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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan Täby centrum–Arninge ligger helt inom Täby kommun 

och utgörs i dag av två åtskilda delområden. Området i söder, Roslags Näsby, Täby 

centrum och Galoppfältet, är den regionala stadskärnans ena tyngdpunkt. Här är 

markanvändningen som mest intensiv och tillgängligheten till övriga regionen och 

centrala regionkärnan som bäst. Området i norr, Arninge–Ullna, är den regionala 

stadskärnans andra tyngdpunkt som har en viktig funktion för nordostsektorn med 

god tillgänglighet, omstigningsmöjlighet i kollektivtrafiken, handel, arbetsplatser och 

bostäder.

Bebyggelsen i den regionala stadskärnan är relativt gles och serviceutbudet och 

stadsrummen behöver utvecklas. Förtätningspotential finns i lägen nära pärlbandet 

av spårstationer och de gator som binder samman dem.

I jämförelse med de andra kärnorna är Täby centrum–Arninge en av de glesaste 

kärnorna beträffande arbetsplatser. Invånarnas inkomster och utbildningsnivå ligger 

högt i länet.

Utvecklingsarbetet och samverkan
Under 2011 arbetade Täby kommun fram en handlingsplan för den regionala stads-

kärnan. I planen ställer sig alla sex kommunerna i Stockholm Nordost bakom etable-

ringen av den regionala stadskärnan, med motivet att det är en angelägenhet för hela 

nordostsektorn. Det gäller Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och 

Norrtälje. En regional stadskärna i Täby stimulerar ekonomisk tillväxt som gynnar 

Täby och övriga kommuner i nordost. Även i nordostkommunernas gemensamma vi-

sion, En vision för tillväxt 2010–2040, betonas att den regionala stadskärnan gynnar 

alla kommunerna i sektorn och i regionen som helhet.

Ett led i arbetet med handlingsplanen var en ”Plattform för dialog” som togs fram 

under åren 2009–2010. Kommunen gjorde även flera utredningar i samarbete med 

Stockholm Nordost och TMR. Representanter från näringsliv och SL var inbjudna till 

arbetet där även medborgare, polis och skola medverkade.

Täby Centrumförening och kommunen planerar för Täby C – Täby växer. Arbetet 

sker i samverkan med byggföretag, byggherrar och SL. KF Fastigheter tog år 2010 

fram utvecklingsprogrammet ”Arninge – Norrorts starkaste handelsplats” tillsam-

mans med kommunen. Den planerade handelsytan är nästan dubbelt så stor som 

dagens .

De övergripande målen i kommunens handlingsplan är att den regionala stads-

kärnan Täby centrum–Arninge ska vara den kompletta och starka regionala stads-

kärnan för Stockholm Nordost, med hög tillgänglighet till hela Stockholmsregionen. 

Med komplett menas att kärnan ska erbjuda mångfald och täthet av bostäder, 

arbetsplatser, utbildning, handel, kultur och rekreation samt väl fungerande 

infrastruktur. Dessutom finns övergripande mål om hållbar utveckling, företagsam-

het, utbildning och välfärdstjänster. Målformuleringarna bygger på RUFS 2010, Vi-

sion Stockholm Nordost, Täbys varumärkesplattform och kommunens översiktsplan.
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Utvecklingsmål har formulerats också för den regionala stadskärnans två tyngdpunkter:

• Täby centrum med Roslags-Näsby och Galoppfältet 

• Arninge–Ullna

Täby kommun tar ett förvaltningsövergripande ansvar för att genomföra hand-

lingsplanen för den regionala stadskärnan. Kommunen vill också följa upp hand-

lingsplanen regelbundet för att åstadkomma bra styrning och kontinuitet. Detta 

uppföljningsarbete ska kunna ske samordnat för samtliga regionala stadskärnor i 

Stockholms län, bland annat för att hitta korrekta värden för mål och mätningar.

Täby centrum–Arninge som lokaliseringsalternativ
Näringslivet i den regionala stadskärnan domineras av ett stort och diversifierat han-

delsutbud. Näst Kungens kurva är Täby centrum–Arninge den regionala stadskärna 

som har flest sysselsatta inom denna bransch.

Handlingsplanens mål om en stark regional stadskärna ska uppnås genom tillväxt 

som bygger på hållbar utveckling, goda förutsättningar för företagsamhet och entre-

prenörskap, ett rikt utbildningsutbud och väl fungerande välfärdstjänster med fokus 

på trygghet och hälsa för alla. Allt detta ska ske i samverkan med Stockholm Nordost. 

Mätvärden ska formuleras och visa hur den regionala stadskärnan påverkar även de 

övriga kommunerna i nordostsektorn.

Enligt handlingsplanen bör kommunen i samverkan med andra aktörer utforma 

en strategi och plan för företagsamheten i den regionala stadskärnan, med ett mer 

diversifierat och expansivt näringsliv som mål. Bland annat ska det klarläggas vilken 

typ av lokaler och lägen som efterfrågas av småföretag och andra. Likaså behöver 

göras tydligt hur kvällsekonomin kan stärkas och bidra till ett stadsliv som omfattar 

större delen av dygnet. Vidare innehåller handlingsplanen förslag på en gemensam 

strategisk näringslivsfunktion för de sex nordostkommunerna, som ett led i arbetet 

att tillsammans verka för företagsamhet i sektorn.

Kunskapsintensitet och specialisering
Specifika mål för Täby centrum med Roslags-Näsby och Galoppfältet är bland annat 

att centrumet ska utvecklas med regionalt unika funktioner och verksamheter som 

präglas av nytänkande och innovation. Målet är att stadskärnan ska utnyttja nordost-

sektorns framtida position som en av regionens starkaste kompetensbaser, med ett 

omfattande och diversifierat näringsliv. Småföretagens utvecklingspotential ska tas 

om hand och området göras attraktivt för företagsstarter, utveckling och expansion. 

Handelns arbetsplatser och inriktningen mot småföretag ska kompletteras med fler 

arbetsplatser inom kunskapsintensiva branscher.

För Arninge–Ullna är utvecklingsmålet att liksom tidigare vara en av regionens 

starkaste handelsplatser och den största omstigningsnoden för kollektivtrafiken i 

nordostsektorn. Området ska karaktäriseras av en innovativ upplevelseindustri och 

kluster mot högteknologiska företag. Näringslivet ska växa och det ska även finnas 

attraktiva bostadsmiljöer.
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De som i dag bor i Täby centrum–Arninge regionala stadskärna har en hög utbild-

nings- och inkomstnivå, och det är en hög andel elever som läser vidare på universitet 

och högskolor. Utmaningen är dock att behålla de unga när de kommer upp i 

20-årsåldern.

För både den regionala stadskärnan och Stockholm Nordost är alltså frågan hur 

man kan locka fler unga till den regionala stadskärnan och till regiondelen. Enligt 

handlingsplanen ska kommunen utreda förutsättningarna för ett fler student- och 

forskarbostäder

En annan utmaning är de svaga kopplingarna till institutioner för högre utbild-

ning. Stockholms universitet och KTH ligger nära, men trots det finns en begränsad 

samverkan mellan högskolorna och kommunerna i nordost.

Det räcker dock inte med hög utbildningsnivå hos befolkningen utan numera 

måste det också vara rätt inriktning på utbildningen. Det är även viktigt med tillgång 

till andra kompetenser och erfarenheter än akademisk utbildning.

Bättre tillgänglighet
Handlingsplanen för den regionala stadskärnan anger att ökad regional tillgänglighet 

är ett målområde som ska preciseras, följas upp och utvärderas. Tillgängligheten ska 

mätas för viktiga målpunkter både inom Stockholm Nordost och inom den regionala 

stadskärnan. Även den lokala tillgängligheten ska mätas för hela Täby i förhållande 

till den regionala stadskärnan och inom kärnan.

Nordostkommunernas gemensamma vision handlar om en långsiktigt hållbar 

tillväxt i Stockholm Nordost, men då är det nödvändigt med en regional kollektiv-

trafik som knyter samman sektorn med övriga Stockholmsregionen. Den ska vara 

kapacitetsstark och spårburen. Det gäller exempelvis Roslagsbanans koppling till 

knutpunkter i centrala Stockholm och banans förlängning till Arlanda–Märsta. Flera 

av kommunerna i Stockholm Nordost deltar i den pågående studien om att förlänga 

Roslagsbanan till Arlanda–Märsta.

På längre sikt behövs också ny kapacitet i transportsystemet genom att den så 

kallade Roslagspilen (tunnelbana, Roslagsbana eller järnväg) byggs. Tvärförbindel-

ser till Sollentuna och Kista, liksom resecentrum i Arninge, bidrar till att göra den 

regionala stadskärnan till ett nav i kollektivtrafiknätet.

Urbana värden
Täby kommun avser att göra en stadsanalys för den regionala stadskärnan, som 

grund för en sammanhållen strategi för pågående och kommande stadsbyggnadspro-

jekt. Det gäller att utveckla kärnan på sikt och sambanden mellan olika delar. Kom-

munen vill studera förtätningsmöjligheter samt beskriva viktiga stadsbyggnadsstråk 

och mötesplatser med stadskvaliteter. Man planerar att öppna gröna korridorer inom 

kärnan för kontakt med de gröna kilarna och Värtans stränder, och att öka kärnans 

kontakt med övriga Täby.
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Det nedlagda galoppfältet ska bebyggas och ett visionsarbete har påbörjats. Siktet är 

inställt på att detaljplanearbetet kan starta år 2013 och utbyggnaden börja år 2015. 

Enligt Täby kommuns översiktsplan är cirka 4 000 nya bostäder och 10 000 arbets-

platser en rimlig ambitionsnivå för området. Dessutom ska stadsstrukturen vara 

funktionsblandad och inrymma service, förskolor och skolor samt sportanläggningar. 

De befintliga barriärerna ska överbryggas och den nya stadsstrukturen ska vara väl 

integrerad och fungerande tillsammans med övrig bebyggelse i centrala Täby. Under 

våren 2012 tog tre arkitektteam i parallella uppdrag fram var sitt förslag på hur 

 galoppfältet kan utvecklas.

Förutom stadsbyggnadsfrågorna ingår i handlingsplanen även projekt med sociala 

aspekter på livsmiljön i den regionala stadskärnan. Det gäller särskilt ungdomar och 

äldre.

Profilering som regional stadskärna
Redan 2005 satte de sex nordostkommunerna Täby centrum–Arninge på kartan som 

den gemensamma regionala stadskärnan. Visionen ”Stockholm nordost” formule-

rades för att gemensamt kunna marknadsföra den regionala stadskärnan utifrån de 

värden som finns i nordostsektorn.

I dag finns en allt hårdare konkurrens från andra kommuner om både boende 

och etableringar, och då blir det ännu viktigare med profilering och marknadsföring. 

Den regionala stadskärnan anses i dag ha en otydlig framtoning. I handlingsplanen 

föreslås därför några projekt som ska stödja arbetet med profilering. Det gäller dialo-

gen och kommunikationen med medborgare, näringsliv och intresseorganisationer i 

tillväxtarbetet. En del ingår i varumärkesarbetet, där frågor som rör stadens innehåll 

och liv ska vävas in i projekten:

• Kommunikationsplan ”Väx med Täby” gäller hela den regionala stadskärnan och 

tillväxtarbetet i Täby. 

• Täby framtidsakademi är ett forum för dialog och diskussion med i första hand 

kommunanställda och förtroendevalda om olika framtidsfrågor för Täby knutet 

till varumärkesplattformen. 

• Framtidsrummet – framtidsresan – är ett digitalt och fysiskt rum för ständig dia-

log och diskussion om Täbys framtidsfrågor. Medborgare och andra intresserade 

bjuds in. 

• Arkitekturguide för Täby är en guide till Täbys arkitektur i samarbete med hem-

bygdsföreningen och Sveriges Arkitekter. 



86 regionala stadskärnor i stockholmsregionen

Utmaningar i det fortsatta arbetet
I handlingsplanen för utveckling av Täby centrum–Arninge regionala stadskärna 

nämns ett antal utmaningar inför framtiden. Kommunen ska

• utveckla en attraktiv stadsmiljö ur 1960-talets funktionsseparerade samhälle

• överbrygga de trafikleder som utgör barriärer 

• öka kollektivtrafikandelen och förbättra möjligheterna för gång- och cykelstråk 

• minska bilberoendet i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska buller-

problemen

• utnyttja stationsnära lägen genom en tätare bebyggelse

• verka för att Roslagsbanan knyts till regionala bytespunkter

• skapa förutsättningar för en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen och mot-

verka brist på kompetent personal

• sörja för god vård och omsorg då andelen äldre ökar

• öka förståelsen för tillväxt och minska förändringsobenägenheten 

• öka inflyttningen av unga i åldern 20–35 år

• öka utbudet av bostäder med olika upplåtelseformer 

• verka för beslut om regional kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik. 

Aktuella planer och programbeslut

En vision för tillväxt 2010–2040 (2012)

Från förort till regional stadskärna – 
 handlingsplan (2012) 

Varumärkesplattform för Täby kommun 
(pågår)

Detaljplaner för Arninge–Ullna (2010–2012)

Galoppfältet – program för parallella upp-
drag (2011)

Vision handelskvarteren i Arninge (2011)

Möjligheter och utmaningar för näringslivets 
utveckling (2011)

Förlängning av Roslagsbanan, idéstudie 
(2010)

Från förortscentrum till regional stadskärna – 
vision och plattform för dialog (2010)

Arninge resecentrum, förstudie (2010)

Arninge–Ullna, fördjupning av översiktsplan 
(2009)

Detaljplaner för Täby centrum (2009)

Översiktsplan för Täby kommun 2010–2030 
(2009)

Stockholm Nordost

Täby kommun i samverkan med Stockholm 
Nordost, TMR m.fl.

Täby kommun 

Täby kommun

Täby kommun 

KF Fastigheter och Täby kommun

Täby kommun, Stockholm Nordost och TMR 

SL 

Täby kommun i samverkan med Stockholm 
Nordost, TMR m.fl.

SL

Täby kommun 

Täby kommun

Täby kommun


