region.



Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 23

Bostadens roll för den 
regionala utvecklingen

Att bostadsmarknaden fungerar väl är av central betydelse för såväl hushållens välfärd 
som för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Det är ett mål för bostadssektorn att 
alla invånare ska leva i goda bostäder och försörjningen med bostäder behöver fungera 
väl för alla grupper och i alla delar av regionen. Bostaden och bostadsområdet ger förut-
sättningarna för att regionens invånare kan leva i en god miljö, som ger dem möjlighet 
att uppfylla sina behov och bidrar till en god uppväxt för barn och ungdomar. Det är i 
bostadsområdet som regionens socio-ekonomiska segregation kommer till sitt tydligaste 
uttryck.

Tillgången till bostäder är central också för att arbetsmarknaden ska utvecklas väl. 
När ekonomin växer i regionen stiger efterfrågan på arbetskraft, befolkningen ökar och 
fl er behöver bostäder. Tillgången till bostäder är av avgörande betydelse för regionens 
fortsatta ekonomiska tillväxt. Eftersom regionens kapacitet för högre utbildning inte 
motsvarar arbetsmarknadens behov är det särskilt viktigt att personer med högre utbild-
ning inte hindras från att fl ytta till regionen på grund av brist på bostäder. För hushåll 
som inte har en bostad som motsvarar deras preferenser och betalningsförmåga liksom 
för personer som inte tidigare har bott i regionen är det också av vikt att rörligheten på 
bostadsmarknaden fungerar smidigt. De allra fl esta hushåll får sina bostadsbehov till-
godosedda i det befi ntliga bostadsbeståndet.

Befolkningen i regionen ökar med i storleksordningen 150 000–200 000 invånare 
per decennium. Befolkningen ökar långsiktigt både därför att det föds många barn och på 
grund av nettoinfl yttning, framförallt från andra länder. Födelseöverskottet beror i sin 
tur på att regionens befolkning är ung jämfört med genomsnittet i landet. Invandringen 
beror bland annat på att många fl yktingar fl yttar till Stockholmsregionen, antingen 
direkt eller indirekt från övriga landet. 

Därför behöver kontinuerligt nya bostäder byggas. Det tar lång tid att planera och 
genomföra en utbyggnad av nya bostäder, ibland många år. Även om takten i befolk-
ningstillväxten varierar konjunkturmässigt behöver bostadsbyggandet inriktas på det 
långsiktiga bostadsbehovet, snarare än att svara upp mot de kortsiktiga svängningarna 
på bostadsmarknaden. Därför behöver spelreglerna för bostadsbyggande vara stabila och 
långsiktiga.

Bostädernas utformning och lokalisering har stor betydelse för hela bebyggelsestruk-
turen och regionens funktionssätt. Som en del i ett hållbart och attraktivt stadsbyggande 
kan bostadsbyggandet skapa förutsättningar för att regionen utvecklas långsiktigt håll-
bart. Bostäder behöver byggas så att de går att försörja väl med kollektivtrafi k, energi och 
med andra tekniska system för hantering av avfall, vattenförsörjning och avloppsrening. 
Bostädernas lokalisering och utformning i samspel med arbetsplatser, rekreation och 
service är en del i strävan att skapa attraktiva och socialt välfungerande stadsområden i 
olika delar av regionen. 
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Mål för bostadssektorn

Det fi nns nationella och regionala mål för bostadssektorn. De nationella målen ger ramar 
inom vilka regionala ambitioner för bostadssektorn kan utformas. De fyra övergripande 
målen för den regionala utvecklingsplanen har förankrats och beslutats regionalt och 
återfi nns i inriktningsdokumentet för den regionala utvecklingsplanen.2

För styrning av planeringsarbetet behövs resultatinriktade planeringsmål. Det grund-
läggande tidsperspektivet för planeringsmålen är 20 år. Det är alltså under perioden 
fram till år 2030 som resultat ska kunna uppnås, kopplat till planeringsmålen. I vissa fall 
kan det vara relevant med etappmål på kortare sikt. Planeringsmålen ska också ligga till 
grund för kommande uppföljningar och är en viktig del i ett samlat system för styrning 
och uppföljning av RUFS 2010. En lika viktig del av planen är de förslag som redovisas 
för att uppnå planeringsmålen. Förslagen anger långsiktiga ställningstaganden för hante-
ringen av olika planerings- och utvecklingsfrågor. 

Planeringsmål redovisas med utgångspunkt i de tre regionala utvecklingsstrategier, 
som har relevans för bostadssektorn. På så sätt blir det tydligt hur planeringen fullföljer 
strategierna. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det inte fi nns några gränser mellan 
strategierna.

Nationella mål

Nuvarande bostadspolitiska mål
I samband med budgetpropositionen för år 2008 föreslog regeringen en ny bostads-
politisk målformulering, som riksdagen fastställde i december 2007. Förslaget innebar 
att det tidigare målet för bostadspolitiken upphävdes och ersattes av två mål, varav ett för 
bostadsfrågor och ett för samhällsbyggande.

Det nya målet för bostadspolitiken är 
 ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter 
ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”. 

Det nya målet för samhällsbyggande är 
”en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla 
människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas”.

Regeringen motiverade ändringen med att det tidigare målet för bostadspolitiken inte 
särskilt väl speglade varken den nya inriktningen på bostadspolitiken eller politikområ-
dets breda innehåll. Regeringen ansåg att målet för bostadsfrågor skulle utgå från den 
enskilde boendekonsumenten. Rätten att bestämma över sitt eget liv är grundläggande 
och en mångfald av boendeformer, som ger valfrihet och möjlighet att uppfylla behov och 
önskemål om att bo och arbeta där man önskar, är central. Genom att öka de boendes 

2 Vision, mål och strategier för regionens utveckling. Program för ny 
regional utvecklingsplan (RUFS 2010).
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valfrihet kommer bostadspolitiken enligt regeringen att bidra till förbättrade levnadsför-
hållanden, till ökad integration i boendet och därmed till att motverka utanförskap. För 
att säkerställa valfrihet och mångfald anses det vara av central betydelse att skapa goda 
förutsättningar för byggande, förvaltning och ägande av bostäder samt att underlätta för 
bostadsmarknaderna att fungera på ett sätt som inkluderar alla människor. Politiken 
inom området har som mål att bostadsbeståndet ska hålla hög kvalitet och att boende och 
förvaltning av bostäder ska bidra till en hållbar utveckling.

Regeringen ansåg vidare att ett nytt mål för samhällsbyggande var av central bety-
delse för att öka förståelsen för planeringens, byggandets och fastighetssystemets vikt 
för landets utveckling, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det ses som viktigt att 
målet har sin utgångspunkt i en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, natur-
resurser och energi så att en hållbar utveckling kan ske och att en god livsmiljö för alla 
människor kan uppnås. Målet innebär samtidigt att ekonomisk tillväxt och utveckling 
ska främjas. Regeringen bedömde att det nya målet för samhällsbyggande bättre åter-
speglar regeringens ambition att samhällsplaneringen och regelverken ska vara ända-
målsenliga och underlätta en hållbar ekonomisk tillväxt. 

De två nya målen ska följas upp kontinuerligt genom uppföljningar av verksamhets-
områdesnivå och för detta kommer indikatorer att utvecklas. 

De bostadspolitiska målens utveckling
De bostadspolitiska målen har förändrats successivt. Fram till mitten av 1990-talet 
handlade det bostadspolitiska målet om att alla skulle ha tillgång till sunda, rymliga, 
välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder till rimligt pris. Det var då bred 
politisk enighet kring detta. Den bostadspolitiska utredningen 1995–96 fi ck i uppdrag att 
precisera målen för en fortsatt social bostadspolitik och föreslog 1996 i sitt betänkande 
en ny formulering av målet för bostadspolitiken.3 I juni 1998 fastställde riksdagen ett nytt 
övergripande mål för bostadspolitiken:

”Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom 
ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhål-
landen och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.”4

I samband med budgetpropositionen för år 2003 föreslog regeringen en ny målformu-
lering, som riksdagen fastställde i december 2002. Innebörden var dels ett tillägg om 
”hållbar utveckling”, dels att uttrycket ”bostaden är en social rättighet” togs bort. Den 
senare förändringen kan tolkas som en sänkning av samhällets ambitionsnivå i bostads-
politiken.5 

3 Bostadspolitik 2000 – från produktions- till boendepolitik, SOU 
1996:156.

4 Prop. 1997/98:119, bet. 1997/ 98:BoU10, rskr 1997/98:306.
5 Många mål – få medel. Boverkets utredning av statliga stöd till 

bostadsbyggandet 1993–2004, Boverket, februari 2005.
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Det nuvarande målet kan uppfattas som en mer radikal förändring jämfört med de tidi-
gare målen. Formuleringarna ”goda bostäder till rimliga boendekostnader” har ersatts 
av formuleringar som handlar om utbud och behov på marknaden. Samhällets ambitions-
nivåer vad gäller kvalitet och kostnad har ersatts av vad hushållen efterfrågar. I regering-
ens motivering återkommer dock formuleringarna om att bostadsbeståndet ska hålla 
hög kvalitet, om förbättrade levnadsförhållanden och ökad integration i boendet och om 
att motverka utanförskap och att bidra till hållbar utveckling. Medlet för att nå detta är 
fungerande bostadsmarknader, valfrihet och mångfald och goda förutsättningar för byg-
gande, förvaltning och ägande av bostäder.

Med avseende på målen för samhällsbyggandet uttrycks inte motsvarande ambitions-
förändring. Vad som tidigare uttrycktes som ”stimulerande och trygg miljö” har ersatts 
av den närliggande formuleringen ”från social synpunkt god livsmiljö”. ”Inom långsik-
tigt hållbara ramar” har ersatts med ”en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas” vilket snarare 
är en precisering.

Regionala mål
Visionen för den regionala utvecklingsplanen är att Stockholmsregionen ska bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. Det innebär bland annat att Stockholmsregionen ska 
vara bra att bo och leva i. Fyra mål uttrycker sammantaget den attraktivitet som regionen 
behöver känne tecknas av. Utvecklingsarbetet ska bidra till:
 En öppen och tillgänglig region
 En ledande tillväxtregion
 En region med god livsmiljö
 En resurseffektiv region 

De fyra målen omfattar tillsammans ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
vilket ger en bredd i utvecklingsambitionerna – en bredd som är nödvändig ur ett hållbar-
hetsperspektiv. Målen är i stor utsträckning ömsesidigt förstärkande. Lyckas vi utveckla 
en resurseffektiv region bidrar det till målen om en ”öppen och tillgänglig region” respek-
tive ”en god livsmiljö”.

Målet ”en region med god livsmiljö” har tydligast koppling till bostadssektorn. Målet 
innebär att livsmiljön kännetecknas av ren luft och rent vatten och av en trivsam, trygg 
och hälsosam bebyggelsemiljö med höga skönhetsvärden. Det fi nns ett varierat utbud 
av bostäder som väl möter efterfrågan och som passar olika livsstilar. Livsmiljön är 
anpassad till klimatförändringarna. Känslan av trygghet är hög och integrationen mellan 
utrikes födda och svenskfödda är god. Men även målet om resurseffektivitet har bäring 
på bostadssektorn. Resurseffektiviteten innebär låga utsläpp av klimatpåverkande gaser 
och förorenande ämnen.6

6 Vision, mål och strategier för regionens utveckling. Program för ny 
regional utvecklingsplan (RUFS 2010), Regionplane- och trafi kkonto-
ret, Rapport 2007:10.
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Strategier i RUFS 2010
Tre av de strategier som har utarbetats för den regionala utvecklingsplanen har tydlig 
koppling till bostadssektorn. Strategierna ligger till grund för regionens samlade utveck-
lingsarbete och anger hur de övergripande målen ska nås. 

Strategi: Säkra värden för framtida behov
Att fi nna lösningar för tillväxten och samtidigt säkra Stockholmsregionens värden för de 
framtida behoven är en stor utmaning. Att säkra regionens värden innebär att utveckla 
lösningar som är resurseffektiva och robusta. Såväl bebyggelse, transporter och tekniska 
försörjningssystem berörs därför av denna strategi. Att minska regionens klimatpåver-
kan är en viktig ambition med denna strategi.

Under de senaste åren har bebyggelsesektorn utvecklats positivt mot en minskad 
resursanvändning och en minskad klimatpåverkan. Samtidigt fi nns ett stort underhålls-
behov framöver för de minst energieffektiva byggnaderna, vilket ger möjligheter och 
tillfälle för bebyggelsesektorn att ytterligare bidra till minskad klimatpåverkan.

Ett ökat bostadsbyggande främst i de inre delarna av regionen, har härutöver lett till 
en tätare regionstruktur. Bebyggelsens täthet har betydelse för energianvändningen och 
för möjligheten till resurseffektivare lösningar. Förutsättningarna för att åstadkomma en 
tätare bebyggelsestruktur i regionen bedöms vara goda framöver. Därmed fi nns också en 
potential för ytterligare resurseffektivisering.

Trots Stockholmsregionens relativt goda miljö fi nns faktorer som påverkar invå-
narnas hälsa negativt och orsakar ett stort antal sjuk- och dödsfall varje år. Det fi nns 
t ex områden i regionen där halterna av luftföroreningar är alldeles för höga. Även 
omgivnings buller från väg-, järnvägs- och fl ygtrafi k samt industriell verksamhet är ett 
stort folkhälsoproblem. 

Strategi: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transpor-
terna och bostadssektorn
Det gäller för regionen att förvalta och utveckla det befi ntliga kapitalet och resurserna 
inom strategiska områden såsom transport- och utbildningssystemen samt bostadssek-
torn. Inom dessa områden är det också viktigt att avskaffa kapacitetsbrister och kvalitets-
problem. En framtida utveckling ska leda till ökad kapacitet och höjd kvalitet inom främst 
transport- och utbildningssystemen samt till fl er bostäder för att tillgodose behoven på 
kort och lång sikt. Motivet för strategin är att utvecklingen av regionen hämmas av att 
transportapparaten, bostadsbeståndet och utbildningssystemet inte har hållit jämna steg 
med befolkningsökningen. 

Regionen har under de senaste 15 åren trots en snabb befolkningstillväxt inte förmått 
bygga tillräckligt antal lägenheter. Bakgrunden är omläggningen av bostadspolitiken i 
början av 1990-talet då bostadssubventionerna i stor utsträckning avvecklades. Upp-
repade förändringar av bostadsmarknadens villkor har lett till en oönskad ryckighet i 
bostadsbyggandet, svårigheter att tillgodose den långsiktiga efterfrågan och att hålla 
nere kostnaderna. 
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Inom bostadssektorn ska ett varierat utbud av bostäder med trygg miljö, varierande upp-
låtelseformer och anpassning till olika grupper eftersträvas. Skillnaden mellan regionens 
olika delar är stor när man ser till hushållsstruktur och bostadsbeståndets sammansätt-
ning. I vissa delar av regionen fi nns områden med många resursstarka hushåll, i andra 
delar fi nns områden med många resurssvaga hushåll och skillnaderna har förstärkts 
under senare år. Bostadsbeståndet är i stort av god kvalitet och väl underhållet. Områden 
som byggdes under 1960- och 1970-talen står dock inför omfattande upprustningsbehov.

Strategi: Vidareutveckla en fl erkärnig och tät region
Regionen ska vidareutveckla den fl erkärniga rumsliga strukturen med täta stråk som har 
en koncentration av människor, verksamheter och funktioner. De storregionala samban-
den gör att östra Mellansverige är en relevant geografi  att utgå ifrån. Genom att vidga den 
funktionella regionen uppnås också fördelen av en stor och differentierad arbetsmark-
nad.

Under efterkrigstiden fram till mitten av 1980-talet växte stadsbebyggelsen i Stock-
holms län snabbare än befolkningen, vilket innebar att den genomsnittliga tätheten 
minskade. Resultatet blev en splittrad och starkt suburbaniserad stadsbygd. Under de 
senaste 20 åren har däremot huvuddelen av de nya bostäderna tillkommit nära den 
befi ntliga bebyggelsen genom förtätning och komplettering. Inom eller mellan äldre 
stadsdelar har outnyttjad eller dåligt utnyttjad mark förtätas med bostäder. Äldre arbets-
platsområden som förlorat sin tidigare verksamhet har förtätats med bostäder och kon-
torsverksamheter. Denna tendens som först tillämpades i de mest centrala kommunerna 
i regionen har successivt spridits till att omfatta nästan alla kommuner. 
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Bostadsmarknadens funktionssätt

Bostadsmarknad i förändring
Bostadsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste 15 åren. Under tidigare de-
cennier var bostadsmarknaden ett politikområde med betydande samhällsinfl ytande. Det 
var inte bara ett samhälleligt mål att se till att det fanns tillräckligt många bostäder av god 
kvalitet som skulle ställas till hushållens förfogande till rimliga priser. Det var också ett 
område där samhället ansågs behöva gripa in med omfattande styrmedel för att se till att 
de samhälleliga målen uppfylldes. Till styrmedelsarsenalen hörde förutom skatteregler, 
fi nansieringslösningar och statliga subventioner, reglering av hyresnivåer, stora kom-
munala bostadsföretag och markpolitik. 

Den omfattande samhällsinblandningen ledde till att konsumtionen av bostäder 
successivt både ökade totalt sett och också blev jämnare fördelad mellan olika inkomst-
grupper jämfört med tidigare, och även jämfört med förhållandena i andra länder. Men 
den förde också med sig ett antal oönskade bieffekter, till exempel att bostadsutbudet på 
vissa orter blev större än vad som efterfrågades på marknaden samtidigt som det fanns 
bostadsbrist på andra orter. Under perioder med hög infl ation ledde bostadspolitiken till 
stora omfördelningar av förmögenheter mellan grupper av hushåll med olika upplåtelse-
former, samt mellan stagnerande och växande regioner i landet. Successivt blev också de 
statliga subventionerna en stor börda för hela skattekollektivet.

Det ringa inslaget av marknadseffekter skapade också bristande koordination mellan 
vad som producerades och vad som efterfrågades. Efter en lång tidsperiod med bostads-
brist under efterkrigstiden fram till slutet av 1960-talet byggdes under 1970-talet i stället 
fl er bostäder än vad marknaden efterfrågade. Det ledde till tomma lägenheter i mindre 
attraktiva delar av beståndet, och till dålig ekonomi för kommuner och bostadsföretag. 
Under miljonprogrammet 1965-1975 byggdes alltför många monotona och storskaliga 
bostadsområden. Några av dessa är idag bland våra mest segregerade och invandrar-
täta bostadsområden. Under den tioårsperiod som följde närmast efter byggdes i stället 
många ensidiga och lika segregerade småhusområden. Den svenska bostadssektorn har 
därefter i två decennier karaktäriserats av obalanser på många lokala bostadsmarknader, 
i form av antingen bostadsbrist eller bostadsöverskott.

Under de senaste femton åren har samhällets infl ytande på bostadsmarknaden succes-
sivt trappats ned. Omsvängningen i bostadspolitiken kan beskrivas som en avveckling av 
den generella bostadspolitiken som riktade sig till alla hushåll oavsett inkomst. I stället 
har risker och ansvar fl yttats över till bostadskonsumenter, byggherrar och långivare. 
Att avveckla lagstiftning som minskar bostadskonsumenternas valfrihet och att under-
lätta utbudet av fl er alternativ på marknaden är enligt den nuvarande regeringen mer 
angeläget än att subventionera bostadsproduktionen. Från och med den 1 januari 2007 
har en avveckling av samtliga generella produktionssubventioner till bostadsbyggande 
påbörjats.

När de omfattande bostadssubventionerna i huvudsak avskaffades under början av 
1990-talet minskade bostadsbyggandet i regionen från ca 10 000 lägenheter kring 1990 
till ca 3 000 lägenheter fem år senare. Bostadsefterfrågan sjönk dock i ännu snabbare 
takt, så att tendenser till lediga lägenheter uppstod i delar av regionen. Omläggningen 
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medförde en kraftig kostnadsökning av boendet i jämförelse med annan konsumtion, 
vilket framtvingade en anpassning av hushållens bostadskonsumtion till de nya villko-
ren. Sedan 1995 har bostadsbyggandet långsamt ökat igen till en nivå som åter närmar 
sig den kring 1990. Det har skett under en period som karaktäriserats av god ekonomisk 
tillväxt och låga räntor, vilket har gynnat bostadskonsumenterna och övergången till en 
mer marknadsanpassad situation.

Fortfarande är dock bostadsmarknaden mer reglerad än andra marknader. De stora 
kommunala bostadsföretagen fi nns kvar, även om de inte har samma särställning som 
förut. Hyressättningen är fortfarande reglerad vilket innebär att det fi nns köer i områden 
där efterfrågan är stor. Hyresgästerna har vissa rättigheter garanterade till exempel be-
sittningsskydd, eftersom de sociala olägenheterna annars bedömts bli för stora, särskilt 
för resurssvaga hushåll. 

Det fi nns naturliga orsaker till att bostadsmarknaden är mer reglerad än andra kon-
sumtionsmarknader. En sådan orsak är att bostaden är en livsnödvändighet, men det 
gäller även för till exempel mat och kläder. Bostadsmarknaden är i jämförelse mycket 
trögrörlig. Det är förenat med höga kostnader att byta till en annan bostad och det tar 
lång tid att förändra utbudet på marknaden. Samhället har ett särskilt ansvar för hushåll 
med behov av särskilt stöd och med sociala problem samt för att motverka segregering 
och diskriminering. Samhället accepterar inte heller hur stora skillnader mellan olika 
grupper i bostadskonsumtion som helst.7

Kommunerna har genom sitt planmonopol ett avgörande infl ytande över var bostäder 
får byggas eller inte byggas. En orsak till detta är att bostäder annars skulle kunna till-
komma i olämpliga lägen med hänsyn till miljön eller till möjligheterna till social, teknisk 
och trafi kmässig försörjning.

Systemskifte
Man kan se det symboliskt när bostadsdepartementet avvecklades av den borgerliga 
regeringen som tillträdde efter valet 1991. Trots upprepad kritik mot detta från social-
demokraterna under hela mandatperioden återupprättades inte bostadsdepartementet 
efter den socialdemokratiska valsegern 1994, och bostadsfrågorna har inte haft en samlad 
hemvist sedan dess. Från att ha varit ett i hög grad eget politikområde av central bety-
delse för välfärdssverige blev bostadsfrågorna delar av andra politikområden.

Vid slutet av 1980-talet uppgick statens kostnader för subventioner till bostadssek-
torn till mellan 25 och 35 miljarder årligen. Som en följd av den ekonomiska krisen under 
början av 1990-talet blev bostadssektorn föremål för omfattande regelförändringar. Det 
kommunala markvillkoret och andra krav för statligt stöd upphävdes. Det statliga stödet 
till nyproduktion genom bostadslån och räntebidrag togs bort och de statliga skatterna 
höjdes dramatiskt. Bostadsbidragen har i olika omgångar minskats och många andra 
regleringar för byggande har avskaffats. Bostadsanvisningslagen upphävdes, liksom 
bostadsförsörjningslagen.

7 Lind, Hans och Lundström, Stellan, Bostäder på marknadens villkor, 
SNS förlag 2007.
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Vid millenieskiftet hade bostadssektorn i stället blivit en inkomstkälla för staten upp-
gående till omkring 25 miljarder kronor årligen och där bostäder i hög grad byggdes på 
marknadens villkor. Bakgrunden till de förändringar som genomfördes var samhällseko-
nomiska mer än ideologiska. Även om en del lagregler senare har återinförts har föränd-
ringarna varit större för bostadssektorn än för något annat politikområde.8 

Upplåtelseformer för bostäder
En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, efter-
som olika typer av hushåll har olika behov, som dessutom växlar över tiden. Det fi nns 
i huvudsak fyra olika upplåtelseformer på den svenska bostadsmarknaden, nämligen 
äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt med specialformen kooperativ hyresrätt. Dessutom 
kan bostäder hyras i andra hand, medan ägandelägenheter har diskuterats.

Fyra upplåtelseformer
Äganderätt
De fl esta småhus upplåts med äganderätt, som ger hushållen ett mycket stort infl ytande. 
Eftersom ägande av en bostad innebär en stor investering och medför fullt ansvar för drift 
och underhåll är ett sådant bostadsval oftast förenat med ett långsiktigt övervägande för 
hushållen. Det krävs också att hushållet har en god ekonomisk ställning för att kunna 
köpa sin bostad. Samtidigt ger ägandet av en bostad möjlighet till långsiktigt sparande 
och ekonomisk trygghet, med viss reservation för oförutsedda skatteeffekter. Den som 
äger sin bostad förfogar över den fullt ut, vilket till exempel innebär att den kan hyras ut i 
andra hand utan särskilt tillstånd. 

Bostadsrätt
Många lägenheter i fl erbostadshus och en del småhus upplåts med bostadsrätt, vilket ger 
bostadsrättsföreningen visst infl ytande, till exempel godkännande av bostadsrättsinne-
havaren och över uthyrning i andra hand. Ansvaret för underhåll av lägenheten vilar på 
bostadsrättsinnehavaren medan ansvaret för drift och underhåll av fastigheten delas av 
övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen. Liksom äganderätt innebär bostadsrätt en 
stor investering och förutsätter ett långsiktigt övervägande för hushållen. Det krävs också 
att hushållet har en viss ekonomisk ställning för att få tillträde till denna upplåtelseform. 
På samma sätt som med äganderätt ger bostadsrätten möjlighet till långsiktigt sparande 
och ekonomisk trygghet.

Hyresrätt och kooperativ hyresrätt
De fl esta lägenheter i fl erbostadshus upplåts med hyresrätt, som inte innebär samma 
ekonomiska risktagande för hushållen och kräver mindre ansvar av de boende för drift 
och underhåll. En stor del av beståndet av hyreslägenheter ägs av allmännyttiga bostads-
företag, men det fi nns även stora privata bostadsföretag som är ägare av hyresbostäder. 

8  Lindbom, Anders (red), Den nya bostadspolitiken, Boréa, 2001.
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En speciell form av hyreslägenhet är den kooperativa hyresrätten, framförallt inom SKB, 
som dock har ett relativt litet bestånd i regionen. Hyresrätten är en boendeform där äga-
ren ansvarar för all service och inga krav ställs på hyresgästen utöver hyresbetalning och 
allmän skötsamhet. Serviceinnehållet är dock fl exibelt eftersom man kan avtala om olika 
grader av service.

Hyresrätten har genom avsaknaden av krav på kontantinsats en särskild betydelse, 
inte bara för de hushåll som inte har råd eller inte vill köpa sin bostad, utan för att möjlig-
göra den rörlighet som är nödvändig för en fl exibel och dynamisk bostadsmarknad och 
därmed arbetsmarknad. För hushåll som inte vill binda kapital i bostaden, för mindre 
 resursstarka hushåll och för hushåll med kortsiktig boendeplanering kan hyreslägen-
heten vara den lämpligaste boendeformen. För nyinfl yttade hushåll är det till exempel en 
vanlig upplåtelseform. Detta gäller särskilt på bostadsmarknader i balans, där det fi nns 
ett visst överskott av bostäder, eller där hyreslägenheter kan erbjudas med kort kötid.

Ägarlägenheter
Ägarlägenheter som är en vanlig upplåtelseform i andra länder fi nns inte i Sverige, även 
om det har diskuterats att införa denna upplåtelseform. Om ägarlägenheter infördes 
i Sverige skulle upplåtelseformen ge ett större infl ytande över bostaden jämfört med 
bostadsrätten, jämförbart med det ägda småhuset. I länder där denna upplåtelseform är 
vanlig betraktas bostaden ibland som en investering, med omfattande uthyrning i andra 
hand. 

Upplåtelseformernas egenskaper
Kommunernas engagemang
Det är sedan lång tid vedertaget att kommunerna engagerar sig i högre grad när det gäller 
hyreslägenheter, inte minst genom ägandet av kommunala bostadsföretag som  bygger 
och förvaltar hyresbostäder. I genomsnitt är närmare hälften av alla hyresbostäder 
ägda av kommunala bostadsföretag, även om andelen skiftar från kommun till kom-
mun. Hyres sättningen i de kommunala bostadsföretagen är normerande för hyrorna 
i det privata beståndet. Andelen hyresrätter har minskat relativt kraftigt genom att 
bostads företagen sålt delar av sina bestånd i attraktiva lägen till hyresgästerna som bildat 
bostadsrättsföreningar. 

Rörlighet och upplåtelseformer
De olika förutsättningarna för de olika upplåtelseformerna ger vissa inlåsningseffekter, 
som begränsar rörligheten dem emellan. Skattereglerna vid försäljning av ägda hus eller 
bostadsrätter å ena sidan samt den reglerade hyressättningen, besittningsskyddet och 
bytesrätten för hyreslägenheter å andra sidan, minskar intresset och möjligheterna för att 
byta mellan dessa upplåtelseformer. Regelsystemet begränsar rörligheten på bostads-
marknaden och hindrar att bostadsstocken utnyttjas optimalt i relation till hushållens 
behov.
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Tillgängligheten till bostäder på småhus- och bostadsrättsmarknaden begränsas i första 
hand av hushållens betalningsförmåga. Även nybyggda hyreslägenheter har ofta en kost-
nadsnivå som närmar sig den för många bostadsrätter. På grund av hyresmarknadens 
reglering krävs det däremot ofta lång kötid för att få tillträde till äldre hyreslägenheter 
i varje fall i attraktiva områden. Hyreslägenheter är inte fritt tillgängliga på den öppna 
marknaden eftersom hyreskontrakt inte får överlåtas mot ersättning. Hushållen byter 
hellre sin hyresbostad och hyreskontrakt överlåts på andra sätt. Trots att bostadsrätten 
alltså bäst lämpar sig för hushåll med en mer långsiktig boendeplanering, har upplåtelse-
formen i praktiken kommit att användas även för nya hushåll och hushåll med tillfäl-
liga eller kortsiktiga behov, eftersom det inte går att få tag på hyreslägenheter utan lång 
framförhållning eller genom kontakter. 

Andrahandsuthyrning
Uthyrning av småhus i andra hand förekommer i viss utsträckning. Även bostadsrätter 
hyrs ibland ut i andra hand även om detta oftast förutsätter tillstånd av bostadsrättsföre-
ningen. Uthyrning av hyreslägenheter i andra hand är strikt reglerad och förekommer i 
relativt liten utsträckning, och oftast på kort tid. Hyressättningen är reglerad på samma 
sätt som annan uthyrning, men andrahandshyresgäster saknar en stor del av de rätts-
skydd som tillkommer förstahandshyresgäster, till exempel besittningsskyddet. 

Regeringen har föreslagit att privatpersoner som tillfälligtvis inte nyttjar sin bostad 
lättare än hittills ska kunna hyra ut den helt eller delvis. Detta skulle kunna bidra till att 
komplettera de konventionella boendeformerna. Om det ska få större betydelse förutsät-
ter det såväl regelförändringar som ekonomiska incitament.

Om ägarlägenheter infördes i Sverige kan uthyrning av lägenheter i andra hand bli 
vanligare än idag. En fördel vore att utbudet av hyreslägenheter skulle kunna öka och bli 
mer tillgängliga på bostadsmarknaden. För att detta ska vara intressant förutsätter det 
friare former för uthyrning och hyressättning än vad som gäller för den nuvarande hyres-
marknaden. På grund av prisnivåerna skulle detta sannolikt framförallt gagna hushåll 
med goda ekonomiska resurser och kortsiktiga bostadsbehov.

Upplåtelseformerna i Stockholmsregionen
Den vanligaste upplåtelseformen i Stockholmsregionen är hyresrätt. I början av 1990-
talet bodde mer än 400 000 hushåll i hyresrätt vilket var fl er än antalet hushåll tillsam-
mans som bodde i äganderätt eller bostadsrätt. Under de senaste femton åren har en 
mycket kraftig omstrukturering skett, vilket framgår av diagrammet nedan, dels på grund 
av att få nya hyresrätter har byggts, dels på grund av att hyreslägenheter har omvandlats 
till bostadsrätter. Antalet hushåll som bodde i äganderätt eller i bostadsrätt ökade med 10 
respektive 78 procent under perioden 1990 till 2004 medan antalet som bodde i hyresrätt 
minskade med 10 procent.9

9  Gula serien, rapport  5:2005 Bostadsbestånd och bostadsbyggande 
2004, Regionplane- och trafi kkontoret.
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Figur 1. Utveckling av hushåll per upplåtelseform under perioden 1990–2006 i Stockholms 
län, procent.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik.

Andelen hushåll med hyresrätt har sjunkit från omkring 60 procent 1990 till omkring 48 
procent 2004. Andelen med bostadsrätt har ökat från omkring 17 procent till 28  procent 
under samma tidsperiod. Andelen med äganderätt har ökat något från omkring 23 
procent till omkring 24 procent. En omfattande försäljning av kommunalägda hyresrät-
ter planeras, framförallt i Stockholms stad, antingen genom omvandling till bostadsrät-
ter, eller där intresse för detta saknas till privata fastighetsägare. Om nuvarande trend 
fortsätter kommer hyresrättens andel av bostadsbeståndet att vara marginell i attraktiva 
delar av regionen långt före 2030.

Hushållsstorlek och inkomst
Små hushåll om 1–2 personer bor främst i hyresrätt medan stora hushåll oftast bor i 
äganderätt. Sedan 1990 har dock andelen små hushåll som bor i bostadsrätt ökat påtag-
ligt. Från en andel av 65 procent av enpersonshushållen som bodde i hyresrätt 1990 hade 
andelen minskat till 55 procent år 2004. Hälften av hushållen med 2 personer bodde i 
hyresrätt 1990, en andel som sjönk till 37 procent år 2004. I stället ökade andelen i bo-
stadsrätt. Bland hushåll med 4 personer eller fl er dominerar äganderätten, och andelen 
har varit ganska stabil. 

Ensamstående bor i större utsträckning i hyresrätt och i något större utsträckning i 
bostadsrätt än hushåll med sammanboende eller gifta. Andelen ensamstående i bostads-
rätt har också ökat sedan 1990. 
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Låg- och medelinkomsthushåll bor oftast i hyresrätter medan höginkomsthushåll främst 
bor i äganderätter. Andelen låginkomsthushåll som bor med äganderätt har sjunkit sedan 
1990, medan andelen i hyresrätt har ökat, detta trots att antalet hyresrätter har minskat. 
Andelen medelinkomsthushåll som bor i hyresrätt har däremot sjunkit och andelen i 
bostadsrätt har ökat. Hyresrättens roll som boendeform för låginkomsthushåll har alltså 
förstärkts under de senaste femton åren.

En majoritet av höginkomsthushållen bor med äganderätt och denna andel har varit 
relativt stabil. Däremot har andelen höginkomsthushåll boende i hyresrätt minskat och 
andelen med bostadsrätt har ökat under den senaste femtonårsperioden. Det är tydligt 
att ombildningen till bostadsrätter har bidragit till ökade inkomstbaserade skillnader på 
bostadsmarknaden.

En jämförelse mellan 1995 och 2004 med avseende på fördelningen inom regionen av 
inkomsttagare i olika grupper visar att andelen höginkomsttagare i Stockholms innerstad 
har ökat kraftigt. Den är nu högre än i till exempel Lidingö och Täby och utgör en nästan 
lika stor andel som i Danderyd. Till denna gentrifi eringsprocess har bidragit inte bara 
omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrätter utan också att många nybyggda dyra 
bostäder har byggts i innerstaden.

Hushållens bostadsbehov
Hushållens bostadsbehov förändras över tiden. Hushållens levnadsvillkor förändras 
genom familjebildning, barnafödande, dödsfall, separation och genom att ungdomar 
lämnar föräldrahemmet. De ekonomiska förutsättningarna ändras när inkomsterna 
ökar eller minskar. Behoven påverkas också av arbete och studier. Individer och hushåll 
anpassar sig till nya förutsättningar genom att fl ytta till en annan bostad. Flyttningar är 
dock förenade med kostnader och andra hinder, vilket dämpar rörligheten på bostads-
marknaden. Varje år fl yttar i storleksordningen 200 000 invånare till en annan bostad i 
regionen. Samtidigt fl yttar ca 80 000 människor in eller ut över länsgränsen. Flyttfrek-
venserna är relativt stabila över tiden.

Andelen bostäder som tillförs bostadsmarknaden genom nybyggnad, ombyggnad 
och permanentning av fritidshus är liten och motsvarar ungefär en procent av beståndet 
årligen. Flyttningarna inom det befi ntliga bostadsbeståndet svarar således för den helt 
dominerande delen av bostadsbytena.

Flyttningsbenägenheten är starkt kopplad till bostadens upplåtelseform och till 
individernas ålder. Flyttningsfrekvensen är högst i åldrarna 20-35 år och lägst i åldrarna 
över 50 år. I livets slutskede över 75 år ökar fl yttningarna igen. Man kan räkna ut att ett 
stockholmsbarn, yngre än fem år, statistiskt sett kan förväntas fl ytta cirka nio gånger 
inom länet under sitt liv.10

För att uppnå en bra rörlighet på bostadsmarknaden har man ibland ansett att det är 
viktigt att det fi nns ett betydande utbud av lägenheter som är lediga till uthyrning. En 
vakansgrad på minst en procent har nämnts såsom önskvärt. Under mitten av 1970-talet 

10 Nio gånger i livet. Förstudie om fl yttningar i Stockholms län, Region-
plane- och trafi kkontoret, Rapport 1997:1.
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uppstod ett ungefär så stort utbud av outhyrda lägenheter på Stockholms bostadsmark-
nad. Det stora problemet med detta var att de lediga lägenheterna var koncentrerade 
till vissa mindre attraktiva bostadsområden och till vissa fastighetsägare, framförallt 
allmännyttiga bostadsföretag. Konsekvenserna var starkt negativa både för de områden 
och för de fastighetsägare som drabbades. De drabbade bostadsområdena stigmatisera-
des och de drabbade bostadsföretagen fi ck ekonomiska svårigheter på grund av hyresför-
lusterna. 

Lokala bostadsmarknader
De geografi ska fl yttmönstren domineras av fl yttningar över mycket korta avstånd, inom 
det egna bostadsområdet, inom samma kommun eller i varje fall inom samma regiondel. 
Andelen långväga fl yttningar är mycket liten. Detta innebär att det är möjligt att avgränsa 
lokala bostadsmarknader, inom vilka de allra fl esta fl yttningar sker, medan fl yttningar 
mellan dem är få. Regionplane- och trafi kkontoret har vid fl era tillfällen (1997, 2003) 
studerat de lokala bostadsmarknaderna och konstaterat att mönstret är relativt stabilt, 
där länet kan indelas i tio lokala bostadsmarknader. I regionens ytterområden sträcker 
sig de lokala bostadsmarknaderna också över länsgränsen.

Det är egentligen bara inom åldersgruppen 18–29 år som fl yttningarna i större 
utsträckning sker mellan de lokala bostadsmarknaderna. Innerstaden och dess närom-

Figur 2. Lokala bostadsmark-
nader i  Stockholmsregionen.

Källa: Regionplane- och 
 trafi kkontoret, RUFS 2001.
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råde är den enda lokala bostadsmarknad som har ett större utbyte med de övriga lokala 
bostadsmarknaderna i regionen. I åldrarna över 50 år sker inte bara få fl yttningar, de 
sker i allmänhet också inom den egna lokala bostadsmarknaden.

Boendetider och boendekarriär
Den genomsnittliga boendetiden i en lägenhet i fl erbostadshus var drygt åtta år i regio-
nen, enligt en studie 1997. Spridningen är dock mycket stor. En liten grupp invånare har 
mycket hög fl yttfrekvens medan andra fl yttar mycket sällan. Mediantiden är knappt fyra 
år, det vill säga hälften av den vuxna befolkningen i regionen har bott kortare än fyra år i 
nuvarande lägenhet. Skillnaderna mellan boendetider i privatägda och kommunalägda 
hyreslägenheter är försumbar. Medianboendetiden i bostadsrätter är omkring 5 år, det 
vill säga bara marginellt längre än i hyresrätter.11

Boendet i småhus ser helt annorlunda ut. Den genomsnittliga boendetiden år 1997 i 
småhus var 15 år. Mediantiden var knappt 14 år. Skillnaderna mellan de olika hustyper-
nas funktion på bostadsmarknaden är tydlig. Småhus präglas av långa boendetider, 
fl erbostadshus av korta.

De iakttagna fl yttmönstren illustrerar hur hushåll som befi nner sig i olika faser i 
livscykeln väljer bostad. Ett vanligt mönster är att ett barn, som växt upp i ett ägt småhus, 
fl yttar från föräldrahemmet till en liten äldre hyreslägenhet, eller kanske en studentlägen-
het. Efter något eller några år bildar denne familj, kanske i en större hyreslägenhet 
eller nybyggd bostadsrätt. När barnen blir större fl yttar familjen till ett ägt småhus. Så 
småningom när barnen fl yttat ut fl yttar föräldrarna till en bostadsrätt, seniorboende eller 
pensionärslägenhet. De allra fl esta av dessa fl yttningar sker inom det befi ntliga beståndet.

Figur 3. Flyttningar mellan olika boendeformer sker under olika faser av livscykeln.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, RUFS 2001.

11 Rörlighetens värde, Flyttningar i Stockholms län, Regionplane- och 
trafi kkontoret, Rapport 1998:1.
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På sikt kommer ålders- och hushållsstrukturen att förändras vilket leder till förändrade 
bostadsbehov. När befolkningen blir äldre inom regionala delmarknader med många 
barnfamiljer ökar behoven av lägenheter för mindre äldre och yngre hushåll. Eftersom 
skillnaderna ibland är stora när det gäller bostadsbeståndets sammansättning på olika 
regionala delmarknader kan nya behov uppstå. Regiondelar som domineras av småhus 
kan behöva kompletteras med bostadsrätter och hyreslägenheter i fl erbostadshus. 

Flyttkedjor
Det är inte säkert att det bästa är att nyproduktionen inriktas på bostäder som motsvarar 
behovet hos dem som för närvarande står utan egen bostad, oftast ungdomar. Om det 
fi nns ett ökat behov av billiga smålägenheter kanske inte nyproduktionen i första hand 
ska tillgodose detta. Med ett byggande som sker på marknadens villkor är det inte rimligt 
att tro att ungdomar och hushåll med låga inkomster har råd att efterfråga nya bostäder i 
någon större utsträckning.

Bygger man större bostäder i attraktiva lägen kan man lösa bostadsbehovet för fl era 
hushåll på en gång genom så kallade fl yttkedjor. När den nybyggda lägenheten tas i an-
språk av ett hushåll, som i sin tur lämnar sin tidigare bostad, kan ett annat hushåll fl ytta 
in och en fl yttkedja är påbörjad. I slutändan kanske en äldre hyreslägenhet om ett rum 
och kök i en förort blir ledig för infl yttning för ett nybildat ungdomshushåll. Det är dock 
av stor vikt att nyproduktionen motsvarar det långsiktiga behovet av lägenheter med 
olika hustyper, upplåtelseformer och storlekar.

Flyttningar över länsgränsen
En del av hushållens fl yttningar sker över större avstånd och mellan lokala bostadsmark-
nader i Mälardalen eller övriga delar av östra Mellansverige. Omkring fem procent av re-
gionens fl yttare väljer att fl ytta ut till grannlänen i Mälardalen. En del av dessa fl yttningar 
sker utan att hushållsmedlemmarna behöver byta arbetsplats, utan leder till pendling 
över länsgränsen. Dessa fl yttningar är en del i den process som kallas regionförstoring 
och som innebär att den lokala arbetsmarknadsregionen – pendlingsregionen – hela 
tiden tenderar att växa. Alltfl er pendlar mellan en bostad i ett annat län till en arbetsplats 
inom Stockholms län. Men det sker också infl yttningar från grannlänen till Stockholms 
län.

Antalet fl yttningar mellan Stockholms län och övriga Mälardalslän ökar  trendmässigt 
med cirka 1,5 procent per år. De infl yttade är ungefär lika många som de utfl yttade sett 
över en längre period. Flyttningsrörelserna varierar dock över tiden. Under slutet av 
1980-talet var utfl yttningen större än infl yttningen. Under lågkonjunkturen kring 1995 
fl yttade fl er in till länet än i den motsatta riktningen. Under 2000-talets första år har 
utfl yttningen åter varit större än infl yttningen för att nå balans kring år 2005. Sett över 
hela 25-årsperioden har infl yttningsöverskottet varit marginellt.12

12 Stockholmsmigranterna, Regionplane- och trafi kkontoret, Rapport 
2007:2.
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Figur 4. Infl yttade till Stockholms län från Mälardalen och utfl yttade 
till Mälardalen 1980–2005.

Källa: Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet, Regionplane- och trafi kkontoret Rapport 2007:2.

Priset på bostäder
Prisutvecklingen på boende har varierat starkt jämfört med annan konsumtion. Sett över 
hela perioden 1983-2005 har boendet ökat i pris med drygt 150 procent, medan den all-
männa prisökningen har varit omkring 110 procent. Prisökningen på till exempel trans-
porttjänster har dock varit minst lika stark under perioden. Andra livsförnöden heter som 
livsmedel och kläder och skor har dock haft en mycket lugnare prisutveckling.

Men utvecklingen har varit ojämn över tiden. Av nedanstående diagram framgår 
att hushållens utgifter för boende ökade starkt under första hälften av 1990-talet, att 
det sedan kom en återhämtning som kan förklaras av ett stort utbud i relation till låg 
efterfrågan på bostäder. Under perioden efter år 2000 har priserna för boende åter ökat 
snabbare än konsumentprisindex totalt. Räknat från 1993 till 2005 har inte boendet ökat 
snabbare än konsumentprisindex.
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Figur 5. Prisutveckling för boende jämfört med annan hushållskonsunmtion, transporter, 
livsmedel, kläder och skor, samt totalt konsumentprisindex 1983–2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007.

Förändringarna under den studerade perioden har starkt påverkats av förändringarna i 
bostadspolitiken under början av 1990-talet, med minskade statliga subventioner till bo-
endet. Priset på boendet påverkas även av såväl efterfrågan som utbud, och är inte direkt 
relaterat till faktiska drifts- eller produktionskostnader. 

Medan hyreshöjningarna i Storstockholm tidigare låg på en betydligt högre nivå jäm-
fört med övriga landet anpassade sig utvecklingen under åren 2003–2005 relativt väl till 
utvecklingen i riket som helhet, som framgår av nedanstående diagram.
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Figur 6. Årlig procentuell förändring av hyresnivåer i Storstockholm, Storgöteborg, övriga 
större kommuner, övriga mindre kommuner samt i riket som helhet 2002–2005. 

Källa: SCB.
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Bostadsbeståndets utveckling

Bostadsbeståndet
Antalet bostadslägenheter i Stockholmsregionen var knappt 904 000 år 2005, varav 
661 000 i fl erbostadshus och 242 000 småhus. Andelen småhus har ökat från knappt 
21 procent 1970 till nära 27 procent år 2005. Det är en betydligt mindre andel jämfört 
med landet som helhet där andelen småhus är drygt 45 procent. Antalet småhus har ökat 
med drygt 90 procent sedan 1970, medan antalet lägenheter i fl erbostadshus endast har 
ökat med 36 procent. Som framgår av diagrammet nedan ökade antalet småhus särskilt 
mycket, med omkring 40 procent mellan 1970 och 1980. Detta skedde framförallt under 
slutet av 1970-talet sedan miljonprogrammet avslutats 1975.

Figur 7. Lägenheter efter hustyp i Stockholms län 1970-2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007.

Sedan 1970 har antalet lägenheter i regionen ökat med omkring 290 000. Diagrammet 
nedan visar en stark suburbanisering av stadsbebyggelsen under perioden. Ökningen har 
varit snabbast i de yttre förortskommunerna och långsammast i regioncentrum både i 
absoluta tal men framförallt relativt. I de yttre förortskommunerna har bostadsbeståndet 
fördubblats, medan det endast ökat med drygt 20 procent i regioncentrum.13 

I absoluta tal har ökningen i såväl regioncentrum som i de inre förortskommunerna 
varit omkring 85 000 lägenheter medan ökningen i de yttre förortskommunerna har 
varit omkring 120 000 lägenheter. Resultatet är att andelen bostäder i regioncentrum 
har minskat under perioden från 63 procent 1970 till omkring 52 procent 2005, medan 
de yttre förortskommunernas andel har ökat från 19 till 26 procent. Detta är räknat på 
antalet bostadslägenheter. Bilden blir något annorlunda om man räknar på bostadsytor, 
eftersom bostadsbeståndet i regioncentrum domineras av mindre lägenheter i fl erbo-
stadshus, medan småhusen överväger i de yttre förortskommunerna.

13 Till regioncentrum räknas Stockholm, Solna och Sundbyberg. Till 
inre förortskommuner räknas Nacka, Tyresö, Huddinge, Järfälla, 
 Sollentuna, Danderyd, Lidingö och Täby. Övriga kommuner räknas till 
de yttre förortskommunerna.
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Utvecklingen har dock inte varit jämn över tiden. Den snabbaste suburbaniseringen ägde 
rum före 1985 och efter 1995 har den i stort sett upphört. Efter 1995 har de olika region-
delarna i stort sett behållit sina andelar av bostadsbeståndet.

Figur 8. Bostadsbeståndet fördelat på Regioncentrum, Inre förortskommuner och Yttre 
förortskommuner 1970–2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007.

Andelen bostäder i fl erbostadshus var drygt 90 procent i regioncentrum både 1970 och 
2005. Andelen i de inre och i de yttre förortskommunerna har däremot ökat från omkring 
40 procent år 1970 till omkring 45 procent år 2005. Hela skillnaden mellan Stockholms-
regionen och landet i övrigt med avseende på hustypsfördelning fi nns således i region-
centrum, medan de övriga 23 kommunerna liknar landet i övrigt.
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Figur 9. Bostadsbeståndet fördelat på hustyper i Regioncentrum, Inre förortskommuner 
och Yttre förortskommuner 1970 och 2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007.

Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora med avseende på fördelning på hustyp. 
Solna har den högsta andelen fl erbostadshus med omkring 97 procent och Ekerö den 
lägsta med omkring 17 procent. Fördelningen framgår av nedanstående diagram.

Figur 10. Bostadsbeståndet fördelat på hustyper per kommun år 2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007.
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Bostadstillskott
Nyproduktionen
Eftersom Stockholmsregionens befolkning växer behöver bostadsmarknaden hela tiden 
tillföras nya bostäder. Den snabba befolkningstillväxten i Stockholmsregionen under de 
senaste femton åren har inte motsvarats av samma takt i bostadsbyggandet. Som framgår 
av nedanstående diagram har takten i bostadsbyggandet med några få undantag inte varit 
koordinerad med befolkningstillväxten under de senaste 45 åren. 

Figur 11. Befolkningsökning och bostadsbyggande per år 1961–2007.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik

Befolkningsökningen avtog hastigt efter 1970 och var under hela 1970-talet låg, omkring 
5 000 invånare per år i genomsnitt. Bostadsbyggandet fortsatte dock på en hög nivå fram 
till omkring 1975, vilket ledde till ett betydande överskott på bostäder, som fanns kvar 
under resten av 1970-talet. Bostadsbyggandet minskade kraftigt, särskilt byggandet av 
fl erbostadshus. Under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet byggdes fram-
förallt småhus. Under 1980-talet ökade befolkningstillväxten igen till omkring 10 000 in-
vånare per år. Omkring 1980 hade bostadsöverskottet försvunnit. Bostadsbyggandet låg 
relativt stabilt på nivåer mellan 6 000 och 10 000 lägenheter per år, vilket var tillräckligt 
för att boendetätheten skulle fortsätta att sjunka.14

Under 1990-talet tilltog åter befolkningstillväxten till omkring 15 000 invånare per år. 
Som en följd av omläggningen av bostadspolitiken minskade däremot  bostadsbyggandet 

14 Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2007 m fl  statistikpubli-
kationer.
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till omkring 3 000 lägenheter per år vid mitten av decenniet. Detta var en alltför låg 
nivå sett i ett långsiktigt perspektiv, vilket ledde till att boendetätheten för första gången 
började öka. När bostadsefterfrågan åter började stiga tog det fl era år innan bostadsbyg-
gandet kunde börja komma ikapp. Resultatet blev brist på bostäder och snabbt ökande 
marknadspriser.

Först de senaste åren har bostadsbyggandet på nytt börjat närma sig nivån 10 000 
lägenheter per år samtidigt som befolkningstillväxten varit i storleksordningen 20 000 
invånare per år. Under de senaste fyra åren har det färdigställts drygt 7 000 lägenheter 
per år. Tendensen har varit att bostadsbyggandet ökar. Under de senaste fyra åren påbör-
jades drygt 9 000 lägenheter per år i Stockholms län jämfört med knappt 6 000 de fyra 
föregående åren. Bostadsbyggandet förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även kom-
mande år.15

Med hänsyn till den bostadsbrist som har rått – och till stora delar fortfarande råder 
i länet – är detta mycket positivt. Ökningen av antalet hyresbostäder i förhållande till 
tidigare år är särskilt påtaglig. Investeringsstödet till hyresbostäder har här haft stor 
betydelse.

Tillskott genom ombyggnad
Sedan länge tillkommer nya lägenheter på andra sätt än genom nybyggnad, t ex genom 
ombyggnad av lokaler till bostäder och inredning av vindar. Den totala omfattningen av 
detta är osäker, eftersom statistiken över ombyggnadsverksamheten inte är så tillförlit-
lig, och eftersom det inte genomförs folk- och bostadsräkningar längre.16 Under tidigare 
decennier försvann många lägenheter vid sanering av omoderna lägenheter, antingen 
genom rivning eller genom att mindre lägenheter slogs ihop till större. Denna avgång har 
i stort sett helt upphört numera. 

Under de senaste åren har omkring 5 000–9 000 lägenheter byggts om per år i 
Stockholms län. I samband med detta har omkring 1 000 lägenheter tillförts bostads-
marknaden årligen, vilket framgår av nedanstående diagram. Tillskottet av lägenheter 
sker till största delen centralt i regionen, framförallt i Stockholms stad. Den största delen 
av tillskottet har tillkommit genom att lokaler har byggts om till bostäder och en mindre 
del genom inredning av vindar eller genom påbyggnad. Tendensen har varit att ombygg-
nadsverksamheten har ökat, samtidigt som tillskottet varierat kraftigt från år till år.17

Bedömningen av det framtida tillskottet på grund av ombyggnad är osäker. Om-
byggnadsverksamheten kommer visserligen att behöva öka avsevärt under kommande 
decennier om bostadsbeståndet ska kunna hållas i gott skick, men det innebär inte att 
nettotillskottet av bostadslägenheter också kommer att öka.

15 Läget i länet, Bostadsmarknaden i Stockholms län 2007, Länsstyrelsen 
i Stockholms län, Rapport 2007:11.

16 Ombyggnad avser byggnadsåtgärder som ändrar antalet lägenheter i 
husen, som innebär en avsevärd standardhöjning eller byte av utrust-
ning till exempel rörstammar och utrustning i hygienrum.

17 Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2001-2007.
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Figur 12. Nettotillskott av lägenheter vid ombyggnad i Stockholms län 1999–2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2001–2007.

Tidigare har det framförallt varit bostäder byggda före 1960 som har byggts om. Till-
skottet har delvis uppstått därför att det funnits en stark efterfrågan och betalningsvilja 
på marknaden. Det kan fi nnas en gräns när lämpliga lokaler och kallvindar börjar sina, 
eller att marknaden sviktar när ombyggnad av miljonprogrammet kommer i fokus. Ännu 
fi nns det dock inga tecken på att denna gräns är nära.

Permanentning av fritidshus
Permanentning av fritidshus har sedan många år tillfört marknaden bostäder. Omfatt-
ningen motsvarar ca 1 500 lägenheter per år, och har stadigt legat på den nivån sedan 
mitten av 1990-talet. Det innebär att nära två procent av länets fritidshus permanentas 
varje år. Det fi nns fortfarande ca 80 000 fritidshusfastigheter i länet, så permanentning-
en kan fortgå ännu några decennier.
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Figur 13. Permanentning av fritidshus i Stockholms län 1994–2005.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årststatistik.

Permanentningstakten har varierat mindre än nyproduktionen av bostäder och tycks 
vara relativt oberoende av bostadsbyggandets omfattning. Omkring en tredjedel av per-
manentningen sker i Norrtälje och Värmdö, de två kommuner där den är mest förekom-
mande. Dessa kommuner har också mer än hälften av alla fritidshus i länet. Ytterligare en 
tredjedel sker i kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka och Österåker. 

Relativt sett är permanentningstakten som regel högre i kommuner nära regionens 
centrum och lägre i perifera kommuner. Var permanentningen sker påverkas givetvis 
också av kommunernas planering. Erfarenheter visar att när andelen permanentbebodda 
fastigheter i ett fritidshusområde har nått över en viss nivå, och kanske en fjärdedel eller 
en tredjedel av fastigheterna är bebodda permanent, tenderar permanentningshastig-
heten att accelerera. Området uppfattas inte längre som ett fritidshusområde utan som 
ett glest villaområde. Fastigheter utbjuds inte längre till försäljning som fritidshus utan 
som potentiella åretrunthus. Enstaka fastigheter styckas och bebyggs med nya småhus. 
Områden som ligger centralt i regionen och är väl placerade i förhållande till kollektiv-
trafi k behöver planläggas och förtätas planmässigt. De behöver då få fungerande och 
gemensamma lösningar för vattenförsörjning och avloppsrening.

Samtidigt förekommer i mindre utsträckning att permanentbebodda småhus övergår 
till att bli fritidshus. Det är i regel i mer perifera delar av regionens landsbygd som detta 
sker. Omfattningen är osäker, men har uppskattats till några hundra hus per år.
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Produktionskostnader
Som framgår av de båda diagrammen nedan har produktionskostnadsökningen brutits 
under början av 2000-talet för fl erbostadshus, såväl per kvadratmeter som per lägenhet. 
Motsvarande gäller inte för småhus där kostnaderna har fortsatt att öka. En möjlig för-
klaring till detta är att den totala produktionen har ökat samtidigt som fl era producenter 
har kommit in, vilket har lett till ökande konkurrens i produktionsledet. 

Figur 14. Produktionskostnaden i kronor per kvadratmeter för fl erbostadshus 
och småhus 1995–2004. 

Källa: SCB.

I ett historiskt perspektiv har byggkostnaderna hela tiden ökat med undantag för perio-
den då miljonprogrammet byggdes. De senaste åren har kostnaderna minskat tack vare 
ökad konkurrens, nya metoder för upphandlingar, investeringsstöd, markanvisnings-
tävlingar och ökat inslag av industriellt byggande. Det fi nns dock tecken som tyder på att 
byggkostnaderna åter stiger. På grund av rådande högkonjunktur byggs förutom många 
bostäder även kontor och köpcentra. Det höga kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn 
leder till material- och arbetskraftsbrist. Flera stora anläggningsprojekt står inför sin 
byggstart, till exempel Norra Länken och Citybanan som ökar konkurrensen om bygg-
arbetskraften. 

I Stockholmsregionen svarar markkostnaderna för en stor del, i Stockholms innerstad 
ibland så mycket som 40–50 procent. I landet som helhet motsvarar markkostnaden 
enligt Boverket i genomsnitt 16 procent av produktionskostnaden. Kostnaderna för 
sanering av förorenad mark är ett problem som fi nns i fl era kommuner. I länets centrala 
delar som Stockholm, Solna och Nacka är priset på mark så högt att marksanering lönar 
sig. I kommuner längre ut i länet är det inte säkert att en bostadsexploatering kan bära 
saneringskostnaden.
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Figur 15. Produktionskostnaden i kronor per lägenhet för fl erbostadshus 
och småhus 1995–2004. 

Källa: SCB.

Aktörer på byggmarknaden
Den kraftiga kostnadsutvecklingen inom bostadsproduktionen under slutet av 1990-talet 
bör ses mot bakgrund av att marknaden karaktäriseras av endast ett litet antal aktörer 
med bristande inbördes konkurrens. Under samma period minskade också antalet 
byggherrar, framförallt genom att de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagens 
byggande var så obetydligt. 

Bostadsproduktionen domineras av ett fåtal stora byggföretag – JM, NCC, Peab och 
Skanska. De fyra stora byggföretagens andel av bostadsproduktionen har dock minskat 
från 70 procent år 2003–2004 till 50 procent. Allmännyttiga bostadsföretag är bygg-
herrar för en stor del av de hyresrätter som byggs, men i de fl esta fall är något av de stora 
byggföretagen entreprenörer för produktionen. 

Antalet verksamma aktörer inom bostadsbyggandet i länet har dock ökat betydligt 
under de senaste åren. Flera kommuner arbetar aktivt för att underlätta för nya aktörer 
och mindre företag att komma in på marknaden. I Stockholms stad har till exempel 
antalet byggherrar som fått markanvisningar ökat från ett 30-tal till ett drygt 70-tal, 
vilket har bidragit till ökad mångfald, konkurrens och prispress. En förutsättning för att 
nya mindre aktörer ska komma in är i många fall att markanvisningarna delas upp i inte 
alltför stora projekt.
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Boendetätheten
Under miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 byggdes fl er lägenheter än vad som 
motsvarades av enbart befolkningstillväxten. Det ledde till att boendetätheten och trång-
boddheten minskade påtagligt. Från 1960 till 1975 minskade antalet boende per lägenhet 
från nära 2,7 till omkring 2,1 i Stockholmsregionen. 

Figur 16. Boendetäthetens utveckling, antalet boende per lägenhet 1960–2005.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret.

Under perioden 1975–1990 fortsatte utglesningen av boendet, men i betydligt långsam-
mare takt. Omkring 1990 hade boendetätheten sjunkit till omkring 1,95 boende per 
lägenhet. Sedan 1990 har boendetätheten åter ökat, för att åter närma sig 2,1 boende 
per lägenhet. Det motsvarar ungefär den boendetäthet som gällde 1975. Ökningen var 
snabbare under 1990-talet. Boendetätheten tenderar att stabiliseras runt den nuvarande 
nivån.

Förändringarna efter 1990 är en effekt av att bostadssektorn har marknadsanpas-
sats. Den högre bostadskonsumtionen per invånare som gällde under 1980-talet var ett 
uttryck för de omfattande statliga bostadssubventionerna, som innebar att konsumtion 
av bostäder gynnades relativt annan konsumtion. Med nuvarande grad av marknads-
anpassning är den nuvarande konsumtionen i stort ett uttryck för hur hushållen väljer 
att fördela sitt konsumtionsutrymme. Om marknadsanpassningen av hyresmarknaden 
fortsätter så att bostadskostnaderna ökar snabbare än inkomsterna är det troligt att hus-
hållens bostadskonsumtion åter minskar, relativt annan konsumtion. I så fall kommer 
sannolikt boendetätheten öka ytterligare. 
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Jämförelse med RUFS 2001
Befolkningstillväxten 2001–2005 följde utvecklingen enligt scenario Bas mycket nära vil-
ket framgår av nedanstående tabell. Detta ger dock inte hela bilden. Åren 2001–2005 var 
tillväxten nere i en vågdal jämfört med tillväxten under de närmaste åren före och efter 
just dessa år. Under perioden 1996–2000 växte befolkningen med nära 20 000 invånare 
per år och år 2006–2007 var den årliga tillväxten nära 30 000 invånare. Genomsnittet 
för perioden 2001–2007 blir därför 17 000–18 000 invånare per år, eller mitt i intervallet 
mellan Bas och Hög.

Tabell 1. Årlig befolkningstillväxt i Stockholms län år 2001–2015 enligt RUFS 2001 vid 
 scenario Bas och Hög, samt faktisk årlig befolkningstillväxt 2001–2005, antal invånare.

Bas
2001–2015

Hög
2001–2015

Faktisk
2001–2005

Årlig befolkningstillväxt 14 033 20 533 13 089

I genomsnitt har regionens bostadsbestånd tillförts drygt 9 000 lägenheter per år under 
perioden 2001–2005. Omkring 6 400 lägenheter är nybyggda medan 1 500 lägenheter 
tillförts genom permanentning av fritidshus och omkring 1 200 lägenheter genom om-
byggnad. Omkring 30 procent av tillskottet är alltså annat än nybyggnad. 

Totalt sett har bostadstillskottet i stort motsvarat nivån för RUFS 2001 enligt scenario 
Bas, men ligger ungefär 3 000 lägenheter under nivån för scenario Hög. Tillskottet 
fördelar sig på kommunerna enligt nedanstående tabell. Under perioden 2001–2005 
motsvarade således bostadstillskottet i stort sett det som angavs i RUFS 2001 för länet 
som helhet. Tendensen är dessutom att bostadstillskottet ökar.

Skillnaderna mellan kommunerna är dock betydande. I Stockholm, Nacka, Ekerö, 
Solna, Österåker, Huddinge, Tyresö, Lidingö och Vaxholm har tillskottet varit större än 
enligt scenario Bas. För de övriga kommunerna har tillskottet varit mindre. I Stockholm 
och Nacka har tillskottet även varit större än vad som angavs i RUFS 2001 för scenario 
Hög.
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Tabell 2. Årligt bostadstillskott i kommunerna år 2000–2015 enligt RUFS 2001 vid scenario 
Bas och Hög, samt faktiskt årligt bostadstillskott 2001–2005, antal lägenheter.

Bas 
2001–2015

Hög
2001–2015

Faktiskt
2001–2005

Botkyrka  450  550  330

Danderyd  100  150  89

Ekerö  150  250  206

Haninge  450  550  373

Huddinge  350  550  383

Järfälla  350  550  255

Lidingö  150  200  168

Nacka  500  600  715

Norrtälje  550  650  462

Nykvarn  100  150  62

Nynäshamn  150  200  135

Salem  150  200  75

Sigtuna  250  350  175

Sollentuna  250  450  170

Solna  550  650  588

Stockholm  1 850  2 150  2 789

Sundbyberg  150  250  39

Södertälje  350  550  291

Tyresö  200  250  232

Täby  250  350  164

Upplands-Bro  350  400  94

Upplands Väsby  300  350  134

Vallentuna  350  400  203

Vaxholm  100  150  116

Värmdö  450  600  424

Österåker  350  450  387

Länet  9 250  12 000  9 059
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Tabell 3. Årligt bostadstillskott år 2000–2015 enligt RUFS 2001 vid scenario Bas och Hög, 
samt faktiskt årligt bostadstillskott 2001–2005 i regioncentrum, inre förortskommuner 
samt yttre förortskommuner, antal lägenheter.

Bas
2001–2015

Hög
2001–2015

Faktiskt
2001–2005

Regioncentrum  2 550  3 050  3 416

Inre förortskommuner  2 150  3 100  2 176

Yttre förortskommuner  4 550  5 850  3 467

Som framgår av ovanstående tabell har det faktiska årliga bostadstillskottet i regioncen-
trum överskridit scenario Hög, tillskottet i inre förortskommuner har motsvarat nivån 
för scenario Bas medan tillskottet i de yttre förortskommunerna varit betydligt mindre än 
enligt scenario Bas. För de yttre förortskommunerna utgör permanentning av fritidshus 
ungefär 35 procent av tillskottet. I regioncentrum utgör nettotillskott av lägenheter vid 
ombyggnad ungefär 25 procent av tillskottet.

Den fortsatta suburbanisering som förutsattes enligt RUFS 2001 har alltså brutits. 
Åtminstone under denna femårsperiod har efterfrågan på bostäder varit mera centralt 
inriktad än vad som förutsetts samtidigt som det också visat sig praktiskt möjligt att till-
godose denna efterfrågan genom nybyggnad och ombyggnad i de centrala kommunerna.

Bostadsbyggandet framöver
Bilden av bostadsbristen i länet behöver nyanseras. Bostadsbyggandet har nu nått unge-
fär den nivå som behövs på sikt. Den bostadsbrist som uppstod under slutet av 1990-talet 
på grund av stor befolkningstillväxt och lågt bostadsbyggande har inte helt byggts bort. 
Det är fortfarande brist på bostäder för hushåll med låga inkomster medan förutsättning-
arna att få en bostad är goda för mer välsituerade hushåll.18 

I många av kommunerna har det de senaste åren gjorts stora insatser för att under-
lätta för ett ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har ökat markant som en följd av 
detta. Landshövdingens så kallade bostadsuppdrag resulterade 2002 i överenskommel-
ser med 24 av länets 26 kommuner, som åtog sig att verka för ett bostadsbyggande om 
sammanlagt 56 000 bostäder under 2003–2006. 

Även om inte alla dessa ännu har byggts påbörjades drygt 37 000 lägenheter i Stock-
holms län under åren 2003–2006 jämfört med knappt 24 000 de fyra föregående åren. 
Igångsättningen ökade således med 50 procent. Det statliga investeringsbidraget för 
hyreslägenheter som fanns från 2001 till och med 2006 medverkade till att byggandet av 
hyreslägenheter ökade särskilt mycket. Tidigare dominerades bostadsproduktionen av 
bostadsrätter. Bostadsbyggandet förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även kommande 
år. Sammantaget betyder detta att takten i bostadsbyggandet nu är så hög att den svarar 
mot den nuvarande och väntade befolkningsökningen. Den stora utmaningen är att 
fortsätta hålla takten.

18 Läget i länet, Bostadsmarknaden i Stockholms län 2007. Länsstyrelsen 
i Stockholms län, Rapport 2007:11.
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Antalet påbörjade lägenheter var ovanligt stort år 2006 på grund av att bidraget till 
hyreslägenheter avskaffades vid årsskiftet 2006/2007. Antalet påbörjade lägenheter 
förväntas bli lägre under 2007 och 2008. Det innebär inte att antalet färdigställda lägen-
heter behöver minska i motsvarande grad eftersom färdigställandet jämnas ut mera över 
tiden. Byggandet förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2008–2009 med cirka 
8 000–10 000 lägenheter som påbörjas per år. Bostadsbyggandet i Stockholms stad 
utgör för närvarande hälften av det totala bostadsbyggandet i länet. Fram till och med 
2030 planerar staden för 75 000 nya bostäder i huvudsak i större utvecklingsområden. 
Bostadsbyggandet av framförallt bostadsrätter kan förväntas fortsätta att ligga på höga 
nivåer, inte bara i Stockholms stad utan också i de inre förortskommunerna, framförallt 
Nacka, Solna, Järfälla och Huddinge. 

Det råder en viss osäkerhet om hur hyresrättsbyggandet kommer att påverkas när de 
statliga stöden till bostadsbyggandet nu har upphört. I de mest centrala delarna av länet 
är det sannolikt att byggandet kommer att fortsätta eftersom både efterfrågan och den 
politiska viljan fi nns. I övriga delar av länet kan byggandet däremot komma att minska, 
eftersom det kan bli svårt att ta ut de hyror som krävs utan stimulansbidrag.19 Tillgången 
på studentbostäder är av betydelse för regionens möjligheter att kunna utbilda tillräck-
ligt många för den växande arbetsmarknaden vilket behöver uppmärksammas särskilt.

19 Läget i länet, Bostadsmarknaden i Stockholms län 2007. Länsstyrelsen 
i Stockholms län, Rapport 2007:11.
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Bostadsefterfrågan

Beräkningar av det framtida behovet av bostäder baseras på alternativa befolknings-
scenarier – Scenario Hög och Scenario Låg. Befolkningsscenarierna har tagits fram för 
hela östra Mellansverige fram till 2030 och 2050. För 2030 görs en mer detaljerad beräk-
ning av bostadsefterfrågan för Stockholms län, baserad på de två scenarierna. För 2050 
görs endast översiktliga bedömningar för östra Mellansverige.

Befolkningen i östra Mellansverige
I nedanstående tabell redovisas de scenarier som beräknats för den framtida befolknings-
utvecklingen i Stockholms län, Mälardalen som helhet, östra Mellansverige samt för riket 
som helhet. Stockholms län svarar för en större del av befolkningstillväxten i Mälardalen 
och i östra Mellansverige.20

I Stockholms län ökar befolkningen i Scenario Hög med ca 535 000 från år 2005 och 
fram till år 2030 och med 900 000 fram till år 2050. Det motsvarar en befolkningstill-
växt på 28 procent till 2030 och med 48 procent fram till 2050. I Scenario Låg är befolk-
ningsökningen ca 315 000 fram till 2030 och 425 000 fram till år 2050. Det motsvarar en 
befolkningstillväxt på 17 procent till 2030 och med 22 procent fram till 2050. Stockholms 
läns andel av Sveriges befolkning ökar i Scenario Hög från 21 procent 2005 till 25 procent 
år 2050. I Scenario Låg ökar andelen endast till 22 procent under samma period. 

I övriga östra Mellansverige ökar befolkningen i Scenario Hög med ca 135 000 invå-
nare från 2005 fram till 2030 och med 245 000 invånare fram till 2050. I Scenario Låg 
är befolkningsökningen ca 100 000 fram till 2030 och 150 000 fram till 2050. Ökningen 
ligger framförallt i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Östergötlands län 
medan förändringarna i Örebro och i Gävleborgs län är små.

Tabell 4. Total befolkning i östra Mellansverige 2005–2050. 1000-tal. 

Län 2005 2030
Hög 

2030
Låg 

2050
Hög

2050
Låg

Stockholms län 1 890 2 425 2 205 2 789 2 315

Totalt Mälardalen 2 991 3 652 3 403 4 119 3 567

Totalt östra Mellansverige 3 683 4 354 4 101 4 827 4 262

Riket totalt 9 048 10 368 10 048 11 232 10 502

Stockholms läns andel 20,9% 23,4% 21,9% 24,8% 22,0%

Mälardalens andel 33,1% 35,2% 33,9% 36,7% 34,0%

Östra Mellansveriges andel 40,7% 42,0% 40,8% 43,0% 40,6%

Länsstyrelserna i Stockholm-Mälarregionen gjorde 2002 en bedömning av den framtida 
bostadsmarknaden.21 Enligt medelalternativet i denna bedömning skulle befolkningen 

20 Stockholm Mälarregionen, Framskrivningar för grundantaganden, 
Regionplane- och trafi kkontoret, 2007.

21 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen – framtida behov och 
förväntat byggande, Stockholm-Mälarregionen, Rapport nr 2004:3.
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öka betydligt snabbare i Mälardalen än enligt Scenario Hög ovan, eller med ca 800 000 
invånare från 2001 till 2030, jämfört med drygt 650 000 invånare från 2004 till 2030 
enligt Scenario Hög. Enligt den nuvarande bedömningen kommer tillväxten alltså att bli 
betydligt lägre.

Hushållsutveckling i Stockholms län
År 2004 fanns omkring 874 000 hushåll i regionen varav den största delen, 619 000 
utgjordes av små hushåll med en eller två personer. Två scenarier för utvecklingen av 
antalet hushåll fram till åren 2010, 2020 och 2030 redovisas i tabell 5 nedan, Scenario 
Hög och Scenario Låg. 

Tabell 5. Antal hushåll år 2004 samt 2010, 2020 och 2030 enligt två scenarier.

Scenario 2004 2010 2020 2030

Låg 874 000 954 000 1 025 000 1 072 000

Hög 874 000 966 000 1 075 000 1 172 000

Fram till år 2030 beräknas antalet hushåll öka med mellan 200 000 och 300 000, som 
framgår av tabell nedan. Det är framförallt i början av perioden som den relativa ökning-
en av antalet hushåll kommer att vara större än ökningen av befolkningen. De sista 
tio åren mellan år 2020 och 2030 ligger de relativa ökningarna på samma nivå för alla 
hushållsstorlekar.

Tabell 6. Antal tillkommande hushåll från år 2004 till 2010, 2020 och 2030 enligt två 
scenarier.

Scenario 2004–2010 2010–2020 2020–2030 2004–2030

Låg 80 000 71 000 47 000 198 000

Hög 92 000 109 000 97 000 298 000

Den årliga ökningen av antalet hushåll från 2004 till 2030 beräknas i genomsnitt bli 
mellan 7 600 och 11 500, som framgår av tabell nedan. Den årliga ökningen är väsentligt 
snabbare under början av perioden jämfört med slutet av perioden. Under perioden fram 
till 2010 beräknas ökningen vara mellan 13 300 och 15 300 hushåll per år, för att mot 
slutet av planperioden fram till 2030 sjunka till mellan 4 700 och 9 700 hushåll per år.

Tabell 7 Antal tillkommande hushåll per år från år 2004 till 2010, 2020 och 2030 enligt två 
scenarier.

Scenario 2004–2010 2010–2020 2020–2030 2004–2030

Låg 13 300 7 100 4 700 7 600

Hög 15 300 10 900 9 700 11 500
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Hushåll fördelade på storleksklasser 
Den största delen av de omkring 874 000 hushåll som fanns år 2004 eller 619 000 utgjor-
des av små hushåll med en eller två personer. De två scenarierna för åren 2010, 2020 och 
2030 redovisas i fi gur 17 nedan fördelade på storleksklasser. Fram till år 2030 beräknas 
en- och tvåpersonshushållen stå för den största ökningen i både relativa och absoluta tal. 
Det är framförallt i början av perioden som den relativa ökningen av en- och tvåpersons-
hushåll kommer att vara större än ökningen av större hushåll. De sista tio åren mellan år 
2020 och 2030 ligger de relativa ökningarna på samma nivå för alla hushållsstorlekar.

Anledningen till den stora ökningen av små hushåll är förändringen i befolkningens 
åldersstruktur. Fram till år 2030 kommer den betydligt största ökningen av antalet 
personer ske i åldersgruppen 65 år och äldre. En stor ökning sker också i åldersgrup-
perna 20–29 år, 50–64 år och bland barn och unga upp till 19 år. Antalet 30–49-åringar 
beräknas vara den åldersgrupp som ökar minst enligt högalternativet och minskar något 
enligt lågalternativet. De små hushållen består främst av personer i 20–29-årsåldern och 
äldre personer över 65 år medan de stora hushållen främst består av barn och unga upp 
till 19 år och personer mellan 30 och 49 år vilket är anledningen till att antalet en- och 
tvåpersonshushåll beräknas öka mer i både relativa och absoluta tal än antalet större 
hushåll. Den stora ökningen av småhushåll beror alltså till stor del på att antalet äldre 
ökar kraftigt fram till år 2030.

Figur 17. Antal hushåll per storleksklass år 2004 och år 2010, 2020 och 2030. 

Källa: Bostadsefterfrågan 2010, 2020 och 2030, Regionplane- och trafi kkontoret, arbetsmaterial 2007.
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Hushållsutveckling och bostadsefterfrågan
Efterfrågan på bostäder antas motsvara den totala utvecklingen av antalet hushåll som 
redovisas ovan. Antalet nya bostäder som behöver byggas för att tillgodose efterfrågan 
påverkas även av att bostadsstocken förändras genom ombyggnad samt genom perma-
nentning av fritidshus. Under den senaste tioårsperioden har tillskottet genom om-
byggnad varit ca 1 000 lägenheter per år och genom permanentning ca 1 400 lägenheter 
per år. Det innebär att behovet av nyproduktion för närvarande ligger omkring 10 000 
lägenheter per år.

Det faktiska bostadsbyggandet under åren 2004-2006 har inte motsvarat det beräk-
nade behovet för den första tidsperioden fram till 2010 utan har legat på 6 000–9 000 
lägenheter. Det ”fattas” på kort sikt omkring 15 000 lägenheter. På lång sikt är detta dock 
en tillräcklig nivå för att motsvara det beräknade behovet. Bostadsbyggandet behöver 
således inte öka utöver nivån på ca 9 000 lägenheter som uppnåddes 2006, men däremot 
ligga kvar på ungefär denna höga nivå framöver.

Efterfrågade bostäder fördelade på storlek och 
hustyp, givet hushållsstorlek 
Enpersonshushållen beräknas att i framtiden i mindre omfattning än idag efterfråga små 
lägenheter. År 2004 bodde 67 procent av enpersonshushållen i lägenheter med 1–2 rum. 
År 2030 beräknas 62 procent att efterfråga denna typ av boende.  Detta förklaras främst 
av att enpersonshushållen i större omfattning än idag kommer att bestå av äldre perso-
ner.

Den vanligaste bostadstypen för tvåpersonhushåll är idag 3-rumslägenheter i fl erbo-
stadshus. Andelen som efterfrågar denna typ av boende beräknas att öka något, från 35 
procent till 37–38 procent, på bekostnad av framför allt större lägenheter i småhus.

Hur trepersonshushållen bor idag, speglar väl hur de kommer att vilja bo i framtiden. 
Den inbördes fördelningen mellan efterfrågade bostadstyper är förhållandevis intakt i 
framtiden jämfört med år 2004. Detsamma gäller hushållen som består av fyra eller fl er 
personer. 

Den sammantagna bostadsefterfrågan visas nedan. På längre sikt kommer efterfrågan 
av 3-rumslägenheter i fl erbostadshus öka något mer än efterfrågan på 1–2-rumslägenhe-
ter. Totalt sett beräknas efterfrågan på lägenheter i fl erbostadshus öka mer än efterfrå-
gan på lägenheter i småhus. 
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Figur 18. Hushållens fördelning på bostadstyper. 

Källa: Bostadsefterfrågan 2010, 2020 och 2030, Regionplane- och trafi kkontoret, arbetsmaterial 2007.

Tabell 8  Tillskott i antal bostäder per bostadstyp från år 2004

Lägenheter i fl erbostadshus Lägenheter i småhus

Scenario 1–2 3 4+ Totalt 3 4+ Totalt Totalt

2020 Låg 49 000 50 000 11 000 110 000 15 000 27 000 42 000 152 000

2020 Hög 67 000 65 000 12 000 144 000 21 000 35 000 56 000 200 000

2030 Låg 60 000 67 000 14 000 141 000 18 000 40 000 58 000 199 000

2030 Hög 95 000 98 000 17 000 210 000 30 000 58 000 88 000 298 000

I relativa termer beräknas efterfrågan på lägenheter i fl erbostadshus med 4 rum eller mer 
att öka mest, med 50–57 procent till år 2020 och 67–81 procent till år 2030 i respektive 
scenario. Efterfrågan på småhus beräknas öka i relativa termer ungefär lika mycket som 
efterfrågan på mindre lägenheter i fl erbostadshus, dvs. i storleksordning 20 procent till 
år 2020 och i storleksordning 30 procent till år 2030.
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Bostadsmarknaden i östra Mellansverige
En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det fi nns en lokal marknad som efterfrå-
gar bostäderna. Ett mått på den lokala bostadsmarknadens attraktivitet är Tobins q, det 
vill säga kvoten mellan marknadsvärdet och produktionskostnaden för ett småhus i ett 
visst område. Ett tal över 1,0 visar att det lönar sig att bygga nytt i området, värden under 
1,0 visar att det lönar sig att köpa ett befi ntligt småhus. Det är inte bara marknadsvärdena 
som varierar med attraktiviteten, utan även byggkostnaderna, eftersom tomtpriserna 
är högre i attraktiva områden. Tobins q för småhus kan användas som en indikator för 
bostadsmarknadsläget i olika områden. Även om marknaden för fl erbostadshus skiljer 
sig från småhus är ofta relationerna mellan olika områdens attraktivitet likartad.22

Det råder stora skillnader i Tobins q-värden mellan olika delar av östra Mellansverige. 
Samtliga kommuner i Stockholms län och 15 ytterligare kommuner, totalt 41 kommuner 
har värden på q=1,0 eller högre. Kommuner utanför Stockholms län som har Tobins q 
över 1,0 är dels de medelstora städerna Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norr-
köping, Eskilstuna och Nyköping, dels de något mindre kommunerna Trosa, Strängnäs, 
Knivsta, Håbo, Gnesta och Enköping som ligger strax utanför Stockholms län, men 
tillhör den lokala arbetsmarknadsregionen. Dessutom har Söderköping och Östhammar, 
två attraktiva småstäder vid kusten, värden över 1,0. Övriga 46 kommuner har värden 
under q=1,0. Lägst värden har ett antal mindre kommuner i Bergslagen inom Örebro, 
Västmanlands och Gävleborgs län. 

Mer än tre fjärdedelar av kommunerna i övriga landet har också låga Tobins q. Det 
är framförallt på Västkusten och i Sydsverige som värdena ligger över 1,0. I Norrlands 
inland kan det kosta fem gånger mer att bygga ett nytt hus jämfört med att köpa ett 
befi ntligt.

22  Tobin var nobelpristagare i ekonomi. Ett nyproducerat hus är inte 
helt jämförbart med ett begagnat. Material och utformning för-
ändras över tiden. Därför är Tobins q justerat av IBF med hänsyn till 
regionala skillnader i byggpriser, räntebidrag och husets ålder.
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Figur 19. Tobins q för 87 kommuner i östra Mellansverige år 2006 varierar mellan 0,32 och 
2,79. Staplarnas färger markerar de olika länen. 

Källa: Institutet för bostadsforskning, Uppsala Universitet.
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I kommuner med höga värden på Tobins q kan man förvänta sig att det byggs nya bostä-
der på marknadens villkor. Vid låga värden är det osannolikt att det kommer att byggas 
särskilt många nya bostäder, men det kan ändå byggas något. Dels kan småhuspriserna 
i vissa delar av en kommun ändå vara höga även om det genomsnittliga q-värdet är lågt. 
Dels kan intressenter av särskilda skäl ändå vilja bygga nytt. Många kan också vilja betala 
mer för att huset är nytt och att man har fått planera och utforma det i minsta detalj. Om 
marknadsläget förändras kan nivån på Tobins q förändras medan relationerna mellan 
olika områden oftast består.

Nedanstående diagram som redovisar Tobins q för regiondelar i Stockholms län, 
större städer i östra Mellansverige och övriga delar av länen exklusive de större städerna 
år 2006 illustrerar tydligt var man kan förvänta sig att det byggs många bostäder på 
marknadens villkor. Det är i alla delar av Stockholms län, i angränsande delar av Uppsala 
och Södermanlands län samt i de större städerna utom i Gävle. I Västmanlands, Örebro 
och Östergötlands län är det osannolikt med mer omfattande bostadsbyggande utanför 
de större städerna och i Gävleborgs län hela länet.
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Figur 20. Tobins q för regiondelar (RC=regioncentrum, IF=inre förortskommuner YF=yttre 
förortskommuner) i Stockholms län (orange), större städer i östra Mellansverige (blå) och 
län exklusive större städer(grön) år 2006.

Källa: Institutet för bostadsforskning, Uppsala Universitet.

Jämför man Tobins q för 2006 med det faktiska bostadsbyggandet samma år inom länets 
olika delar fi nner man att kvoten är högst i regioncentrum, något lägre i de yttre förortskom-
munerna och lägst i de inre förortskommunerna, som framgår av följande diagram. Förhål-
landet pekar på att det fi nns en större marknadsmässig potential för bostadsbyggande i de 
inre förortskommunerna än vad som har kommit till uttryck i den faktiska produktionen.
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Figur 21. Bostadsbyggande i antal färdigställda lägenheter per 1 000 invånare i relation till 
Tobins q år 2006.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret.
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Lokalisering och utformning 
av nya bostäder

Stadsbegreppet

Den splittrade stadsbygden
De moderna uppfattningarna om stadsbyggnad - den funktionalistiska stadsbyggnads-
doktrinen - formulerades på 1930-talet av den internationella arkitekturorganisationen 
CIAM.23 Nya idéer om arkitektur, byggande och stadsplanering från Le Corbusier, Walter 
Gropius och Mies van der Rohe fi ck spridning i Sverige bland annat genom arkitekterna 
Sven Markelius, senare stadsbyggnadsdirektör i Stockholm och ansvarig för arbetet 
med Generalplan 1952 och Uno Åhrén, en av de tidigaste svenska kritikerna av den äldre 
arkitek turen och de traditionella stadsbyggnadsidéerna. I den så kallade Atenchartan 
från 1933 underströks att en funktionsuppdelning av staden måste göras med skilda om-
råden för boende, produktion och rekreation. Dessa områden skulle skiljas från varandra 
av grönområden och sammanbindas med trafi kleder, som differentieras i leder och gator 
med olika funktion. Funktionalisterna hade en tilltro till ljus och luft men var fi ender till 
den traditionella staden.24

Rinkeby och Tensta på Järvafältet i nordvästra Stockholm byggdes under den funktionalis-
tiska stadsbyggnadsepokens slutskede.

Den enkla modellen präglade sedan allt stadsbyggande under fl era decennier och slog 
sönder de gamla städerna där verksamheterna var integrerade. Skyddsområden kring 
trafi kleder och industriområden förstärkte separeringen och zonindelningen och bidrog 

23 Congrès Internationaux d´Architecture Moderne.
24 Ahlberg, C.F., Johnson, Göran, Stockholm blir regionstad, En öppning 

mot ett odlingsfält med obestämda gränser och växlande grödor. 
Stockholmia förlag 2006.
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till stadens allt större konsumtion av mark. Planeringen baserades på ett lågt bilinnehav 
och en hög kollektivtrafi kandel. 

På 1950-talet hade produktionsresurserna växt ikapp projekten, och mer och mer 
av Corbusiers visioner från 1920- och 1930-talen realiserades av andra. Behovet av 
bostäder växte när problemet med trångboddheten skulle byggas bort. Under miljonpro-
grammet 1965–1974 växte skalan och projektens storlek. Grindtorp, Tensta, Hagalund 
och  Flemingsberg har alla karaktäristiska drag från Corbusiers L’unité d’habiatation i 
Marseille eller Plan Voisin för Paris. Men genom den ökade bostadsstandarden glesnade 
befolkningen successivt. Genom den växande massbilismen ökade friheten för medel-
klassen att fl ytta längre bort från regioncentrum och pendla med bil in till arbetsplatsen.

Figur 22. Bebyggelsetillväxten var särskilt stark under perioden 1930–1975 Under de 
 senaste decennierna har den bebyggda arealen vuxit långsammare än befolkningen.

Funktionalismens stadsbyggande fi ck stort genomslag i Sverige. I Stockholmsregionen 
förstärktes effekterna av de funktionalistiska stadsbyggnadsidéerna på grund av att 
tunnelbanesystemets utbyggnad gav nya möjligheter att bygga stadsdelar långt bort från 
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centrum. Staden spreds ut och växte under fl era decennier arealmässigt mycket snabbare 
än vad befolkningen ökade. Resultatet är att en mycket stor del av stadsbygden som har 
tillkommit under perioden 1930–1980, också präglas av detta mönster. 

Kritiken har varit stark mot detta sätt att bygga stad. Resultatet har enligt Nils Ahr-
bom, professor i stadsbyggnad, varken blivit stad eller land utan en mellanform som 
saknar bådas fördelar men har bådas fel.25 Idag har den traditionella täta staden fått en 
renässans. Med nuvarande synsätt ges goda förtätningsmöjligheter inom den funktiona-
listiska stadsbygden i förorterna. Att bygga bostäder på marknadens villkor innebär att 
skapa ny stad där det tidigare bara fanns förorter. Detta bör vara en viktig utgångspunkt 
för bostadsbyggandet i regionen.

Den urbana staden
Den urbana staden är nära förknippad med informationssamhället, som innefattar nya 
förhållningssätt, mera komplexa relationer, slumpartade möten, nya intressen, aktivite-
ter, upplevelser och uttryck.26 Begreppet urban stad syftar på det pågående paradigm-
skiftet, övergången från modernismens funktionsuppdelade stad till någonting nytt eller 
i varje fall annorlunda. Modernismen byggde på traditionella sociala sammanhang med 
rötter i industrialismen som familj och släkt, grannskap och förortsliv. Medan modernis-
mens stadsbo var född på landet eller i den lilla tätorten, är den urbana stadsbon född och 
uppvuxen i storstaden.

Modernismens utglesade bilberoende och platslösa stadslandskap, där det är svårt 
att ta sig fram till fots, har visat sig vara en ointressant och oattraktiv livsmiljö, medan 
de traditionella stadskärnor som trots allt bevarats har attraherat den nya tidens urbana 
människor. Det urbana förutsätter stadsmässighet, offentliga rum, mötesplatser, mång-
fald och kosmopolitiska miljöer. Urbaniteten förutsätter en kontinuitet i stadsbyggandet 
som medger att man rör sig till fots på gator och torg. 

Med kritiken av den modernistiska staden har intresset för den traditionella europe-
iska staden vuxit fram. Den traditionella staden består av en tät och varierad blandning 
av enkla element, kvarter, gator, torg och parker, men där varje element får ett unikt 
innehåll och uttryck inom ramen för en begränsad reglering. På grund av kontinuiteten 
är skillnaderna små mellan centrum och områden utanför centrum. Det saknas för det 
mesta gränser och barriärer. Ett kontinuerligt och sammanfl ätat gatunät binder samman 
alla delar. Eftersom nödvändiga utbud måste kunna nås på gångavstånd förutsätter den 
traditionella staden en relativt hög täthet. Skillnaden i förfl yttningsmönster mot den 
modernistiska stadens hierarkiska mönster är lika grundläggande som skillnaden i täthet 
och kontinuitet.27

25 Ahrbom, Nils, Arkitektur och samhälle, Arkitektur förlag AB, Stock-
holm, 1983. 

26 Grönlund, Bo, Det urbanas renässans, Stadslandskapet, sönderfall 
eller läkning, Stadsmiljörådet 1997.

27 Hardy, Matthew, Renässans för den traditionella staden, Tidskriften 
Axess, 2004/01.



72 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen

Tätare blandstad
Ett begrepp som ibland kommit att användas för den funktionsintegrerade täta staden 
är ”blandstad”. Begreppet är inte entydigt defi nierat, men utgår från innerstaden som 
förebild.28 Oavsett defi nition kan begreppet tätare blandstad användas för att beskriva 
den inriktning för det framtida stadsbyggandet i Stockholmsregionen som eftersträvas. 
Det handlar om integrering av olika funktioner; bostäder, verksamheter, handel och an-
nan service av olika slag på olika geografi ska nivåer. Inriktningen är att möjligheterna till 
förtätning i regionens olika delar samt förutsättningarna för goda miljömässiga kvaliteter 
ska utnyttjas. Verksamheter och bostäder ska förenas med en ändamålsenlig transport-
infrastruktur och annan teknisk infrastruktur.

Den regionala utvecklingsplanen pekar ut mark med goda lägesegenskaper och 
som har förutsättningar för god försörjning med kollektivtrafi k och en energieffektiv 
stadsbygd. Där bör marken ges en så hög bebyggelsetäthet att den utnyttjas effektivt. 
Det rör sig dels om att bygga bostäder i de regionala kärnorna, dels om stråk längs den 
spårbundna kollektivtrafi ken och om övriga områden med särskilt kapacitetsstark och 
tät kollektivtrafi k. 

Hammarby sjöstad, som har byggts som en tät kvartersstad med inspiration från innersta-
den, men med ett öppnare mönster, är attraktiv för många på bostadsmarknaden.

28 Bellander, Gunilla, Blandstaden, ett planeringskoncept för en hållbar 
bebyggelseutveckling? Boverket m fl  2002.
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Som redovisats tidigare har det i praktiken byggts mer bostäder per år i regioncentrum än 
vad som antagits vara realistiskt i RUFS 2001. I regionens perifera delar har det å andra 
sidan byggts färre lägenheter. Den suburbanisering som pågått under fl era decennier 
tycks nu vara på väg att brytas, för att ersättas av ett tätare stadsbyggande. Det illustrerar 
både vad bostadsmarknaden har efterfrågat och vad kommunerna i sin planering har 
bedömt vara möjligt att tillgodose. De centralt belägna kommunerna har i sin planering 
visat att det är möjligt att åstadkomma ett betydligt högre markutnyttjande i stadsdelar 
som för några år sedan ansågs vara fullbyggda, och att detta kan ske på ett sätt som också 
bidrar till att åstadkomma en attraktivare stad. Möjligheterna att bygga en tätare stad 
fram till år 2030 ter sig nu mer gynnsamma än för några år sedan.

Regionens bebyggelsestruktur kan göras tätare, dels genom att bebyggelsen koncen-
treras till regionala stadskärnor, dels till stadsbygd med regional utbyggnadspotential. 
I samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen redovisas två 
principiellt olika planalternativ för den regionala rumsliga strukturen. De två fysiska 
strukturalternativen innebär skillnader i bebyggelsetäthet. Enligt Alternativ Fördelad, 
behålls i huvudsak samma fördelning av nya bostäder, och nya lokaler för verksamheter 
mellan regionens olika delar som i RUFS 2001, men med hänsyn tagen till utvecklingen 
som redan skett och till förändringar i kommunala översiktsplaner.

Att bygga höga hus kan ibland vara ett sätt att skapa ny täthet och variation.
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Enligt Alternativ Tät tillkommer en större andel av de nya bostäderna och lokalerna för 
verksamheter i regioncentrum och en mindre andel i de yttre förortskommunerna jäm-
fört med RUFS 2001.29 

Bostadstillskott i RUFS 2010
Nedanstående tabell visar föreslaget årligt bostadstillskott enligt scenarierna Hög och 
Låg, samt strukturalternativen Fördelad och Tät. Scenario låg är beräknat som andel av 
hög. Som jämförelse visas RUFS 2001 och faktiskt tillskott 2001-2005.

Fördelningen baseras på resultat från analyser med den GIS-baserade markanvänd-
ningsmodellen IPM av nuvarande markanvändning, tätheter, tillgänglighet, skyddade 
områden och redovisning i aktuella översiktsplaner. Modellresultaten är anpassade med 
hänsyn till nuvarande trender avseende nyproduktion och permanentning av fritidshus 
och avrundade till närmaste 50-tal lägenheter. Den genomsnittliga permanentningstak-
ten antas komma att avta mot slutet av planperioden framförallt i alternativ Tät, vilket 
framförallt påverkar tillskottet i några av de perifera kommunerna i länet, bland annat 
Värmdö och Norrtälje.

29 I Regioncentrum ingår Stockholm, Solna och Sundbyberg. Inre 
förortskommuner är Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, 
Nacka, Tyresö och Huddinge. Yttre förortskommuner är övriga kom-
muner.
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Tabell 9. Årligt bostadstillskott i kommunerna år fram till 2030 enligt RUFS 2001, enligt 
förslag till RUFS 2010, alternativen Fördelad och Tät, vid scenario Bas och Hög, antal 
lägenheter.

RUFS 2001 Faktiskt 
tillskott

Fördelad Tät

Kommun Bas
2001–
2030

Hög
2001–
2030

2001–
2005

Låg
2005–
2030

Hög
2005–
2030

Låg
2005–
2030

Hög
2005–
2030

Botkyrka 350 450 330 450 650 250 400

Danderyd 100 150 90 50 100 100 150

Ekerö 150 250 210 150 200 100 150

Haninge 400 525 370 450 700 200 300

Huddinge 350 525 380 350 500 500 750

Järfälla 325 450 260 450 700 500 750

Lidingö 100 175 170 100 150 150 200

Nacka 400 475 720 350 550 500 750

Norrtälje 450 550 460 250 400 150 200

Nykvarn 100 150 60 150 200 50 100

Nynäshamn 150 200 140 150 200 50 100

Salem 125 175 80 150 250 150 200

Sigtuna 250 350 170 100 150 200 300

Sollentuna 275 450 170 250 350 250 400

Solna 400 550 590 350 550 500 750

Stockholm 1 700 2 075 2 790 1 950 3 000 2 400 3 600

Sundbyberg 150 250 40 100 150 200 300

Södertälje 350 500 290 300 450 450 700

Tyresö 125 175 230 150 200 100 150

Täby 275 375 160 250 400 200 300

Upplands-Bro 300 375 90 150 200 50 100

Upplands Väsby 250 325 130 150 200 100 150

Vallentuna 300 425 200 300 450 100 150

Vaxholm 75 125 120 50 100 50 100

Värmdö 400 525 420 250 400 150 200

Österåker 350 450 390 200 300 150 250

Länet 8 250 10 975 9 060 7 600 11 500 7 600 11 500

Kommentar: Bostadstillskott avser totalt tillskott inklusive nybyggnad, nettotillskott genom ombyggnad 
samt permanentning av fritidshus.
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Alternativ Tät innebär som framgår av följande diagram att betydligt fl er bostäder byggs 
i regioncentrum och färre i de yttre förortskommunerna jämfört med Fördelad.30 Men 
även alternativ Fördelad innebär att något fl er bostäder byggs i region centrum.

Figur 23. Bostadstillskott i antal lägenheter 2005-2030 i regioncentrum, inre förortskom-
muner samt yttre förortskommuner enligt alternativen Fördelad och Tät vid scenario Hög 
och Låg.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret.

Jämför man regionens sektorer fi nner man att alternativ Tät också har en mer västlig 
tyngdpunkt än Fördelad. Framförallt i Nordostsektorn och Sydostsektorn är bostads-
tillskottet lägre i Tät än i Fördelad. För övriga sektorer är skillnaderna mellan alternati-
ven totalt sett små även om tyngdpunkten i tillskotten är mer central i sektorerna i Tät 
jämfört med Fördelad.

30  Regioncentrum avser Stockholm, Solna och Sundbyberg. Inre förorts-
kommuner är Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Täby, Lidingö, Nacka, 
Tyresö och Huddinge. Yttre förortskommuner är övriga kommuner i 
länet.
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Figur 24. Bostadstillskott i antal lägenheter 2005-2030 i olika delar av regionen enligt alter-
nativen Fördelad och Tät vid scenario Hög.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret.

Attraktiv stadsmiljö
Stadsmiljön och det offentliga rummet i stort med torg, parker och grönområden bör 
– särskilt i de regionala stadskärnorna – bidra till förnyelseförmåga, sociala kontakter 
och hälsa. Många olika slags verksamheter behöver koncentreras till ett tätt stadsområde 
inom kärnan där det är bekvämt att röra sig till fots. Den fysiska och kulturella miljön 
behöver utformas till att bli upplevelserik och stimulerande med offentliga lokaler, gator, 
torg och parker som är allmänt tillgängliga. Detta stadsområde kan successivt utvidgas 
genom ny tätare bebyggelse och göras väl sammanhängande med goda interna förbindel-
ser. Då skapas förutsättningar att kunna uppnå det eftersträvade marknadsunderlaget 
för handel, kollektivtrafi k och annan service. De regionala stadskärnorna bör kunna ut-
vecklas så att de blir naturliga och populära centrum för människor som bor eller arbetar 
i området och i regiondelen. De måste kunna erbjuda mötesplatser och möjligheter att 
handla och uträtta ärenden, äta mat, eller ägna sig åt sport, kulturaktiviteter och andra 
fritidsverksamheter. 
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Ny kvartersstad utanför innerstaden.

I fl era regionala stadskärnor kommer insatser att behöva göras för att stärka den fysiska 
miljöns utformning, eliminera trafi kbarriärer och tillföra upplevelsevärden, mötesplatser 
och grönska. Det är viktigt att profi lera de regionala stadskärnorna på ett sätt som utgår 
från den egna identiteten, till exempel med visuella symboler och landmärken i form av 
byggnader, anläggningar eller konstverk. 
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Stockholms många vatten erbjuder rika möjligheter till sjönära boende.

Trygghet och säkerhet i bostadsområden
Upplevd trygghet och säkerhet är en viktig del av regionens attraktivitet. Otrygghet kan 
bero både på faktiska yttre hot och på en subjektiv upplevelse av oro. Medan trygghet till 
stor del innebär att människor upplever sig vara säkra, innebär säkerhet att den faktiska 
risken för olyckor och kriminalitet är låg. 

Att känna tillit och trygghet är en livskvalitet för den enskilde. Trygghet är även en 
dimension av hälsa. I områden där medborgarna har hög tillit är också den självskattade 
hälsan hög medan den är låg där tilliten är låg. Tillit är också en aspekt av socialt kapital. 
En majoritet av befolkningen i länet upplever att de kan lita på de fl esta människor som 
bor i deras område. Detta gäller dock i högre grad personer med svensk bakgrund jämfört 
med personer med utländsk bakgrund. Människor med utländsk bakgrund har lägre tillit 
både till andra människor och till institutioner än svenskfödda. I regiondelar med hög 
andel resursstarka hushåll är tilltron högre än i områden som domineras av hushåll med 
mindre resurser. 

Trygghet förutsätter tillit till samhället och andra människor men påverkas också 
av yttre förhållanden som stadens, bostadsområdets och kommunikationssystemets 
utformning. En betydande del av storstadsbefolkningen känner sig otrygg utomhus, i 
 passager och i parkeringsanläggningar. De många öde stråken i stadsbygden upplevs som 
otrygga även om den faktiska risken att utsättas för våld är liten. Trafi kleder som skapar 
barriärer, gångtunnlar där människor är rädda för att bli överfallna, samt folktomma 
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stråk och skymda baksidor där människor behöver röra sig bidrar till otryggheten. Oro 
att utsättas för våld är ett konkret problem i synnerhet för kvinnor i storstadsområden, 
men även en relativt stor grupp män i storstäderna ser sin rörelsefrihet beskuren. Fler 
kvinnor än män avstår från att gå ut på kvällen av rädsla för att bli utsatta för våld.

I målet ”en region med god livsmiljö” ingår att människor inte känner sig begränsade 
i sina möjligheter på grund av otrygghet. Känslan av otrygghet kan leda till urban sprawl 
med isolerade och stängda bostadsområden där människor försöker skydda sig. En 
sådan utveckling kan kortsiktigt öka tryggheten för mindre grupper i det egna området, 
samtidigt som segregationen ökar och känslan av otrygghet ökar i resten av staden. I stäl-
let bör urbaniteten stärkas så att fl er människor befolkar gator och offentliga stadsrum 
och kontakten mellan olika grupper stärks. 

För att skapa en trygg och säker region behövs både åtgärder som minskar den 
faktiska risken för att utsättas för olyckor och brott och åtgärder som ökar människors 
trygghet och tillit till samhället och varandra. Utformningen av den fysiska miljön har 
stor betydelse för att öka tryggheten hos människor. En lämplig fysisk utformning av sta-
den som ger överskådlighet och befolkade offentliga rum och urbana stråk kan bidra till 
att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. Andra åtgärder som bidrar till ökad 
trygghet är bättre belysning, fl er offentliga mötesplatser, bättre skötsel av det offentliga 
rummet och bättre utformade trafi kanläggningar.

Bostäder i regionala stadskärnor
Stockholmsregionen, som nu är starkt enkärnig, ska enligt den regionala utvecklings-
planen utvecklas till att bli mer fl erkärnig. Trafi ksystemet ska stödja utvecklingen av 
yttre stadskärnor. Utöver den Centrala regionkärnan ska utveckling av sju yttre regionala 
stadskärnor stimuleras: Barkarby-Jakobsberg, Kista–Sollentuna–Häggvik, Flemings-
berg, Täby–Arninge, Skärholmen–Kungens kurva, Haninge centrum samt Södertälje. 
I aktualitetsprövningen av RUFS 2001 konstaterades att utvecklingen av regionala 
kärnor bör fortsätta, samt att Arlanda, som inte pekas ut som en regional kärna i RUFS 
2001, i fl era avseenden har en kärnliknande funktion som bör markeras i den fortsatta 
planeringen. Den framtida kärnstrukturen utgör en central del av de två fysiska struktur-
alternativ, som redovisas i samrådsförslaget för RUFS 2010. De två alternativa kärn-
strukturerna redovisas nedan. 

Enligt Alternativ Fördelad, behålls i huvudsak samma regionala stadskärnor som i 
RUFS 2001.
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Figur 25. Regional kärnstruktur enligt Alternativ Fördelad (vänster) samt Alternativ Tät 
(höger).

Enligt Alternativ Tät utvidgas Centrala regionkärnan mot norr i Solna och mot söder i 
Årsta, Västberga och Älvsjö. Barkarby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik bildar 
en gemensam stadskärna i norr och Skärholmen-Kungens Kurva och Flemingsberg 
bildar en gemensam kärna i söder. Vidare anges Arlandaområdet mellan Arlanda och 
Märsta som en regional stadskärna. Övriga regionala stadskärnor bibehålls i huvudsak 
oförändrade.

De regionala stadskärnorna ska erbjuda goda lokaliseringsalternativ för  näringsliv, 
forskning och regional samhällsservice. De ska också tillföra stadsmiljövärden och 
 sociala funktioner som bidrar till att förbättra livskvalitén i storstadens ytterområde. 
Flera av de yttre regionala kärnorna behöver få ett mer varierat innehåll och ett större 
lokalt befolkningsunderlag. Förtätning med bostäder i kärnan eller dess närhet är en ut-
veckling som stärker deras attraktivitet. Utveckling i yttre kärnor, belägna vid knutpunk-
ter i trafi ksystemet, ska motverka en fortsatt utspridning av bebyggelse och verksamheter 
och även avlasta den Centrala regionkärnan. Flerkärnighet leder till en mer långsiktigt 
hållbar stadsstruktur. 
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Figur 26. Förslag till ny kvartersbebyggelse med bostäder och verksamheter i den regio-
nala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik.

Kollektivtrafi kförsörjning
Planeringen av bebyggelsen behöver ske i samspel med planeringen av kollektivtrafi ken. 
Möjligheterna att få hög kollektivtrafi kandel i resandet ökar om bebyggelsen lokaliseras 
nära stationer och hållplatser och en förutsättning för att utveckla en snabb kollektiv-
trafi k med hög turtäthet är att det fi nns ett stort trafi kantunderlag nära stationer och 
hållplatser. Mark som ligger nära stationer och hållplatser bör generellt ges ett högt 
markutnyttjande. Ett begränsat antal knutpunkter i kollektivtrafi ksystemet har särskilt 
hög tillgänglighet med kollektivtrafi k. Dessa knutpunkter fi nns ofta inom de regionala 
stadskärnorna i regionen och i de större städerna i östra Mellansverige. Mark som ligger 
nära sådana knutpunkter bör framförallt utnyttjas för arbetsplatser medan bostäder med 
fördel kan lokaliseras nära övriga stationer och hållplatser inom kollektivtrafi ksystemet. 
Principen om att bygga i goda kollektivtrafi klägen är etablerad sedan länge, samtidigt 
som det faktiska stadsbyggandet inte alltid har motsvarat de goda ambitionerna. Att göra 
regionens bebyggelsestruktur tätare och att bygga mer stadsmässigt ökar möjligheterna 
att i framtiden leva upp till de sedan länge etablerade principerna. Det fi nns i regel också 
tillräckligt med mark i goda kollektivtrafi klägen som lämpar sig för förtätning. För att 
motivera en sådan inriktning på stadsbyggandet krävs emellertid också att kollektiv-
trafi ksystemet ges en tillräcklig kapacitet och kvalitet för att ta hand om ett ökande antal 
trafi kanter.
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Spårväg är ett modernt kollektivtrafi kmedel som både ger en stadsmässighet i bebyggel-
sen och god tillgänglighet.

Bostadsmarknaden i östra Mellansverige 
Antalet hushåll i Östra Mellansverige kommer att öka mellan 2005 och 2030 med 
330 000 enligt scenario Låg och med 470 000 i scenario Hög. Omkring 60 procent av 
ökningen beräknas ske i Stockholms län. Det bostadstillskott som behövs i övriga delar 
av östra Mellansverige beräknas uppgå till 6 000–7 000 lägenheter per år. Huvuddelen 
av detta bostadstillskott kommer, med hänsyn till hur bostadsmarknaden ser ut, att 
lokaliseras till dels de större städerna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, 
Norrköping och Linköping, dels till mindre städer och kommuner nära Stockholms län 
– Enköping, Strängnäs, Trosa, Gnesta, Håbo och Knivsta. 

En del av hushållens fl yttningar sker över länsgränserna och mellan lokala bostads-
marknader i Östra Mellansverige. De fl yttningar som sker utan att hushållsmedlem-
marna byter arbetsplats leder till pendling över länsgränsen och är en del i den pågående 
regionförstoringen. Den innebär att den lokala arbetsmarknadsregionen – pendlings-
regionen – hela tiden tenderar att växa vilket också påverkar de lokala bostadsmarkna-
derna som sträcker sig över länsgränsen. Det är framförallt till Uppsala län och Söder-
manlands län som hushåll väljer att fl ytta samtidigt som man pendlar in till arbetsplatser 
i Stockholms län. En del av det bostadstillskott som beräknas behövas inom Stockholms 
län kan därför komma att tillgodoses utanför länsgränsen. Omvänt kan bostäder inom 
länet attrahera hushåll i angränsande län. 
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Bostäder på landsbygden och i skärgården
Attraktiv landsbygd
Den traditionella uppdelningen mellan stad och land är delvis överspelad. Ökande rörlig-
het har lett till att arbets- och bostadsmarknader i hög grad fungerar i en storregional 
skala. Med ökad tillgänglighet kan lantligt boende förenas med urban sysselsättning och 
livsstil. Stora delar av den storstadsnära landsbygden i Stockholm och andra städers om-
givningar är utsatta för ett starkt förändringstryck. Det gäller i synnerhet i kustzonen och 
i skärgården. Efterfrågan på bostäder på landsbygden har ökat och omvandlingstakten av 
fritidshus till permanentboende tillhör landets högsta. Landsbygden fungerar också som 
rekreationsmiljö för befolkningen i de större städerna, och ska fortsatt ge utrymme för 
produktion av livsmedel, ekologiska funktioner och lokalisering av verksamheter. 

Urbaniseringen av landsbygden i Stockholms närhet har pågått länge. Den ökade sär-
skilt med bilismens tillväxt efter industrialismens genombrott. Idag är de olika delarna 
av den storstadsnära landsbygden en allt mer integrerad del av stadsregionen. Insikten 
om att den storstadsnära landsbygdens kvaliteter inte kan tas för givna har ökat liksom 
att omsorg om dessa värden har stor betydelse för stadsregionens identitet, miljövärden 
och utvecklingsmöjligheter. När nya bostäder lokaliseras i den storstadsnära landsbyg-
den behöver dessa kvaliteter värnas. 

Bostäder i skärgården 
Bostadsmarknaden i kust- och skärgårdsområdet är olika på fastlandet och på öar med 
vägförbindelse (dvs. bro, tunnel och färja) jämfört med öar utan vägförbindelse. På öar 
utan vägförbindelse är det svårt att behålla bostäder för permanentboende, särskilt för 
ungdomar och äldre, medan det på fastlandet och öar med vägförbindelse på många håll 
pågår snabb permanentning av fritidshus och komplettering med nya småhus. Det pågår 
även viss permanentning på öar utan vägförbindelse. I kust- och skärgårdsområdet ökar 
också deltidsboendet, vilket leder till att tidigare permanenthus omvandlas till fritidshus.

Inom de delar av skärgården som saknar vägförbindelser fi nns 13 kärnöar utpekade 
i RUFS 2001 och i förslaget till delregional utvecklingsplan för skärgården. Där behövs 
fl er bostäder och ett varierat utbud inklusive hyresrätter för den bofasta befolkningen. 
Fastlandet och öar med vägförbindelse är en mer integrerad del av Stockholmsregionens 
bostadsmarknad. I kustområdet på fastlandet och öar med bro, tunnel och färja pågår 
mer eller mindre omfattande permanentning av fritidshus. Det behövs nya bostäder i 
samhällen som har en viktig roll för service och den lokala arbetsmarknaden.

Anknyt ny bebyggelse till redan befi ntliga orter
Det fi nns efterfrågan på boende på landsbygden i östra Mellansverige, i kustområdet och i 
skärgården. Ny bebyggelse på landsbygden och i kustområdet bör anknytas till existeran-
de kyrkbyar och mindre tätorter för att skydda kulturlandskapet och få ett effektivare ut-
nyttjande av kollektivtrafi k, elektroniska nät och annan infrastruktur. Skärgården består 
av olika delar med skilda förutsättningar och ny bebyggelse behöver anpassas efter lokala 
förhållanden och hänsyn tas till känsliga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Ny be-
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byggelse bör i första hand lokaliseras till samhällen och byar på kärnöarna, enligt RUFS 
2001 och den delregionala utvecklingsplanen för skärgården, för att motverka spridd 
bebyggelse och för att bevara obebyggda områden. Det stärker långsiktigt underlaget för 
kommunikationer, annan service och verksamheter på öarna liksom deras möjligheter 
att fungera som servicepunkter för befolkningen på omgivande öar och för rekreations- 
och friluftslivet. En förutsättning är att tillgången till sötvatten täcker behovet och den 
marina miljön tål den ökade belastningen. 

Omgivningsmiljö
Buller
Med omgivningsbuller avses buller från väg-, järnvägs-, båt- och fl ygtrafi k samt industri-
ell verksamhet. I Stockholmsregionen har trafi kbullret störst inverkan. Omgivningsbuller 
kan ge otrivsel och medföra konsekvenser för folkhälsan.  Det är av stor betydelse för be-
folkningens hälsa och trivsel att bullernivåerna minskar. Det gäller framförallt inomhus-
buller i bostäder, men även buller på arbetsplatser och utomhus, särskilt på platser där 
människor vistas längre tider. 

Nationella riktvärden för trafi kbuller inomhus och utomhus är vägledande för plane-
ringen. I Stockholmsregionen måste ofta avvägningar göras mot andra intressen vid den 
praktiska tillämpningen eftersom en från social, ekonomisk och miljömässigt lämplig 
utveckling av regionen annars skulle bli omöjlig. 

Hälsa och trivsel
Vägtrafi ken är den bullerkälla som utsätter fl est invånare för höga ljudnivåer i bostaden. 
Lågfrekvent buller från båttrafi ken leder till problem utmed farleder i regionen. Flygbul-
ler har en, jämfört med väg- och spårtrafi kens påverkan, begränsad inverkan på inom-
husbuller i befi ntliga bostäder. Trafi kbullerutredningen konstaterade redan på 1970-talet 
att vissa bullernivåer medför klart påvisbara hälsoeffekter såsom hörselskador, sömn-
rubbningar och nervösa besvär. Idag fi nns även misstankar om att buller kan ge upphov 
till olika kroniska fysiologiska förändringar. De senaste decenniernas forskning pekar på 
att det kan fi nns ett samband mellan trafi kbuller och hjärt- och kärlsjukdom, högt blod-
tryck och sämre kognitiv utveckling hos barn. Även bullernivåer som inte orsakar direkta 
hälsoeffekter kan påverka människors trivsel negativt.

Riktvärden och normer
Riksdagen beslutade år 1997 om riktvärden för trafi kbuller inomhus och utomhus. 
Riktvärdena är inte rättsligt bindande utan vägledande för de enskilda fallen med hänsyn 
till teknik, ekonomi och lokala förutsättningar. Om riktvärdena för buller utomhus inte 
kan uppnås, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Vid nybyggnad 
av bostäder kan riktvärdena i många fall underskridas genom en lämplig utformning av 
bebyggelsen.

Riktvärdena inomhus är 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 
nattetid. Enligt svensk och internationell forskning säkerställer dessa nivåer att männis-
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kor får en god nattsömn. Inomhusvärdena är oberoende av trafi kslag medan riktvärdena 
för trafi kbuller utomhus varierar mellan olika trafi kslag. Riktvärdet för vägtrafi k är 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det överskrids idag på fl ertalet gator i Stockholms 
innerstad och intill större trafi kleder och gator i ytterområdena. Innerstadsgator med 
obetydliga trafi kmängder och praktiskt taget ingen trafi k nattetid kan ha en ekvivalent 
bullernivå över riktvärdet. Även i centralt belägna parker som Vasaparken och Rålambs-
hovsparken är bullernivån 55 dBA eller högre. 

Boverket har nyligen utarbetat ett förslag till vägledning med allmänna råd för plane-
ringen av bostäder i bullerutsatta områden. Förslaget innebär att en bullergräns införs 
på bostadens gatusida, som inte fi nns för närvarande, att nivån på den ”tysta sidan” 
skulle sänkas från 55 till högst 50 dBA samt att de geografi ska områden där avsteg kan 
accepteras minskas. Konsekvenserna av förslaget kan bli att bostadsbyggande i regionens 
centrala delar allvarligt försvåras.

Enligt ett EG-direktiv som implementerats i svensk lagstiftning ska städer med fl er än 
250 000 invånare fastställa ett åtgärdsprogram mot buller senast den 18 juli 2008. Mot-
svarande krav fi nns på trafi kverken, det vill säga Vägverket, Banverket och Luftfartssty-
relsen, för de mest trafi kerade vägarna, järnvägarna och fl ygplatserna. Åtgärdsprogram 
ska hållas aktuella och följas upp. 

Kocksgatan på Södermalm i Stockholms innerstad har en trafi kvolym på 800 fordon per 
dygn. Kocksgatan utgör en uppskattad boendemiljö trots att ekvivalent bullernivå vid 
fasad ligger på ca 55 dBA.
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Åtgärder vid ny bostadsbebyggelse
I Stockholm har förslag om nya bostäder i bullerstörda lägen hittills hanterats enligt den 
s.k. ”Stockholmsmodellen”, en lokal tillämpningsmodell som har tagits fram gemensamt 
av staden och länsstyrelsen, och som är anpassad till förhållandena i en tät storstad.31 Vid 
nyproduktion kan man alltid klara riktvärdena inomhus. Treglasfönster och välisolerade 
väggkonstruktioner innebär att lägenheter blir tysta inomhus, även där utomhusbullret 
ligger högt över riktvärdena. Bullernivån utomhus kan däremot inte påverkas med åtgär-
der i bebyggelsen. Tillämpningen innebär att bebyggelsen utformas med en ”tyst” sida. 
Uteplatser och minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska förläggas mot den 
bullerskyddade sidan. Bullernivån på den tysta sidan får högst uppgå till riktvärdet 
55 dBA, medan bullernivåerna på trafi ksidan kan överskrida riktvärdena utan gräns. 

Åtgärder i befi ntlig miljö
Bullerbegränsande åtgärder har sedan lång tid tillbaka genomförts av fastighetsägare, 
kommuner och trafi khuvudmän i form av skärmar, vallar och förbättrade fönster. Mins-
kat buller vid källan, främst invid spårtrafi ken, har också inneburit en bättre ljudmiljö. 
Det har även genomförts ombyggnader, överdäckningar och trafi kreglerande åtgärder 
vars syfte inte primärt har varit bullerskydd men som ändå medfört minskad exponering 
för buller. Genom dessa åtgärder beräknas antalet boende som exponeras för ekvivalent-
nivåer över 35 dBA inomhus, som är riktvärdet för befi ntliga bostäder, ha minskat mycket 
kraftigt sedan 1970. Det fi nns dock fortfarande ett stort antal personer som tvingas leva 
med inomhusnivåer över 30 dBA, som är riktvärdet för nya bostäder. Kunskapen om 
 nivåerna vid andra byggnader än bostäder är dåligt känd. Utomhusnivåerna är fort-
farande höga på många platser, till exempel i parker och rekreationsområden. 

Åtgärder fortsätter att genomföras för att minska de högsta nivåerna inomhus i be-
fi ntliga bostäder. Det fi nns goda förutsättningar att inom en nära framtid kunna åtgärda 
de fl esta bostäder som i dag har inomhusnivåer över 35 dBA. På längre sikt bör fokus 
ligga på att begränsa bullret vid källan, till exempel tystare fordon, trafi kminskningar på 
utsatta platser, lägre hastighet, tystare körsätt och tystare däck och vägbeläggningar.

Ett fl ertal stadsbyggnadsåtgärder medverkar samtidigt till att uppnå den täta stadens 
fördelar och att minska omgivningsbuller, till exempel att förlägga trafi kleder i tunnlar 
eller att skärma av buller genom nya byggnader. Ytterligare vägar i Stockholm kan kom-
ma att tunnelförläggas, t ex Klarastrandleden inklusive angränsande järnvägsområde, 
Norra Länken och Älvsjövägen. Till detta kommer skärmar och åtgärder på byggnader. 
Nya bostäder bör inte tillkomma i områden som påverkas av fl ygbuller från regionens 
två fl ygplatser, Arlanda och Bromma. Successivt fl yttas bulleralstrande verksamheter 
från mindre lämpliga lägen. I regionplaneringen diskuteras fl yttning av hamn- och 
terminal verksamheter som alstrar mycket tung trafi k mellan Stockholm och andra delar 
av regionen. I regionplaneringen ingår även att se till behovet av lugna och tysta områden 
för rekreation som behövs i storstaden. 

31 Se rapporten Trafi kbuller och planering 1, Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2000.
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Målkonfl ikter och helhetssyn
Frågan om omgivningsbuller och åtgärder i syfte att begränsa buller rymmer tydliga mål-
konfl ikter. Det fi nns betydande möjligheter att begränsa exponeringen av omgivnings-
buller inomhus, medan utomhusbuller är betydligt svårare att åtgärda. Den regionala 
utvecklingsplaneringen syftar till att samordna bebyggelseutvecklingen och infrastruk-
turen för att bidra till en lämplig regionutveckling med hänsyn till sociala, ekonomiska 
och miljömässiga mål. Det innebär bland annat att stärka kollektivtrafi kens roll som ett 
miljövänligt trafi kslag, samtidigt som kollektivtrafi ken i sig är en källa till buller. 

Det är angeläget att omgivningsbuller begränsas samtidigt som infrastrukturen byggs 
ut och bostadsbyggandet fortsätter i takt med befolkningstillväxten. Det måste vara en 
utgångspunkt för att utforma åtgärder mot omgivningsbuller. Inriktningen är att regio-
nen bör byggas tätare än hittills för att minska bilberoendet och ge goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafi k och kollektivtrafi k samt en effektiv försörjning med energi och 
teknisk infrastruktur. Övergång från biltrafi k till gång- och cykeltrafi k samt kollektiv-
trafi k bidrar även till att begränsa trafi kbullret.

En struktur som är transporteffektiv och gynnsam för kollektivtrafi ken innebär att 
nya bostäder och verksamheter företrädesvis bör etableras i kollektivtrafi knära lägen. 
Hög täthet ger underlag för en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafi k. En tät stad ger 
dessutom goda utvecklingsförutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en 
varierad och stimulerande boendemiljö. Inriktningen i RUFS 2010 är i linje med detta. 
Andra alternativ skulle leda till från miljösynpunkt oönskade effekter med glesare bebyg-
gelse och sämre tillgång till kollektivtrafi k. Det skulle sammantaget öka biltrafi karbetet 
och medföra ökade utsläpp.

Oklarheter och tillämpningssvårigheter
Det fi nns en betydande osäkerhet om hur de nationella riktvärdena för trafi kbuller ska 
tillämpas. Om inte avsteg från riktvärdena accepterades skulle skyddsavstånd upp till 
någon kilometer ibland komma att krävas, vilket skulle leda till en oförsvarlig utspridning 
av bebyggelsen. Därför infördes avstegsfall, där högre bullernivåer kunde accepteras 
utomhus. Avsteg från värdena inomhus borde däremot inte accepteras i ny bebyggelse. 

Nuvarande tillämpning av avstegsfallen enligt den så kallade Stockholmsmodellen 
accepteras vid så kallad ” komplettering av befi ntlig bebyggelse” och endast i ”städernas 
centrala delar”. Någon strikt defi nition av dessa begrepp fi nns inte. I Stockholm har 
begreppet kompletteringsbebyggelse kommit att få en mycket vid innebörd och avstegs-
fallen tillämpas regelmässigt i fl ertalet kommuner.

Utomhusbullret i en tät storstad är av naturliga skäl högre än i mindre orter eller på 
landsbygden. Det måste vi acceptera om vi ska kunna få andra fördelar som storstaden 
erbjuder. Bostäder i täta och centralt belägna områden uppfattas av bostadskonsumen-
terna som attraktiva trots förekomsten av visst utomhusbuller. Riktlinjerna för buller, 
som togs fram under 1970-talet då förutsättningarna var helt andra än dagens, har 
numera blivit förlegade. Oklarheterna i tillämpningen av riktvärdena ger upphov till 
osäkerheter som i många fall försvårar samhällsbyggandet. När nuvarande och framtida 
stadsbyggnadsstrategi mer och mer inriktas på att förtäta och komplettera den befi ntliga 
stadsbygden är det inte heller rimligt att det sker genom avsteg från gällande riktlinjer 
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för buller. Det blir ännu orimligare om Boverkets föreslagna nya tillämpning av riktvär-
dena skulle försvåra eller omöjliggöra den grundläggande strategin.

Bristande samordning
Bostadsbyggandet försvåras i vissa situationer dessutom av bristande samordning mellan 
PBL och miljöbalken. En bostadsmiljö som ur bullersynpunkt anses lämplig enligt PBL 
kan senare bedömas innebära olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken. Ett 
föreläggande riktas då mot den som ansvarar för bullerstörningen, exempelvis Vägverket, 
och inte mot den som antagit planen. Föreläggandena kan tvinga väg- eller  spårhållaren 
till kostsamma bullerskyddsåtgärder i efterhand. Risken för framtida ingripanden har 
medfört att Vägverket och AB Storstockholms Lokaltrafi k (SL) överklagat ett antal 
detaljplaner i Stockholm, som från en helhetssyn borde accepteras. För att underlätta 
stadsbyggandet, undvika oförutsedda kostnader och snabba upp de utdragna planerings-
processerna behöver lagarna samordnas.

Luftkvaliteten
Länet har överlag en godtagbar luftkvalitet enligt gällande normer. I centrala delar av 
Stockholmsregionen fi nns problem med luftföroreningar som är ett hälsoproblem och 
som innebär en ökad risk för cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. De kan orsaka irrita-
tion i luftvägarna och utgör problem för astmatiker och allergiker. De bidrar även till att 
byggnader vittrar och orsakar skador på skog och grödor. 

Kvävedioxid, partiklar, marknära ozon och fl yktiga organiska ämnen som bensen är 
exempel på skadliga luftföroreningar. I den täta bebyggelsen kommer  luftföroreningarna 
främst från vägtrafi ken. I viss utsträckning transporteras de också in i regionen från 
 andra regioner och andra länder. Tidigare fanns det problem med höga halter av 
svavel dioxid, som dock har minskat kraftigt på grund av minskad användning av fossila 
bränslen och särskilt av eldningsolja med hög halt av svavel, samt att förbrännings-
anläggningarna i länet förbättrat sin rökgasrening. Halterna av bensen minskar på grund 
av att de fl esta bilar har katalytisk avgasrening.32

I de mest utsatta områdena når halterna nivåer som för vissa ämnen överskrider 
lagstadgade normer för god luftkvalitet. Idag är de allvarligaste problemen höga halter 
av partiklar och i vissa områden också höga halter av kvävedioxid. För dessa typer av 
luftföroreningar fi nns det risk för att gällande miljökvalitetsnormer ska överskridas.

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken föreskriver en lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller den fysiska miljön i övrigt. Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normerna för kvävedioxid (NOx) och partiklar (PM10) i utomhusluften har utarbetats för 
Stockholms län. Liksom för buller fi nns det konfl ikter mellan mål för luftkvaliteten och 
andra miljömål. Tät bebyggelse är attraktiv och ger förutsättningar för en bra kollektiv-
trafi k mer riskerar att komma i konfl ikt med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på 
kort sikt, även om problemen på sikt minskar och kanske försvinner. 

32 Saldo 2005, Uppföljning av miljömål i Stockholms län, Länsstyrelsen i 
Stockholms län.
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Kvävedioxidhalterna sjunker
Redan införda fordonskrav innebär att halterna av kvävedioxid successivt kommer att 
sjunka så mycket att normen endast riskerar att överskridas på ett fåtal ställen. När det 
gäller partiklar i luften sker inte motsvarande förbättring.

På längre sikt är ökade krav på fordonen – inklusive motorer och drivmedel – nödvän-
diga att införa för att olika typer av miljömål ska klaras, inte bara miljökvalitetsnormen 
för kvävedioxid. Därför är fordonsåtgärder det utan jämförelse viktigaste kravet på sikt, 
om inte regionens möjligheter till en långsiktigt hållbar utveckling ska hämmas. Rege-
ringen har nyligen tillsammans med fordonsindustrin och energisektorn presenterat en 
gemensam satsning på miljöinriktad fordonsutveckling. Syftet är att utveckla nästa gene-
rations elhybridfordon som kan laddas direkt ur vägguttaget. Genom projektet kommer 
plug-in-modeller inom några år fi nnas tillgängliga på marknaden.

Såväl internationella, nationella, regionala som lokala faktorer bidrar till höga värden. 
Vägtransporternas utsläpp av kvävedioxider bidrar dock mest till de höga halterna på 
vissa gator och vägar, där normen riskerar att överskridas. Den enskilda faktor som mest 
påverkar kvävedioxidhalten är dock trånga gaturum. Normerna riskerar att överskridas 
vid några infarter och några gator i innerstaden med mycket trafi k och trånga gaturum.
Redan införda avgasregler innebär att utsläppen av kvävedioxid kan halveras fram till 
2010 och att även halterna successivt kommer att sjunka så mycket att normen endast 
riskerar att överskridas på ett fåtal ställen. På längre sikt kan halterna minska ännu 
mer med skärpta avgaskrav och om förbättrad teknik för renare motorer och bränslen 
introduceras. Något förenklat kan problemet med kvävedioxid sägas vara övergående och 
åtgärderna måste utformas med hänsyn till detta.

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar halten av kvävedioxid är dock trånga 
gaturum som kan uppstå just i den typen av bebyggelse. I fl era fall riskerar planerad 
bostadsbebyggelse de närmaste åren att komma i konfl ikt med miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid 2006, även om problemen på sikt minskar och kanske försvinner. Strategin 
att bygga bostäder tätt i den centrala delen av regionen kan medföra risker för att trafi k-
ökningen i kombination med trånga gaturum bidrar till att kvävedioxidhalterna blir för 
höga, åtminstone i det korta tidsperspektivet. Det är därför nödvändigt att utvecklingen 
av renare bränslen och motorer fortsätter.

Partiklar
Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids idag i stora delar av Stockholms inner-
stad samt längs vägar i länet med stora trafi kmängder. Trafi kmängderna i kombination 
med gaturummets slutenhet har stor betydelse för halterna. Enligt uppmätta värden är 
Hornsgatan en av de gator som har den högsta halten av såväl partiklar som kvävedioxid. 
Det fi nns dock osäkerheter i beräkningarna som är större än motsvarande beräkningar 
för kvävedioxid, särskilt med avseende på andra utsläppskällor än vägtrafi k och energian-
läggningar. Värdena är också beroende av förhållandena vid mätpunkten och det är inte 
säkert att de är helt representativa för andra delar av samma gata.

Det är en betydligt större utmaning att klara miljökvalitetsnormen för partiklar jäm-
fört med normen för kvävedioxid, där situationen på sikt kommer att förbättras genom 
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redan beslutade åtgärder på fordonen. Sådana effekter kan visserligen också förväntas 
för partiklar, men endast för de mindre, som i obetydlig grad bidrar till de höga halterna. 

Den totala PM10-halten består i huvudsak av partiklar i tre olika kategorier med 
olika ursprung. Den grova fraktionen (1-10 μm), består i huvudsak av uppvirvlade 
slitage partiklar från vägbanor, däck och bromsar. Den fi na fraktionen (0,1-1 μm) har sitt 
huvudsakliga ursprung i utsläpp i andra länder som med vindarna förs in till Sverige. 
Den ultrafi na fraktionen (<0,1 μm) härrör från avgaspartiklar i den lokala trafi ken samt 
från förbränning i energianläggningar. Alla kategorierna har negativa konsekvenser för 
hälsan. Från hälsosynpunkt är det dock viktigt att också reducera de mindre partikelfrak-
tionerna, även om de inte utgör så stor del av halten PM10. 

Åtgärder som bör genomföras snarast är minskad användning av dubbdäck, minskat 
biltrafi karbete, förbättrade beläggningar mm. På sikt behövs en hög andel kollektiv-
resande och en bebyggelsestruktur som minskar behovet av resande med bil.
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Variation och kvalitet

Skillnaderna mellan regionens olika delar är stora när man ser till hushållsstruktur och 
bostadsbeståndets sammansättning. I de centrala delarna av regionen dominerar fl er-
bostadshus med mindre hushåll. Andelen småhus med större hushåll är högre längre ut 
i regionen. I delar av regionen fi nns stora bostadsområden med starkt ensidig befolk-
ningssammansättning. I vissa delar av regionen fi nns områden med många resursstarka 
hushåll, i andra med många resurssvaga hushåll och skillnaderna har förstärkts under 
senare år. På sikt kommer ålders- och hushållsstrukturen att förändras vilket leder till 
förändrade bostadsbehov. När befolkningen blir äldre inom regionala delmarknader 
med många barnfamiljer ökar behoven av lägenheter för mindre äldre och yngre hushåll. 
Regiondelar som domineras av hyreslägenheter i fl erbostadshus kan behöva komplet-
teras med bostadsrätter och småhus. Bostadsbeståndet är i stort av god kvalitet och väl 
underhållet. Områden som byggdes under miljonprogrammet står dock inför omfattande 
upprustningsbehov.

Boendesegregation

Segregationens drivkrafter
Segregation betyder åtskillnad. Boendesegregation handlar om rumslig åtskillnad av 
olika kategorier av invånare. Man brukar skilja på tre typer av segregering, demografi sk 
(ålder, kön), socioekonomisk (klass, ekonomiska resurser) och etnisk (religion, hudfärg, 
nationalitet). Ibland talar man också om livsstil, även om livsstilar ofta har samband med 
ålder, kön, klass eller religion och etnicitet. 

En av segregationens mest uppmärksammade dimensioner är den etniska. Som 
framgår av nedanstående diagram är personer med utländsk bakgrund starkt överrepre-
senterade i kommunal hyresrätt och kraftigt underrepresenterade i upplåtelseformerna 
äganderätt och bostadsrätt.
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Figur 27. Andel personer med svensk respektive utländsk bakgrund i bostäder efter upplå-
telseform.

Källa: Planering för minskad boendesegregation, Regionplane- och trafi kkontoret, Rapport 2007:1.

Områden i Stockholmsregionen med hög koncentration av personer med utländsk bak-
grund är koncentrerade till vissa kommuner däribland Stockholm, Botkyrka och Söder-
tälje. Den etniska segregationen kan inte förklaras enbart av upplåtelseformer utan har 
också ett geografi skt mönster. I Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje 
återfi nns stora grupper från södra Europa och från länder utom Europa i vissa mindre 
attraktiva bostadsområden, samtliga byggda under miljonprogrammet 1965–1974.

För fl era kategorier minskade koncentrationen till de utsatta områdena något under 
slutet av 1990-talet medan koncentrationen av andra grupper ökade. Vid millennieskiftet 
bodde 70 procent av regionens somalier i de utsatta områdena, jämfört med 5 procent 
av de Sverigefödda, 10 procent av fi nländarna, 14 procent av polackerna och drygt 20 
procent av iranierna. Den etniska segregationen är överlagrad av en socio-ekonomisk 
segregation. I de utsatta bostadsområdena är inkomsterna lägre, medan arbetslösheten 
och sjuktalen är högre.
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Figur 28. Andel av de numerärt sett största födelselandskategorierna i Stockholms län som 
bor i så kallade utsatta bostadsområden år 1995 och 2000.

Källa: Planering för minskad boendesegregation, Regionplane- och trafi kkontoret, Rapport 2007:1.

Koncentrationsprocessen av vissa nationaliteter till de minst attraktiva områdena i stä-
derna beror på att det bara är i dessa områden det fi nns lediga bostäder i en omfattning 
som kunnat hysa det stora antal fl yktingar och deras anhöriga som kommit till Sverige de 
senaste decennierna. Vid perioder av bostadsöverskott förstärks denna tendens, genom 
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att mer resursstarka hushåll väljer att fl ytta till andra områden. En sådan överskotts-
period inträffade redan innan miljonprogrammet helt hade avslutats i början på 1970-
talet. En ny period med lägenhetsöverskott inträffade i samband med omläggningen av 
den statliga bostadspolitiken i början av 1990-talet, då segregationsprocessen tilltog. De 
sedan 1970-talet redan fysiskt och socialt stigmatiserade miljonprogramområdena har 
utgjort regulatorer på bostadsmarknaden. När marknaden präglas av bostadsöverskott 
uppstår vakanserna här och när marknaden närmar sig balans fylls dessa områden sist 
av alla. De utsatta områdena har under senare år dessutom fått en ökande boendetäthet, i 
praktiken ökad trångboddhet. 

De sociala processer som medverkar till att skapa boendesegregation påverkas av 
olika aktörers handlande till exempel enskilda individer, fastighetsägare, banker, mäk-
lare, planerare, politiker och organisationer. Flyttningsmönstret hos den resursstarka 
delen av majoritetsbefolkningen är avgörande för boendesegregationen. Genom att 
denna grupp lämnar vissa områden får dessa ett större inslag av minoritetsbefolkning. 
Detta förstärks genom att gruppen också undviker att fl ytta till minoritetsdominerade 
områden. Minoritetsbefolkningen förstärker ibland segregationen själv genom att frivil-
ligt söka sig till vissa minoritetsdominerade områden. 

Strategier mot segregation
Institutionella aktörer som stat, kommun, banker, mäklare och bostadsföretag påverkar 
på skilda sätt de boendes möjlighet att realisera sina boendeönskemål. Hushållens eko-
nomiska resurser och diskriminering på bostadsmarknaden, kan påverkas av institutio-
nella aktörer genom exempelvis bostadsbidrag och kontroll av förmedlings- och fi nansie-
ringsrutiner. Samhällsplaneringen kan bidra till att påverka boendesegregationen genom 
lokalisering och utformning av nya bostäder, förändringar av det befi ntliga bostadsbe-
ståndet, förmedling av lägenheter och ekonomisk påverkan genom subventioner, bidrag 
och skatter.33

33  Planering för minskad boendesegregation, Regionplane- och trafi k-
kontoret, Rapport 2007:1.
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Storskaliga fl erbostadshus byggda under perioden 1965–1974, delar av det så kallade 
miljonprogrammet, uppfattas inte av bostadskonsumenterna som särskilt  attraktiva bo-
stadsområden.

Om man ser segregationen som en konsekvens av generellt ökad socioekonomisk pola-
risering bör strategier primärt syfta till att med generella åtgärder minska den socioeko-
nomiska polariseringen i regionen. Eftersom regionen med stor sannolikhet kommer att 
fortsätta att ta emot fl yktingar och andra invandrare med mindre resurser än genomsnit-
tet kommer sådana strategier ändå ha begränsad räckvidd.

Forskningen menar att omgivningen har betydelse för olika effekter kopplade till 
segregationen. Detta har varit vägledande för områdesbaserade insatser, t.ex. storstads-
satsningen, där resurser har satsats i de utsatta områdena, bland annat i syfte att stärka 
de boendes egna resurser och möjligheter.

Det har ifrågasatts om områdesbaserade program kan bryta segregationen. Nedan-
stående diagram visar skillnaderna i inkomst mellan infl yttare och utfl yttare i de utsatta 
bostadsområdena 1990–1995. De personer som fl yttar ut från områdena har betydligt 
högre inkomst än de som fl yttar in. De som har stannat i områden under hela perioden 
har ökande inkomst med stigande ålder. Åtgärder som syftar till att stärka hushållen och 
ge dem ökade resurser riskerar att leda till ökad utfl yttning till attraktivare bostadsområ-
den när resurserna fi nns. 
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Figur 29. Sysselsättningsfrekvenser 1995 för personer som stannat i, fl yttat till resp. 
från utsatta bostadsområden – i Stockholm 1990–1995. Ålder 20–64 år 1990 och 
ålder 25–69 år 1995. 

Källa: Planering för minskad boendesegregation, Regionplane- och trafi kkontoret Rapport 2007:1.

Områdesbaserade program löser inte segregationens grundkaraktär, som handlar om 
relationer mellan olika bostadsområden. Diagrammet nedan, som visar regionens alla 
bostadsområden, sorterade från vänster till höger efter fallande genomsnittsinkomster 
illustrerar detta. Ökade resurser för invånarna i ett fattigt område längst ner till höger på 
skalan kan antingen medföra att de resursstarkare invånarna fl yttar till ett annat område 
högre upp på skalan medan området förblir längst ner. Om de resursstarkare bor kvar i 
området lyfts det högre upp på skalan och ersätts av ett annat område längst ner. Segrega-
tionens grundkaraktär, lutningen på linjen, påverkas däremot inte. För att lutningen 
ska minska behöver områden uppe till vänster på skalan sänkas i motsvarande grad som 
områden till höger lyfts upp.
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Figur 30. Genomsnittsinkomster i delområden i Stockholms län sorterade efter inkomstnivå 
från rika områden till fattiga områden.

Källa: Planering för minskad boendesegregation, Regionplane- och trafi kkontoret Rapport 2007:1.

Den byggda miljön med bostäder, verksamhetsställen, offentliga rum och annan infra-
struktur som är svårföränderlig är segregationens andra huvudsakliga bestämningsfak-
tor. Bostadsområdenas läge, utformning, sammansättning och tillgänglighet påverkar 
attraktiviteten. En tänkbar strategi är att blanda olika upplåtelseformer och hustyper i ett 
och samma område. En inblandning av bostadsrätter och ägda småhus i områden som 
domineras av hyreslägenheter anses skapa fördelar i form av lägre underhållskostnader, 
minskad stigmatisering av områden och bättre service. På motsvarande sätt kan inbland-
ning av hyreslägenheter i områden som domineras av bostadsrätter och ägda småhus ge 
ökad integration. Om en allsidig hushållssammansättning, är ett viktigt mål måste detta 
gälla stadens alla stadsdelar och inte bara några få, i enlighet med resonemanget ovan.

Bostadsområden med variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och kostnad 
ger en mer socialt och demografi skt blandad befolkning än områden utan sådan varia-
tion. Inriktningen i den regionala utvecklingsplanen syftar till minskad segregation och 
ökad blandning i alla kommuner och alla områden och inte bara i utanförskapsområden. 
Flerbostadshus med hyresrätt bör byggas i områden som domineras av småhus samtidigt 
som småhus med äganderätt bör byggas i områden som domineras av fl erbostadshus 
med hyresrätt. Det fi nns exempel på båda formerna att söka nå ökad blandning av upp-
låtelseformer och hustyper.

På Järvafältet i Stockholm har ägda småhus uppförts i bostadsområden som domine-
ras av hyreslägenheter byggda under miljonprogrammet. Efterfrågan på dessa har varit 
begränsad från hushåll bosatta utanför dessa stadsdelar. Det har inte räckt att småhusen 
som sådana ger mycket bostad för pengarna eller att de är attraktivt utformade. De har 
också ett bra kollektivtrafi kläge inom gångavstånd från tunnelbanestationer med relativt 
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kort restid till innerstaden, till arbetsplatser och service. Läget i ett mindre attraktivt 
miljonprogramområde har uppfattats som en nackdel av de potentiella bostadskonsu-
menterna.

Nya småhus i miljonprogramområde dominerat av fl erbostadshus.

Det har däremot funnits ett visst intresse för dessa bostäder bland hushåll som redan 
bor i stadsdelen. Problemet har snarast varit att de ekonomiska resurserna inte alltid har 
räckt till för att förvärva dessa småhus, och att bankerna inte givit erforderliga lån.

De nya småhusen har väckt berättigad uppmärksamhet och uppskattas som ett nytt 
tillskott i stadsdelarna. De bidrar också otvivelaktigt till att ge ökad variation i den yttre 
miljön. Men eftersom det rör sig om ett obetydligt antal nya småhus i relation till de mer 
än 10 000 lägenheter i fl erbostadshus som redan fi nns i stadsdelarna på Järvafältet kan 
de inte annat än ytterst marginellt påverka den socioekonomiska hushållssammansätt-
ningen i stadsdelarna. Strategin att bygga småhus i områden som domineras av fl erbo-
stadshus har alltså en begränsad räckvidd som strategi mot segregationen.

En annan strategi är att bygga fl erbostadshus i områden som domineras av småhus. 
Denna strategi har från vissa utgångspunkter bättre förutsättningar än den omvända 
strategin. Genom att tätheten i småhusområden i allmänhet är tämligen låg i utgångs-
läget kan antalet nya hyreslägenheter bli betydande utan att man behöver ta särskilt 
mycket mark i anspråk. Tätheten i fl erfamiljshusbebyggelse kan bli relativt hög utan att 
man behöver frångå en måttlig skala i den nya bebyggelsen. Mindre fl erbostadshus har 
ofta varit ett centralt inslag i stadsdelar som uppfattas som trädgårdsstäder, till exempel i 
Enskede eller i delar av Västerort i Stockholm. 
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Nya fl erbostadshus i småhusområde.

Även den här typen av nybebyggelse kan i många fall uppfattas som ett positivt tillskott 
till den lokala miljön i stadsdelen. Ibland kan den ökande befolkningen också förbättra 
underlag för viss service och för kollektivtrafi k. 

Nya fl erbostadshus till vänster och nya radhus till höger i småhusdominerat område.

En orsak till att denna strategi inte har tillämpats oftare är sannolikt att liknande förslag 
inte uppfattats positivt av dem som redan bor i området. Förslag att driva igenom 
detaljplaner för en sådan förtätning kan många gånger medföra politiska risker för de 
lokal politiker som ska fatta besluten. Många gånger kan dock en lämplig utformning 
möjlig göra att nya upplåtelseformer och en högre täthet kan accepteras i områden som 
domineras av ägda småhus. Hyreslägenheter kan inrymmas i låga fl erbostadshus och 
radhus kan till exempel upplåtas med hyresrätt. 
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Det är dock uppenbart att den här typen av strategier mot segregation måste genomföras 
med hänsyn till vad marknaden efterfrågar och till lokala opinioner. En småskalighet 
i nybyggandet både med avseende på projektens storlek och nybebyggelsens skala och 
anpassning till omgivningen underlättar genomförandet.

Rivning av oattraktiva bostadsområden?
All erfarenhet har visat att det inte fi nns några enkla strategier mot segregationen. 
Tvärtom har i många fall segregationen ökat över tiden. Till sist behöver man nog också 
närma sig själva kärnan med de så kallade utsatta bostadsområdena, nämligen att de 
inte uppfattas som attraktiva för fl ertalet hushåll. Segregationsprocesserna startade i 
allmänhet redan från början när områdena var nya på 1960- och 1970-talen. Den ensidiga 
bebyggelsen, storskaligheten, den upplösta stadsplanen, bristen på stadsmässighet, allt 
detta är egenskaper som i dag är starkt kritiserade. 

Nu 30 eller 40 år senare är de dessutom slitna och i tekniskt behov av omfattande 
underhåll och upprustning. Inom en nära framtid behöver omfattande åtgärder sättas 
in om husen ska stå kvar, byten av rörstammar, ventilationsutrustningar, balkonger, 
kanske också fasadreparationer och fönsterbyten på grund av låg energimässig standard. 
Tillgängligheten är ibland bristfällig och trevåningshusen saknar i stor utsträckning hiss. 
Kostnaderna för åtgärderna kommer i många fall att vara jämförbara med nyproduktion.

Några av de områden som här diskuteras har mer och mer fått karaktären av genom-
gångsområde för nyanlända fl yktingar där merparten av invånarna endast stannar kvar 
en begränsad tid, kanske så kort tid som möjligt innan de fl yttar vidare till ett mer attrak-
tivt område. Förutsättningarna för att göra dem till socialt stabila områden och goda 
uppväxtmiljöer för kommande generationer kanske inte längre fi nns.

Innan beslut fattas om vilka insatser som bör göras bör övervägas om det inte är en 
bättre strategi att riva vissa fastigheter eller bostadsområden för att ersätta dem med ny 
bebyggelse, som kan göras mer varierad och attraktiv redan från början.

Jämställda boendemiljöer
För att planeringen ska kunna bidra till ett jämställt samhälle behöver förutsättningar 
skapas för att alla människor ska få en god boendemiljö och ett fungerande vardagsliv. 
Kvinnors och mäns delvis olika erfarenheter har att göra med hur vi delar på hushålls- 
och omsorgsarbete. Forskning har visat att kvinnor och män använder tiden olika. 
Kvinnor har huvudansvaret för hemmet, och ägnar mer tid åt hushålls- och omsorgs-
arbetet. Att kvinnor har sämre tillgång till bil än män samtidigt som de ansvarar för barn 
resulterar i att de oftare väljer en arbetsplats nära bostaden och oftare än män arbetar 
deltid. Skillnaderna mellan kvinnor och män tenderar dock att minska. Fler kvinnor har 
bil och kör allt längre sträckor. 

Könsuppdelad statistik kan visa andra skillnader mellan kvinnor och män. Bostads-
marknaden påverkar till exempel kvinnor och män olika genom att unga kvinnor fl yttar 
hemifrån tidigare än unga män. Cirka 20 procent av kvinnorna i 20–27 års ålder bor 
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hemma hos föräldrarna, medan motsvarande andel bland männen är 32 procent. Kvin-
nor i den åldersgruppen är i större uträckning samboende än män i samma ålder. 

Bostadsområden och livsmiljöer kan bli mer jämställda om den översiktliga pla-
neringen tillämpar ett vardagslivsperspektiv som fångar erfarenheter från människor 
med olika livsstilar och förutsättningar. Studier har visat att lika många kvinnor som 
män upplever att vardagslivet går ihop, trots att kvinnor generellt har huvudansvaret 
för hushållet och lägger ner mer tid på hemarbete. Det fi nns en föreställning om att det 
skulle vara lättare att få vardagslivet att gå ihop i den täta integrerade staden med närhet 
till service, kollektivtrafi k och olika aktiviteter jämfört med i den funktionsuppdelade 
för orten. Även om jämställdhetstänkandet inte fanns med när till exempel Hammarby 
 Sjöstad planerades har erfarenheter också visat att den täta integrerade stadsdelen 
bidrar till bra förutsättningar för ett jämställt vardagsliv. Men det är inte en generell 
slutsats att vardagslivet är lättare att få ihop i sådana områden. Individer som bor i inner-
staden upplever inte att de får vardagen att gå ihop i större utsträckning än individer som 
bor i andra delar av länet. Den ekonomiska situationen och arbetssituationen kan vara 
mer avgörande än bebyggelsestrukturen för hur man får ihop vardagen. 

Frågor som behandlas på andra ställen i den regionala utvecklingsplanen har även 
betydelse för jämställdheten. Det gäller till exempel hur den fysiska planeringen kan 
bidra till trygghet och tillgänglighet för alla, hur kollektivtrafi ken kan bli säkrare och 
 effektivare och hur service och arbetsplatser kan bli mer tillgängliga. 

Att lyfta fram vardagslivet i planeringen innebär att behandla kopplingen mellan 
förvärvsarbete, hemarbete, och det dagliga livet i stort. Frågor om näringsliv, sysselsätt-
ning och trafi k hanteras i den översiktliga planeringen, medan det lokala och privata 
livet, vård, service och omsorg behandlas i detaljplaneringen. Det innebär att detalj-
planeringen i högre grad rör kvinnors erfarenheter. Erfarenhetsmässigt engagerar sig 
såväl kvinnor som män mer i planeringen av närområdet jämfört med översiktsplane-
ringen. Genom att utveckla dialogen med medborgarna tas människors erfarenheter till 
vara och kan beaktas i planeringen.

Ålder och underhållsbehov
Bostadsbyggandets omfattning har varierat starkt under gångna decennier. Den högsta 
utbyggnadstakten i Stockholmsregionen såväl som i Sverige i övrigt var under miljonpro-
grammet 1965–1974. Under denna period byggdes drygt 200 000 lägenheter i regionen. 
Under 1960- och 1970-talen moderniserades en stor del av det äldre beståndet, vilket 
innebar en betydande avgång av lägenheter genom rivning eller sammanslagning av små 
lägenheter till större. Det innebär att en stor del av regionens bostadsbestånd är halvgam-
malt. Omkring 50 procent av lägenheterna är byggda åren 1950–1980. Drygt 30 procent 
är byggda före 1950 och knappt 20 procent är byggda efter 1980. Bostadsbeståndets 
ålderssammansättning i regionen jämfört med i riket framgår av nedanstående diagram.
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Figur 31. Bostäder efter ålder i Stockholms län och Sverige 2005.

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, bearbetningar av SCB:s statistik.

Det äldsta bostadsbeståndet är i stor utsträckning moderniserat och väl underhållet. Det 
stora underhållsbehovet för de närmaste decennierna gäller bostäder byggda mellan 
1960 och 1980, som år 2030 kommer att vara 50–70 år. Miljonprogrammet från 1965–
1974 utgör omkring 21 procent av det totala beståndet. Det är en något mindre andel, 
jämfört med Sverige i sin helhet. De har nu kommit upp i en ålder då bostäder vanligtvis 
måste genomgå omfattande underhållsinsatser: stambyten, badrumsrenoveringar, byten 
av elinstallationer och ventilation men ibland också fönster, balkonger och fasader. Dessa 
nödvändiga insatser ställer krav både på fi nansiella resurser och på utbildad arbetskraft. 
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Pågående underhåll och ombyggnad
Under de senaste åren har omkring 5 000–9 000 lägenheter byggts om per år i Stock-
holms län. Tendensen har varit att ombyggnadsverksamheten har ökat. Omfattningen 
har varierat en hel del under senare tid. Under slutet av 1990-talet var både ombygg-
nadsverksamheten och nybyggnadsverksamheten låg i länet, som en följd av förändrade 
fi nansieringsförutsättningar.

Figur 32. Ombyggnad av bostadslägenheter i Stockholms län 1999–2005. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, Årsstatistik 2001–2007.

Under tidigare decennier försvann många lägenheter vid modernisering av omoderna 
lägenheter, antingen genom rivning eller genom att mindre lägenheter slogs ihop till 
större. Denna avgång har i stort sett helt upphört numera. I stället sker som regel ett visst 
nettotillskott på grund av att vindar och lokaler inreds till bostäder. Under de senaste 
åren har detta nettotillskott uppgått till omkring 1 000 lägenheter årligen, vilket framgår 
av diagrammet nedan. Tillskottet av lägenheter sker till största delen centralt i regionen, 
framförallt i Stockholms stad.
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Figur 33. Ombyggnad av bostadslägenheter med olika ålder per år 1999-2005 samt netto-
tillskott av lägenheter vid ombyggnad i Stockholms län. Källa: Regionplane- och trafi kkon-
toret, Årsstatistik 2001–2007.

Det är som framgår av ovanstående diagram till övervägande delen, ungefär 75 procent, 
fortfarande frågan om ombyggnad av bostäder byggda före 1960. Ungefär en fjärdedel 
avser bostäder byggda efter 1960. Fortfarande återstår att bygga om äldre bostäder och 
ombyggnaden av 1960- och 1970-talens årgångar har ännu inte nått sin kulmen. Med 
nuvarande ombyggnadstakt skulle det ta mer än 40 år att klara av alla bostäder i länet 
som är byggda under perioden 1960–1980, förutsatt att alla tidigare årgångar redan vore 
ombyggda. Räkneexemplet visar att nuvarande ombyggnadstakt skulle behöva mer än 
fördubblas för att inte underhållet ska släpa efter ytterligare.

Eftersatt underhåll
Ansvaret för underhållet ligger på ägarna. Många bostadsbolag har haft ekonomiska 
svårigheter under 1990-talet till följd av outhyrda lägenheter, men också till följd av stora 
räntekostnader efter det omfattande byggandet i slutet av 80- talet och början av 90-talet 
och den följande realräntechocken. 

De senaste åren har det funnits tecken på att fastighetsägarna inte kunnat hålla un-
derhållet av bostäderna på en önskvärd nivå. Boverkets kartläggningar indikerar tydligt 
att underhållet av bostadsbeståndet är eftersatt. Bostadsföretagen uppger att mängden 
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akuta reparationer ökar och att man står inför ett växande underhållsbehov och då i 
synnerhet ett behov av yttre underhåll. Det fi nns stora behov av underhållsinsatser i 
fram tiden som kräver att väsentligt större resurser läggs på underhåll. Detta innebär 
 sannolikt en tredubbling av takten jämfört med idag. 34 

Det fi nns högst varierande förutsättningar att möta detta underhållsbehov, regionalt 
och bland olika ägarkategorier. Hyreslagstiftningen uppmuntrar idag stora standard-
höjande ombyggnadsåtgärder som driver upp hyresnivåerna eftersom kontinuerliga 
underhållsinsatser inte gör det i samma utsträckning. Finansieringssvårigheter innebär 
ibland att löpande underhåll ersätts med omfattande ombyggnadsinsatser, som med 
bruksvärdesystemet höjer hyresnivåerna. Vid en eventuell övergång till mera mark-
nadsanpassade hyror bör övervägas hur detta påverkar incitamenten för kontinuerligt 
underhåll.

Det allmännyttiga bostadsföretaget Svenska Bostäder presenterade hösten 2007 
omfattande planer på ombyggnad och upprustning av miljonprogramstadsdelar på Järva-
fältet inom ramen för det så kallade Järvalyftet. De fl esta hus i Järva byggdes i början av 
1970-talet och tiden har nu kommit för upprustning av fasader, trapphus, lägenheter, 
balkonger och stambyten. Svenska Bostäder vill ta ett större helhetsgrepp och inkludera 
åtgärder som att bygga bort loftgångar, skapa fl er affärslokaler och tryggare gatumiljöer 
samt att riva fastigheter för att ge plats för en mer varierad bebyggelse.35 Hyreshöjningar 
på 70 procent har nämnts som tänkbara resultat av ombyggnaden. Frågan är om de jäm-
förelsevis resurssvaga hushållen har betalningsförmåga för denna kostnadshöjning.

Det fi nns enligt Boverket inte något tydligt samband mellan upplåtelseform och 
eftersatt underhåll. Sannolikt ligger dock underhållsnivån bland privata fastighetsägare 
under nivån för allmännyttiga företag. Kommunernas och de allmännyttiga bostadsföre-
tagens arbete för att höja attraktiviteten i dessa områden har ofta inneburit en minskad 
tolerans mot boende som är störande eller har svårt att betala hyran i tid. Problemtyngda 
grupper har då ofta hamnat utanför det allmännyttiga beståndet och ofta koncentrerats 
till vissa områden och vissa fastighetsägare. Detta innebär givetvis en risk för nedåt-
gående spiraler där ett områdes attraktivitet minskar, och fl er vakanser leder till minskat 
underhåll och ytterligare minskad attraktivitet. 

Omfattningen av det eftersatta underhållet hänger framför allt samman med bostads-
marknadssituationen. I andra delar av landet är de ekonomiska förutsättningarna sämre 
för att klara underhållet jämfört med i Stockholmsregionen, där framförallt de centrala 
kommunerna inte har haft så stora uthyrningsproblem. Bristen på bostäder i Stock-
holmsregionen har medfört att det här inte fi nns några större problem med vikande 
hyresintäkter. Bostadsföretag som haft många vakanta lägenheter har haft mindre 
möjligheter att avsätta medel till underhåll. Det varierar dock mellan kommuner där de 
allmännyttiga bostadsföretagen i större utsträckning låter lägenhetsunderhållet ingå i 
hyran, medan det i andra kommuner är vanligare med valfritt lägenhetsunderhåll som 
påverkar hyran. 

34 Bättre koll på underhåll, Boverket 2003.
35 Pressinformation från Svenska Bostäder om Järvalyftet 2007-10-17.
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Det fi nns fl era hinder för att öka underhållet till den erforderliga nivån såsom:
 bristande kunskap om underhåll och ombyggnad i bostadsföretagen
 svag ekonomi i bostadsföretagen
 låg betalningsförmåga hos hushållen i delar av bostadsbeståndet
 brist på arbetskraft med lämplig utbildning för underhåll och ombyggnad.

Ett kontinuerligt underhåll kräver att bostadsföretaget har en sund ekonomi, där hyres-
inkomster fi nansierar nödvändiga investeringar. Det förutsätter också att bostadsbe-
ståndet är attraktivt och har hög tillgänglighet. Eftersatt underhåll riskerar att förstärka 
segregationen då mindre attraktiva områden blir ännu mindre attraktiva. Dessa områden 
får då många hushåll med små ekonomiska resurser som inte klarar att betala nämnvärt 
högre hyresnivå som kan bli följden av de ombyggnadsbehov som fi nns. Den nuvarande 
utvecklingen riskerar att öka både de regionala skillnaderna och segregationens nega-
tiva effekter. Områden som tidigare varit mindre attraktiva riskerar att bli ännu mindre 
attraktiva. 

Det saknas enligt Boverket idag tillräcklig beställar- och förvaltarkompetens för ett 
kontinuerligt, tillräckligt och varsamt underhåll. Staten bör därför mer aktivt stödja kun-
skapsutvecklingen för att underlätta för ägaren att ta sitt ansvar för underhållet. 

För att de ekonomiska förutsättningarna för underhåll av bostäderna ska öka, bör 
enligt Boverket de insatser som krävs bli föremål för en långsiktig politik för en starkare 
bostadsfi nansiering och generösare system för bostadsbidrag. Bland de förslag Boverket 
har tagit upp kan nämnas ett nytt hissbidrag, som motiveras av att en betydande del av 
husen med tre våningar eller fl er byggda före 1977 fortfarande saknar hiss.

Energihushållning
Energimål
Det nationella målet från 2006 för energieffektivisering i bostäder och lokaler är ett led i 
arbetet med att till 2020 bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter och 
uppvärmning. Hushållsel, verksamhetsel och driftel inkluderas i uppföljningen av målet 
som utgår från mängden levererad energi. Miljöeffekterna är dock olika beroende på energi-
bärare och energikällor. Skillnaden exempelvis i utsläpp av klimatpåverkande ämnen är 
betydande mellan el, fossila bränslen, biobränslen och spillvärme eller lokal solvärme. 

I miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö fi nns ett delmål om att miljöbelastningen 
från energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska och vara lägre 2010 än 1995. 
Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt 
minska samt att andelen energi från förnybara källor ökar. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om energitjänster och energieffektivise-
ring som antogs i mars 2006, anges ett bindande mål för medlemsstaterna gällande en 
9-procentig energieffektivisering på nio år för slutanvändning av energi. För att uppnå 
detta ska medlemsstaterna upprätta nationella handlingsplaner och det är tänkt att den 
offentliga sektorn ska ta en ledande roll. Medlemsstaterna har två år på sig att införliva 
direktivet. 
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Energianvändningen i bostäder
Nettoenergianvändningen i bostäder och lokaler uppgick i Sverige år 2003 till 131 TWh, 
dvs. knappt 33 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. Ungefär 38 procent 
av energin tillfördes i småhus, 33 procent i fl erbostadshus och 29 procent i lokaler. 
23 procent av nettoenergin användes till uppvärmning och 10 procent användes till hus-
hålls-el, fastighetsel och driftel.

Tillsammans uppgick den uppvärmda arean i permanent använda bostäder och 
lokalbyggnader i Stockholms län till 122 miljoner m2 år 2003. Ungefär 61 procent av den 
uppvärmda ytan fi nns i bostäder, varav 36 procentenheter i fl erbostadshus, 24 i småhus 
och 39 procent i lokaler. Andelen i bostadshus är mindre än för landet i sin helhet, bland 
annat för att en större andel fi nns i fl erbostadshus och att boendeytan per person är 
mindre.

Flerbostadshus och lokalbyggnader värmeförsörjs främst via fjärrvärme medan 
småhus värmeförsörjs på fl era olika sätt, exempelvis via egen olje- eller biobränsleeldad 
panna, direktverkande eller vattenburen el. Andelen småhus som värmeförsörjs via 
fjärrvärme ökar.36 Energianvändningen inom bostadssektorn har hållit sig någorlunda 
konstant under en längre period samtidigt som koldioxidutsläppen under en längre tid 
har minskat markant. Tendensen är minskad oljeanvändning och elvärme medan ande-
len förnybar energi ökar. För fl erbostadshusen ökar andelen som utnyttjar fjärrvärme 
medan småhusen ofta konverterar till värmepumpsteknik. 

Elförbrukningen för elektrisk komfortvärme till exempel handdukstorkar och 
varma badrumsgolv samt för annat än uppvärmning till exempel hushållsapparater och 
hemelektronik har ökat väsentligt de senaste 20 åren. Det är sannolikt orsaken till att 
den totala energianvändningen inte minskar trots att energianvändningen för uppvärm-
ningsändamål minskat. 

Bostädernas energiegenskaper
Omkring 80 procent av bostäderna i Stockholms län är byggda före 1980. Nettovärme-
behovet i bostadsbebyggelsen domineras av dessa äldre hus, både på grund av dess antal 
och sämre energiegenskaper. Diagrammet nedan visar att energitillförseln för uppvärm-
ning per ytenhet i småhus och fl erbostadshus är starkt beroende av byggnadsålder. Fler-
bostadshus byggda före 1980 och småhus byggda före 1960 har betydligt högre specifi kt 
värmebehov än senare byggda bostäder.

36  Piska och Morot, Boverkets utredning om styrmedel för energieffek-
tivisering i byggnader, 2005.
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Figur 34. Specifi kt nettovärmebehov i kWh per kvm och år för fl erbostadshus och småhus 
år i Sverige år 2003 efter byggår. 

Källa: Göransson, A. Energianvändning och bebyggelse 2003.

Eftersom de äldre och mindre energieffektiva delarna av bostadsbeståndet också domine-
rar antalsmässigt är den totala energiförbrukningen starkt dominerad av dessa äldre hus. 
Bostäder byggda före 1960 svarar för nära hälften av den tillförda energin och bostäder 
byggda 1961-1980 för omkring 35 procent. Nedanstående diagram visar det totala värme-
behovet i olika delar av bostadsbeståndet i regionen.
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Figur 35. Nettovärmebehov i TWh per år 2005 för fl erbostadshus och småhus i Stockholms 
län fördelat på byggår. 

Källa: Regionplane- och trafi kkontoret, uppskattningar baserade på specifi ka värmebehov och andelar av 
bostadsbeståndet i respektive åldersklass.

Energieffektiviseringsåtgärder
Potentialen för energieffektivisering inom bostadsbeståndet är betydande. Gör man ex-
perimentet att alla äldre bostäder gjordes lika energieffektiva som hus byggda efter 1990, 
skulle omkring 20 procent av energibehovet sparas. En lika stor energibesparing, om-
kring 20 procent, skulle göras om alla fl erbostadshus byggda under perioden 1961–1980, 
skulle göras lika energieffektiva som så kallade passivhus. Om alla hus, inklusive de allra 
nyaste skulle göras lika energieffektiva som så kallade passivhus, skulle omkring 75 pro-
cent av energibehovet sparas.

Tekniska åtgärder för energieffektivisering bör ses från ett helhetsperspektiv, efter-
som de kan medföra konsekvenser för inomhusmiljön, kulturvärdet eller byggnadernas 
funktion. Det fi nns ett antal åtgärder som kan vidtas utan att de medför större risker 
för negativa konsekvenser. Utvändiga fasadåtgärder inklusive fönsterbyten kan ofta ge 
negativa konsekvenser för såväl kulturvärden som arkitektoniska och estetiska värden 
och komma i konfl ikt med kraven i PBL på varsamhet och respekt för den befi ntliga 
bebyggelsens värden och kvaliteter. Fasadåtgärder innebär utvändig eller invändig till-
läggsisolering av ytterväggar inklusive källarytterväggar. Fönsteråtgärder kan göras på 
många olika sätt från förbättring av befi ntliga fönster till att byta till nya energieffektivare 
fönster. 

Energieffektivisering inom bostadsbeståndet behövs på sikt men vilka åtgärder som 
ska vidtas bör baseras på en avvägning mellan samhällsekonomisk nytta och kostnader 
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för insatsen. Kostnaderna för förbättring av klimatskärmen medför som regel mycket 
höga kostnader som sällan motsvaras av den kostnadsbesparing som kan göras. Ska 
åtgärder ändå göras på fastigheterna kan kalkylen se annorlunda ut. Eftersom bostads-
beståndet från 1961-1980 står inför omfattande renoveringsbehov under de närmaste de-
cennierna bör olika slag av energieffektiviseringsåtgärder övervägas i detta sammanhang.

Flerbostadshus värms till största delen med fjärrvärme och denna andel ökar. Frågan 
är om det är motiverat att prioritera en minskning av energiförbrukningen i byggnader 
som idag värms med fjärrvärme där energin i stor utsträckning kommer från biobränslen 
och värmepumpar. Frågan kompliceras av att fjärrvärmeförsäljningen utgör ett natur-
ligt monopol, där prissättningen inte behöver motsvaras av kostnaderna. Det försvårar 
en samhällsekonomisk analys av åtgärder för energieffektivisering. Fjärrvärmenäten 
om fattas dessutom av det handelssystem för utsläppsrätter avseende koldioxid, som 
infördes inom EU i januari 2005. Energieffektiviseringsåtgärder som genomförs på 
användarsidan torde inte påverka de samlade utsläppen av koldioxid.37

Energisnåla bostadsområden
Hammarby sjöstad i Stockholm har byggts med mål att nå hållbar energianvändning 
genom förnybar energi och energisnåla hus. En ambition var att bli ett internationellt 
föredöme avseende miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring 
av de boendes beteende som strategier för att nå målen. Kommunen ställde energikrav 
med målet ”dubbelt så bra” som byggherrar och energibolag fi ck söka nya lösningar för 
att nå. Erfarenheterna är inte odelat positiva genom att livscykelperspektivet inte alltid 
prioriterats av marknadsskäl, och att individuell elmätning i allmänhet valts bort. En 
del hushåll har haft problem med bristande värmekomfort beroende på korta byggtider, 
byggslarv och bristande kompetens i bygg- och bostadsbolagen.38

Passivhuset är ett hus utan radiatorsystem där värmeförlusterna är så små, att 
friskluften kan användas som värmesystem. Extrakostnaderna för bättre isolering och 
värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader på sikt beroende på utvecklingen av 
energipriserna. Det är på sikt ett bostadsalternativ som kan minimera energiförbrukning 
och klimatpåverkan. 

Energikrav för så kallade passivhus är maximalt tillförd energi för klimatzon söder 45 
kWh och för klimatzon norr 55 kWh per kvadratmeter och år. Passivhus är alltså ungefär 
dubbelt så bra som normala nybyggda småhus och tre gånger så energieffektiva som 
normala nybyggda fl erbostadshus. Jämfört med miljonprogrammets fl erbostadshus är 
passivhus nästan fyra gånger energieffektivare. Eftersom miljonprogrammets bostäder 
står inför omfattande renoveringsbehov under de närmaste decennierna är denna grupp 
av särskilt intresse.

37 Piska och morot, Boverkets utredning om styrmedel för energieffekti-
visering i Byggnader 2005.

38 Green, Anna, Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering: Från 
visioner till uppföljning av Hammarby sjöstad och Västra hamnen, 
avhandling Linköpings Universitet 2006.
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Passivhuskonceptet kan användas vid nyproduktion och vid ombyggnad. Om upprust-
ningen av miljonprogrammet och andra bostäder byggda under perioden 1961–1980 
kombineras med att byggnaderna görs mer energieffektiva kan åtgärderna även bli mer 
kostnadseffektiva. Ett exempel är det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem som byggt 
om fl erbostadshus i bostadsområdet Brogården som består av lamellhus i tre våningar 
från miljonprogrammet till energisnåla passivhus. Bostadsbolaget beslutade sig för att 
göra Brogården extremt energisnålt när man ändå rustade upp husen. När området är 
klart kommer husen att uppfylla den nya svenska defi nitionen för passivhus, hus som är 
så isolerade att de inte behöver traditionellt uppvärmningssystem. Lägenheterna får vär-
meväxlare som ska återvinna 85 procent av energin i ventilationsluften. Tillskottsvärme 
under vintern ska komma från biobränsleeldad fjärrvärme.

Ombyggnaden innefattar fasadbyte och en rad standardhöjande åtgärder. Kostnaden 
för energieffektiviseringen är beräknad till mindre än 15 procent av den totala ombygg-
nadskostnaden och beräknas vara återbetald på 5–10 år. Den beräknas alltså vara såväl 
företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsam. Efter renoveringen kommer 
husen att hyressättas som nyproduktion, vilket innebär att intäkterna ökar. En slutsats 
av erfarenheterna från Alingsås är att om en energieffektiviserande ombyggnad av ett 
miljonprogramområde förutsätter kostnader som kan jämföras med nyproduktion borde 
rivning och nybyggnad kunna ses som ett realistiskt alternativ, i varje fall om också andra 
fördelar kan nås på det sättet.

Styrmedel för energieffektivisering
Byggregler
Vid nybyggnad regleras byggnadernas energiegenskaper bäst med byggregler. Bygg-
nadslagstiftningen formulerar med PBL och olika förordningar för byggsektorn samhäl-
lets krav på energihushållning och byggnaders utsläpp till omgivningen vid nybyggnad, 
tillbyggnad, annan ändring och underhåll.39 I Boverkets byggregler (BBR) fi nns tillämp-
ningsföreskrifter vid nybyggnad och tillbyggnad.40 Vad gäller energianvändningen så gäl-
ler rent generellt att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 
genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning. Reglerna innehåller bl.a. specifi ka krav på byggnadens energianvändning. 

Krav på energieffektivitet har funnits i Sverige åtminstone sedan 1946. Fram till 1975 
ställdes krav på högsta tillåtna värmegenomsläpplighet hos klimatskärmens olika delar.41 
Efter energikrisen på 70-talet skärptes energikraven i byggnormen från 1976. I vissa fall 
halverades tillåten värmegenomsläpplighet i vanliga bostadshus. 

39 PBL, Plan- och bygglag (1987:10), PBF, Plan- och byggförordning 
(1987:383), BVL, Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m. och BVF, Förordning (1994:1215) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

40 Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändring till och med. 
2006:13,

41 Klimatskärmen avser en byggnads ytterväggar, fönster och dörrar 
samt tak.
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Byggreglerna är samhällets minimikrav, men uppfattas ofta som maximikrav. Vid ny-
byggnad behöver styrmedel därför tas fram som stimulerar mer energieffektivt byggande 
än byggreglerna föreskriver. I dag är det sällan kortsiktigt företagsekonomiskt lönsamt 
att bygga mer energieffektivt än vad BBR-kraven föreskriver. Dock förefaller det inte 
vara omöjligt att uppnå såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska vinster med 
lägre energibehov på längre sikt. Boverket har föreslagit ekonomiska incitament för att 
stimulera byggandet av så kallade passivhus eller minienergihus.

Energideklaration
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv från 2002 om byggnaders energiprestan-
da, så ska medlemsstaterna se till att ett energicertifi kat görs tillgängligt för ägaren eller 
att ägaren gör ett sådant certifi kat tillgängligt för den presumtive köparen eller hyres-
gästen i respektive fall, när byggnaden byggs, säljs eller hyrs ut.42 I och med lagen om 
energideklaration för byggnader, som trädde i kraft 2006, så har införlivandet av detta 
direktiv i Sverige påbörjats. När byggnader energideklareras ges samtidigt förslag på fri-
villiga, kostnadseffektiva åtgärder som kan förbättra byggnaden på dessa områden, utan 
att negativt påverka inomhusmiljön. 

Informella styrmedel
Olika initiativ syftar till att genom information och frivilliga överenskommelser minska 
energianvändningen i bebyggelsen. Byggsektorns kretsloppsråd utarbetar till exempel 
miljöprogram för att initiera, stödja och följa upp utvecklingen av en hållbar byggd miljö. 
Företag, kommuner och regeringen har tillsammans i Bygga-Bo-dialogen formulerat ett 
antal mål och skrivit under en överenskommelse om konkreta insatser. Energialliansen 
för bebyggelse syftar till att öka beställarsamverkan mellan fastighetsägare, byggherrar 
och förvaltare. Många kommuner har egna energirådgivare som svarar kostnadsfritt på 
frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bi-
drag på energiområdet och mycket annat. Under 2007 genomförde Energimyndigheten, 
Boverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket gemensamt kampanjen ”Bli energis-
mart”, som riktas till allmänheten och till fastighetsägare, men informerar om allt från 
lämpliga uppvärmningssystem för villor till vilka hushållsapparater som är energisnålast. 
Handel med utsläppsrätter är också ett styrmedel som bidrar till uppfyllelse av energi-
målet, även om det primära syftet är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Ekonomiska styrmedel 
Åtgärder som syftar till energieffektivisering bör vara samhällsekonomiskt och privat-
ekonomiskt kostnadseffektiva. Då fi nns normalt inga hinder för att genomföra dem. Ofta 
har dock fastighetsägare inte tillräcklig kunskap om lönsamheten varför information 
behövs. Energiåtgärder som är privatekonomiskt olönsamma men samhällsekonomiskt 
lönsamma kommer fastighetsägarna inte att genomföra utan ekonomiska incitament. Att 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 decem-
ber 2002 om byggnaders energiprestanda.
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kombinera ekonomiskt stöd med information är därför i många fall en bra lösning för att 
nå ut till och påverka fastighetsägarna.

De ekonomiska styrmedel för energihushållning i bostäder som för närvarande är 
aktuella är energi- och koldioxidskatt, stöd för installation av biobränsleuppvärmning i 
nybyggda småhus och för installation av energieffektiva fönster i befi ntliga småhus, stöd 
till energieffektivisering i offentliga lokaler, stöd för konvertering från direktverkande 
elvärme till fjärrvärme, biobränsle, berg-,jord- eller sjövärmepump samt solvärme- och 
solcellsbidrag.

Energi- och koldioxidskatterna är kostnadseffektiva, och har haft stor effekt. Kost-
nadseffektiviteten för att uppnå utsläppseffekter är lägre med bidrag än med skatter och 
bidrag bör därmed inte ses som en förstahandslösning. Stödet för att öka konvertering 
från olja påverkar troligen omställningstakten men knappast omfattningen på längre 
sikt. När åtgärder är företagsekonomiskt lönsamma borde de genomföras utan stöd sett 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Under en följd av år har bostadsbyggandet i länet dominerats av bostadsrätter. 
Byggföretagen bygger då bostäderna men har inte ansvar för förvaltning och drift på 
lång sikt. Därmed saknas tydliga incitament för att verka för en billigare förvaltning med 
lägre drifts- och energikostnader i det långsiktiga perspektivet. Byggföretagen behöver 
stimuleras att ta ett större ansvar för de långsiktiga kostnaderna under bostadens hela 
livslängd.

Boverket har bland annat föreslagit ett ekonomiskt stöd till dem som bygger bättre än 
vad som följer av byggreglerna samt att nya bostäder ska förses med system för indivi-
duell mätning av värme och varmvatten. Boverket har vidare föreslagit fortsatt ekono-
miskt stöd till hushåll som konverterar från eluppvärmning till förnybara energikällor. 
För befi ntliga byggnader behövs information om olika uppvärmningsformer och andra 
energieffektiviserande åtgärder. 
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Hinder för bostadsförsörjningen

Kommunerna har huvudansvaret
Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd och för 
kommunernas möjligheter att utvecklas. Tidigare gällde en lag som relativt detaljerat 
reglerade kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Sedan den upphävdes 1993 var 
kommunernas ansvar oreglerat fram till och med år 2000. Från och med 1 januari 2001 
gäller den nuvarande lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Lagen 
innebär att varje kommun ska ha en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet 
och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas. 

Enligt bostadsförsörjningslagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så 
att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Ansvaret omfattar inte bara bostäderna i sig 
utan också boendemiljön, och det handlar inte bara om nyproduktion utan också om insat-
ser i de befi ntliga bostadsområdena. Inte minst integrationsfrågorna har fått stor bety-
delse. Kommunens ansvar gäller vidare alla invånares behov av bostäder där vissa grupper 
behöver uppmärksammas särskilt, till exempel äldre, funktionshindrade och ungdomar. 

Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod anta ”riktlinjer för bostads-
försörjningen”. Hur kommunerna i övrigt ska bedriva sin bostadsförsörjningsplanering 
och vad planeringen ska omfatta, regleras inte närmare.

I Stockholmsregionen där många kommuner utgör en gemensam arbets- och bostads-
marknad krävs det normalt också ett regionalt perspektiv på boendefrågorna. När det 
behövs ska kommunerna samråda med andra berörda kommuner. Också när det gäller 
bostadsförmedling ska man om det behövs samarbeta med grannkommunerna. 

Länsstyrelsen har enligt bostadsförsörjningslagen en viktig roll när det gäller att ge 
en överblick över bostadsmarknadsläget i länet och att verka för mellankommunalt sam-
arbete. Landstingets roll som regionplaneorgan behandlas inte i bostadsförsörjningsla-
gen. Regionplaneorganet ansvarar enligt PBL för den regionala samordningen och ska 
generellt lämna underlag om regionala frågor för kommuner och statliga myndigheters 
planering. Stockholmsregionens långsiktiga bostadsförsörjning ingår i det regionala 
samordningsansvaret. 

Boverket gör på nationell nivå analyser och prognoser om utvecklingen på bostads-
marknaden. Varje år gör Boverket en bostadsmarknadsenkät till samtliga kommuner. 
Boverket sammanställer också uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden 
utvecklas i landet och redovisar en byggprognos, samt utreder det långsiktiga behovet av 
bostäder.

Allmännyttan
En del i den sociala bostadspolitiken som i huvudsak växte fram efter 1945 var uppbyg-
gandet av stora kommunala, så kallade allmännyttiga bostadsföretag. De kom, särskilt 
under 1960- och 1970-talen, att svara för en betydande del av hyreslägenheterna i regio-
nen. Med ett allmännyttigt bostadsföretag avses ett aktiebolag, en ekonomisk förening 
eller en stiftelse som drivs utan vinstsyfte och som i sin verksamhet huvudsakligen förval-
tar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och som har godkänts som 
ett allmännyttigt bostadsföretag. Med kommunalt bostadsföretag avses ett allmännyttigt 
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bostadsföretag som en kommun har det bestämmande infl ytandet över. Nästan alla 
allmännyttiga bostadsföretag är kommunala. Det fi nns bara en handfull privata allmän-
nyttiga bostadsföretag.

Den svenska modellen med allmännyttiga bostadsföretag som konkurrerar på samma 
marknader och på i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare har  betecknats 
som en social hyresmarknad. Modellen skiljer sig från den variant som är gängse i 
många andra länder, där samhället främjar bostäder för vissa, ekonomiskt svaga eller i 
övrigt utsatta grupper, så kallade sociala bostäder. Den sistnämnda modellen kan sägas 
ha förekommit i Sverige under 1930-talet i form av de s.k. barnrikehusen. Denna linje 
övergavs dock efter andra världskriget till förmån för uppbyggnaden av allmännyttiga 
bostadsföretag.

Det fi nns skillnader mellan dessa två bostadsstrategier för den sociala utvecklingen. 
Förekomsten av sociala bostäder leder till att resurssvaga grupper samlas i vissa delar av 
bostadsbeståndet – i vissa områden och vissa bostadsföretag. Även om bostäderna är av 
god kvalitet och innebär en god miljö för berörda hushåll blir följden dels en stigmatise-
ring av dessa hyresgäster, dels att den sociala segregationen ökar. Strategin med allmän-
nyttiga bostadsföretag som tillhandahåller goda bostäder för alla, oavsett inkomst eller 
andra särskilda behov, innebär att också de sämst ställda får möjlighet att på hela hyres-
marknaden efterfråga en bostad av god kvalitet till rimlig hyra. Men inte heller denna 
strategi har kunnat undvika att resurssvaga grupper samlas i vissa bostadsområden. 

De allmännyttiga bostadsföretagen har ifrågasatts men inte avskaffats. En utredning 
om allmännyttans villkor har nyligen lagts fram. En viktig fråga är hur det svenska syste-
met ska anpassas för att vara förenligt med EG-rättens regler om konkurrens och stats-
stöd. EG kräver att eventuella statsstöd riktas till särskilda grupper av boende eller att det 
fi nns andra tydliga skäl för att inte konkurrensen ska snedvridas. Utredningen arbetar 
med två huvudalternativ – affärsmässiga kommunala bostadsföretag eller självkostnads-
styrda kommunala bostadsföretag. Utredningen föreslår att den hyresnormerande rollen 
avskaffas. En möjlighet är att inkomstgränser sätts upp för att hyra de kommunalägda 
bostäderna. De övergår då till en form av sociala bostäder.

Vid perioder av överskott på bostadsmarknaden, till exempel under 1970- och 1990-
talen har det framförallt varit inom det allmännyttiga bostadsbeståndet som vakanserna 
har uppstått. Allmännyttan har haft många lägenheter i mindre attraktiva bostads-
områden. Förutom att detta har drivit på segregationstendenserna har det inneburit 
ekonomiska svårigheter för vissa bostadsföretag. Genom förändringar under 1990-talet 
har villkoren för låne- och skatteregler ändrats så att det inte fi nns några ekonomiska 
fördelar för de allmännyttiga företagen jämfört med privata bostadsföretag. 

I Stockholmsregionen har få allmännyttiga lägenheter rivits som en följd av vikande 
efterfrågan, eftersom den långsiktiga tillväxten bidragit till efterfrågan på sikt. Däre-
mot har allmännyttans bestånd påverkats av utförsäljningar till privata bostadsföretag 
eller till bostadsrättsföreningar. Allmännyttans andel har också minskat genom att 
förhållandevis få nya lägenheter har byggts under den senaste tioårsperioden. De socio-
ekonomiska skillnaderna mellan dem som bor i allmännyttiga bostäder och övriga delar 
av beståndet har ökat.
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Inte heller har hyresregleringen avskaffats. Även om hyresregleringen fi nns kvar fi nns 
tendenser till en större marknadsanpassning av hyresnivåerna inom ramen för det så 
kallade bruksvärdessystemet. 

Bostadsbyggandets fi nansiering
Det har konstaterats att utvecklingen i regionen hämmas av kapacitetsbrister inom tre 
områden; transportsystemet, bostadsförsörjningen och utbildningssystemet. I samråds-
förslaget läggs ett antal förslag som syftar till att råda bot på denna situation. Alla dessa 
förslag kräver dock en kraftigt ökad allokering av resurser för att kunna genomföras. 
Investeringsvolymen för nybyggnad av bostäder behöver ligga på en fortsatt hög nivå 
samtidigt som ökade resurser tillförs bostadssektorn för att klara det växande underhålls-
behovet, och behovet att ställa om bostadsbeståndet för bättre energihushållning. Detta 
behöver dessutom ske samtidigt som även andra sektorer ställer krav på ökade investe-
ringsnivåer, framförallt transportsektorn och utbildningssektorn. Om detta inte sker 
riskerar regionen att inte kunna nå sin fulla tillväxtpotential och minska sin klimatpåver-
kan. 

Regional och kommunal planering
För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt krävs att varje 
kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. Att staten har ansvar 
för vissa av hindren för byggande får inte hindra regionen att ta ett gemensamt ansvar 
och agera för att höja nivån på bostadsbyggandet och för att förbättra bostadsmarkna-
dens funktionssätt. Att kommunerna har en god mark- och planberedskap är särskilt 
viktigt. Det är angeläget att kommunerna kan planera för ett bostadsbyggande som når 
upp till det högre tillväxtscenariot i den regionala utvecklingsplanen. 

Den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen bör i högre grad kopplas till 
kommunernas översiktsplanering och investeringsplanering. Planering av bebyggelse 
och infrastruktur kan då samordnas. Det är angeläget att bostadsplaneringen blir regel-
bunden och att den kopplas till genomförande. Både generella bostadsbehov och behov 
för särskilda grupper - äldre, handikappade, studenter och grupper som av andra skäl har 
svårt att fi nna bostad på vanligt sätt – bör behandlas. 

Det är avgörande för utvecklingen i regionen att regionens delmarknader är balanse-
rade och varierade. Därmed kan hushåll byta bostad inom sitt område när t ex livs-
situationen förändras. Ett kunskapsunderlag om utvecklingen på bostadsmarknaden 
regionalt och delregionalt kan vara till stöd för bättre fungerande bostadsmarknader och 
bidra till att bostadsbeståndet på regionens olika delmarknader blir tillräckligt varierat 
när det gäller fördelningen av bostäder i olika upplåtelseformer och av olika storlek. 

På regional nivå samverkar Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafi k-
kontoret, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms stad i syfte att i samverkan 
med olika aktörer i länet främja bostadsbyggandet bland annat genom att ta fram kun-
skapsunderlag om bostadsmarknaden i länet och genom att erbjuda en arena för dialog 
mellan olika parter som är engagerade i bostadsförsörjningen. Ett program som ger en 



120 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen

samlad bild av hur trafi k- och bostadsåtgärder leder till tillväxt i länet har godkänts som 
en del av det Regionala tillväxtprogrammet. En mötesplats mellan bygg- och bostads-
företag och det offentliga för att diskutera förutsättningarna för bostadsbyggandet i 
regionen har initierats med syfte att skapa en samsyn i regionen om förutsättningar och 
problem knutna till bostadsbyggandet och förvaltningen av det befi ntliga bostadsbestån-
det. 

Planprocess bromsar utvecklingen
Många bostadsprojekt försenas och fördyras till följd av en utdragen planprocess. För 
att öka bostadsbyggandet, öka konkurrensen och begränsa kostnaderna behöver plan-
processen göras smidigare. Många kommuner har effektiviserat planprocessen, men ett 
problem är ofta brist på erfarna planhandläggare i kommuner och konsultföretag för att 
handlägga komplicerade planärenden. Utbildningen av planerare behöver öka. Offent-
liga och privata aktörer behöver samverka bättre för att kunna medverka till att minska 
eventuella hinder för en smidig plan- och byggprocess.

Ett annat stort hinder är de många överklaganden som drabbar detaljplaner för 
bostäder särskilt i vissa kommuner. Även om rätten att överklaga ett beslut måste fi nnas, 
får överklaganden oftast bara effekten att fördröja och fördyra projekten. Kostnaden be-
lastar ytterst bostadskonsumenterna. Konkurrensen minskar om mindre byggherrar och 
entreprenörer avstår från att engagera sig i bostadsprojekt på grund av planprocessen. 
Större företag kan gardera sig med fl era parallella projekt för att garantera ett jämnt fl öde 
av nya byggbara projekt, något som inte alltid är ekonomiskt möjligt för de mindre.

Planprocessen kan förbättras om tids- och kostnadsaspekter beaktas i PBL, så att 
hanteringen av överklagandeärenden påskyndas, med en begränsning av sakägarkretsen 
och med en förenklad instansordning.

Minskande andel hyreslägenheter
En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, efter-
som olika typer av hushåll har olika behov, och behoven dessutom växlar över tiden. 
Hyresrätten har genom avsaknaden av krav på kontantinsats en särskild betydelse för att 
möjliggöra den rörlighet som är nödvändig för en fl exibel och dynamisk bostadsmarknad 
och därmed arbetsmarknad. 

Under de senaste femton åren har en mycket kraftig omstrukturering av bostads-
stockens upplåtelseformer skett, dels på grund av att få nya hyresrätter har byggts, dels 
på grund av att hyreslägenheter har omvandlats till bostadsrätter. Åtgärder behövs för 
att stärka hyresrättens roll på bostadsmarknaden i syfte att värna om regionens konkur-
renskraft.
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Allmännyttans förändring
De allmännyttiga bostadsföretagen har ifrågasatts efter EU-inträdet. Offentligt stöd i 
form av direkta subventioner, skattereduceringar eller garantier är inte tillåtet om det ger 
konkurrensfördelar till företag som verkar på samma marknad som icke subventionerade 
företag. Undantag gäller selektivt stöd till socialt utsatta hushåll eller eftersatta regioner. 
Genom förändringar under 1990-talet har villkoren för låne- och skatteregler ändrats så 
att det inte fi nns några ekonomiska fördelar för de allmännyttiga företagen jämfört med 
privata bostadsföretag men modellen har ändå ifrågasatts. 

Den svenska modellen med allmännyttiga bostadsföretag som konkurrerar på samma 
marknader och på i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare skiljer sig från 
vad som är gängse i många andra länder. Där förekommer ofta subventionerade så 
kallade sociala bostäder för ekonomiskt svaga grupper. En central fråga är om allmän-
nyttiga bostadsföretag är förenliga med EG-rättens regler om konkurrens och statsstöd. 
Den hyresnormerande rollen kan dessutom behöva avskaffas. Även om hyresregleringen 
fi nns kvar kan en större marknadsanpassning av hyresnivåerna komma att ske inom 
ramen för det så kallade bruksvärdessystemet. De eventuella förändringar som behöver 
genomföras bör anpassas med hänsyn till svaga grupper på bostadsmarknaden och så att 
inte segregationen ökar.

Kapacitetsbrist inom byggsektorn
Byggsektorn ligger på gränsen till fullt kapacitetsutnyttjande. Även brist på byggmaterial 
kan leda till leveranssvårigheter och fördröjningar. Konkurrensen inom olika delar av 
byggsektorn behöver öka genom att fl er mindre företag och fl er utländska företag deltar 
i bostadsbyggandet. Om bostadsbyggandet ska hållas på en hög nivå samtidigt som 
ombyggnadsverksamheten ökar, nya infrastrukturprojekt kommer igång och byggandet 
av kontor och köpcentra fortsätter fi nns det risk för brist på arbetskraft av alla yrkeskate-
gorier. Utbildningen av yrkeskunnig byggarbetskraft behöver öka, men det fi nns redan 
rekryteringssvårigheter till sektorn. 

Bostadsbyggande och infrastruktur
För att möjliggöra det bostadsbyggande som är nödvändigt för regionens långsiktiga 
tillväxt behöver investeringarna i ny infrastruktur öka jämfört med tidigare. En nödvän-
dig förutsättning för att bostadsbyggandet ska ligga på en tillräckligt hög nivå i regionen 
även på lång sikt är att transportinfrastrukturen byggs ut till snabbt växande regiondelar. 
Kopplingen till ny infrastruktur är i vissa fall helt avgörande för tillkomsten av bostads-
områden. 

Planeringen av utbyggnaden av transportinfrastrukturen och bostadsbyggandet sker i 
separata processer av olika huvudmän med olika tidshorisonter och med delvis olika mål, 
vilket försvårar samplaneringen av bostäder och infrastruktur. Det är viktigt att kopp-
lingen mellan infrastruktur och bostäder tydligt belyses i de transportpolitiska målen och 
i direktiven för infrastrukturplaneringen.
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Minska hinder för bostadsbyggandet
Eftersom bostadsbyggandet i stort sett ligger på den nivå som behöver hållas även på lång 
sikt är det inte samma behov som för några år sedan att öka nyproduktionen. Utmaning-
en är snarare att behålla den på nuvarande nivå, samtidigt som andra behov tillkommer 
– att bygga kontor, köpcentra, infrastruktur och att öka ombyggnadstakten till det dubbla 
eller tredubbla.

Bostadsbyggande och infrastruktur
Sambandet mellan ny infrastruktur och bostadsbyggande har blivit mer uppmärksammat 
på senare år. För att möjliggöra det bostadsbyggande som är nödvändigt för regionens 
långsiktiga tillväxt behöver investeringarna i ny infrastruktur öka jämfört med tidigare. 

En nödvändig förutsättning för att bostadsbyggandet ska ligga på en tillräckligt hög 
nivå i regionen även på lång sikt är att transportinfrastrukturen byggs ut till snabbt 
växande regiondelar. Det gäller till exempel nordostsektorn och Nacka– Värmdösektorn, 
vilka båda i stort sett saknar kapacitetsstarka kollektivtrafi ksystem – järnväg och 
 tunnel bana - som fi nns i fl ertalet andra delar av regionen. Det gäller även infrastruktur-
satsningar i den centrala delen av regionen, i första hand Citybanan, som kommer att 
öka kapaciteten på järnvägssystemet i hela östra Mellansverige. Men även vägprojekt 
som Norra Länken har stor betydelse för bostadsbyggandet på Norra Stationsområdet, i 
 Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden och för utvecklingen av nordöstra delen av länet.

Kopplingen till ny infrastruktur är i vissa fall helt avgörande för tillkomsten av bo-
stadsområden. En utbyggnad av E18 Hjulsta–Kista är tillsammans med uppgraderade 
trafi kplatser på E18 en viktig förutsättning för Barkarbyfältets utbyggnad och för nya 
bostadsområden i Västerjärva, på Ulriksdalsfältet och i Stora Ursvik. Kapacitetsförstärk-
ning och stationsutbyggnader på Nynäsbanan möjliggör bostadsbyggande i sydost, bland 
annat i den nya stadsdelen Vega i Haninge.

Planeringen av utbyggnaden av transportinfrastrukturen och bostadsbyggandet sker i 
separata processer av olika huvudmän med olika tidshorisonter och med delvis olika mål, 
vilket försvårar samplaneringen av bostäder och infrastruktur. Det är viktigt att kopp-
lingen mellan infrastruktur och bostäder tydligt belyses i de transportpolitiska målen och 
i direktiven för infrastrukturplaneringen. 

Andra hinder för bostadsbyggandet
Eftersom bostadsbyggandet i stort sett ligger på den nivå som behöver hållas även på lång 
sikt är det inte samma behov som för några år sedan att öka nyproduktionen. Utmaning-
en är snarare att behålla den på nuvarande nivå, samtidigt som andra behov tillkommer 
– att bygga kontor, köpcentra, infrastruktur och att öka ombyggnadstakten till det dubbla 
eller tredubbla. Branschen går på högvarv och det går inte att bygga mer med befi ntliga 
resurser. Det är inte heller som för några år sedan bristande efterfrågan som hindrar byg-
gandet från att öka, även om hushållens inkomster kanske inte fortsätter att öka i samma 
takt som tidigare. Många kommuner har kommit långt i arbetet med att effektivisera 
planprocessen.
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Företrädare för byggbranschen pekar på följande faktorer som kan påverka bostadsbyg-
gandet de kommande åren: 
 regelsystem, som ändras alltför ofta och ändrar förutsättningarna för projekten, vilket 

fördyrar och bidrar till den långsiktighet som skulle behövas
 brist på utbildade och erfarna planerare på kommunernas planeringskontor, vilket 

riskerar att försena och komplicera planprocessen
 brist på utbildade inom alla delar av byggbranschen, en brist som kan komma att öka 

de närmaste åren på grund av pensionsavgångar i kombination med att för få ung-
domar söker sig till branschen

 brist på byggmaterial av många slag på grund av högt kapacitetsutnyttjande
 bristande konkurrens med få anbud per upphandling.
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