
Historisk storsatsning på Kista – investeringar över 
20 miljarder

Från vänster: Mikael Östling, Prorektor KTH, Johanna Skogestig, vd för Vasakronan, 
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad, Magnus Frodigh, chef för 
Ericssons forskningsverksamhet, Eva Landén, vd för Corem, Karin Bengtsson, vd för 
Kista Science City, Johan Thomsson, vd för Kista Limitless och Love Bonnier, 500 
Stockholm.

Den 23e november lanserade Kista Limitless tillsammans med 
fastighetsägarna Corem, Vasakronan, Revelop, Kungsleden och Atrium 
Ljungberg sin handlingsplan för Kista. I ett panelsamtal kring satsningen 
medverkade Stockholms finansborgarråd samt representanter från 
fastighetsägarna, Ericsson, KTH och Kista Science City.

Med över 100 deltagare på plats på Kista Nod inleddes dagen med en 
beskrivande film av The Kloud – det gemensamma varumärkeskonceptet 
för satsningen på över 20 miljarder som planeras i Kista.
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Planen – innehållande över 8 000 bostäder och lika många 
arbetstillfällen – presenterades i närmare detalj av Johan Thomsson, 
innan ett panelsamtal med områdets intressenter tog vid.

Samtalet inleddes med en resumé – där KTH, Ericsson och Kista Science 
City utvecklade hur Kista lyckats ta sin nuvarande position som Europas 
främsta ICT-kluster. I övrigt avhandlades vad stadsdelen behöver, hur 
planerna ser ut på sikt, och potentialen.

I samtalet betonade finansborgarråd Anna König-Jerlmyr hur viktigt 
Kista är för Stockholm – och hur investerade staden är i den kommande 
satsningen:

“Man ska inte sticka under stol med att stadsutvecklingen av Kista 
har varit stilla under ett par år – men det finns en sådan historia och 
potential framåt. Det är så bra att vi har landat i den här gemensamma 
visionen, och vi från staden – vi är så investerade i detta! Här i Kista ska 
vi möjliggöra saker – här utmanar vi regler och lagstiftning, och där ska ni 
ha hela staden bakom er. Vi ska samla alla förvaltningar och därigenom 
ska vi möjliggöra. Det ska vara lätt att ha att göra med staden”. 
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Ericsson, som utgör områdets största arbetsgivare – berättade även om 
hur satsningar på stadsdelen kan bidra till talangförsörjningen:

“Vi har en lång historia i Kista och självklart vårt huvudkontor och en 
stor del av vår verksamhet här – så det är klart att det är en oerhört viktig 
plats för Ericsson. Det vi skulle vilja se mer av är att man verkligen känner 
framtidens arbetsmiljö och den smarta staden när vi kommer hit. Det är 
hög konkurrens om topptalangen och då vill man erbjuda både en stad, 
område, och kontor som håller internationell nivå”.

Både Kista Science City och KTH lyfte också vikten av det kluster som 
formerats i Kista kopplat till ICT.

 “KTH kom till Kista 1987, och det har hänt enormt mycket sedan dess. 
Vi har ett ledande labb, lockat hit både studenter och forskare – och 
närheten till områdets näringsliv har varit bidragande i att flera av våra 
forskningssatsningar senare har vidareutvecklats på kommersiell 
grund. Framåt tror jag att studentbostäder och att få in studenterna i 
staden kommer bli viktigt – det skapar rörlighet som i sin tur får bort 
otryggheten” sa Michael Östling, prorektor KTH.
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“Just samverkan och kombinationen av näringsliv, akademi och klustret 
det skapar är viktigare nu än någonsin. Fusionen är det som ger de stora 
företagen möjlighet att innovera och accelerera. Vi behöver visa upp allt 
det fantastiska Kista är”, sa Karin Bengtsson, Kista Science City. 

Fastighetsägarna Corem och Vasakronan – under panelen 
representanter för den grupp om fem fastighetsägare i Kista som gått 
samman i den gemensamma visionen – menade att samarbetet kommer 
bli särskilt avgörande för Kistas framtid.

“Samarbetet vi har nu känns jättepositivt. Kista är ganska stängt och 
blir väldigt stilla om kvällarna – genom det här kommer vi  åstadkomma 
en levande stadsdel. Stadsdelen ligger dessutom som en nod med bra 
kommunikationer vilket skapar goda förutsättningar att göra det till en 
levande del av staden. För att få det här att hända kommer både staden 
och fastighetsägarna behöva satsa, på både kort och lång sikt”, säger 
Eva Landén, vd för Corem.

 “Man skapar inte en smart stad ensam, det är något man behöver man 
göra tillsammans, och nu har vi en stabil grund. Vi ser att vi har stadens 
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fulla support, vi har alla fastighetsägare med oss och dedikerat kapital 
– och så har vi platsens verksamheter, näringslivet och akademin. Jag 
kan inte tänka mig en plats med bättre förutsättningar för investeringar“, 
säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Avslutningsvis summerade Johan Thomsson, vd för Kista Limitless, att 
området kräver investeringar på både kort och lång sikt. 

“Trots att det här är en långsiktig satsning där vi fortsätter utveckla 
området så handlar det kortsiktigt om att få till en stad som lever – här 
kan man göra mycket med små medel. Sedan är det ju en stor satsning 
vi pratar om – 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetsplatser en tvärbana 
och investeringar i allmänna ytor – parkmark och stråk. Det kommer göra 
skillnad”. 
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