
Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning 
av egna fastigheter. Bolaget producerar 400 vackra, funktionella, moderna bostäder om året och har 3000 bostäder i planarbete. 
I koncernen ingår helägda dotterbolag så som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Abacus.
 

Järntorgets och Utopias koncept för kollektivboende, 
KomBo, är ett sätt att utveckla bostadsbyggandet i 
Stockholmsregionen. KomBo är ett koncept som ligger 
i linje med Järntorgets ambition att bygga fler mindre 
bostäder och därmed ta ett ansvar för dagens och 
framtidens stockholmare. KomBo ger ett mycket effektivt 
utnyttjande av marken i attraktiva lägen, med fler boende  
på mindre yta. Med KomBo kan även mer bullerutsatta 
tomter användas, där traditionella studentlägenheter och 
smålägenheter inte är möjliga att bygga.
 
Vi på Järntorget hoppas att KomBo kan sätta fokus på 
behovet av en större mångfald av olika typer av bostäder 
på bostadsmarknaden och att vi alla gemensamt kan 
bidra till att åtgärda den enorma bostadsbristen i Stock-
holmsområdet.

Järntorgetkoncernen satsar stort i Stockholmsregionen, 
med över 3000 bostäder i planarbete och en kraftigt 
expanderande verksamhet. Målsättningen är att öka  
produktionen i Stockholm till 1000 bostäder om året  
varav minst en tredjedel hyresrätter och studentlägen-
heter för egen långsiktig förvaltning. Detta möjliggörs 
genom en stark ekonomi, fler och större projekt samt en 
utbyggd organisation.
 
Järntorget har tidigare aktivt medverkat med lösningar 
och idéer för att utveckla bostadsbyggandet i Stockholm. 
Redan i början av 2000-talet byggde Järntorget som en 
av de första aktörerna i branschen flerbostadshus i trä, 
en klimatsmart och effektiv byggmetod med låga bygg-
kostnader. Ett av projekten är kv Ståthållaren i Bagar-
mossen, som 2009 vann pris som bästa projekt i reger-
ingskansliets tävling ”Stora hus av trä”. Som ytterligare 
ett led i miljöarbetet byggde Järntorget 2009 ett låg- 
energi hus i Hammarby Sjöstad som försågs med andelar 
i ett vindkraftverk. All fastighetsel levereras via vindkraft, 
vilket skapar ett bostadshus med minimal miljöpåverkan.

Under början på 2000-talet var nyproduktionen av  
studentlägenheter i Stockholmsområdet försvinnande 
liten, trots ett enormt behov. Järntorget hade då just 
påbörjat en stor satsning på hyresrätter och student- 
bostäder för egen förvaltning och genomförde det första 
studentbostadsprojektet 2011. De 63 lägenheterna vid 
Telefonplan var de första privata nyproducerade student-
bostäderna på många år i Stockholmsområdet. 

Järntorget kommer att bygga många studentbostäder 
och hyresbostäder för egen förvaltning och har planer på 
över 700 studentlägenheter under de kommande åren. 
Med kunskaper vi erhållit från våra studentbostadsprojekt  
har vi också aktivt deltagit i arbetet med att förändra 
regelverken för smålägenheter, ungdomsbostäder och 
studentlägenheter. Förbättringar är på gång, men mer 
kan göras.
 
För mer information vänligen kontakta:
Martin Arkad, VD Järntorget, martin.arkad@jarntorget.se
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I samarbete med Utopia Arkitekter har Järntorget tagit fram ett koncept för ett modernt 
kollektivboende. KomBo innebär större hyreslägenheter som passar ett nutida kollektivboende 
och som kan byggas även i centrala och bullerutsatta lägen där dagens regler förhindrar 
byggande av smålägenheter. 
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