
HÄRIFRÅN KOM DE NYA STOCKHOLMARNA
n Under 2013 växte befolkningen i Stockholms län med 35 833 personer.  
Det motsvarar nästan 100 personer per dag, eller lika många som passagerarna 
i två stadsbussar.  
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SÄNKTA KRAV SKA GE BILLIGARE BYGGANDE
n I budgeten för 2015 får 
allmännyttan i Stock-
holm – Svenska Bostäder, 
Familjebostäder och 
Stockholmshem – den 
politiska majoritetens up-
pdrag att bidra till målen 
för bostadsbyggande och 
göra det lättare för hush-
åll med svag ekonomi att 
få en bostad.

Den här veckan beslu-
tar därför bolagens sty-
relser om sänkta krav på 
hyresgästerna. För att 
beviljas hyreskontrakt 
skulle ett hushåll tidigare 
ha en bruttoinkomst som 
var tre gånger så stor som 
hyran. Det luckras nu upp.

– Det betyder att 
fler kommer att kunna 
efterfråga fler typer av 
lägenheter, säger Sven-
ska Bostäders vd Pelle 

Björklund.
Bolagen diskuterar 

även formerna för ett 
nytt slags hyresavtal, 
”kompiskontrakt”, som 
innebär att fler personer 
ska kunna gå samman och 
hyra en lägenhet. Dessu-
tom samarbetar bolagen 
om det framtida bostads-
beståndet.

– Vi måste upphandla 
olika typhuslösningar, 
som går att använda på 
flera tomter, för att få 
större serier och en högre 
industrialisering, säger 
Pelle Björklund. 

Samma ambition har 
byggbolagen. Byggjät-
ten NCC har till exempel 
sänkt sina produktion-
skostnader i Tyskland 
med 30 procent genom 
att jobba storskaligt, 

med serieproduktion och 
standardisering, enligt 
koncernchefen Peter 
Wågström.

– Vi måste utnyttja 
serieeffekterna, som i 
industrin, säger han och 
framhåller att detta också 
är möjligt i Sverige.

Alexandra Laurén, re-
gionchef för Skanska Nya 
Hem, påpekar att halva 
byggkostnaden i Stock-
holm utgörs av mark-
priser och skatter.

– Men allt runt omkring 
påverkar byggkostnad-
erna. Man kan anpassa sig 
till de boendes önskemål; 
yngre har till exempel 
inte lika stort behov av 
parkeringsplatser. Sådant 
kan förstås påverka kost-
naden.


