
Stockholms översiktsplan
En kort presentation  

inför samråd  



Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolknings
tillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken 
visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. 

Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 
2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas 
till år 2020. Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskole 
platser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser. 
Kultur, äldreomsorg och närbutiker och mycket annat. 

Detta skapar en unik möjlighet att utveckla Stockholm åt rätt håll. 
Visionen är ett Stockholm som håller samman, som är klimatsmart 
och hållbart. Ett Stockholm där alla känner sig välkomna, där det 
är bra att leva, studera, arbeta och driva företag. Och besöka! 

Det kräver planering – på flera olika nivåer. Den här foldern handlar 
om grunden: Översiktsplanen. 

Översiktsplanen är som en karta över framtiden, som visar hur vi 
vill att vår stad ska vara. Stockholm har en översiktsplan, men den 
har ganska många år på nacken och behöver uppdateras. Därför 
presenterar vi nu ett förslag till ny översiktsplan. 

Innan den kan godkännas av våra folkvalda politiker måste den bli 
så bra som möjligt. Där behövs din hjälp! Du som bor, arbetar eller 
går i skolan i Stockholm är den främsta experten på vad som är bra, 
och vad som kan bli bättre.

Du har nu möjlighet att påverka Stockholms framtid. Läs den här 
foldern, träffa oss under vår turné och ge oss dina synpunkter.

Staden ska vara ett Stockholm för alla – din hjälp behövs!

 

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör

Staden  
har en plan  
– nu ska den uppdateras!

Fakta
Alla kommuner ska ha  
en översiktsplan, det står  
angivet i plan och bygg
lagen (PBL). Översiktsplanen 
ska ge vägledning i hur 
kommunen använder mark 
och vattenområden, och 
den ska alltid vara aktuell. 
Stockholms nuvarande 
översiktsplan är från 2010 
och behöver uppdateras. 

Den här foldern beskriver 
kort förslaget till ny över 
sikts plan för Stockholms 
stad.



Så vill vi att  
Stockholm ska bli

En samman- 
hängande stad
Stockholm ska bli en stad för alla. Då måste stadsdelarna 
bättre sitta ihop med varandra, så att människor med olika 
bakgrund och erfarenheter kan mötas i vardagen. I förslaget 
till ny översiktsplan understryker vi vikten av att på olika 
sätt koppla samman staden, och att befintliga miljöer byggs 
om så att barriärer tas bort. Det handlar om att skapa nya  
– och förbättra redan befintliga – urbana, gröna och sociala 
samband. Att möjliggöra fler möten mellan människor, så 
att känslan av tillhörighet och sammanhållning kan stärkas.

Stockholm behöver byggande och investeringar för att kunna möta befolkningstillväxten, 
minska de sociala skillnaderna och uppnå klimatmålen. Det omfattande byggande som vi 
står inför skapar en unik möjlighet att förbättra och utveckla hela staden. 

Förslaget till ny översiktsplan beskriver på flera olika sätt och nivåer hur det ska kunna göras. 
Det handlar delvis om att ta sig an de övergripande behoven för staden, men också om att 
identifiera varje enskild stadsdels behov och möjligheter när det gäller stadsutveckling.  
Skolor, förskolor, äldreomsorg, kollektivtrafik, service, affärer, idrottsplatser, kultur och 
mycket annat ska planeras, byggas och drivas på ett sätt som kommer alla till del.

Förslagets huvudsakliga innehåll baseras på fyra mål som är avgörande för  
Stockholms utveckling:

En växande stad
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor, och för att 
kunna behålla den rollen måste vi göra det attraktivt för 
företag att etablera sig här. Stockholm behöver därför vara 
en växande stad som lockar människor, organisationer, 
forskare, turister och andra från hela världen. Det kräver 
att vi bygger såväl bostäder som infrastruktur i snabb takt 
och på ett bra sätt – samtidigt som vi värnar de ovärderliga 
skatter som stadens kulturarv, skönhet, unika karaktär och 
spännande historia utgör.

Det är inte bara fler bostäder som behövs, vi måste också se 
till att infrastrukturen håller måttet. I dag orsakar även små 
störningar köer och förseningar. I framtiden måste fler per-
soner och mer varor komma fram dit de ska, samtidigt som 
trafikens ytanspråk och miljöpåverkan minskar. Kapacitet- 
starka färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik  
behöver därför prioriteras, även om bilen fortsatt kommer att 
ha en viktig roll i stadens transportsystem, och möjligheterna 
att komma fram för räddningsfordon behöver säkras.



God offentlig miljö 
Stockholm är en av världens vackraste städer, och hamnar 
alltid högt i olika jämförelser när det gäller livskvalitet. 
Trots detta är skillnaderna i människors livsvillkor stora. 
Segregationen har vuxit under senare decennier, och vissa 
områden halkar efter allt mer när det gäller stadskvaliteter.

Detta behöver vi åtgärda. I takt med att staden växer ökar 
möjligheterna att skapa en jämnare fördelning av det som 
skapar goda livsvillkor. Stadens alla delar ska erbjuda en 
bra livsmiljö med god tillgång till stadskvaliteter och väl 
gestaltade och trygga offentliga miljöer som inbjuder till 
delaktighet och engagemang. Byggande och investeringar 
kan i större utsträckning styras så att områden utvecklas 
positivt, offentliga miljöer rustas upp och torgen får nytt liv. 

En viktig aspekt som lyfts fram i förslaget till ny översikts-
plan är behovet av att skapa ”funktionsblandade stads-
delar”. Det är miljöer där olika typer av bostäder blandas 
med verksamheter, service, handel och kultur. Platser där 
människor rör sig under dygnets alla timmar, där det finns 
kultur, kaféer och restauranger, kollektivtrafik, skolor, 
idrottsplatser och parker som alla kan ta del av.

En klimatsmart  
och tålig stad
Stockholm ska vara en klimatsmart stad där marken  
används effektivt och stadsstrukturen bidrar till lågt  
bilberoende och minskad klimatpåverkan. Målen är  
högt ställda: Före år 2040 ska Stockholm vara fossil- 
bränslefritt, och för att nå dit behöver vi anpassa stads- 
byggandet så att människors möjligheter att leva resurs- 
snålt och miljövänligt blir så stora som möjligt. 

Samtidigt kommer vi att ställas inför utmaningar vi 
inte riktigt är vana vid. Det förändrade klimatet kommer 
innebära fler värmeböljor, fler översvämningar, blötare 
vintrar och större påfrestningar på våra transportsystem 
och de komplexa system som ger oss el, värme, vatten och 
avlopp. Stadsstrukturen och de tekniska systemen ska vara 
väl fungerande och tåliga, så att staden kan möta klimat-
förändringar och andra påfrestningar.

Stockholm är en av världens 
vackraste städer, och hamnar

alltid högt i olika jämförelser när 
det gäller livskvalitet.



Använda den centrala stadens attraktionskraft
 Den centrala stadens attraktionskraft ska användas som en resurs för hela 
Stockholm.Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar 
i områden kring stadskärnan och låta staden växa successivt utåt.

Rikta satsningar mot fokusområden
 Stockholm ska hänga ihop och alla delar ska ha god offentlig miljö, men  
det finns tre fokusområden där staden vill satsa extra för att driva på bostads- 
byggande och stadsutveckling: Farsta, Skärholmen och Kista-Järva.

Möjliggör värdeskapande kompletteringar
 Samhällsbyggnadsresurserna är inte oändliga, därför gäller det att noga 
välja vilka projekt som ska genomföras för att största möjliga samhällsnytta 
ska åstadkommas. Det handlar om stadsbyggnadsinsatser som förutom nya 
bostäder även skapar viktiga mervärden, till exempel stärkta lokala centrum, 
utvecklandet av nya stadsgator, nya boendeformer, skolor, förskolor, kultur, 
idrottsmöjligheter eller parker.

Tillvarata långsiktig stadsutvecklingspotential
 Staden ska tillvarata den långsiktiga stadsutvecklingspotentialen för att 
säkerställa långsiktigt hållbar utveckling. Det finns en rad strategiskt viktiga 
stadsdelar och stråk som kommer att utvecklas i senare skeden. Initiativ som 
bidrar till stadsbyggnadsmålen ska kunna omhändertas. Mindre omfattande 
stadsbyggnadsinsatser kan ha stor betydelse för att höja attraktiviteten på kort 
sikt och skapa intresse för ett större bostadsbyggande på längre sikt. Sådana 
projekt ska ses ur ett helhetsperspektiv, så att inte framtida mer omfattande 
stadsbyggnadsinsatser försvåras eller omöjliggörs.

Hur ska vi  
åstadkomma detta?
Förslaget till ny översiktsplan beskriver ett snabbt växande Stockholm 
med stora satsningar på stadskvaliteter. Den utbyggnadsstrategi som 
föreslås i översiktsplanen innehåller fyra delar som behöver genom
föras i en väl avvägd balans:



KUNGSHOLMEN

RINKEBY-KISTA

SPÅNGA-TENSTA

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

SKÄRHOLMEN

HÄGERSTEN-
LILJEHOLMEN

NORRMALM

FARSTA

SKARPNÄCK

ÄLVSJÖ

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

SÖDERMALM

ÖSTERMALMBROMMA



Turné 2016
Översiktsplan

Tensta torg 

Tensta torg 

Kista galleria

Kista galleria

Brommaplan 

Brommaplan 

Älvsjö torg 

Älvsjö torg 

Skärholmen centrum

Skärholmen centrum

Vasaparken

Västermalmsgallerian

Västermalmsgallerian

Gullmarsplan 

Gullmarsplan 

Karlaplan

Karlaplan

Norrmalmstorg 

Norrmalmstorg 

Bagarmossens centrum 

Bagarmossens centrum 

Liljeholmstorget galleria

Liljeholmstorget galleria och Medborgarplatsen 

Medborgarplatsen 

Vällingby torg 

Vällingby torg 

Farsta centrum 
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Översiktsplanen på webben: stockholm.se/oversiktsplan

http://www.stockholm.se/oversiktsplan


The Capital of Scandinavia

Lämna dina synpunkter!
Det kan inte understrykas nog: Din hjälp behövs för att 
Stockholm ska kunna utvecklas till den stad vi vill ha.  
Under samrådstiden 10 november 2016 till 10 januari 
2017 har alla möjlighet att lämna synpunkter på  
förslaget till ny översiktsplan.

All information om planen finns på webben, och där  
går det också att lämna synpunkter.

Förslaget presenteras även i samtliga stadsdelsområden. 
Då har alla möjlighet att träffa översiktsplanerare och 
andra ansvariga för att diskutera Stockholms framtid. 
Mellan 10 november och 7  december kommer vi att 
finnas på de platser du ser på fliken intill (Turné 2016).

stockholm.se/oversiktsplan


