Stockholm är en växande storstad där många olika
funktioner behöver växa i takt med stadens ökade
behov. Kartan visar större projekt som planeras eller
redan har påbörjats och som i flertalet fall är exempel
på en utveckling som sker på många platser.
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14. Riddarfjärden - nya utebad

1. Minskade barriärer

Nyttjandet av stadens vattenrum, både för rekreation och transporter,
stärker stadens identitet som hamnstad. Kajer levandegörs, bad
anordnas och den utmärkta vattenkvalitén skapar förutsättningar för
både människor, djur och växter att frodas.

Överstora trafikområden, outnyttjade trafikleder och ytor som
tidigare inte kunnat ianspråktas för bebyggelse har byggtsv
över. Framkomligheten är fortfarande viktig, inte minst för den
förstärkta kollektivtrafiken. Människors och djurs möjligheter att
röra sig över de bortbyggda barriärerna har avsevärt förbättrats och
bidrar till en sammanhängande stad såsom exempelvis gjorts över
Södertäljevägen vid Liljeholmen.

15. Hamnar, kajer och vattenrum

2. Infrastrukturutbyggnad

Tunnelbanan är ryggraden i kollektivtrafikförsörjningen tillsammans
med stombussar och pendeltåg. Under de senaste decennierna har
den byggts ut och renoverats, det har adderas nya sträckningar
och den upplevs som det tryggaste transportsystemet i världen.
Ny spårväg och nya stombusslinjer ovan mark kompletterar
tunnelbanan. Platser som Gullmarsplan, Älvsjö, Fridhemsplan,
Årstafältet och Östberga är några exempel där kollektivtrafiken
skapat helt nya förutsättningar för både företagande och boende.

3. Hagastaden - den nya vetenskapsstaden

Hagastaden är epicentrum för forskningen om livet, människors
hälsa och välmående. Framgång inom området bygger på förmågan
att attrahera framstående forskare världen över. Forskningen måste
ges förutsättningar att nå goda resultat, så att teorier blir verklighet.
Staden har en roll i att skapa rätt förutsättningar på rätt plats, oavsett
om det handlar om ett företags möjligheter att etablera sig eller den
lokala föreningens förutsättningar till utveckling. Den offentliga
konsten i Hagastaden stärker områdets attraktivitet.

4. Stadens fokusområden

Kista-Järva är världsledande inom informationsteknologi
och innovation. Skärholmen har den mest kreativa konsthallen i
Norden. I Farsta trängs sverigeeliten med de glada amatörerna i de
ultramoderna idrottsanläggningarna. Det spännande utbudet bland
restaurangerna i Hagsätra-Rågsved lockar. Stadens satsningar i de
av översiktsplanen utpekade fokusområdena genererar drömmar.
Drömmar föder kreativitet och entreprenörskap som inte vet några
gränser. Gränserna sätts bara av oss själva.

5. Knutpunkter för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknoder som Centralen, Slussen, Gullmarsplan, Alvik,
Odenplan och Älvsjö, kopplar samman arbetsplats- intensiva områden
inom regionen. Noderna utvecklas med fokus på näringslivsutveckling,
arbetsplatspotential och lokal platssamverkan. Inslagen av bostäder,
samhällsservice, kultur och idrott levandegör områdena över dygnets
alla timmar. Nya tillkommande noder uppstår inte genom en slump.
Utvecklingen i Älvsjö och Alvik har planerats länge, med allmänhetens
bästa i åtanke.

8. Verksamheter samlokaliseras

Samlokalisering av funktioner bidrar till mer attraktiva platser.
De olika delarna stärker varandra och löser frågor som annars inte
vore möjliga. På Vårbergs IP skapar idrott, kultur, bostäder och skola
tillsammans en plats som lever över dygnets alla timmar.

Utblickarna över vattenrummen, promenaderna längs kajerna,
båtarna som guppar och fartygen som anlöper. Besökarnas och
invånarnas Stockholm kännetecknas av en hög grad av vattenkontakt
och smart nyttjande av vattenrummen. Hållbara sjötransporter utvecklas,
tidigare industriområden omvandlas och nya favoritplatser läggs
till. Vattenrummens oändliga möjligheter för godstransporter, för
skridskoåkning eller bara för en glass vid den soldränkta kajkanten är
en naturlig och alldeles underbar del av vår vardag.

16. Slussen

På gränsen mellan sött och salt, mellan norr och söder. Slussen
karaktäriseras av möten mellan människor, de olika elementen.
Slussande båtar och flanerande turister. Mötesplatserna i staden
blir allt viktigare, fyra ögon möts, den pirrande känslan och leendet
som inte hålls tillbaka. Framtidstro och kärlek föds i staden.

9. Uppskalade hållbarhetslösningar

De bästa lösningarna från Norra Djurgårdsstaden och Sjöstaden har
skalats upp och implementeras i stadsutvecklingen. Klimatanpassning
är en naturlig del i stadens framväxt, klimatpåverkan från den byggda
miljön är minimal, transportsektorn är anpassad, biologisk mångfald
och stärkta ekosystem tryggar ett fortsatt gott liv för generationer
framöver. De smarta byggnaderna ses som minimikrav från de
boende och plusenergihus finns standardiserade.

10. Stadens nav - City

Från de blommande körsbärsträden i Kungsträdgården, genom
de vitaliserade regeringskvarteren till de olika torgens dynamik.
De många arbetsplatserna skapar behov av flexibla mötesytor i
det offentliga rummet, på kaféer och barer. Torgen ger utrymme
för varierat användande, ibland torghandel, ibland konserter och
uppvisningar. Bostäderna som lagts till under flera års satsningar
bidrar till ökad trygghet men också till en variation i skala, i
arkitektoniskt uttryck och till en hemkänsla. City lever igen.

17. Urbana stråk - Lingvägen

Urbana stråk överbryggar befintliga barriärer mellan stadens
stadsdelar, stärker sambanden, ökar tryggheten och ger utrymme
för mer lokal utveckling. Bebyggelsepotentialen tillvaratas och
staden fortsätter att växa kring de urbana stråken. Lingvägen i
söderort och Blackebergsvägen i västerort är två exempel.

11. Utbyggd cykelinfrastruktur - Hässelbystråket
6. Stora Sköndal - blandstad med service och skolor

En blandad och tät stadsbebyggelse med en variation av upplåtelseoch boendeformer. Bostäder, skolor, arbetsplatser samt vård och omsorg
där privata fastighetsägare samverkar med offentliga verksamheter och
stärker servicen för stadens invånare.

En väl fungerade och utbyggd infrastruktur är grunden för att
staden ska kunna fortsätta växa. Genom cykelsatsningar och god
kollektivtrafik-försörjning inom regionen skapas förutsättningar
för fler att röra sig på ett mer hållbart sätt.

18. Slakthusområdet

Kulturhistoria blandat med rytmerna från klubbarna, matdestinationen
med evenemangen och bostäderna i kombination med de många
arbetsplatserna är kännetecknen för Slakthusområdet som knutits
samman med Globenområdet. Den multifunktionella och blandade
staden har getts en ny nivå.

12. Stadsdelarsom växt samman

Skillnader mellan stadsdelar har suddats ut och segregationen
inom staden motverkas aktivt. Omsorgsfull planering ger
stadens alla invånare förutsättningar att leva sina liv lite bättre,
genom en utveckling som binder ihop och stärker stadens olika
delar. Östberga sitter numer ihop med Årsta, Mälarhöjden och
Bredäng delar grundskola, i Farsta och Fagersjö har invånarna
bidragit till att skapa sin efterlängtade nystart och människor
från både Älvsjö och Hagsätra samlas vid badet varje sommar.
Alla är välkomna, överallt.

13. Tekniska försörjningssystem

7. Hållbar resurshållning i Högdalen

Cirkulär ekonomi, materialåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion
är några av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma ett långsiktigt
hållbart Stockholm. Allt detta finns i Högdalen och gör det enkelt att
leva klimat- och miljövänligt.

Värme- och elproduktionen i strategiskt placerade kraftvärmeverk
är en nyckel till en hållbar energiförsörjning i regionen. Kraftvärmeverk
- såsom det nya verket i Lövsta - är en nyckel. Solcellsanläggningar
på hustaken, vindkraftsparker och effektiv ledningsinfrastruktur
minimerar effekt- förluster mellan producenter och konsumenter.
Ibland suddas gränserna ut. Elbilsflottan balanserar topparna i
förbrukningen och laddas istället nattetid när datorn får vila, när
grytorna inte puttrar och när ljusen är släckta.

19. Järva begravningsplats

Högkvalitativa rekreationsmiljöer i kombination med platser
för den sista vilan. Den biologiska mångfalden och stadens
ekosystemtjänster stärks genom omsorgsfullt omhändertagande
och utökade satsningar på offentliga miljöer.

