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 Hur framtidssäkrar  
vi vårt Stockholm?
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... och 1 200 km ny cykelinfrastruktur.
(sid 8–9)

ett hållbart stockholm kräver en utbyggnad 
av tunnelbanan med 38 nya stationer ...
(sid 8–9)

Befolkningen kommer att öka med drygt  
en miljon invånare och klimatet förändras.
(sid 3–5)
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TänK LångSiKTigT – i dag!
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för att alla ska få plats behöver vi förtäta  
staden och bygga 500 000 nya bostäder.
(sid 6–7)
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Allt fler vill bo i städer. Redan i dag lever över hälften av jordens 
befolkning i storstäder och om 40 år beräknas den siffran vara 
uppe i 70 procent. Stockholm är inget undantag. I dag är vår  
huvudstad en av Europas snabbast växande städer och fram till  
år 2070 förväntas befolkningen öka med drygt en miljon invånare. 

Fler människor tar mer plats och ställer högre krav på ytan som finns tillgänglig. 
Vi står dessutom inför en klimatutmaning som kommer att påverka livet i staden. 
stockholm behöver därför en helhetslösning som möjliggör en social, ekonomisk 
och ekologiskt hållbar framtid. det kräver framsynta investeringar i närtid och lång-
siktiga satsningar, som tillsammans skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.

sweco, mtr och skanska vill vara med och utforma morgondagens stockholm. 
Mot bakgrund av den demografiska utmaningen och det förändrade klimatet har vi 
tagit fram den här idéstudien. i den presenterar vi vår gemensamma vision för hur 
stockholm ser ut år 2070 och hur vi kan nå dit om vi börjar arbeta nu. studien är ett 
konkret förslag som sträcker sig längre fram i tiden än något tidigare framtaget för-
slag. Vi vill visa att det går att bygga de bostäder och stadsmiljöer som behövs för 
att möta behovet hos kommande generationer.  

för att kunna möta en snabbt växande befolkning måste arbetet påbörjas redan  
i år. Även om vi bygger bostäder i dag måste fler byggas snabbt, eftersom trycket 
från inflyttande människor är högt. Infrastrukturen haltar med en överbelastad tun-
nelbana och ett cykelvägnät där endast en procent av cykelbanorna uppnår fullgod 
standard. I vårt förslag ingår därför 500 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, 
en utbyggnad av tunnelbanan med 38 nya stationer och 1 200 km ny cykelinfra-
struktur. med en sådan satsning bygger vi en långsiktigt hållbar stad där alla nya 
invånare ryms och fler kan välja bort bilen. 

Vår vision ska betraktas som ett tekniskt möjligt och kostnadsbesparande exempel 
på hur vi genom samarbete kan uppnå ett hållbart stockholm i fortsatt tillväxt. det 
är vår övertygelse att de bästa lösningarna skapas när nytänkande människor arbetar 
gränsöverskridande mot gemensamma mål. Vi når längre när vi arbetar tillsammans. 

Läs mer på www.stockholm2070.se

eTT STOCKHOLM  
i TiLLväxT

 
Stockholm den 26 juni 2013

Johan Dozzi, Sweco      Peter Viinapuu, MTR       Henrik Svanqvist, Skanska
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PerSPeKTiv 2013
 
Genom att titta bakåt kan vi tänka framåt. stockholm har 
hanterat stora utmaningar tidigare och vi kan lära oss 
mycket av dem när vi planerar vår framtida stad.

BefOLKningen öKar 
Stockholm har vuxit snabbt. Från 1950 till 2013 
ökade länets befolkning från en miljon till 2,1 mil-
joner invånare. Av dessa bor 40 procent i Stock-
holms kommun jämfört med 75 procent 1950. 
Det speglar den bebyggelsespridning som skett i 
Stockholms län. Spridningen startade i början av 
1950-talet när Stockholm expanderade kraftigt ut-
anför innerstaden. Sedan dess har nya förorter växt 
fram och kommunala centrum etablerats.

BiLinneHaveT OCH MiLjön 
Från krigsslutet till 1990-talet ökade bilinnehavet 
stadigt och fram till 1970-talets början gjordes 
stora satsningar på att bygga ut vägnätet. Parallellt 
med att bilinnehavet planade ut bidrog skenande 
priser på olja och energi till att hämma utveckling-
en av trafiken. Trots att miljömedvetenheten växte 

anpassades varken planering eller produktion 
nämnvärt. I början av 2000-talet ställdes så 
mänskligheten inför det faktum att man orsakat en 
klimatkris med långtgående konsekvenser för livet 
på jorden.

TunneLBananS uTveCKLing 
Under arbetet med den nya Generalplanen 1952 
etablerades en ny syn på planeringen av stad 
och trafik. I planen presenterades en samordnad 
utbyggnad av det dåvarande tunnelbanenätet med 
flera nya stadsdelar i ytterområdena. På 1960- och 
70-talet byggdes tunnelbanenätet ut intensivt 
och på 1980-talet kompletterades den blå linjen. 
Tanken var att nätet skulle ha blivit betydligt större, 
med förlängningar till bland annat Bollmora, Täby 
och Nacka. Men utbyggnaden avstannade i och 
med att Skarpnäcks station invigdes 1994.
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I dag är de individuella utsläppen av koldioxid 
främst kopplade till bilanvändande, uppvärmning 
och elanvändning i bostäder, flygresor samt kött-
konsumtion. År 2070 kommer verkligheten att vara 
en annan. Till år 2050 är målsättningen att Sveriges 
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser ska vara noll. 
De kortare och mildare vintrarna medför att våra 
hus behöver mindre uppvärmning. Och samtidigt 
produceras energin i större utsträckning genom 
högpresterande våg-, vind-, vatten- och solkraft. 

Mer LOKaL PrOduKTiOn
År 2070 är råolja sannolikt en bristvara och råvarutill-
gången begränsad. Den största fossilbränslekällan 
blir då naturgas följt av kol. Det ställer större krav på 
vår materialhantering och förmåga att återanvända. 
En stor del av vår produktion måste dessutom ske 
lokalt vilket påverkar utformningen av städerna. 

nya SäTT aTT reSa
I framtiden kommer privatbilismen att minska till 
förmån för kollektiva färdmedel. Det beror bland 
annat på en ökad flexibilitet i arbetslivet och att fler 
ska rymmas på stadens gator. Vårt privata resande 
runt om i världen förväntas avta till följd av den be-
gränsade tillgången på bränsle och högre priser. De 
förändrade resvanorna ökar behovet av rekreations-
möjligheter i staden och dess grönområden.
 
värLdSeKOnOMin förändraS
Handeln och världsekonomin ser annorlunda ut när 
vi närmar oss år 2070. Mot slutet av perioden beräk-
nas Indien och Kina stå för 50 procent av världens 
BNP. Norden kommer vara en geografiskt, politiskt 
och ekonomiskt stabil region som är världsledande 
inom forskning, design och företagande. Stock-
holms inflytande i världen kommer därmed att öka.

”Privatbilismen  
kommer att minska  

till förmån för  
kollektiva färdmedel”

PerSPeKTiv 2070
det förändrade klimatet är en av våra största utmaningar  
i framtiden. till år 2070 beräknas medeltemperaturen öka  
3–5 grader. det måste vi ta hänsyn till i den framtida staden.
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Framtidens Stockholm behöver vara mer multifunk-
tionellt i såväl bebyggd miljö som i natur och park. 
Vår utgångspunkt är att behålla Stockholm grönt 
och inte bygga i naturområden. År 2070 kommer vi  
att bo tätare i gröna, urbana miljöer där bostäder, 
arbetsplatser, infrastruktur och service samsas med 
olika typer av produktion. Vårt arbetsliv kommer 
att präglas av mobilitet och därför måste nya 

mötesplatser skapas som möjliggör ett flexibelt 
arbetssätt.

förTäTning av STaden
Stockholm förväntas fram till 2070 att växa med 
drygt en miljon människor. För att klara detta krävs 
500 000 nya bostäder. Vi förespråkar därför en 
långsiktig strategi för stadsutvecklingen i Stock-

en förTäTad STad
Vi vill leva i ett hållbart stockholm, en resurssnål 
stad som minimerar intrånget i naturen. fram till 
2070 beräknas vår huvudstad öka med över en  
miljon invånare. det kommer att ställa höga krav 
på bostäder och infrastruktur. för att klara håll-

barhetsmålen och samtidigt erbjuda alla en möjlighet att bo, arbeta 
och resa tror vi att stockholm måste vara en stor, tät och blandad stad. 

T

Stockholms innerstad växer kontinuerligt 
när områdena kring knutpunkterna förtätas. 
Tunnelbana, spårtrafik, bussar, övrig kol-
lektivtrafik och cykelstråk sammanstrålar i 
knutpunkterna.
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holm som bygger på att staden växer inifrån och 
ut. Det innebär att befintlig bebyggelse förtätas 
med i genomsnitt 25 procent och att tunnelbanan 
byggs ut kraftigt. Redan använd mark omvandlas 
till stadsbebyggelse med bostäder, verksamhe-
ter och service. Parkeringar och glest utnyttjade 
bostadsområden byggs om och förtätas. I om-
råden med mindre bebyggelse skapas en tätare 
stadsstruktur till följd av den ökade efterfrågan på 
bostäder i kollektivtrafiknära områden.
 
nya SäTT aTT uTfOrMa BOSTäder
Ingen vet med säkerhet vilka utmaningar vi står 
inför 2070. Framtidens Stockholm måste därför ha 
beredskap för det oförutsedda och vi behöver byg-
ga mer flexibelt. Utbyggnaden måste ha sin grund 
i en robust stadsstruktur som tar stöd i det befint-
liga där flexibla lösningar utvecklas efter behov. 
Framtida bostadsproduktion kommer allt mer att 
bygga på återanvändning av material. Samtidigt 
skapar den tekniska utvecklingen nya möjligheter 
vid utformningen av kostnadseffektiva bostäder. 

Efterfrågan på varierade bostadslösningar kommer 
att öka och år 2070 bor vi mer kompakt. Redan år 
2040 kommer medelytan i en nyproducerad bostad 
att ha minskat från 78 m2 (2010) till 64 m2. 

KnuTPunKTer förTäTaS
För att Stockholm ska kunna växa på ett hållbart 
sätt krävs en utbyggnad av kollektivtrafiken som  
effektivt binder samman befintliga och nya stads-
delar. Görs detta blir det möjligt att skapa nya 
knutpunkter där olika kollektivtrafikslag kan mötas. 
Områdena i anslutning till knutpunkterna kan 
förtätas och bebyggelsen utvecklas till stadsmiljöer 
med en blandning av bostäder, service och arbets-
platser. Då ökar genomströmningen av människor. 
Denna utveckling ger mer fördelaktiga finansie-
ringsmöjligheter för utbyggnaden av tunnelba-
nenätet när markvärdena ökar. Dessutom kan fler 
funktioner samlokaliseras och dra nytta av varandra 
genom en högre grad av exploatering och diversi-
fierad hyressättning, samt ett mer flexibelt synsätt 
på finansiering.

För att rymma Stockholms  
framtida invånare måste  
staden förtätas. Nya bostäder 
och arbetsplatser kring  
kollektivtrafikens knutpunk-
ter gör det möjligt att uppnå 
innerstadens kvaliteter även  
i ytterområdena.

500 000
nya BOSTäder
Om vi bygger en halv miljon nya bostäder och 
förtätar befintlig bebyggelse möjliggör vi en hållbar 
och urban utveckling av staden där alla invånare 
ryms. Förtätningen sker genom en blandning av 
komplettering, förnyelse och omvandling.
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En kombination av ett radiellt system med komplette-
rande nätsystem börjar ta form. Principen är att skapa 
finmaskighet, alternativa resvägar, avlasta Saltsjö-Mälar-
snittet och förlänga. 

en uTByggd  
TunneLBana 

i stockholm 2070 vill vi ha möjlighet att färdas  
i ett hållbart transportsystem och kunna välja bort 
bilen. tunnelbanan spelar en nyckelroll i stads- 
utvecklingen och är avgörande för tillgängligheten  
i de nya stadsdelar som planeras.

Vi promenerar i 3–5 km/tim eller går raskt i 6–8 
km/tim. Under förutsättning att stadens struktur 
tillåter det tar vi oss lätt 1 km på en kvart. Det inne-
bär att vi till fots når alla andra platser inom en yta 
på drygt 3 km2. I den täta staden finns inom den 
ytan kollektivtrafik som tar oss ut på längre resor. 
Beroende på resmål och syfte används olika typer 
av transportmedel: cykel, moped, privatbilar, taxi, 
buss, BRT (Bus Rapid Transit), spårväg, tunnelbana, 
pendeltåg, båt samt nya framtida trafiksystem 
såsom förarlösa eltaxibilar och PRT (Personal Rapid 
Transit).

TranSPOrTSySTeM för fOLKHäLSan 
Ett bra transportsystem som uppmuntrar till rörelse 
genom gång och cykling är inte bara bra för 
miljön. Det inverkar också positivt på folkhälsan 
och minskar belastningen på hälso- och sjukvårds-
sektor. Med hjälp av strukturell planering, bete-
endepåverkan och styrmedel såsom biljettpriser, 
trängselavgifter, bränslekostnader, färre parkerings-
platser och högre parkeringsavgifter, kan vi skapa 
ett väl fungerande transportsystem som gör det 
möjligt att välja bort bilen.

CyKeLTrafiKen öKar
När privatbilismen minskar frigörs plats i vägnätet 
till förmån för cykeltrafiken. Vi föreslår därför att 
cykelvägnätet byggs ut med 1 200 km i hela Stor-
Stockholm. Cykeln blir då en integrerad del av det 
kollektiva resandet när nya båtbusslinjer, kvalitativa 
cykelparkeringar och signalreglering för kortare 
väntetid vid dåligt väder ökar tillgängligheten.

TunneLBanan i fraMTiden 
Tunnelbanan spelar en avgörande roll i den 
framtida stadsutvecklingen och i de nya områden 
som planeras blir tunnelbanan det huvudsakliga 
transportmedlet. Vi föreslår därför en utbyggnad 
av dagens tunnelbanenät med cirka 86 km under 
de kommande 50 åren med en takt om 15–20 km/

decennium. Det innebär bland annat en helt ny 
tunnelbanelinje, 38 nya stationer, fem utbyggda 
stationer, fyra nya bytespunkter mellan olika 
tunnelbanelinjer, samt två nya passager som kan 
avlasta Stockholm Central. Tunnelbaneinveste-
ringen uppgår till två miljarder kronor per år enligt 
dagens penningvärde. Det motsvarar cirka 12 kr/
påstigande passagerare under perioden 2013–
2070. Tunnelbanan blir därmed överlägsen andra 
transportmedel i kostnadseffektivitet.

All nybyggd tunnelbana förläggs under mark 
för att inte ta värdefull bostadsmark i anspråk. 
Högsta framkomlighet och komfort för resenärerna 
kombineras då med stor frihet att planera stadens 
struktur med gator, kvarter och parker. De nya 
linjerna får en karakteristik liknande den blå linjen, 
med djupt liggande stationer på relativt stort 
avstånd från varandra. Det djupa läget gör det 
möjligt att sprida stationsentréerna och täcka in ett 
stort upptagningsområde. Därmed kompenseras 
för de längre avstånden mellan stationerna.

MångfaSeTTeraT reSande
Nya tunnelbanelinjer och kompletterande sträck-
ningar dras så att en nätstruktur bildas i centrala 
Stockholm, vilket skiljer sig från dagens radiella 
struktur. De nya omstigningsmöjligheterna till  
andra tunnelbanelinjer och transportmedel skapar 
ett mer mångfasetterat resande till skillnad från 
gamla tiders arbetspendlande. Flera alternativa 
resrutter ökar användbarheten, balanserar belast-
ningen i nätet och bidrar till ett robust system. 

T
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Fram till 2070 kommer biltrafikens andel av arbetsresorna 
att sjunka kraftigt medan cykeltrafiken ökar i motsvarande 
grad. De flesta resorna till jobb, skola och handel sker via 
cykel. Kollektivtrafiken bibehåller och ökar på sikt sin andel 
till följd av bland annat tunnelbaneutbyggnaden.
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Dagens tunnelbanenät byggdes under fyra decennier med 
en takt om 25–40 km/decennium. Vi föreslår en fortsatt 
utbyggnad under drygt fem decennier med en jämnare 
utbyggnadstakt om 15–20 km/decennium.
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Den nya gula tunnelbanelinjen 
tar över röda linjens gren till 
Fruängen och förlänger tunnel-
banenätet till Täby/Arninge, 
Nälsta, Huddinge och Älvsjö.  
Den blå linjen tar över gröna  
linjens gren till Farsta och för-
längs till Nacka/Orminge samt 
Viksjö. Den gröna linjen förlängs 
till Tyresö respektive Älvsjö och 
den röda linjen till Ekerö, Lidingö 
och Täby/Arninge.

I framtiden bildar tunnelbanan ett nät med betydligt fler  
omstigningsmöjligheter än i dag. 38 nya stationer ökar  
dessutom tillgängligheten i hela regionen. Några av  
stationerna blir knutpunkter i kollektivtrafiknätet och till  
dessa koncentreras tät bebyggelse och centrumfunktioner.
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uTöKaT SaMarBeTe
För att kunna hantera Stockholms befolknings-
ökning krävs att kommuner, landsting, staten 
och den privata sektorn samarbetar i högre 
utsträckning. I dag är huvudmannaskapet delat:

•  Kommunerna ansvarar för bostadsplanering 
och social infrastruktur.

•  Landstinget ansvarar för kollektivtrafi k. 

•  Staten ansvarar för regional och statlig 
infrastruktur.

SOCiaL HåLLBarHeT
En gemensam samordning mellan staten, kom-
muner, landsting och den privata sektorn möjliggör 
en stadsutveckling som är ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar. För Stockholm är den sociala 
hållbarheten särskilt viktig. Om de olika aktörerna 
kraftsamlar kring denna fråga tidigt i processen 
skapas förutsättningar för bättre tillväxt. 

nya genOMförandefOrMer
I dag köper ofta den offentliga sektorn tjänster 
från samhällsbyggnadssektorn utifrån kriterier om 
lägsta pris. Incitamenten blir därmed kortsiktiga och 
stimulerar inte en utveckling mot ökad innovation 
och samhällsnytta. 

En lyckad fortsatt expansion av Stockholm förut-
sätter ett helhetstänkande där mark och fastigheter 
utvecklas tillsammans med infrastrukturen. För att 
nå dit måste de befi ntliga genomförandeformerna 
kompletteras med nya metoder för att uppnå en 
större fl exibilitet och en högre innovationsgrad.  
Dessa metoder bör fokusera på att:

•  Offentlig och privat sektor samarbetar kring 
investeringar och planering av infrastruktur och 
bostäder. 

•   Tunnelbaneoperatörerna bidrar till stationsopti-
mering och fastighetsutveckling i anknytning till 
stationerna.

SaMarBeTen
för att kunna utveckla framtidens stad och infrastruktur behövs 
både kunskap och pengar. när det offentliga och privata möts 
tidigt i den långsiktiga planeringen uppstår ofta mervärden 
och ökad samhällsnytta. Genom att hitta rätt tillvägagångssätt 
och nya samarbetsformer optimeras processen. 

”En lyckad expansion 
av Stockholm 

förutsätter ett 
helhetstänkande”
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finanSiering
En utbyggd kollektivtrafi k skapar urbana värden och är en 
generator i utvecklingen av Stockholm. Dagens fi nansierings-
system är baserat på den årliga budgettilldelningen i den 
offentliga sektorn. Vår föreslagna satsning kräver också kom-
pletterande fi nansiering för att vara möjlig att genomföra.

Finansiering kan ske genom en kombination av 
offentliga och privata medel, som till exempel:

•  Ökade markvärden genom försäljning 
av byggrätter.

•  Ökade fastighetsvärden genom utveckling 
av stationsområden.

•  Brukaravgifter.

•  Ökade skatteunderlag genom tillväxt.

MarKvärdenaS POTenTiaL 
Där nya knutpunkter skapas kommer markvärdena 
att öka. Det leder till att markägarna får incitament 
att öka nyttjandegraden genom om- och nybygg-
nad på marken. När staden förtätas kommer den 
offentliga sektorn att kunna generera 
betydande markvärden, som i sin tur 
kan användas till att fi nansiera 
utbyggnaden av kollektivtrafi ken. 

Marknadskrafterna bidrar på så sätt till den håll-
bara urbaniseringen av Stockholm.

 nya genOMförandeMOdeLLer
Det är viktigt att det fi nns olika genomförande-
modeller beroende på förutsättningarna i den 
framtida stadsutvecklingen. Några exempel är: 

Rail & Property-modellen: De ökade markvärden 
som en utbyggd tunnelbana genererar, i kombina-
tion med ökat kommersiellt fokus på stationsmil-
jön, används i fi nansieringen av utbyggnaden.

Offentlig-privat samverkan (OPS): En offentlig 
beställare handlar upp en alternativfi nansierad 
infrastrukturlösning som innefattar ett långsiktigt 
åtagande för drift och underhåll. Det resulterar i 

högre produktivitet och lägre totalkostnad. 

Infrastruktur & Råmarksmodellen: Det 
offentliga står för råmark och det privata sä-
kerställer den infrastruktur som behövs för att 
kunna färdigexploatera marken. Den värdeök-
ning som uppnås fördelas mellan parterna. 

59%    
41%

POTenTiaL MarKinTäKTer

■  Tillskott av markvärden
■ Övrig fi nansiering

En utbyggd kollektivtrafi k skapar urbana värden och är en 
generator i utvecklingen av Stockholm. Dagens fi nansierings-
En utbyggd kollektivtrafi k skapar urbana värden och är en 

Rekommenderade investeringar i ny 
infrastruktur fram till år 2070 uppgår till 
169 miljarder kronor. Det motsvarar en 
infrastrukturkostnad på 3 100 kronor per 
nyskapad kvadratmeter. (Beräkningarna 
är baserade på dagens penningvärde.)



Sweco är ett internationellt teknikkon-
sultföretag med kunskap inom teknik, 
miljö och design. Uppdragen handlar 
om allt ifrån förstudier, utredning och 
strategisk planering till design, konstruk-
tion och projektering. Sweco har cirka  
3 500 medarbetare i Sverige. 

MTR är ett av världens största företag 
inom spårbunden kollektivtrafik och 
infrastruktur med bas i Hongkong.
Sedan november 2009 ansvarar MTR  
för driften av tunnelbanan i Stockholm 
på uppdrag av SL. MTR har cirka 3 000 
medarbetare i Stockholm.

Skanska är ett av världens ledande  
projektutvecklings- och byggföretag. 
Verksamheten omfattar hus- och 
anläggningsbyggande samt utveckling 
av bostäder och kommersiella lokaler. 
I Sverige har företaget cirka 11 000 
medarbetare.
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Vår vision för stockholm 2070 är ett förslag på hur staden kan utvecklas för att  
hantera befolkningsökningen och klimatutmaningen. Vi vill visa att det går att  
bygga de bostäder och stadsmiljöer som behövs för att svara upp mot behovet hos 
kommande generationer. Genom att förtäta bebyggelsen, utveckla tunnelbanan 
samt finna synergier mellan stadens utbyggnad och kollektivtrafiken kan vi bygga 
en långsiktigt hållbar stad om vi börjar nu. nyckeln till framgång är att med hjälp av 
alternativa finansieringsmetoder påskynda utbyggnaden av infrastrukturen. Detta 
möjliggörs till exempel genom att utnyttja de ökade markvärden som en utbyggd 
tunnelbana genererar i finansieringen. 

för att lyckas med en långsiktig lösning krävs att alla parter samverkar fullt ut mot 
gemensamma mål. Vi måste göra strategiska val och samarbeta över gränserna 
med fler deltagande aktörer. Alla parter – Trafikverket, kommuner, landsting och 
trafikoperatörer – har ett gemensamt ansvar för Stockholms framtid. Vi föreslår  
därför en gemensam avsiktsförklaring som ett första steg i arbetet. den bör omfatta: 
tidplan, finansiering, fördelning av risker, respektive parts ansvar och framför allt 
målsättningarna med arbetet. 

Vi vill vara med på resan mot 2070 och bygga stockholm till gagn för dess invånare. 
den resan börjar nu. 


