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Arlanda–Märsta

Att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen är ett åtagande i den 

 regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. En tät och flerkärnig region är resurs

effektiv och främjar regionens utveckling.

Denna rapport följer upp utvecklingen i de regionala stadskärnorna.  Rapporten 

redovisar befolknings och sysselsättningsutvecklingen under den senaste 

 10årsperioden. Rapporten beskriver också hur utvecklingsarbetet bedrivs i de yttre 

regionala stadskärnorna.
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Arlanda-Märsta var 11 400. Nedanstående bild visar 

befolkningspyramiden för kärnan Arlanda-Märsta.
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Figur 2. Befolkningspyramid.
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Figur 3. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 4. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos både dag- och nattbefolkningen i Arlanda-Märsta är lägre än i 

övriga länet.



  regionala stadskärnor i stockholmsregionen 41

Branschdiagram
Antalet sysselsatta i kärnan Arlanda-Märsta var 2010 18 300. Nedanstående diagram 

visar fördelningen på bransher år 2000 och år 2009.
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Figur 6. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 7. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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¯
0 600 1 200 Meter

1:30 000

Figur 8. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 9. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Arlanda-Märsta
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Figur 10. Bebyggelseområden (källa:TMR:S bebyggelsetypologi).
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Figur 11. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Stadskärnan Arlanda–Märsta har bra storregional tillgänglighet i sitt läge inom 

 Sigtuna kommun, mellan Stockholm och Uppsala, tack vare pendeltågsstation och 

motorväg. Stadskärnan består av flera delområden: Arlandastad, Arlanda flygplats 

och delar av Märsta tätort. Dessa ligger skilda från historiska Sigtuna stad som stam-

mar ända från 1000-talet. Märsta byggdes ut under 1960-talet och har förortskarak-

tär. Arlandastad ligger mellan Märsta och Arlanda flygplats och är en företagspark 

från 1980-talet, med verksamheter och inslag av externhandel. I dag finns där cirka 

350 företag med nära 4 000 anställda, bland annat inom hotell och externhandel.

Arlanda flygplats dominerar som arbetsplats och med arbetsområdet Arlandastad 

finns här i dag närmare 20 000 arbetsplatser. Flygbuller begränsar möjligheterna till 

en mer blandad och tät stadsbebyggelse i flygutrymmet kring Arlanda. I Märsta och 

vid flygplatsen finns dock möjligheter att förtäta bebyggelsen och göra den mer stads-

mässig. Verksamheter bör också kunna dra nytta av närheten till flygplatsen. Det 

finns planer på att binda ihop Arlanda flygplats, Arlandastad och Märsta tätort till en 

mer sammanhängande struktur. Där finns stor tillgång till parker, natur och vatten.

Utvecklingsarbete och samverkan
Målet för att utveckla Arlanda–Märsta regionala stadskärna består av ett antal delar 

som lägger olika vikt vid de olika roller som den regionala stadskärnan kan spela i 

framtiden. I RUFS 2001 hade området ännu inte pekats ut för att utvecklas även som 

en regional stadskärna.

De fyra Arlandakommunerna Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Knivsta 

har i flera år samverkat kring näringsliv, bostadsmarknad och infrastruktur, och har 

nu en uttalad samsyn när det gäller utveckling av den regionala stadskärnan. De ska 

ta fram ett handlingsprogram där pågående och planerade utvecklingsinitiativ kan 

samlas. Hittills har de arbetat fram ett särskilt kunskapsunderlag med en omvärlds-

analys, tillsammans med Swedavia Arlanda flygplats och TMR (2011). Enligt under-

laget behövs en samlad utgångspunkt och målbild för att få ett effektivt och koordi-

nerat utvecklingsarbete. De initiativ som pågår behöver även samordnas med den 

pågående översynen av översiktsplanen för Sigtuna kommun. Utvecklingen behöver 

också sättas in i regiondelens sammanhang och fungera som ett inslag i en samlad 

markanvändningsstrategi för Arlandakommunerna.

De berörda kommunerna, bland annat Sigtuna, Täby och Vallentuna, samverkar 

också om att förlänga Roslagsbanan till Arlanda och för att utveckla kontakterna mel-

lan de båda regionala stadskärnorna Arlanda–Märsta och Täby centrum–Arninge.

Sedan 2003 förekommer även det så kallade ABC-samarbetet över länsgränsen 

i norr. I detta deltar Arlandakommunerna och ytterligare kommuner och regionala 

organ i stråket Stockholm–Sigtuna–Arlanda–Uppsala. Samarbetet gäller bostads-

marknad, infrastruktur, stråkplanering och kompetensförsörjning. På senare tid 

har fokus lagts på att öka näringslivets tillgänglighet till stråket och på att förbättra 

kollektivtrafiken. I dessa frågor samverkar kommunerna med Uppsala stad och 
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region, trafikhuvudmännen (SL, Upplands lokaltrafik och Trafikverket), TMR och 

länsstyrelsen i Stockholms län.

Ett annat mål är att göra Arlanda till den mest attraktiva flygplatsregionen i norra 

Europa.

Inom ramen för Arlanda Forum samverkar Sigtuna kommun med bland annat 

flera regionala aktörer och trafikhuvudmän om Arlanda flygplats och dess förut-

sättningar för utveckling i samspel med den omgivande regionen. Sigtuna kommun 

samverkar även i en rad grupperingar där näringslivet ingår, med fokus helt på flyg-

platsen eller logistikbranschen. Dessa grupperingar framgår av faktarutan nedan.

 Utveckling och samverkan som flygplatsregion
”Stockholmsregionens internationella tillgänglighet”, är en del 
av det så kallade SATSA-projektet för att främja samordning och 
 synergieffekter mellan Arlanda Forum, SATSA och Stockholm 
Access (det senare är ett samarbete mellan Stockholm–Arlanda 
Airport, Invest in Sweden Agency, VisitSweden, Stockholm  Business 
Region Development och Stockholm Visitors Board). Syftet är 
att öka antalet internationella flyglinjer till Stockholm–Arlanda 
Airport och därmed öka antalet gästnätter och investeringar i 
Stockholmsregionen.

En avgörande del i arbetet för näringslivsutveckling är Stock-
holm Airport City som drivs gemensamt av kommunen, Swedavia 
och Arlandastad Holding. Resurser är avsatta under åren 2011–14 
för att förbättra marknadsföringen och därmed öka etablerings- 
och exploateringstakten. 

Arlanda Logistic är ett nätverk där företagen kring flygplatsen 
samverkar, bland annat för att utveckla Arlandaområdet till det 
ledande logistikcentrumet i norra Europa. Några av delmålen är 
förbättrad infrastruktur och innovativa logistiklösningar för att 
minimera miljöpåverkan från transporter.

Sedan 1994 ingår Sigtuna kommun och SLL i ett europeiskt sam-
arbete mellan värdkommuner och regioner med större internatio-
nella flygplatser, bland annat Zürich och Amsterdam. Samarbetet 
gäller framför allt näringsliv inriktat på flygbranschen, men också 
infrastruktur, transporter, miljö och ekonomisk utveckling (ARC – 
Airport Regions Conference). 

Arlanda–Märsta som lokaliseringsalternativ
Den regionala stadskärnan attraherar i dag framför allt logistikföretag och sådana 

verksamheter som kan ha fördelar av närheten till en storflygplats. Marktillgången är 

god och kommunen säljer mark till nya företag.

Området expanderar också inom konferens- och hotellverksamhet, och hela 

Sigtuna kommun har en stor inflyttning av boende. Samtidigt står den kommersiella 

servicen i området inför utmaningar, främst inom handeln där köpcentrumverksam-

heten i Märsta centrum och Eurostop går mindre bra.
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En annan utmaning är att få en större bredd i näringslivslokaliseringen med fler bran-

scher och gärna kunskapsintensiva företag. Tanken är att den regionala stadskärnan 

ska växa och få ett större innehåll, över hela dygnet. Strävan är också att höja föräd-

lingsvärdet i verksamheterna i anslutning till redan etablerade områden.

Specialiserade företagstjänster är en bransch som växer i länet och sprids ut från 

den centrala regionkärnan i Stockholm. Förutsättningarna är goda för en fortsatt 

tillväxt och geografisk koncentration av företagstjänster i Arlanda–Märsta. Det 

kan också finnas utvecklingspotential i branscher där närheten till flygplatsen är 

av görande och i branscher med företag som kan dra nytta av de tillgängliga land-

arealerna. Ett exempel är ett samlat koncept med bilserviceföretag som är koncen-

trerade till Arlanda stad. Dock vill kommunen undvika ytkrävande ”logistiklador”. 

Sådana hänvisas till arbetsområdet Rosersberg.

Kommunen är positiv till att pekas ut som en regional stadskärna eftersom det bör 

öka möjligheterna till investeringar i infrastruktur och annan etablering. Det fokus 

som finns inom projektet Airport City Stockholm mot cleantech (produkter och tjäns-

ter i rena, miljövänliga teknologier) i området bör ytterligare öka dess attraktivitet.

Kunskapsintensitet och specialisering
Sysselsättningen i Arlanda–Märsta är starkt specialiserad inom kommunikations-

branschen, vilket hänger samman med att Arlanda flygplats är den största arbets-

givaren. Arlanda–Märsta är också en stor inpendlingsort och dagbefolkningens 

utbildningsnivå är betydligt högre än nattbefolkningens.

Kommunen arbetar genom olika nätverk för att tidigt påverka och ge ungdomar en 

positiv bild av företagande och entreprenörskap. Vidare vill kommunen främja sam-

verkan mellan skolor och företag med olika kompetenser och förutsättningar samt 

säkra kompetensförsörjningen i framtiden genom samarbete med skolan.

Sedan tidigare finns en KY-utbildning inom logistikområdet som startades i sam-

verkan med näringslivet. För att kunna behålla utbildningen har kommunen ansökt 

hos regeringen om att få anordna en tvåårig kvalificerad yrkeshögskola i logistik.

Bättre tillgänglighet 
Flera intressenter vill utveckla kollektivtrafiken till Arlanda–Märstaområdet.  Under 

åren 2009–2011 pågick inom det så kallade SATSA-projektet ett arbete för att re-

gionens aktörer gemensamt skulle finna lösningar som förbättrar  kollektivtrafiken 

i korridoren Stockholm–Arlanda–Uppsala. Därmed kan utbytet av arbetskraft 

under lättas, arbetsmarknaden vidgas och resandet med kollektivtrafik öka. Syftet är 

också att skapa bästa möjliga tillgänglighet till Arlanda samtidigt som utsläppen av 

koldioxid begränsas och miljökraven tillgodoses. Med en ökad tillgänglighet går det 

också att förändra branschstrukturen.

I linje med dessa ambitioner planeras en ny pendeltågslinje mellan Älvsjö och 

Uppsala, via Arlanda, att tas i bruk i december 2012.

Ett ytterligare projekt pågår inom SATSA, där Sigtuna kommun deltar. Det gäller 

insatser för att utveckla linjeutbudet och förbättra regionens internationella till-
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gänglighet. Arbetet ska bidra till samordning och synergieffekter mellan Stockholm 

Access, SATSA I och Arlanda Forum.

SL arbetar för närvarande tillsammans med de berörda aktörerna i regionen för 

att förlänga Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda, med en möjlig förgrening till 

Märsta. Parallellt med detta har Sigtuna kommun börjat studera förutsättningarna 

för en hållbar kollektivtrafikförsörjning i stråket Märsta–Arlandastad–Arlanda 

flygplats. Dessutom studerar man möjligheterna att etablera spårbunden trafik i det 

kollektivtrafikstråk som planmässigt har reserverats från Märsta station till Arlanda 

flygplats.

Urbana värden
För att få en sammanhållen regional stadskärna måste kärnans tre delar fysiskt 

länkas samman, över de barriärer som infrastruktur och bullerrestriktioner utgör. 

Det gäller Märsta tätort, Arlandastad och Arlanda flygplats. Samtidigt behöver 

 Märsta utvecklas, göras mer attraktivt och få en tydlig regional roll. Kommunen 

arbetar med förtätningsstudier för centrala Märsta, med syftet att närmare studera 

kopplingen mellan stationen, centrum och den övriga stadsbygden. Möjligheterna 

att bygga tätare i Märsta har formaliserats i sex detaljplaner och kommunala bo-

stadsprojekt. Det finns också ett planprogram för Märsta centrum med planer för 

handel, kulturskola, bibliotek, konsthall och bostäder. Mellan Sigtuna kommun och 

fastighetsägaren till Märsta centrum finns också en avsiktsförklaring som gäller att 

utveckla den kommersiella och offentliga servicen i centrum.

I Arlandastad finns stora markområden i anslutning till flygplatsen som kan 

 exploateras. Där behövs en god samverkan mellan aktörerna så att alla åtgärder har 

ett tydligare helhetsperspektiv.

Det finns en fördjupad översiktsplan för Arlanda flygplats och Arlandastad 

(2006). Den behöver dock kompletteras med en bredare ansats för en attraktiv stads-

miljö, så att både bostäder och verksamheter blandas på ett varierat sätt.

Profilering som regional stadskärna
Den största attraktionspunkten för Arlanda–Märsta är i dag Arlanda flygplats. Enligt 

den fördjupade översiktplanen för Arlanda behöver kommunen och andra aktörer 

 arbeta vidare med att profilera och skapa en identitet för platsen: Att utveckla områ-

det som en port mot Stockholm, med flygplatsrelaterade verksamheter som är ton-

givande och karaktärsskapande. Det är viktigt är att få en tydlig, ordnad och fattbar 

struktur som gör det lätt att förstå de bakomliggande intentionerna och att orientera 

sig i området.

Profilering genom varumärkesbyggande uppfattas som allt viktigare när kommu-

ner och regioner konkurrerar om etableringar, besökare och boende. Tillsammans 

med en betydande del av det lokala näringslivet har kommunen tagit fram en ny 

plattform för varumärket: ”Sigtuna – where Sweden begins”. För att göra varumärket 

känt kommer man att göra extra insatser.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Några utmaningar för Arlanda–Märsta som regional stadskärna är att

• skapa en gemensam målbild med de berörda intressenterna och ett handlings-

program för utvecklingen

• knyta samman flygplatsen, Arlandastad och Märsta

• öka kollektivtrafikutnyttjandet, funktionsblandningen och serviceunderlaget i 

Märsta 

• hantera bullerrestriktionerna för markutnyttjandet runt flygplatsen

• höja förädlingsvärdet i verksamheterna.

Aktuella planer och programbeslut

Den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta – 
underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet 
(2011)

Stärkt kollektivtrafik i stråket Stockholm– 
Arlanda–Uppsala, 

SATSA (2011)

Förlängning av Roslagsbanan, idéstudie 
(2010)

Arlanda Forum (2009)

ABC-samarbetet (2003–2009)

FÖP Arlanda flygplats–Arlandastad – en 
 fördjupning av översiktsplan (2006)

Arlandakommunerna, Swedavia och TMR

 
 
Arlandakommunerna, regionala organ och 
trafikhuvudmän i ABC-länen

SL

Sigtuna, regionala organ, trafikhuvudmän 
m.fl.

Kommuner, regionala organ och kollektiv-
trafikhuvudmän i ABC-stråket

Sigtuna kommun


