
Höga hus i Stockholm 

Stockholm är en växande storstad. Många människor söker sig hit för att leva och bo och 
bidrar till stadens utveckling. Det är en positiv omvandling som staden fortlöpande genomgår. 
Det vill vi bejaka. Folkpartiet vänder sig mot de krafter som menar att staden är färdigbyggd 
och inte vill se fler nya områden med stadsbebyggelse eller enstaka fastigheter växa fram. 

Under innevarande mandatperiod har alliansen beslutat om, och är på god väg att genomföra, 
en kraftfull utbyggnad av tusentals nya bostäder. Det är nödvändigt för att de som vill bo i 
staden ska få möjlighet att göra det. Bostadsbyggandet måste fortsätta i högt tempo, liksom 
utvecklingen av centrumanläggningar, kulturlokaler och arbetsplatser. 

Stockholm är en av världens vackraste städer. Här finns unika värden i den genom 
århundraden framväxta stadsmiljön. Stadens årsringar är tydliga och synliga för alla som 
flanerar i staden. I områden runt om innerstaden finns bebyggelse med höga arkitektoniska 
värden. Kulturmiljöerna har en stark ställning i många stockholmares medvetande och bidrar 
till stadens speciella karaktär och skönhet. De utgörs av den medeltida stadskärnan men också 
av senare bebyggelse med starka uttryck. Här finns arkitektoniska mästerverk i världsklass, 
såsom Asplunds stadsbibliotek och Skogskyrkogården. De nya årsringar som ska växa fram i 
Stockholm måste få ta plats och ge avtryck av sin tid, utan att skapa sår i den karaktäristiska 
struktur i stadsmiljön som vuxit fram genom århundradena.    

Vår utgångspunkt är att den växande staden är av godo, vi välkomnar fler människor som 
söker sig hit och vill fortsätta den kraftfulla utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser och 
infrastruktur som sker i Stockholm. 

Nya hus med spännande arkitektur berikar och adderar nya landmärken. Staden bör vinnlägga 
sig om att låta nya märkesbyggnader får ta plats i stadsutvecklingen och att skapa väl 
sammanhållna områden där helheten bildar en intressant miljö. Framstående arkitekter, 
stadsplanerare, landskapsarkitekter och konstnärer bör få stort utrymme att utveckla nya 
stadsmiljöer. 

I Stockholm finns flera områden där höga hus eller till och med skyskrapor skulle skapa ett 
mervärde, både arkitektoniskt och för att skapa flera bostäder, arbetsplatser, offentliga miljöer 
med mera. Exempel på sådana platser är Värtan och nordvästra Kungsholmen. Där skulle 
riktigt höga hus kunna bilda stommen i det nya Stockholms uttryck och utgöra portaler till 
stadskärnan. Likaså finns det områden i ytterstaden, t ex Kista, där höga hus passar utmärkt 
väl. 

Samtidigt som nya områden tillskapas vill vi värna de unika kulturmiljöerna och stadens 
karaktär. I stadskärnan bör den speciella karaktären med den lägre bebyggelsen, med högre 
inslag i form av kyrktorn med mera, bevaras. Där det är möjligt med hänsyn till bland annat  
kulturmiljövärden, kan kompletteringar med ny bebyggelse och förtätning göras. Varje 
nytillskott måste noga bedömas utifrån en rad olika faktorer, inte minst hur de arkitektoniska 
värdena i omgivande bebyggelse påverkas och hur det nya huset påverkar stadens karaktär. 
Detta gäller naturligtvis oavsett om huset är högre än befintlig bebyggelse eller utmärkande på 
andra sätt. 

Folkpartiet vill:  



• Bygg gärna höga hus i lämpliga områden, till exempel Värtan och nordvästra Kungsholmen 
samt då nya områden planeras utanför tullarna. 

• Stadskärnans karaktär med lägre hus och känsliga kulturmiljöer från olika tidsepoker ska 
bevaras, men också kunna kompletteras med nybyggnation som tar hänsyn till den unika 
miljön. Nya höga hus får inte bli okänsliga inslag i bebyggelsen. 

 

  

 


