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Sammanfattning 
 

Stockholm växer. Under de närmaste 10 åren förväntas stadens 
befolkning öka med 150 000 invånare. Redan år 2020 överstiger antalet 
stockholmare för första gången 1 miljon. Trots att byggtakten har ökat 
kraftigt under Miljöpartiets tid i majoritet i Stadshuset är bostadsbristen 
fortsatt ett stort problem. Särskilt hårt drabbas unga, studenter, 
nyinflyttade, ensamstående samt den stora grupp människor som inte har 
ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad.  
 
Därför behöver vi hålla ett högt och jämnt bostadsbyggande, samtidigt 
som vi värnar om våra värdefulla grönområden. Gång, cykel och 
kollektivtrafik behöver öka och bilberoendet minska. Staden behöver bli 
tätare för att minska avstånden, samtidigt som vi planerar för mer 
utrymme för människor att mötas på. Bostäder, grönska, kollektivtrafik, 
skolor, butiker, arbetsplatser och övrig samhällsservice måste planeras 
som en helhet för en modern, attraktiv och grönare stad.  
 
Denna rapport är en del av en långsiktig bostadsplanering för att möta 
den stora efterfrågan på fler bostäder med närhet till goda 
kommunikationer, stadspuls och grönska. Det är en fortsättning på 
arbetet med att bygga 140 000 nya klimatsmarta bostäder fram till 2030 
samtidigt som Stockholms unika karaktär och gröna stadsrum bevaras för 
framtiden genom nya naturreservat och utbyggd stadsgrönska.  
 
Längs Örbyleden finns stora möjligheter att förena en utbyggd 
kollektivtrafik, bättre cykelmöjligheter och upp till 4 000 bostäder. Den 
nya bebyggelsen skulle binda samman intilliggande stadsdelar genom att 
ta tillvara den befintliga infrastrukturen på ett bättre sätt. Spårväg syd 
kommer att byggas från Flemingsberg till Älvsjö, men bör på sikt även 
förlängas till Skarpnäck. Det ger bättre möjligheter för en bärkraftig 
stadsutveckling i hela Söderort. Med Miljöpartiets förslag omvandlas 

Örbyleden till Örbystråket – en blandad, trivsam och livfull stadsmiljö där 
människor vill vistas. Genom att planera bostäder tillsammans med 
kollektivtrafik, cykelvägar och breda, trygga trottoarer kan människor 
lättare förflytta sig genom stråket. Handel och service i närområdet 
förbättras och det skapas nya målpunkter i de södra stadsdelarna. Planen 
överensstämmer väl med intentionerna i Stockholms översiktsplan, där 
Örby pekas ut som en plats för urbana stråk. Att omvandla trafikleder till 
urbana stråk är ofta en betydligt mer kostnadseffektiv lösning än 
överdäckningar. 
 
De nya byggnaderna och stadsmiljön i sin helhet utformas så att lokala 
ekosystem integreras, upprätthålls och stärks. Förutom att skapa 
rumslighet bidrar träd och grönska i gatumiljön till bättre dagvatten-
hantering och ett behagligare mikroklimat, vilket blir allt viktigare i takt 
med att extrema väderförhållanden blir vanligare. Miljöpartiet vill stärka 
de rekreativa och ekologiska sambanden genom att bilda ett 
sammanhängande skogsområde där det nyinrättade naturreservatet i 
Rågsved kompletteras med ett naturreservat i Fagersjöskogen. 
Trafikleden bryter idag av spridningskorridoren i den översta delen av 
Hanvedenkilen vilket begränsar både biologisk mångfald och rörligheten 
för människor som strövar i grönområdet. För att stärka de ekologiska 
sambanden i den gröna kilen vill vi utreda möjligheten att överbrygga 
barriärerna med ekodukter eller andra sammanlänkande åtgärder.  
 
När framtidens Stockholm formas är det viktigt med en hög grad av 
boendeinflytande tidigt i planeringsprocessen. För Stockholms utveckling 
behövs en ansvarsfull stadsplanering som väver samman stadsdelar till 
platser för möten, tar krafttag mot bostadsbristen och säkrar goda livs-
miljöer. Örbyleden är idag en ogästvänlig spricka i staden och har stor 
potential att omvandlas till en tilltalande stadsmiljö där Spårväg syds 
Skarpnäcksgren blir en drivkraft i denna utveckling. Det nya urbana 
stråket innebär tusentals nya bostäder i en god boendemiljö och bättre 
tvärförbindeler för hela Söderort, till en lägre kostnad för miljö och klimat.   
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Från genomfartsled till urbant stråk 

 

 
Miljöpartiets förslag går ut på att omvandla Örbyleden från barriär till en 
funktionsblandad stadsgata – Örbystråket. Med en enkel och genomtänkt 
stadsplanering kan en förlängning av Spårväg syd integreras med 4 000 
nya bostäder och en variation av butiker, caféer, restauranger och 
arbetsplatser utefter ett urbant stråk. När trafikleden förändras ökar 
möjligheterna till effektivare transporter med hållbara färdmedel vilket 
gör att nya och nuvarande söderortsbor får bättre kollektivtrafik och en 
trevligare miljö. 

Örbystråket utformas med avgränsade trottoarer och breda cykelvägar 
enligt stadens cykelplan, samt nya träd och planteringar. I mitten av 
stråket planeras för den nya spårvägen och stadsgatan ska även inrymma 
två körfält för biltrafik och bussar, där hastighetsgränsen sänks från 
dagens 70 km/h till 40 km/h. Byggnadshöjder anpassas efter platsen, men 
planeras för i genomsnitt sex våningar där bottenvåning upptas av olika 
typer av butiker, kontorslokaler och publika verksamheter. Fördelningen 
mellan bostads- och hyresrätter ska vara jämn. Särskilt viktigt är att 
studenter och unga bereds plats. En stor del av bostäderna ska vara små, 
yteffektiva hyresrätter till rimliga hyror.  
 
Den nya bebyggelsen längs Örbystråket planeras efter högt ställda 
energikrav. Samtliga byggnader ska hålla passivhusstandard, det vill säga 
inte förbruka mer än 45 kWh per kvadratmeter och år, exklusive 
hushållsel. För att minska klimatutsläppen från byggprocessen är målet 
att minst hälften av byggnaderna ska byggas med trästomme. Trä som 
byggmaterial bidrar också till ökad trivsel och arkitektoniska kvaliteter. 
Solcellspaneler och grönska ska placeras längs lämpliga väggar och på tak. 
Med schweiziska städer som förebild vill vi även anlägga så kallade 
biosoltak, vilket innebär att vegetation kombineras med solceller på 

samma takyta. Förutom att det ger förnybar energi bidrar solcellerna med 
skugga till grönskan vilket gör att fler olika arter kan växa där. Samtidigt 
kyler växterna solpanelerna så att de håller längre och fungerar mer 
effektivt. Det ska även finnas större takterrasser med plats för 
stadsodling. Terrasserna blir också gemensamma ytor där boende kan 
umgås tillsammans.  
 
Med gräs under spårvagnsrälsen minskar bullernivåerna och gatan blir 
trevligare samtidigt som det blir en viktig del av dagvattenhanteringen. 
Det finns idag ett stort antal träd utefter Örbyleden som fungerar 
avskärmande mot bebyggelsen. Det är viktigt att plantera motsvarande 
mängd nya träd i Söderort. En stor del av dessa träd kommer att finnas 
längs det nya urbana stråket. Den grönyta som bebyggs är idag kringytor 
till Örbyleden som huvudsakligen utgör buffert mellan trafikled och 
bostäder. Det är ingen yta som idag kan användas effektivt för bostäder, 
rekreation, stadsodlingar, eller liknande.   
 
 
 

 
 

 
 
Med en cirka 30 meter bred stadsgata ryms alla de funktioner som gatan behöver. I väntan 
på spårvägen ska bussarna gå på särskilda bussfiler.
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4 000 nya bostäder i blandad bebyggelse  
Förutsättningarna för ny bebyggelse ser olika ut längs Örbyleden. Mellan 
Bandhagen och Hökarängen lämnas en spridningskorridor i grönområdet 
som vi vill göra en del av gröna kilen som vi vill göra naturreservatet. I det 
gulmarkerade området är det lämpligt att utveckla dagens trafikled med 
en blandad, stadsmässig bebyggelse längs en stadsgata som försörjs med 
effektiv busstrafik och på sikt även spårvagn. Miljöpartiet vill bygga 
flerbostadshus med i genomsnitt sex våningar där botten-våningarna 
reserveras för kontor, butiker, caféer och andra verksamheter. 
Anpassning sker till befintlig bebyggelse. Inom dessa områden bedömer vi 
att det finns möjlighet för cirka 4 000 bostäder och 400 butiks- och 

affärslokaler. Byggnaderna ska ha entréer ut mot stråket och placeras i 
räta rader mot stadsgatan eller i kvartersform i bredare partier. 
Tvärgatorna bildar i sin tur viktiga kopplingar och knutpunkter mot 
intilliggande stadsdelar. Tunnelbanestationen Högdalen får en ny uppgång 
mot stadsgatan. Bollplaner och lekytor bevaras. Dagens dragning av 
Örbyleden kan komma att justeras något i läge för att möjliggöra bostäder 
på båda sidor om den nya stadsgatan. 
 

Bostadspotentialen kring Örbyleden är mycket stor. Gulmarkeringen 
visar de tilltänkta områdena där leden kan utvecklas med en blandad, 
stadsmässig bebyggelse för bostäder och verksamheter. Stationerna 
för Spårväg syds Skarpnäcksgren är markerade med en cirkel.  

 

Med biosoltak kombineras solceller och grönska vilket skapar flera 
synergieffekter. Här ett exempel från New York. Foto: Aloha 
Jon/CC BY-SA 4.0. 
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Målet är att byggnaderna längs det nya urbana stråket ska hålla passivhus-standard, 
det vill säga inte förbruka mer än 45 kWh per kvadratmeter och år exklusive hushållsel. 

Minst hälften av husen ska byggas med trästomme. Illustration: White  

 

God offentlig service 
Det är viktigt att offentlig service som skolor, förskolor, äldre-boenden, 
lekplatser och idrottsanläggningar planeras för tidigt i planprocessen. 
Redan idag vet vi att det redan idag finns ett behov av idrottshallar i 
Bandhagen, Högdalen och Rågsved. En nybyggd hall i Bandhagen skulle 
kunna försörja delar av det urbana stråket. Övriga bostadsplaner i 
söderort kommer ytterligare öka trycket på områdets offentliga service, 
varför de nya lokalerna som planeras för längs stråket blir ett välkommet 
tillskott för att inhysa skolor, förskolor, kulturverksamheter och andra 
viktiga funktioner som södra Stockholm kan dra nytta av. Samtidigt kan 
trycket på att ta värdefulla grön- och kulturområden i anspråk minska.
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Nedan: Miljöpartiets förslag på en framtida förlängning av Spårväg syd. 

 

Från bilväg till spårväg  

Förläng spårväg syd 
Den beslutade delen av Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö är ett 
viktigt kollektivtrafikprojekt som leder till bättre tvärförbindelser och 
möjlighet att bygga fler kollektivtrafiknära bostäder. Spårvägens 
fortsättning från Älvsjö – Skarpnäcksgrenen – skulle ge ett viktigt lyft för 
stora delar av söderort. Med Miljöpartiets förslag omvandlas Örbyleden 
från en genomfartsled för biltrafik till en levande stadsgata där spårvägen 
kan bli ett attraktivt och strukturerande inslag i stadsmiljön. 

Spårvagnen skulle ansluta till både röd, grön och kommande blå linje, 
samt till den nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. , samt till 
pendeltåg. I Bandhagen föreslås att en ny tunnelbaneentré i perrongens 
norra ände öppnas som leder rakt ner till spårvagnen och det nya 
Örbystråket. Detta möjliggör direkta och snabba byten mellan spårvagn 
och tunnelbana. På samma sätt planeras en bytespunkt vid Hökarängen 
där den befintliga uppgången idag ligger utmed den planerade 
stadsgatan. I Skarpnäck öppnas en ny uppgång i den befintliga 
tunnelbanestationens södra ände och området i södra Skarpnäck kan 
omvandlas med cirka 500 nya bostäder.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bättre busstrafik  
Planeringen av en förlängning av Spårväg syd måste integreras med den 
beslutade sträckningen mellan Flemingsberg och Älvsjö. På kort sikt 
behövs därför en kvalitetshöjning på befintliga busslinjer. Det innefattar 
bland annat justerade tidtabeller, se över hållplatsernas placering, nya 
informationsskyltar både vid busshållplatser och tunnelbanestationer, 
påstigning i alla bussens dörrar, bättre signalprioritering och se över hur 
mindre hinder för bussens framkomlighet kan undanröjas. Detta kan 
göras redan idag och det finns redan utpekat i stadens nya strategi för 
stombussarnas framkomlighet. I samband med att bostadsbyggen 
påbörjas kan de bli omläggning av linjer, utformning av nya hållplatser och 
skapa mer framkomlighet i form av nya körfält och fysiska förändringar i 
gaturummet för att få tillgänglighet till det nya bostadsområdet. När 
bostadsområden börjar ta form så är det dags att uppgradera till nya 
bussfordon med högre kapacitet. Framdrivningen av bussarna ska vara 
modern och elektrifierad så att buller och utsläpp minimeras.  
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Med en parkeringspolitik som premierar aktiv mobilitet kan 
tillgängligheten öka och biltrafiken minska. Illustration: White  

 

Minskad biltrafik 
Trafikflödet är idag cirka 20 000 fordon per dygn. Den tunga trafiken ligger 
på cirka 7-10 procent. Mängden fordon påminner om en större stadsgata i 
Stockholms innerstad, dock med något högre andel tung trafik. Sedan 
införandet av trängselskatten 2007 har trafiken successivt minskat i hela 
Stockholm och trenden är relativt oförändrat de senaste åren. Även om 
dagens biltrafik minskar i samband med att Örbyleden byggs om till 
Örbystråket kommer tillkommande bebyggelse delvis ha motsatt effekt. 
Samtidigt växer underlaget för effektiv kollektivtrafik med högre 
turtäthet. Målet är att med nya bostäder kunna hålla trafikmängden 
oförändrad eller svagt minskande på vägsträckan. När leden omvandlas 
till stadsgata med hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen 
kommer delar av trafiken sannolikt att flyttas till Södra länken eller 
Magelungsvägen. Trafikstudier och olika åtgärder kommer att behöva 
studeras närmare. Miljöpartiets har som mål att till år 2030 generellt 
minska biltrafiken med 30 procent i Stockholms stad jämfört med idag. 
Trafiken kan minska genom att:  

 Trängselskatten höjs för minskad andel biltrafik 

 En större andel av intäkterna från trängselskatten går till en 
kraftigt utbyggd kollektivtrafik 

 Bebyggelsen planeras tätt och funktionsblandat för kortare 
avstånd och mer service i närområdet 

 Framkomlighet för gående, cykel och kollektivtrafik ökar 

 Bygga ut separerade gång- och cykelvägnät med hög 
framkomlighet 

 Parkeringspolitiken i högre utsträckning används som ett 
styrmedel för minskad biltrafik 

 Underlätta för samlastning av gods  

 Underlätta för bilpooler och andra smarta mobilitetslösningar  
 

Moderna parkeringslösningar 
Det är viktigt att det planeras för bra cykelparkeringar oavsett om det är 
bostäder eller annan verksamhet. Vid kollektivtrafiken är detta avgörande 

för att få en trafikplanering där olika trafikslag kompletterar varandra. Vid 
bytespunkterna mellan Spårväg syd och tunnelbanan ska det anläggas 
parkering för cyklar. 

Att bygga parkeringsplatser för bilar vid nybyggnation är idag mycket dyrt 
och ger högre boendekostnader för alla – även för dem utan bil. Vi vill 
skapa goda förutsättningar för bilpooler genom reserverade 
parkeringsplatser och på ett tidigt stadie inkludera bilpoler i planeringen. 
Det minskar behovet av att äga egen bil men ger tillgänglighet till bil.  

För att gatan ska användas effektivt för rörlig trafik planeras inga 
parkeringsplatser utefter gatan, bortsett från ett antal platser reserverade 
för bilpoolsbilar, taxi och rörelsehindrade. Lastzoner och mobilitetsfickor 
behövs för angöring till fastigheterna. 
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Upptill: Kräpplaån i Rågsveds naturreservat. Foto: Holger Ellgaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till vänster: Den gröna markeringen nedan visar en schematisk bild av ett tilltänkt 
sammanhängande grönområde i den övre delen av Hanvedenkilen, inklusive den västra 
delen där Rågsveds naturreservat redan inrättats. Örbystråket är markerat med röd linje. 
Miljöpartiet föreslår ett nytt naturreservat i Fagersta-skogen. I samband med detta vill vi 
utreda möjligheten till en ekodukt över Örbystråket. Bilden till höger är ett exempel på en 
utformning vid Hammarby sjöstad (denna har dock inte direkt funktionen av en ekodukt). 

Nytt naturreservat  

 
 
Hanvedenkilen är en av Stockholms gröna kilar och utgör en viktig 
spridningskorridor för djur och natur. Det är även ett viktigt stadsnära 
rekreationsområde för hela södra Stockholm. Tack vare Miljöpartiet har 
delar av området blivit ett naturreservat – Rågsveds naturreservat. Nu vill 
vi att fler ska lockas att besöka platsen genom att skapa sammanlänkande 
gröna stråk, inrätta ett naturreservat i Fagersjöskogen och bevara och 
stärka de ekologiska och rekreativa sambanden över Örbyleden mellan 
Fagersjöskogen och Majrosskogen, ner till Magelungen och bort mot 
Farsta strand. Genom att Örbyleden omvandlas till ett urbant stråk blir 
grönområdet än viktigare för att säkerställa att de boende i närmiljön, 
men även människor från andra delar av staden, får god tillgång till natur 
och rekreationsmöjligheter. Delar av området kan även bli aktuellt för 
stadsodlingar. 
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Tidplan, finansiering och framtida projekt 

 

Planeringen av nya bostäder och förlängningen av spårvägen bör ske 
parallellt. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har i sin skuggbudget 
avsatt en pott med upp till 30 mkr för att utreda spårvägens 
Skarpnäckgren. Från 2019 bör Stockholms stad inleda arbetet med ett 
program för stråket följt av framtagande av detaljplaner. Programmet ska 
omfatta ett samråd och beräknas ta ett år. Samråd och utställning ska ske 
för respektive detaljplan, och beräknas i sin tur till två år. De första 
bostäderna beräknas vara klara 2025 och hela stråket, inklusive 
förlängningen Spårväg syd, ska vara färdigställt till 2035.   

Förlängningen av Spårväg syd är tänkt att delfinansieras av berörda 
kommuner, Stockholms läns landsting och staten, dels genom 
stadsmiljöavtal, dels med hjälp av den utökade trängselskatten som också 
ingår i detta förslag.  

Miljöpartiet vill även utreda förutsättningarna för att på sikt göra om 
ytterligare 19 trafikleder till urbana stråk (samtliga utpekade i 
Översiktsplanen): 

 

Magelungsvägen  Farstavägen 
Huddingevägen  Nynäsvägen 
Hanstavägen   Torshamnsgatan 
Kistagången   Bromstensvägen  
Spånga kyrkväg  Sörgårdsvägen 
Maltesholmsvägen   Lövstavägen 
Drottningholmsvägen  Bergslagsvägen 
Ulvsundaleden  Stadsgårdsleden  
Värmdövägen   Vantörsvägen  
Mickelsbergsvägen 

  

Illustration: White 

Foto: Holger Ellgaard 
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