Enligt Boverkets prognos växer Sveriges befolkning med nära 1 miljon människor fram
till 2025. Hela 80% av ökningen förväntas ske i Stockholm, Göteborg och Malmö

Låt oss skapa livskraftiga storstäder
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När vi frågar invånarna i Sveriges tre storstadsregioner hur de vill lösa den tilltagande bostadsbristen står det klart att bra kommunikationer,
nya bostäder till rimliga priser och en mer aktiv
medborgardialog står högt på önskelistan.
Vi ser ett antal lösningar för att skapa livskraftiga storstäder.
Vi vill bygga så att fler har råd att bo, utveckla stadsdelar och
förorter där de som bor där känner sig trygga och trivs och vi vill
bygga ihop varje stad med modern infrastruktur.
NCC är redo att ta ett större ansvar för stadsplaneringen. Här har
vi flera lösningar, till exempel i Mölndal där vi tillsammans med
kommunen utvecklar en ny innerstad med bostäder, kontor,
galleria och infrastruktur som invånarna vill ha. I den här skriften
läser du mer om NCC:s olika lösningar och våra förslag på hur
politiken kan hjälpa till.
Ska vi klara av att ta de nödvändiga stegen krävs att näringsliv
och politik tar ett helhetsgrepp. Tillsammans har vi goda
möjligheter att skapa livskraftiga storstäder!
Peter Wågström, Koncernchef NCC AB
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Innehåll
• Den stora samhällsutmaningen

• Hur ser det ut i våra tre storstäder?
• Tre perspektiv
1. Bostäderna: Så kan vi bygga för fler
2. Områdena: Utveckla tillgängliga och hållbara stadsdelar och förorter
3. Städerna: Bygg ihop staden med innovativa infrastrukturlösningar

• NCC:s förslag till politikerna
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Den stora
samhällsutmaningen
• Prognosen: Sveriges befolkning ökar med
ca 1 miljon människor de närmaste tio åren
• 80 % av ökningen beräknas ske i
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
och Malmö
• Bostäder behövs men det räcker inte
Skapandet av en stad för alla kräver att
bostadsbyggandet går hand i hand med
satsningar på infrastruktur, nya arbetsplatser
och andra samhällsfunktioner
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Hur ser det ut i våra tre
storstäder?
• Bostadsbrist – framför allt drabbas
resurssvaga hushåll
• Ökande bostadspriser
• Segregation
• Trångboddhet
• Många bostadsområden i behov av
renovering
• Hårt ansträngd infrastruktur
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Så kan vi möta utmaningen – tre perspektiv
1. Bostäderna: Så kan vi bygga för fler
2. Områdena: Utveckla tillgängliga och
hållbara stadsdelar och förorter
3. Staden: Bygg ihop staden med innovativa
infrastrukturlösningar

Staden

Områdena

Bostäderna
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Bostäderna

1. Bostäderna: Så kan vi bygga för fler
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Bostäderna

Politikernas mål för bostadsbyggandet är högre än vad som är det
realistiska utfallet för perioden 2005–2014
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Antal nya bostäder per kvartal

De politiska
målen är
nödvändiga
– men är de
realistiska?
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Faktiskt byggande
Faktiskt
byggande
Källa: Sveriges Byggindustrier (SCB och Evidensgruppen AB)
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Scenario för att nå målet

trend
Politiska ambitionerScenario långsiktig
Prognos
för
bostadsbyggandet

Bostäderna

Storstadsborna uttrycker oro för problem med:
1. Bostadsbrist

82%

2. För höga bostadspriser

81%

3. Segregation/ integration

71%

4. Bilköer
5. Säkerhet
6. Miljö (t. ex. avgaser och utsläpp)
7. Dåligt fungerande kollektivtrafik
8. Närhet till affärer och restauranger

60 %
52 %
52 %
42 %
12 %

Fråga: I vilken utsträckning upplever du att det idag finns problem med följande områden i Sveriges storstadsregioner?
Källa: Bygg mer och gärna på min backyard! United Minds på uppdrag av NCC
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Bostäderna

Det går att bygga snabbt,
kostnadseffektivt och hållbart

Ytterby, Kungälv
Design Quattro,
Svanenmärkta hyreshus
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Hagebybacke, Huddinge
Svanenmärkt villaområde

Vallda Heberg, Kungsbacka
En ny stadsdel med bara passivhus
och 100% förnyelsebar energi

Bostäderna

Bostäderna:
Så kan politiken hjälpa till
Så kan vi bygga för fler
• Förenkla bostadsbyggandet
Förändra plan- och byggprocessen och släpp fram det
kostnadseffektiva byggandet
• Öka rörligheten på bostadsmarknaden
Se över flyttskatten och dagens hyressättningssystem
• Hjälp kapitalsvaga grupper in på bostadsmarknaden
Se över möjligheterna till startlån och förmånligare bosparande
• Gör det lönsammare att bygga och äga hyresrätter
Se över skatterna för att äga och bygga hyresrätter
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Områdena

2. Områdena: Utveckla tillgängliga
och hållbara stadsdelar och förorter
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Områdena

Boende i storstadsregioner
vill ha korta avstånd
• Färdmedel som präglas av hög självständighet
i topp – promenera, cykla, egen bil
• I ett nybyggt område kommer närhet till
sysselsättning på tredje plats (35 %) vilket
pekar på att många vill kunna gå till jobbet

Cykla

22%

Promenera

21%

Egen bil

21%

Buss

8%

Pendlar ej

7%

Tunnelbana

6%

Vet ej

4%

Tåg

4%

Spårvagn

3%

Annat

1%

Samåkning bil

1%

Jogga

1%

Om du fick välja helt fritt, på vilket av
följande sätt skulle du helst ta dig till
din sysselsättning, arbetet eller skolan?
Källa: Bygg mer och gärna på min backyard! United Minds på uppdrag av NCC
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Områdena

De flesta vill bo i förorten
• Boende i innerstadsregioner föredrar
storstadsmiljöer, men inte nödvändigtvis
innerstan
• En majoritet av de boende i
storstadsregionerna föredrar att bo utanför
innerstan
• Det är främst lugnet och grönområden som
lockar
• I en attraktiv region ska man kunna komma ut
i naturen

Källa: Bygg mer och gärna på min backyard! United Minds på uppdrag av NCC
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61%
Bor helst utanför innerstan

Områdena

Boende vill vara
med och utveckla
sitt närområde
• 83% vill kunna påverka framväxten
av sitt närområde
• Endast 18% upplever att de har
möjlighet att påverka idag

Upplever du att det idag finns möjligheter för
invånarna i ditt närområde att vara med och
påverka besluten för nya bostäder där du bor?

18%

28%

Vet ej
Nej
Ja

54%

Om du hade möjlighet, på vilket sätt skulle du vilja påverka?
Vara med och bestämma över:
Var byggnader ska byggas
48%
Hur allmänna platser ska utformas
42%
hur byggnader ska se ut på utsidan
28%
Jag vill inte vara med och påverka
17%
Inget av ovanstående
11%
Annat
3%
Källa: Bygg mer och gärna på min backyard! United Minds på uppdrag av NCC
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Områdena

Bättre kvalitet genom medborgardialog och
tidigt engagemang från alla intressenter

Norra Sigtuna stad, Sigtuna
Visionsstyrd stadsplanering
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Mölndal stad, Göteborg
En ny innerstad som invånarna
vill ha den – med bostäder,
arbetsplatser och galleria

Frihamnen, Göteborg
När medborgarna får bestämma vad
det är för stad som ska byggas

Områdena

Renovera och investera i trygghet,
trivsel och tillväxt

Fittja People’s Palace, Stockholm
Upprustning utifrån de boendes
önskemål och ekonomiska
möjligheter
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Bertta, Helsingfors
Kompakt flerfamiljshus som kan
byggas på parkeringsplats eller
bakgård

Stockholmshem, Stockholm
Miljonprogrammen renoveras och
energieffektiviseras med trygghet och
trivsel i fokus

Områdena

Områdena:
Så kan politiken hjälpa till
Utveckla tillgängliga och hållbara stadsdelar och förorter
• Satsa på resurssvaga bostadsområden
Möjliggör nödvändiga upprustningar av både husen och
ytorna mellan husen
• Det blir bäst om alla drar åt samma håll
Involvera boende och övriga intressenter tidigt i
utvecklingen av bostadsområden och stadsdelar
• Tänk dynamik i planeringen
Ett varierat utbud av bostäder, service och aktiviteter
skapar trygga och levande områden
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Staden

3. Staden: Bygg ihop staden med innovativa
infrastrukturlösningar
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Staden

Bra kommunikationer är
avgörande för medborgarna
• Att snabbt och lätt kunna ta sig till olika ställen via
bra kollektivtrafik gör en region attraktiv
• Många pendlar: Snittiden är 31 min, gränsen för
vad som anses vara ok går vid 35 min

68%
Bor gärna utanför innerstan så
länge det är lätt att ta sig dit

Källa: Bygg mer och gärna på min backyard! United Minds på uppdrag av NCC
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Det viktigaste för en attraktiv region:

Bra kommunikationer

82%

Möjlighet att få en bostad till
ett rimligt pris

82%

Möjlighet att komma ut i
naturen

74%

Möjlighet att ägna sig åt
sina fritidsintressen

75%

En attraktiv stadskärna

57%

Rikt utbud av kultur och
nöjen

55%

Spännande och
utvecklande arbetstillfällen

46%

Staden

Ta tillvara branschens kunskap

Norrortsleden, Stockholm
Upphandling som låter byggaren
ta ansvar för drift och underhåll
leder till ökad kvalitet och bättre
ekonomi
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Tvärbanan, Stockholm
Nära samverkan leder till nya
lösningar, minimerade risker och
slutförande både före tidplan och
under budget

E4 Rotebro, Stockholm
Stora miljövinster genom att trafiken
kan upprätthållas under hela byggtiden tack vare ett innovativt sätt att
bygga de nya broarna

Staden

Investera i hållbara och innovativa lösningar

Agerlandsvej, Odense
Självdränerande bärlager och asfalt
minskar risken för översvämning
efter häftiga regnoväder
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Riksväg 50, Mjölby – Motala
Klimatanpassad asfalt tillverkad
vid lägre temperatur ger sänkta
koldioxidutsläpp

Förbifarten, Stockholm
Förbifartens tunnelberg återanvänds i olika infrastrukturprojekt
i Stockholmsområdet

Staden

Staden:
Så kan politiken hjälpa till
Bygg ihop staden med innovativa infrastrukturlösningar
• Planera smart och integrerat
Integrera och koordinera infrastrukturinvesteringar med planoch bygglovsprocesser och stärk det regionala inflytandet
• Ta tillvara branschens kunskap
Totalentreprenader och livscykelperspektiv kan leda till sänkta
kostnader
• Våga tänka nytt
Undersök alternativa och nya lösningar
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NCC:s förslag till politik för livskraftiga storstäder
Bostäderna: Så kan vi bygga för fler
•

Förenkla bostadsbyggandet

•

Öka rörligheten på bostadsmarknaden

•

Hjälp kapitalsvaga grupper in på bostadsmarknaden

•

Gör det lönsammare att bygga och äga hyresrätter

Staden

Områdena

Områdena: Utveckla tillgängliga och hållbara stadsdelar och förorter
•

Satsa på resurssvaga bostadsområden

•

Involvera boende och övriga intressenter tidigt

•

Tänk dynamik i planeringen

Staden: Bygg ihop staden med innovativa infrastrukturlösningar
•

Planera smart och integrerat

•

Ta tillvara branschens kunskap

•

Undersök alternativa och nya lösningar
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Bostäderna

Kontakt: Anna Trane, Press & PR chef NCC, 08 585 522 21, anna.trane@ncc.se,
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