
PROJEKT  
BJÖRKHAGEN 

UNDER VÅREN OCH SOMMAREN 2022 får 166 
studen ter möjlighet att flytta in i ett helt nytt hem i 
Björkhagen. Det är ett viktigt steg på vägen mot att 
förverkliga vår vision: ”Med attraktiva hem för studen-
ter skapar vi framtid”. 

I Björkhagen bygger vi för morgondagens läkare, sjuk-
sköterskor, psykologer, it-specialister, kultur arbetare, 
matematiker, statistiker, hållbarhetsspecialister, lärare, 
smittskyddsexperter och vem vet, kanske till och med 
för en och annan framtida Nobelpristagare.

Stockholm behöver högutbildade, specialister och fors-
kare för fortsatt utveckling och tillväxt. Att det finns bra 
och trygga hem för studenter är en viktig för utsättning 
för att Stockholm även framtiden ska kunna att ra-
hera studenter och i förlängningen viktig högutbildad  
kompetens till både det offentliga och det privata.

OM OSS. Stockholms studentbostäder är en stiftelse av, för 
och med studenter. Stiftelsen grundades 1958 av student-
kårerna i Stockholm i syfte att råda bot på den stora bo-
stadsbristen bland studenter. Stockholms studentbostäder 
äger och förvaltar drygt 8 000 student bostäder i Stockholm.  
Målet är att utöka beståndet till cirka 10 000 studentbostäder 
under de närmsta åren för att möta efterfrågan på bostäder.

OM HUSEN. White Arkitekter har, på uppdrag av Stock-
holms studentbostäder, tagit fram ett punkthus och två  
lamellhus med 166 ettor och tvåor. Husen får ett modernt 
uttryck samtidigt som de anpassas till befintlig bebyggelse 
och miljö. Husen ska certifieras som Miljöbyggnad Silver.

Läs mer: sssb.se/nyproduktion
Kontakt: bjorkhagens@sssb.se



Under byggtiden flyttas gångvägen som nu ligger mellan 
hus B och C. Den placeras istället öster om hus C.
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Hus A: Januari 2021–juni 2021.

Hus B: Juli 2021–september 2021.

Hus C: Juli 2021–september 2021.

INFLYTT 2022
2022 Vår / sommar 2022
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B

C

TIDSPLAN 2021-2022 

V 07–26 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på 
arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag och varje våning 
tar sedan cirka tre veckor att bygga.

V 07 Terrassering (vibroplatta, grävmaskin).
V 07–12 Form, armering och gjutning (vibrostav och betongpump).

V 07–12 Terrassering (vibroplatta, grävmaskin).
V 07–15 Form, armering och gjutning (vibrostav och betongpump).

TIDSPLAN v 07–15, 2021

Arbetet pågår vardagar kl 7.00–17.00, bullrande arbete utförs kl 8.00–17.00.  
Tornkranen vid Hus A kommer endast att bära last över Stockholms student-
bostäders fastighet, inte över omgivningen. Rödvita plastband markerar kra-
nens omloppsbana. Gå inte innanför banden då snö och is kan falla ner från 
kran armen.
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