
HINDERBANA 
FÖR BYGGANDE 

I STOCKHOLM
En rapport från Stockholmgruppen för Tillväxt

APRIL 2014



l2     

STOCKHOLMSGRUPPEN FÖR TILLVÄXT STOCKHOLMSGRUPPEN FÖR TILLVÄXT

HINDERBANA FÖR BYGGANDE I  STOCKHOLM

Stockholmsgruppen för Tillväxt är ett samarbete mellan  
byggföretag, fastighetsägare, Stockholms Byggmästar- 
förening, Stockholms Handelskammare och Fastighets-
ägarna Stockholm. Syftet är att synliggöra alla de 
hinder som finns mot ett ökat byggande av bostäder, 
arbetsplatser och infrastruktur i den snabbt växande 
Stockholmsregionen.

Gruppen skapades under våren 2013 som ett unikt  
samarbete mellan alla de stora byggherrarna i Stockholm 
och ett antal viktiga fastighetsägare. Utgångspunkten 

var att tillväxt i den för Sverige så viktiga Stockholms-
regionen borde vara ett riksintresse att vägas mot andra 
riksintressen. 

Det har varit ett banbrytande arbete där flera faktorer som 
hindrar byggandet har kommit fram. Många är kända 
och diskuterade sedan tidigare, men under arbetets gång 
har det också kommit fram hinder som det aldrig talas 
om och som nu måste bli föremål för åtgärder. En av de 
viktigaste är det dåliga samarbetet mellan byggprocessens 
olika aktörer. 

ETT UNIKT SAMARBETE 
FÖR FLER BOSTÄDER
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Det finns en rädsla från företagens sida att vara alltför 
öppna med kritik mot kommuner och myndigheter. De 
befarar att det skulle kunna straffa sig i form av uteblivna 
markanvisningar och ännu sämre samarbete. Av det skä-
let har vi tvingats att beskriva våra exempel på krångliga 
processer i avidentifierad form. Det, om något, är ett 
tecken på att det krävs krafttag för att åstadkomma ett 
bättre samarbetsklimat mellan kommuner och bygg- 
företag. Inga lagändringar och regelförenklingar i världen 
kommer att hjälpa om inte det sker. 

Denna rapport har utarbetats av Stockholms Handels-
kammare och Fastighetsägarna Stockholm, som ensam-
ma står för innehållet. Men underlaget till rapporten har 
i huvudsak hämtats från vad som framkommit i de tre 
workshops som legat till grund för arbetet. 

 Maria Rankka Billy McCormac
 vd  vd  
S tockholms Handelskammare Fastighetsägarna Stockholm

DE SOM STÅR BAKOM 
STOCKHOLMSGRUPPEN FÖR 
TILLVÄXT ÄR:

Einar Mattsson AB

HSB Bostad AB

Humlegården Fastigheter AB

JM AB

Jernhusen AB

NCC Boende AB

Peab Bostad AB

Riksbyggen AB

Skanska Sverige AB

Veidekke Sverige AB

White Arkitekter AB

Fastighets AB Brostaden

Besqab Projektutveckling

Stockholms Byggmästareförening

Fastighetsägarna Stockholm

Stockholms Handelskammare

”Syftet är att synliggöra alla de 
hinder som finns mot ett ökat 
byggande av bostäder, arbets- 
platser och infrastruktur 
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Besluts- och planprocesserna är 
orimligt långa. Finansieringen är 
svajig. Samtidigt vill alla att spa-
den snabbt ska komma i marken. 
Det visar den här rapporten från 
Stockholmsgruppen för Tillväxt, 
ett unikt samarbete mellan aktö-
rer i bygg- och fastighetssektorn i 
Stockholm. 

När arbetet startade med ett 
inledande seminarium i maj 2013 
vittnade flera av de medverkan-

de byggföretagen om problemen. 
Bostadsministerns statssekreterare, 
Ulf Perbo, deklarerade att insikterna 
finns i Regeringskansliet och att stora 
förändringar är på gång. Men det 
räcker inte, det visade det fortsatta 
arbetet som bedrevs i form av tre 
workshops under hösten 2013. I det 
arbetet medverkade Tillväxtgruppens 
medlemmar tillsammans med arki-
tekter, banker, kommun och lands-
ting. En stor del av materialet i denna 
rapport grundar sig på den informa-
tion och de erfarenheter som kom 
fram i samtalen som fördes mellan 
deltagarna i workshopgrupperna.

Ett av de främsta hindren mot ökat 
byggande som identifierades är det 
bristande samarbetet mellan de olika 
aktörerna. Det är ett problem som 
inga lagändringar kan påverka. Det 
krävs helt nya arbetssätt från läns-
styrelse, kommuner och byggföretag. 

Bristen på bostäder i Stockholmsregionen 
är skriande. Utan nya bostäder ingen till-
växt. Men det gnisslar i samarbetet mellan 
olika intressenter. Det finns en ömsesidig 
misstro mellan myndigheter och byggare. 
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Därför är detta arbete banbrytande. 
Vi har inlett ny och konstruktiv 

dialog mellan dem som på olika sätt 
påverkar vad, var och hur det byggs 
i Stockholmsregionen. Vi kan också 
konstatera att finansieringsfrågor-
na har en helt avgörande betydelse. 
Stockholmsgruppen för Tillväxt har 
på ett revolutionerande sätt satt fingret 
på de avgörande faktorerna för ett ökat 
byggande av såväl hus som infrastruk-
tur i vår region.

Först och främst måste vi klargöra 

varför det är viktigt att Stockholms-
regionen kan fortsätta växa.

Därför måste 
Stockholm fort-
sätta växa
Vi ser en tydlig urbaniseringstrend 
över hela världen. År 2007 passera-
des den gräns när mer än hälften av 
jordens befolkning bor i städer och 

andelen fortstätter att öka. Överallt i 
världen växer stora städer snabbare än 
små. Det är knappast en utveckling 
som kommer att avstanna. 

Stockholm får höga betyg i många 
olika typer av rankningar där städer 
jämförs med varandra när det gäller 
innovationsförmåga, teknikkunnande 
och attraktivitet för företags- 
etableringar. Vi är alltså duktiga på 
att utveckla nya och specialiserade 
produkter. 

Stockholmsregionens historia av 
många olika typer av företag i många 
olika branscher har bäddat för ett 
näringsliv där många olika samarbe-
ten och innovationer uppstår. Att vi 
också har flera framstående utbild-
nings- och forskningsuniversitet 
bidrar naturligtvis till innovations-
kraften i näringslivet. 

I en globaliserad ekonomi blir 
företagen alltmer specialiserade. Med 
världsomspännande konkurrens, 
där enklare tillverkning förläggs till 
länder med låga löner, höjs kraven på 
länder och regioner med höga pro-
duktionskostnader.  I sådana länder 
som Sverige måste varor och tjänster 
bli alltmer specialiserade och unika. 
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Med hela världen som marknad kan 
man alltid hitta sin kundkrets. För 
att företag med nishade produkter 
ska kunna utvecklas fordras att de 
kan hitta den ofta mycket specialise-
rade arbetskraft de behöver. Det är 
bara en stor arbetsmarknad som kan 
tillgodose det behovet. Därför måste 
nischade företag finnas i stora städer. 
I stora städer finns också närheten till 
många andra företag att samarbeta 
och konkurrera med i olika former.

Bostads- 
byggandet  
klarar inte  
befolknings- 
ökningen
De främsta hindren för Stockholms-
regionens fortsatta tillväxt är bristen 
på bostäder och kapacitetproblem på 
vägar och spår. Det senare riskerar att 
dela regionen så att den inte läng-
re fungerar som en sammanhållen 
arbetsmarknad. Då får inte företagen 
tillgång till det stora utbud av arbets-
kraft med olika slags specialistkom-

petens som är skälet till att de vill 
vara etablerade i Stockholm. 

Bristen på bostäder har en 
tydlig tillväxthämmande effekt. 
Handelskammaren har i en under-
sökning i december år 2013 frågat de 
500 mest snabbväxande företagen i 
länet om problemen med att rekrytera 
arbetskraft på grund av bostadsbris-
ten. Nästan en tredjedel av företagen 
uppger att de har sådana svårighe-

ter. Avsaknaden av en fungerande 
hyresbostadsmarknad ställer till stora 
problem för företag som växer snabbt 
och som måste rekrytera arbetskraft 
från andra delar av Sverige eller från 
andra länder. 

TRE HUVUDOMRÅDEN

Bostadsbyggandet i Stockholm har 
inte under det senaste kvartsseklet 
tillnärmelsevis lyckats hålla jäm-
na steg med befolkningsökningen. 
Sedan 1990 har det byggts 122 000 
färre bostäder än vad som skulle ha 
behövts för att försörja den befolk-
ning som tillkommit sedan dess. 
Varför byggs det då inte mer när 
efterfrågan finns? Stockholmsgruppen 
för Tillväxt har identifierat tre huvud- 
områden: beslutsstrukturer och 
samvekansfrågor, planfrågor samt 
finansieringsfrågor. Dessa områden 
har behandlats i var sin workshop 
under hösten 2013. I dessa har,  förut-
om Tillväxtgruppens medlemmar, ett 
antal utvalda specialister från olika 
samhällsfunktioner medverkat.

Workshopledare vid alla tre till-
fällena var Göran Cars, professor i 
samhällsbyggnad vid KTH. Utfallet 
från dessa workshops utgör grunden 
för Tillväxtgruppens arbete med  att 
identifiera problemen och föreslå 
förbättringsåtgärder. n
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En jämförelse mellan befolkningsökningen 
och bostadsbyggandet i Stockholms län.
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WORKSHOP 1:
BESLUTS-

STRUKTURER
OCH 

SAMVERKANS-
FRÅGOR
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Parterna måste 
sluta skylla på 
varandra
Den första workshopen behandlade 
beslutsprocesser och problemen med 
samverkan mellan olika aktörer. 

De viktigaste slutsatserna:
• De olika parterna måste sluta skylla  
 på varandra och i stället inse sina  
 olika roller och söka ett konstruk- 
 tivt samarbete utifrån det.
• Det formella beslutsfattandet   
 i planprocessen borde föregås av   
 informella överläggningar där alla  
 inblandade parter medverkar och  
 där intressekonflikterna klargörs   
 från början. 
• Länsstyrelsen måste komma in   
 på ett tidigt stadium och signalera  

 om något riksintresse är hotat för  
 att den fortsatta processen ska rulla  
 smidigare.
• Beslut som rör infrastrukturplane- 
 ring och bostadsbyggande i tillväxt- 
 regioner bör flyttas från den kom- 
 munala till den regionala nivån. 

Det bristande samarbetet mellan 
de olika parterna i beslutsprocessen 
framhölls som ett av de största hin-
dren mot byggande. Kommunernas 
tjänstemän har ofta egna ambitioner 
som inte stämmer med den politis-
ka viljan. Ofta vill politikerna få in 
många bostäder i ett projekt medan 
tjänstemännen på stadsbyggnads- 
kontoren ser som sin uppgift att hålla 
nere exploateringsgraden. Det händer 
att tjänstemän på olika förvaltningar 
ger olika besked och om vad som 
gäller. En och samma kommun kan 
därmed sända helt motstridiga signa-

ler till byggföretagen i samma ärende. 
Stockholms stadsmuseum nämndes 
också som en part som ofta hindrar 
ombyggnader och utveckling. 

Framför allt anser byggföretagen 
att tjänstemännen inte tycks se det 
som sin uppgift att hantera mål-
konflikter och att hjälpa till att lotsa 
projekten igenom beslutsprocessen. 
Långa handläggningstider på stads-
byggnadskontoren och länsstyrelsen 
är också ett stort problem.

Från tjänstemännens sida har man 
problem med att byggföretagen inte 
ser någon lönsamhet i att bygga i 
många av de områden där det finns 
potential och där kommunen gärna 
vill se kompletteringsbyggande. Det 
handlar framför allt om områden där 
ny bebyggelse kan tillföra stadsbygg-
nadskvalitéer och där det finns goda 
förtätningsmöjligheter.

Ett bättre samspel mellan olika parter skulle minska antalet hinder mot byggande.
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MOTSÄTTNINGAR MELLAN OLIKA 
MYNDIGHETER

Det finns också motsättningar mellan 
olika myndigheter. Det är inte ovan-
ligt att länsstyrelsen går in och ändrar 
i detaljplaner i ett sent skede i pro-
cessen, vilket ofta ställer till problem.  
Länsstyrelsen har ofta fokus på att 
skydda riksintressen, strandskydd och 
naturområden i stället för att bidra 
till att projektet kan genomföras så 
smidigt som möjligt.

Den bristande samordningen 
mellan kommunerna och Trafik-
förvaltningen i landstinget (tidi-
gare SL) är ett annat bekymmer. 
Kommunerna bestämmer var och 
hur det ska byggas men det är inte 
de som betalar den nödvändiga 
infrastrukturen. Det gör framför 
allt landstinget genom att de står för 
kollektivtrafikförsörjningen.  

Infrastruktur är en viktig förut-
sättning för byggande av bostäder 
och arbetsplatser. Det krävs en 
kontinuerlig utbyggnad. Det måste 
till andra finansieringsformer än 
biljettintäkter för att kunna bygga ut 
tunnelbanenätet. 

Det krävs att staten bidrar i större 
omfattning. Men det borde också 
finnas möjligheter att finansiera en 
del genom högre fastighetsvärden vid 
nyexploatering.

HAR INGEN MYNDIGHET DET ÖVER-
GRIPANDE ANSVARET?

Den regionala planeringen är brist-
fällig. Ingen myndighet har det 
övergripande ansvaret för regionens 
bostadsbyggande och infrastruktur. 
Genom det kommunala planmono-
polet går det inte att tvinga någon 
kommun, vare sig att planera för 
bostadsbebyggelse eller att ta hand 
om depåer och avfallsanläggningar.

Det behövs också bättre metoder 
för att hantera konflikterna med all-
mänheten vid kompletteringsbyggan-
de i befintliga miljöer. Även här borde 
förhandlingar kunna användas i 
större utsträckning. Men det är också 
ett lagstiftningsproblem. Kostnaden 
för att beakta ett särintresse borde 
synliggöras. n

DELTAGARE
WORKSHOP1:  
Beslutsstrukturer och samverkansfrågor 

Göran Cars, workshopledare, 
professor i stadsplanering, KTH

Jesper Ackinger, COO, 
Stockholm Business Region Development

Bo Bergman, avdelningschef planavdelningen,
Stockholms stadsbyggnadskontor

Gunilla Glantz, biträdande avdelningschef, 
Strategisk utveckling, Trafikförvaltningen, SLL

Anna Haag, projektutvecklare, JM Bostad

Peter Lind, fastighetschef, 
Humlegården Fastigheter AB

Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör, 
Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Marcus Nordlund, projektutvecklare, JM AB

Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson AB

Lotta Andersson, projektledare, 
Stockholms Handelskammare

Marianne Andrée, kommunikationsstrateg, 
Stockholms Handelskammare

Per Forsling, utvecklingschef, 
Fastighetsägarna Stockholm

Henrik Tufvesson, chef analys och policy, 
Fastighetsägarna Stockholm

Den bristande samordningen mellan kommunerna och Trafikfövaltningen är ett bekymmer.

     
 F

ot
o:

 Is
to

ck



l10     HINDERBANA FÖR BYGGANDE I  STOCKHOLM

WORKSHOP 1

”När det gäller 
byggandet av 
infrastruktur 
är samord-
ningen mellan 
kommunerna 
ett problem, 
till exempel 
vill ingen 
kommun ha 
depåer. Trafik-
förvaltningen 
får alltid ett 
”kärr eller ett 
berg” vilket 
fördyrar byg-
gandet.”

Gunilla Glantz 
Trafikförvaltningen, SLL

”Vi måste få upp infrastrukturen 
på bordet.”

Jesper Ackinger
Stockholm Business 

Region Development

”Finns det nå-
gon alternativ 
kalkyl på att 
inte bygga ut 
kollektivtrafi-
ken?”

Peter Lind 
Humlegården Fastigheter AB

”Det är mycket 
bra att även vi 
får vara med 
när näringsli-
vet diskuterar 
problemen 
med bostads-
byggandet.”

Susanne Lindh 
Stadsbyggnadskontoret

i Stockholm
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”Man kan frå-
ga sig vad det 
blir för kon-
sekvenser av 
att beakta ett 
särintresse? 
Är det en rim-
lig kostnad? 
Det blir lättare 
för politikerna 
att sätta ner 
foten om man 
räknar på det 
sättet”

Stefan Ränk
Einar Mattsson AB

”Jag saknar 
att vi inte gör 
utvärderingar 
tillsammans 
med byggher-
rarna efteråt.”

Bo Bergman 
Stadsbyggnadskontoret

i Stockholm

”Varför är re-
gional plane-
ring så svårt 
i just Stock-
holms län?”

Marcus Nordlund 
JM AB 

”Det är otyd-
liga roller och 
dålig samord-
ning mellan 
trafikkontoret 
och exploate-
ringskontoret i 
staden.”

Anna Haag 
JM Bostad
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WORKSHOP 2:
PLANFRÅGOR
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Det tar för lång 
tid från idé till 
handling
Ett återkommande tema rörde pla-
neringsprocessen och de brister som 
den är behäftad med. 

De viktigaste slutsatserna:
• Utvärderingar måste göras efter  

avslutade projekt, vad gick 
bra och vad gick mindre bra? 
Erfarenheterna ska användas i nya 
projekt.

• Tjänstemännen borde inse att de 
är satta att lotsa projekten genom 
beslutsprocessen och att bevaka 
att lagar och regler följs, inte ha 
egna dagordningar eller principer. 
Kommunen måste tala med en 
röst.

• Kommunen borde vara med och 
dela på den ekonomiska risken i 
projekten för att tjänstemännen 
ska ha incitament att göra allt för 
en snabb och smidig process.

• Statliga myndigheter ska inte 
överklaga varandras beslut. Även 
staten måste vara samordnad med 
sig själv.

• Det krävs bättre sätt att hantera 
konflikter och genomföra samråd 
med de boende vid byggande i 
redan bebyggda miljöer. 

• Andelen överklaganden måste 
begränsas, bland annat genom att 
införa en avgift för överklagan och 
att utveckla metoder för att ersätta 
dem som drabbas av intrång och 
försämringar på grund av ny 
bebyggelse.

Bostads- och arbetsmarknaderna 
har vuxit och människor rör sig i 
mycket större utsträckning över 
kommungränserna. Det innebär att 
kommunerna som administrativt 
område för den fysiska planeringen 
blir alltför begränsade. Det medför 
också en free rider-mentalitet hos en 
del kommuner i Stockholmsområdet. 
Med planmonopolet som vapen kan 
kommunerna förhindra att sam-

hälleligt angelägna investeringar 
kommer till stånd.

EN MÄNGD KRAV

Det är inte ovanligt att tidsspannet 
från första idé om ett bostadsprojekt 
tills dess att byggnaden står klar 
överskrider tio år. Det beror delvis 
på att såväl samordningen mellan 
olika faser som mellan olika aktö-
rer är bristfällig. Den som bygger 
kommer att möta en mängd krav 
under processens gång, vilka leder 
till ökad tidsåtgång och fördyrning 
av projektet. Men självklart medför 
även själva planprocessen, de många 
olika stegen, kraven på samråd och 
överklaganden, att processen tar tid 
även om den handläggs föredömligt.

Det finns starka skäl att omvärdera 
och utveckla planerarrollen. Den bör 
inte inskränkas till planförfattarens. 
Minst lika viktigt är att ta rollen att 
sammanväga olika intressen och att 
föra dialogen med aktörerna i det 
aktuella projektet. Kommunerna 
och byggherrarna behöver möta 
varandra på ett bättre sätt än i dag.  
Handläggare och byggherrar bör 
göra en gemensam utvärdering av 
avslutade projekt för att kunna öka 
kunskaperna och förbättra arbetet i 
framtiden. 

BRISTANDE RESURSER

Flera av workshopdeltagarna vitt-
nade om bristande aktivitet från 
kommunens sida. Det tar alltför lång 
tid från idé till handling. Fasen från 
idé till markanvisning behöver snab-
bas upp. Många projekt kan få vänta 
orimligt lång tid från markanvisning 
tills att man får en planhandläggare. 
Bristande resurser på stadsbyggnads-
kontoren samt att många handlägga-
re är unga och oerfarna verkar vara 
ett vanligt problem. 

I Stockholms stad är problemet 
med bristande samordning mellan 
förvaltningarna störst. Det är vanligt 
att kommunen styr detaljer utan att 
vara tydlig med helheten. Staden 
skulle behöva arbeta mer strukturerat 
med den övergripande planeringen 
och markutvecklingen. 
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SÄTT ETT GEMENSAMT MÅL

Många av problemen i planerings-
processen skulle kunna hanteras om 
arbetet inleddes med ett gemensamt 
möte med alla inblandade i processen. 
Då skulle aktörerna kunna sätta ett 
gemensamt mål och identifiera kon-
fliktpunkterna på ett tidigt stadium. 
Om stadsbyggnadskontoret tidigt i 
processen kunde utmana byggföre-
tagen att bygga med viss kvalité och 
för vissa målgrupper är det lättare att 
svara upp mot det än om kommu-
nen lägger sig i detaljer och missar 
helheten. Handläggarrollen bör 
förändras så att uppdraget att lotsa 
projektet igenom beslutsapparaten 
blir tydligare.

Begreppet ”hållbarhet” har fått ett 
starkt genomslag i svenskt samhälls-
byggande. Kommunerna har svårt 
att hantera och sammanväga de tre 
dimensionerna av hållbarhet (eko-
nomisk, social och ekologisk). Den 
ekologiska dimensionen ges tyngd 
och får ett starkt genomslag. Den 
sociala är ofta vagt uttryckt och väger 
lätt. Den ekonomiska lyser ofta helt 
med sin frånvaro. Flera av deltagara i 
workshopen efterlyste också ett delat 

risktagande. Det vill säga 
att även kommunen är 
med och delar på den 
ekonomiska risken 
för att ett projekt 
blir för dyrt eller 
försenat. Då finns 
incitament för alla 
inblandade att göra 
sitt bästa för att för-
verkliga projektet samt 
hålla tidsplan och budget.

LÄNSSTYRELSEN KOMMER IN SENT

Ytterligare en faktor som komplicerar 
planeringsprocessen är länsstyrelsens 
sätt att arbeta för att säkerställa att 
inte nationella intressen hotas av den 
lokala planeringen. Mycket sam-
stämmigt framförs kritik mot formen 
för länsstyrelsens deltagande i den 
lokala planeringen. Länsstyrelsens 
synpunkter kommer ofta in för sent, 
inte sällan först i det skede när ett 
förslag till detaljplan föreligger. 
Synpunkterna leder då ofta till att 
processen måste backas och att 
resurser i form av arbete och tid går 
förlorade. Länsstyrelsens i dag ofta 
reaktiva roll måste ersättas med en 

proaktiv. Länsstyrelsen måste 
också tidigt i processen 

väga samman de olika 
nationella intressen 
som man har att 
bevaka.

ALLA DETALJPLANER 
ÖVERKLAGAS 

Det händer att olika 
statliga myndigheter 

överklagar varandras beslut. 
Sammanvägning mellan olika statliga 
intressen måste i stället göras i tidiga 
skeden.

Överklaganden är i ett stort 
problem i Stockholmsregionen. 
Nästan alla detaljplaner överklagas. 
Detaljplaner och bygglov kan överkla-
gas i flera olika instanser. Ett beslut 
om byggande kan också överklagas 
med stöd av olika lagstiftningskom-
plex. Alla exploateringar bygger på 
en kalkyl baserad på efterfrågan, 
kostnader och intäkter. Osäkerhet 
om tidshorisonten för hur snabbt ett 
projekt kan komma i gång skapar 
naturligtvis sämre förutsättningar för 
ett beslut om byggande.  Av detta skäl 
är det angeläget att snabba på pla-

Det krävs 
lättnader i 

regelverket för 
att öka bostads-

byggandet
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neringsprocessen och minska tidsut-
dräkten på grund av överklaganden. 
Vid workshopen framfördes förslag 
att kompensera dem som drabbas 
av planskador, till exempel i form av 
förstörd utsikt, för att undvika över-
klaganden. Ett annat förslag var att 
det skulle kosta att överklaga. Finland 
har sådana regler. Det handlar om 
låga summor, men motverkar ändå 
slentrianöverklaganden.

KRAVEN PÅ TILLGÄNGLIGHET GER 
ORIMLIGT HÖGA KOSTNADER

De, ofta långtgående, krav som 
ställs upp i plan- och bygglagen och 
miljöbalken när det gäller buller, 
partiklar och tillgänglighet för 
funktionshindrade tillsammans med 
kommunernas egna krav, t.ex. när 
det gäller energieffektivitet och antal 
parkeringsplatser, medför sammanta-
get stora begränsningar i byggandet. 
Det drar också upp kostnaderna och 
omöjliggör framför allt byggande 
av billiga smålägenheter. Det krävs 
lättnader i regelverket om det ska 
bli möjligt att öka bostadsbyggan-
det utan att kostnaderna drar i väg. 
Reglerna för utomhusbuller gör det 
svårt att bygga enkelsidiga lägen-
heter, inomhus är det inga problem 
att skapa tysta miljöer även om det 
bullrar utomhus. Olika myndighe-
ter har dessutom olika normer när 
det gäller buller, vilket leder till 
tolkningsproblem. Kraven på till-
gänglighet för funktionshindrade 
medför orimligt höga kostnader för 
små lägenheter eftersom det innebär 
extra yta i badrum och kök. Det finns 
inga tydliga krav när det gäller antal 
parkeringsplatser, men byggherrarna 
upplever ändå detta som ett problem.  
Just parkeringstalen tycks vara en 
fråga där tjänstemännen ställer krav 
på parkeringsplatser som begränsar 
möjligheterna att bygga flera små 
lägenheter i stället för några få stora 
i ett projekt. Deltagarna efterlyste 
flexibla parkeringstal och större kon-
kurrensneutralitet mellan parkering 
på gatumark och kvartersmark.

En mycket stor del av regionens 
mark är belagd med olika former av 

restriktioner som gör att den inte 
är tillgänglig för bostadsbyggan-
de. Olika riksintressen och andra 
restriktioner är ofta motsägelsefulla. 
Planeringen har i allt högre grad 
kommit att styras och begränsas 
av riksintressen och naturreservat. 

Problematiken förvärras av att kom-
munerna fått rätt att bilda naturre-
servat utan att behöva se frågan ur ett 
regionalt perspektiv. Det kan vara en 
tilltalande möjlighet för den kommun 
som av något skäl inte vill ta ansvar 
regionens byggbehov. n

DELTAGARE
WORKSHOP 2:  
Planfrågor

Göran Cars, workshopledare, 
professor i stadsplanering, KTH

Ulla Bergström, kontorschef, Stockholm, 
White Arkitekter AB

Joanna Berg, marknadsområdeschef Söderort, 
Riksbyggen AB

Stig Davidson, projektledare, HSB Bostad AB

Staffan Grundmark, regionchef, Besqab

Ewelina Holm, ansvarig samhälls- och presskontakter,
Einar Mattsson AB

Ulrika Honauer, biträdande planchef/chef strategiska 
sektionen, Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Per Jutner, vd, Einar Mattsson Projekt, Einar Mattsson AB

Christoffer Järkeborn, Public Affairs Manager Sweden,
Skanska Sverige AB

Elisabeth Martin, vd, Stockholms Byggmästareförening

Nancy Mattsson, projektutvecklare, JM Bostad

Louise Schenholm, projektledare Public Affairs,
Skanska Sverige AB

Jerker Söderlind, arkitekt SAR/MSA
tekn.dr. journalist JHS, Stadsliv AB

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige AB

Lotta Andersson, projektledare,
Stockholms Handelskammare 

Tomas Ernhagen, chefekonom, 
Fastighetsägarna Stockholm

Henrik Tufvesson, chef analys och opinion, 
Fastighetsägarna Stockholm

Katarina Tunhammar, strateg analys och opinion,
Fastighetsägarna Stockholm

Anna Wersäll, näringspolitisk expert,
Stockholms Handelskammare 
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”Vi har i över 
100 år foku-
serat på pro-
cessdemokrati 
i stället för 
resultatde-
mokrati. Det 
innebär att 
alla får vara 
med och tycka 
och resultatet 
blir minsta 
gemensamma 
nämnare eller 
ingenting.”

Jerker Söderlind 
Stadsliv AB

”Vi behöver inte mer demokrati i 
planprocesserna, det räcker som 
det är.”

”Det måste 
bli konkur-
rensneutra-
litet mellan 
parkering på 
kvartersmark 
och på allmän 
plats.”

Nancy Mattsson 
JM AB

”Eftersom vi 
är en global 
koncern som 
finns i 16 län-
der så tittar vi 
hela tiden var 
i världen vi 
ska investera 
våra pengar. I 
Sverige tar det 
just nu mycket 
lång tid.”

Christoffer Järkeborn
Skanska Sverige AB

Stig Davidson
HSB Bostad

”Det är viktigt med en markpoli-
tik som uppmuntrar till faktiskt 
bostadsbyggande och då borde det 
finnas krav att de som går in och 
budar också har kvalificerat sig.”

Elisabeth Martin
Stockholms Byggmästareförening
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”I Stockholms 
kranskommu-
ner är han-
teringen av 
planärenden 
och bygglov 
problematis-
ka. Kommu-
nerna har inte 
tillräckliga 
resurser och 
de som finns 
är ofta helt 
nyutexamine-
rade personer 
som har svårt 
att driva de 
här frågorna 
fullt ut. Det be-
hövs ett tydligt 
ledarskap och 
mandat att 
fatta beslut.”

Ulla Bergström
White Arkitekter AB

”Det är en 
kompetens-
utmaning att 
hitta de er-
farna seniora 
projektledar-
na som vi kan 
sätta in på 
stora stads-
omvandlings-
projekt.”

Ulrika Honauer
Stadsbyggnadskontoret

i Stockholm

”Det ska kosta 
att överklaga. 
Det kan vara 
en relativt låg 
summa, men 
den kommer 
att stoppa 
slentrianöver-
klaganden.”

Staffan Grundmark
Besqab

”Galet att vi dimensionerar anta-
let lägenheter som vi kan bygga 
utifrån hur stort garage vi får 
plats med under jord samtidigt 
som vi uppmuntrar människor 
att åka kollektivt.”

Joanna Berg
Riksbyggen AB
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Det är  
pengarna  
som styr
När vi talar om finansiering i bygg-
sektorn handlar det om en rad olika 
frågor. Hushållens möjligheter att 
finansiera sin bostad, byggföretagens 
finansiering av sina projekt och kom-
munernas finansiering av infrastruk-
tur och kommunal service. 

De långa planprocesserna medför 
att byggprocessen spänner över en 
eller flera konjunkturcykler, vilket 
ökar den ekonomiska risken i projek-
ten för alla inblandade. Workshopen 
om finansiering kom därför att hand-
la om många olika frågor. Men det 
kom också fram många nya insikter 
och lärdomar. 

Att det är pengarna som styr mer 
än något annat blev uppenbart. Att 
sänka kostnaderna, öka lönsamheten 
och förbättra betalningsförmågan för 
alla inblandade är nyckeln till ett ökat 
byggande. 

De viktigaste slutsatserna:
• Högre krav på eget kapital och 

långa och osäkra planprocesser som 
kan sträcka sig över flera konjunk-
turcykler gör det svårt för små 
företag att slå sig in på byggmark-
naden. Det har skapat en oligopol-
marknad med dålig konkurrens.

• Byggföretagen måste arbeta mer 
med sina egna processer och 
rationaliseringsmöjligheter. Men 
de kommunala särkraven gör det 
svårare. Därför är det viktigt att 
regeringens förslag om att ta bort 
möjligheten för kommunerna att 
ställa särkrav går igenom.

• Många kommuner, inte minst 
Stockholms stad, driver en aggres-
siv markpolitik. Tillsammans med 
markbrist till följd av riksintressen 
och naturreservat bidrar det till 
höga markkostnader och dyra 
bostäder. 

• Byggmomsen borde sänkas för att 
göra det lättare att få ihop kalky-
lerna i projekten. Det är särskilt 

viktigt för att kunna öka byggandet 
av hyresrätter.

• Flyttskatter och bolånetak låser in 
hushållen och gör att de inte har 
råd att efterfråga nyproducerade 
bostäder. Och då byggs det inga 
heller. Sänkt reavinstskatt och 
subventionerat bosparande för unga 
är förslag till åtgärder.

Hushållens  
finansiering 

STORA INLÅSNINGSEFFEKTER

Grunden för att kunna bygga bostä-
der är att det finns en efterfrågan på 
det som byggs. I dåliga lägen och 
långt ut i regionen är efterfrågan 
svagare. Priset på det som produ-
ceras har naturligtvis stor påverkan 
på efterfrågan, men också köparnas 
betalningsförmåga. 
Man måste komma åt inlåsnings-

effekterna på bostadsmarknaden 
för att de som verkligen kan efter-
fråga de nyproducerade bostä-
derna ska vara beredda att flytta. 
Reavinstbeskattningen låser in dem 
som bor i villor och bostadsrätter. 
Hyresregleringen låser in dem som 
bor med hyreskontrakt som ligger 
långt under marknadsvärdet för 
bostaden. Bolånetaket hindrar nya 

bostadskonsumenter att komma in 
på marknaden. Förändringar under 
senare tid har påverkat bostadskö-
parnas finansieringsförutsättningar. 
Bolånetaket gör det svårt för dem 
som är nya på bostadsmarknaden att 
få ihop till kontantinsatsen. Det gör 
att även personer med goda inkomster 
har svårt att finansiera ett bostads-
köp om de inte har föräldrar som 
kan belåna sin bostad för att hjälpa 
till. Även om bolånetaket ställer till 
problem var det ingen enighet på 
workshopen om att det borde tas 
bort. Däremot ville flera deltagare 
se ett subventionerat bosparande för 
unga enligt liknande system som det 
norska.

DYRT FÖR STOCKHOLMARNA ATT 
BYTA BOSTAD

En mycket kraftig skärpning av 
reavinstskatten gjordes för att finan-
siera sänkningen av fastighetsskatten 
2008. Det skedde inte bara en höj-
ning av reavinstskatten från 20 till 
22 procent. Det infördes också en 

avgift på uppskjuten reavinstskatt, en 
slags skatt på skatten. Dessutom är 
uppskoven begränsade till 1,6 miljoner 
kronor, vilket är en ganska låg summa 
i ett Stockholmsperspektiv. Om den 
gamla fastighetsskatten slog hårt mot 
Stockholmsregionen är det inget mot 
vad denna lösning gör. Det blir dyrt 
för stockholmarna att byta bostad. 
Särskilt dyrt blir det för dem som 

Den nya reavinstskatten slår hårt mot stockholmarna.
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har bott länge i sin ägda bostad. Det 
gör att många äldre avstår från att 
byta till en mindre och mer lättskött 
bostad och i stället bor kvar i stora 
villor och bostadsrätter. En stor och 
viktig grupp bostadsspekulanter har 
mer eller mindre försvunnit från 
nyproduktionsmarknaden. Man har 
låst in kapitalet. De rikaste hushållen 
med de största ytorna sitter kvar i sina 
bostäder i stället för att vara med och 
finansiera nyproduktionen. Därmed 
stoppas flyttkedjorna upp och andra 
typer av hushåll får svårare att hitta 
lämpliga bostäder. Det är också 
tydligt att utbudet av bostäder på 
Stockholmsmarknaden har mins-
kat påtagligt sedan reavinsskatten 
skärptes. 

HUSHÅLLENS ÖKADE SKULD- 
SÄTTNING

Reavinsskatten måste sänkas. Under 
workshopen framkom också krav på 
att återinföra fastighetsskatten, dels 
för att möjliggöra en sänkning av rea-
vinstskatten, men också för att för-
hindra att hushåll stannar i för stora 
och för dyra bostäder. Om en sådan 
skatt gjordes kommunal skulle det 
både öka kommunernas incitament 
att planera för ökat bostadsbyggande 
och höja legitimiteten för denna skatt 
hos fastighetsägarna.

Även hyresregleringen bidrar till 

inlåsningseffekterna på bostadsmark-
naden. Den stora skillnaden i hyra 
mellan äldre bostäder och nypro-
duktion hindrar dem som egentligen 
skulle vilja flytta från att göra det.

Urbanisering och bostadsbyggande 
i storstäder tillsammans med ombild-
ning av hyresrätter till bostadsrätter 
ligger i stor utsträckning bakom hus-
hållens ökade skuldsättning. Därför 
måste ett ökat bostadsbyggande 
också inbegripa frågan om hushållens 
skuldsättning. Finanskrisen gjorde 
bankerna försiktiga med bostadslån. 
Staten har ända sedan 1990-talets 

avreglering av det tidigare hårt styrda 
och subventionerade bostadsbyg-
gandet inte velat finansiera nypro-
duktionen. Staten gick under början 
av 1990-talet från att subventionera 
bostadsbyggandet med 30 miljar-
der kronor per år till att dra in lika 
mycket i form av fastighetsskatter 
och reavinstskatter. 

Vem ska finansiera bostadsbyg-
gandet om varken staten, banker-
na eller hushållen ska göra det? 
Hushållens möjligheter att låna 
därför är helt avgörande för finan-
sieringen av bostadsbyggandet. 

För många äldre som bott länge i sin ägda bostad blir det dyrt att byta till något mindre.
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Byggkostnader 

HÖGT MARKPRIS - HÖGT SLUTPRIS

Det är omöjligt för byggföretagen att 
få ihop kalkylen när de bygger i min-
dre attraktiva lägen, där försäljnings-
priset blir förhållandevis lågt. Det är 
säkrare att bygga dyra bostäder i bra 
lägen, även om markpriset är högt. 
Men det blir inga billiga bostäder på 
så sätt. Den höga byggmomsen och de 
höga markpriserna har stor inverkan 
på slutpriset, vilket kalkylen för Norra 
Djurgårdsstaden visar. Där kostar det 
65 000–70 000 kronor att producera 
en kvadratmeter bostad. 
Entreprenad ...............20 000–25 000 
Byggherre ...................... 3 000–4 000 
Moms ........................................7 000 
Mark  ...................................... 25 000 
Vinst ......................................... 9 000  
Detta innebär 16 procents marginal – 
vilket är lite för byggföretag som tar 
stora risker och där osäkerheten är 

stor om projekttider, kostnader, räntor 
och marknadssituationen när bostä-
derna ska säljas. 

De långa och svårförutsägbara 
planprocesserna bidrar i hög utsträck-
ning till totalkostnaderna och till 
behovet för företagen att ta höjd 
för den osäkerheten. De oförutsäg-
bara planprocesserna slår direkt på 
byggkostnaderna. Planläggningstider 
är avgörande för risken och när man 
börjar få intäkter i projekten. De 
långa plantiderna i Sverige är ett pro-
blem ur finansieringssynpunkt. Här 
krävs en medvetenhet från myndig-
heternas sida om detta. Regeringens 
arbete med att förkorta planproces-
serna måste fortsätta. Den höga ris-
ken gör det också svårt att hitta före-
tag som vill investera i nyproducerade 
hyresfastigheter. Hyresregleringen 
gör kalkylen osäker på sikt.

SVÅRT FÖR MINDRE FÖRETAG MED 
FINANSIERING

Det finns utrymme för bankerna att 

finansiera bostadsbyggande, men det 
är lättare för de stora företagen än 
för de små på grund av kravet på eget 
kapital. Finanskrisen har medfört att 
bankerna nu ställer högre krav på eget 
kapital och säkerhet för att de ska vara 
med och finansiera bostadsbyggnads-
projekt. För det stora byggföretagen 
går detta normalt sett att hantera. 
För små och medelstora företag är 
det ett stort hinder mot att ta sig in 
på bostadsbyggnadsmarknaden. De 
långa planprocesserna bidrar också till 
det. Det har skapat en oligopolmark-
nad i bostadsbyggandet med mindre 
konkurrens, sämre produktivitetsut-
veckling och högre priser.

SJÄLVKRITIK HOS BYGGFÖRETAGEN

Byggföretagen har varit dåliga på 
att rationalisera. Det var workshop-
deltagarna överens om. Här finns en 
självkritik hos byggföretagen. Det 
beror bland annat på att varje projekt 
är unikt och att det därför varit svårt 
att använda standardiserade processer. 

Det kostar 65 000-70 000 kronor att bygga en kvadratmeter bostad i Norra Djurgårdsstaden.
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De kommunala särkraven bidrar i hög 
grad till sämre rationaliseringsförut-
sättningar. Flera av de stora byggföre-
tagen håller dock på att utveckla sina 
processer för att hitta flaskhalsar och 
effektivisera produktionen.

Ökat byggande ger prisrusning i 
byggmaterialindustrin. Det gör att 
byggföretagen måste bygga upp egen 
produktionskapacitet, vilket inte 
alltid är rationellt. 

Markkostnader 

AGGRESSIV MARKPOLITIK FRÅN 
STADENS SIDA

Stockholms stad har de senaste två 
mandatperioderna drivit en mycket 
aggressiv markpolitik. Att en kom-
mun försöker ta ut ett pris som är 
marknadsmässigt kan synas som ett 
logiskt, rationellt och transparent 
sätt att prissätta mark som ska säljas 
för att sedan bebyggas. Det finns 
dock skäl till tveksamhet. Genom att 
skruva upp markpriserna på det sätt 
som sker finns en risk att det företag 
som erhållit markanvisningen inte 
kommer att realisera projektet. Det 

kan bero på att det under den detalje-
rade planeringen av projektet uppstår 
tveksamhet om projektets attraktivi-
tet, konkurrenskraft och lönsamhet. 
Dessa bedömningar kan bero på såväl 
lokala bedömningar av betalningsvilja 
som på makroekonomisk utveckling 
som innebär att efterfrågan påverkas 
av händelser i omvärlden. De senaste 
decennierna har vi sett en stad som 
blivit allt mer uppdelad och segrege-
rad trots politiska mål om motsatsen. 
Här ligger en inte obetydlig skuld i 
kommunernas sätt att prissätta mark. 
Stockholms stad måste se över sin  
markpolitik. Marknadsprissätt-
ningen av marken försvårar byggan-
det, särskilt i lite sämre lägen. Att 
lägga in finansieringen av infrastruk-
tur, parker, m.m. i exploateringsavta-
len medför också höga markkostna-
der till dyra pengar. Kommunen lånar 
billigare och har bättre förutsättning-
ar än byggföretagen att finansiera den 
typen av kringkostnader.

BRISTANDE TILLGÅNG PÅ BYGGBAR 
MARK

De höga markpriserna är också en 
följd av den bristande tillgången på 
byggbar mark. Handelskammaren 
har genomfört en undersökning som 

visar att om alla de markrestriktio-
ner som finns läggs på en karta över 
Stockholm län finns ingen byggbar 
mark alls kvar. Det är nödvändigt att 
lätta på några av de många restriktio-
ner mot byggande som belastar i stort 
sett all mark i Stockholms län. 

Regeringen har nyligen tillsatt en 
utredning som ska se över riksintres-
selagstiftningen. Det är angeläget 
att den utredningen kan komma till 
genomförbara resultat. Möjligheten 
för kommuner att inrätta natur- 
reservat måste avskaffas. Det måste 
bli lättare att upphäva naturreservat 
och inrättandet av nya måste vara en 
nationell uppgift.

Kommunernas 
finansiering 

DET MÅSTE LÖNA SIG FÖR KOMMU-
NERNA ATT VÄXA

Ett ökat bostadsbyggande innebär ett 
finansieringsproblem även för kom-
munerna. Fler invånare innebär fler 
skolor, daghem, äldreboenden, vägar 
och reningsverk. I kommuner som 

Flera av de stora byggföretagen utvecklar sina processer för att effektivisera produktionen.



   HINDERBANA FÖR BYGGANDE I  STOCKHOLM l23     

betalar höga avgifter det kommunala 
skatteutjämningssystemet går nästan 
hundra procent av de ökade skatte-
intäkterna från nya invånare bort i 
utjämningsavgifter till andra kommu-
ner. Samtidigt täcker inte utjämnings-
systemet alla kostnader för utökad 
kommunal service.

Det kommunala skatteutjämnings-
systemet måste reformeras så att det 
lönar sig för kommuner att växa och 
öka sin befolkning. Det är grun-
den för att kommunerna ska kunna 
finansiera de kringkostnader som 
en ökande befolkning för med sig. 
Genom att kommunerna klarar av 
att ta en större del av kostnaderna för 
infrastruktur, parker m.m. i anslut-
ning till nya bostadsområden kan 
också kostnaderna för nyproducerade 
bostäder hållas nere. n

WORKSHOP3

DELTAGARE
WORKSHOP 3:  
Finansiering

Göran Cars, workshopledare, 
professor i stadsplanering, KTH

Hans Asplén, kreditchef, Stockholm City
Nordea Bank AB

Gunnar Jensen, avdelningschef,
Stockholms stads exploateringskontor

Josa Lundbäck, vd, AB Abacus Bostad

Mattias Lundgren, vd, NCC Boende AB

Henrik Sundesten, transaktionsansvarig 
och projektutvecklare, JM AB

Lennart Weiss, kommersiell direktör,
Veidekke Sverige AB

Marianne Andrée, kommunikationsstrateg,
Stockholms Handelskammare

Henrik Tufvesson, chef analys och opinion, 
Fastighetsägarna Stockholm

Katarina Tunhammar, strateg analys och opinion,
Fastighetsägarna Stockholm

Anna Wersäll, näringspolitisk expert,
Stockholms Handelskammare 

”De senaste decen-
nierna har vi sett 
en stad som blivit 
allt mer segregerad 
trots politiska mål 
om motsatsen

Fler invånare innebär fler skolor, daghem, äldreboenden, vägar och reningsverk.
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”Staden har 
inga problem 
att hitta bygg-
herrar i de 
centrala de-
larna, men det 
är få som vill 
bygga längst 
ut utefter tun-
nelbanelin-
jerna. Vi har 
faktiskt tun-
nelbana ända 
ut till Farsta 
och Hässel-
by, men där 
är det ingen 
rusning efter 
mark.”

Gunnar Jensen
Stockholms stads 

exploateringskontor

”Man kan väl inte säga att bygg-
branschen har varit outstanding 
vad gäller effektivisering.” 

Mattias Lundgren
NCC Boende AB

”Vi ser en fara i att allt för höga 
priser på stadens mark, framfö-
rallt uppressade genom anbud 
utan krav på anbudsgivarens 
förmåga att driva, förvärva och 
genomföra projekten, riskerar 
att leda till en långsammare pro-
cess, att projekt inte genomförs 
och ett prutande på gestaltnings- 
och stadsbyggnadskvaliteter.”

Josa Lundbäck
Abacus Bostad AB
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”Den fria kapi-
talmarknaden 
fungerande 
ganska bra 
en bit in på 
2000-talet, se-
dan klampade 
regeringen in, 
klumpigt och 
ogenomtänkt 
och tog bort 
fastighetsskat-
ten, förändrade 
realisations-
vinstskatten 
och gav hus-
hållen generö-
sa ROT-avdrag. 
Då är det själv-
klart att flytt-
benägenheten 
minskar”

Lennart Weiss
Veidekke Sverige AB

”Det är många olika faktorer 
som påverkar byggandet, men 
ska man välja ut en så är det 
kommunerna som har störst på-
verkan. Det gäller i första hand 
planprocessen och utbyggnaden 
av infrastruktur, men också pris-
sättningen på kommunal mark.”

Henrik Sundesten
JM AB





BYGGARNAS EGNA 
BERÄTTELSER

För att illustrera de pro-
blem som den här rap-
porten pekar på så har vi 
talat med projektledare 
på några byggföretag. Här 
möttes vi av en uppgiven-
het, ilska och irritation 
över att samarbetet med 
länsstyrelse och kommuner 
gnisslar i så hög grad. Re-
sultatet blir orimligt långa 
planprocesser, detaljstyr-
ning och krångel som inne-
bär färre och dyrare bostä-
der. Samtliga företrädare 
för byggföretagen har valt 
att vara anonyma då ris-
ken är uppenbar att öppen 
kritik skulle kunna skada 
samarbetet ännu mer och 
sätta stopp för markanvis-
ningar.

FYRA 
EXEMPEL
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”Vi förvärvade mark i början av 
2009 och begärde hos kommunen att 
arbetet med detaljplanen skulle starta 
i augusti. Vi var verkligen sugna och 
ville komma igång. 

Men vi fick ingen planarkitekt, vårt 
ärende låg liksom inte i ”pipen” alls 
hos kommunen. I december 2010, näs-
tan två år senare hade vi fortfarande 
inte fått någon planarkitekt. 

I början av 2011 fick vi äntligen 
en planhandläggare och i slutet av 
samma år togs det till slut fram en 
startpromemoria. Men handlägga-
ren på kommunen blev olyckligtvis 
långtidssjukskriven och ersattes inte. 
Då avstannade arbetet helt. 

Arbetet återupptogs med en ny hand-
läggare, men under tiden hade det 
dykt upp problem med infrastruktu-
ren i området som försenade projektet 

i ytterligare ett och ett halvt år.
När infrastrukturproblemet var 
avklarat och vi skulle sätta igång 
med detaljerna gick vår nya hand-
läggare på föräldraledighet och vi fick 
vår tredje handläggare. Det blev ett 
omtag med allt vad det innebar. Kort 
därefter fick vår fjärde handläggare, 
men kom igång rätt snabbt i alla fall.

I höstas så var alla handlingar klara 
men sen kom dråpslaget. Planchefen 
stoppade hela projektet. Det dög inte 
som det var ritat. 

Där stoppades alltså 400 bostäder 
efter nästan fem års planering! Nu är 
det mars 2014 och vi vet ingenting, 
utom att det kommer att bli ännu mer 
försenat. Kanske kan vi efter över-
klaganden hoppas på en byggstart 
2016, det blir sju år efter att vi köpte 
marken.”

”
Planhandläggare 
kommer och går och 
hela processen måste 
tas om från början 
varje gång
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”Först tog diskussionerna kring explo-
ateringsmängden lång tid. Det vill 
säga hur många hus som skulle byggas 
och höjden på dessa. Därefter överkla-
gade grannarna och den processen tog 
drygt ett år.

I ett skede trodde vi att vi var klara 
men då återkom kommunen efter flera 
år av planering, med nya synpunkter. 
De hade haft våra ritningar under 
lång tid så vi trodde naturligtvis att 
det var grönt. 

Bara att göra de ändringar för att 
anpassa oss till de för oss nya syn-
punkterna, försenade projektet i fem 
år. Vi fick göra om hela planen och 
resultatet blev färre bostäder än vad 
vi planerat. 

Exempel på en detalj som fördröjde 
arbetet var bland annat att det tog 
väldigt lång tid för kommunen att få 
fram en digital exploateringskarta.

Vi har hela tiden känt en viss tvek-
samhet från kommunen och vi har 
haft många möten om detaljer vilket 
har tagit lång tid. 

Vi hade önskat att kommunen varit 
mer beslutsmässig. Långa beslutspro-
cesser, med många nya versioner av 
ritningar gör projekten onödigt lång-
dragna och dyrare än nödvändigt.

Planen har nu, 20 år senare, vunnit 
laga kraft och vi har äntligen skrivit 
på exploateringsavtalet. Men det 
borde inte behöva ta så här lång tid.”

”Ett byggföretag 
skulle bygga nya 
bostäder i en när-
förort – det har 
tagit nästan 20 år 
från idé till genom-
förande

20 ÅR?
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”Byggherren och kommunen 
kom inte överens. Till slut fick 
byggföretaget nog och pausade. 
Hela projektet tvärstannade

”Vi hade ett stort projekt på drygt  
1 000 lägenheter i ett område där det 
redan fanns bebyggelse sedan tidigare. 
Vi hade en rätt hög ambitionsnivå  
med de här husen, med lite mer 
påkostad arkitektur och en del andra 
finesser. Men vi var ju tvungna att 
få snurr på det ekonomiskt och därför 
bad vi att få bygga lite mer för att 
få in lite mer säljbar lägenhetsyta och 
kunna bekosta de extra finesserna som 
skulle komma de boende till del. De 
sa att de var positiva till våra höga 
ambitioner men ville ändå inte ge oss 
de byggrätter vi behövde. De ville 
helt enkelt plocka russinen ur kakan 
och vi såg det som en medveten oför-
ståelse för våra villkor.

Där brakade samarbetet med kommu-
nen ihop helt. De var stenhårda med 
att inget hus fick bli högre än andra i 
närheten och de kunde inte göra några 
som helst andra avsteg hur vi än rita-
de och kompromissade. Jag uppfattade 
att de ville hålla oss hårt, helt enkelt.

Då bestämde vi oss för att göra något 
som vi nästan aldrig brukar göra, vi 
pausade alltihop. Hela planeringen 
som pågått i ett och ett halvt år tvär-
stannade. Då blev de helt chockade. 
Men vi såg ingen annan utväg än att 
pausa och istället gå upp i tjänstehie-
rarkin, och dessutom uppvaktade vi 
politikerna. Så småningom återkom 
tjänstemännen, något mjukare, och vi 
kompromissade oss fram.

Men ändringarna har kostat oss ett 
par miljoner i arkitekt- och konsult-
kostnader. Och så har vi ju räntekost-
naden på marken som tickar under 
tiden och all tid vi har lagt ner på att 
göra om. Men vi vet att politikerna 
vill ha de här bostäderna. I den bästa 
av världar kanske kan vi börja bygga 
under året.

Av det här har jag lärt mig att bygg-
herrarna och kommunerna måste bör-
ja lita på varandra för att få någon-
ting byggt. Det finns tyvärr mycket 
misstro i dag och det har varken vi 
eller de råd med.

På grund av 
ändringarna har 
det kostat ett par 

miljoner kronor 
i arkitekt- och  

konsultkostnader.
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”När jag tog över projektet för fyra år sedan 
hade det redan pågått i sex år. Det första som 
hände när jag kom in i bilden var att plan-
handläggaren inte var nöjd med gestaltnings-
programmet som lämnats in långt tidigare utan 
ville ha fler detaljer uppritade i planen och vi 
fick börja om från början. 

Det blev många möten där många detaljer 
diskuterades och vi ändrade efter deras önske-
mål. Det nya gestaltningsprogrammet blev ett 
omfattande dokument.

Ett annat exempel var när kommunen ville 
att vi skulle inventera alla träd i det aktuella 
området, vilket vi gjorde. När det var klart 
lades inventeringen till handlingarna. Tiden 
gick och när beslut skulle tas hade trädinvente-
ringen blivit för gammal. Träden hade vuxit 
under tiden och stamdiametern förändrats. Så 
vi inventerade alla träd en gång till och lämna-
de in en ny inventering.

Till slut bytte kommunen planhandläggare och 
då gick det snabbare. Då hade det tagit drygt 
tio år av planering, men den här handläggaren 
såg till att det blev klart på drygt ett år. Det 
betyder att det går att göra processen snabbare 
och mer effektiv.

Tio års försening har kostat det här projektet 
både onödig tid och mer pengar än nödvändigt.”

”Ett byggföretag ville bygga trehundra bo-
städer. Men det visade sig inte vara så lätt. 
Många detaljer skulle upp på bordet och 
diskuteras

Det blev många möten 
där många detaljer 

diskuterades och vi ändra-
de efter deras önskemål.
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Ekonomiska faktorer har en helt 
avgörande betydelse för om det byggs 
eller inte. Men ekonomin påverkas 
också av handläggningstider, plan-
processer och överklaganden. Därför 
måste arbetet för att underlätta 
byggandet bedrivas på alla fronter. 
Flyttskatterna har på ett påtagligt sätt 
minskat rörligheten på bostadsmark-
naden och har en återhållande effekt 
på efterfrågan på nyproducerade 
bostäder. 

Förbättrad transportinfrastruktur 
är av avgörande betydelse för att det 
ska vara lönsamt att bygga bostäder. 

Staten måste ta ett större ansvar för 
Stockholmsregionens infrastruktur. 

HUR GÅR VI VIDARE?

Stockholmsregionen har stora pro-
blem när det gäller att förverkliga 
byggprojekt. Det beror på en kom-
bination av lagstiftning, regelverk 
och hur dessa tillämpas i kommuner 
och länsstyrelse. Den regering som 
tillträder efter valet måste, oavsett 
partifärg, fortsätta det arbete som den 
nuvarande bostadsministern påbörjat. 
En bättre fungerande bostadsmark-
nad, ett kraftigt ökat bostadsbyg-

gande och utbyggd infrastruktur i 
Stockholmsregionen måste ges högsta 
prioritet. Byggsektorns långsiktig-
het kräver lagar som håller över val 
och maktskiften. Därför krävs en 
blocköverskridande samsyn om de 
förändringar som görs i lagstiftning-
en för att underlätta byggandet. 

Minst lika viktigt är att förändra 
arbetssättet, framför allt i kommu-
nerna, men också i länsstyrelsen. Det 
måste bli en överordnat uppgift att 
lotsa projekten genom beslutsproces-
sen på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Bristen på duktiga planhandläg-

SLUTSATSER
Vårt arbete har visat att situationen i Stockholmsregionen är  
utomordentligt allvarlig på grund av att de olika parterna i  
byggprocessen samarbetar för dåligt. 

Byggsektorns långsiktighet kräver lagar som håller över val och maktskiften.
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gare gör det svårt för kommunerna 
att förbättra stadsbyggnadskontorens 
funktion. Därför måste kommunerna 
också kunna locka med högre löner 
och bättre arbetsvillkor. För att åtgär-
da problemet på längre sikt måste 
arkitektutbildningen innehålla mer av 
stadsplanering och processledning.

Men viktigast av allt är ändå att de 
olika parterna i planeringsprocessen 
samarbetar bättre och att kommuner-
na omedelbart ger sina planhandläg-
gare i uppdrag att i första hand hjälpa 
till att lotsa projekten igenom besluts-
processen så smidigt som möjligt.
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