
Förändringar krävs för 700 000 nya bostäder till år 2025
- Att lösa bostadsbehovet i Sverige kommande år är en extrem utmaning. Men det går. Det
behövs dock både korta och långsiktiga förändringar på flera olika områden, bland annat inom
bostadspolitiken, i kommunerna och i byggbranschen.

Det säger Peter Svensson, chef för Peabs bostadsutveckling, med anledning av regeringens mål
om 700 000 nya bostäder till år 2025.

Byggbranschen har ökat volymerna de senaste åren och det färdigställs över 40 000 nya bostäder varje år numera. Men samtidigt
råder det brist på arbetskraft, material och planlagd mark i de större städerna där flest människor vill bo. 

Peab har kommit fram till sju genomgripande områden som måste förändras för ett ökat bostadsbyggande:

- Sverige behöver en långsiktig och blocköverskridande bostadspolitik där kommunala särkrav måste helt bort i praktiken och en
ny överklagandeprocess måste fram. Dessutom måste kommuner våga planlägga större områden, säger Peter Svensson. 

- Vi i byggbranschen måste också göra vårt. Vi måste våga bygga mer blandade bostadstyper, hitta bra, smarta och attraktiva
lösningar för förtätning av befintliga områden. Vi måste också våga vara verksamma på mindre orter och vi måste göra vår
bransch mer attraktiv så fler vill jobba med bostadsutveckling, förklarar Peter Svensson.

Utifrån de förutsättningar som gäller idag kan vi nå cirka 500 000 nya bostäder år 2025. Men genomförs förändringar inom dessa
områden kan det vara möjligt att vi kan uppnå målet om 700 000 nya bostäder till 2025. 

Läs mer om Peabs förslag på förändringar för ökat bostadsbyggande på http://www.peab.se/om-peab/press-och-media/aktuellt-
fran-peab/Aktuellt-nr-1-2016/som-att-bygga/sju-forslag/

För mer information, kontakta:
Peter Svensson, chef bostadsutveckling Peab, +46 703 38 21 00
Charlotte Hagö, kommunikationschef Peab, +46 725 33 45 45

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 44 Mdkr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige,
Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.


