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Haninge centrum

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 Haninge centrum var 16 400. Nedanstående bild visar 

befolkningspyramiden för kärnan Haninge centrum.
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Figur 62. Befolkningspyramid.
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Figur 63. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 64. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Haninge centrum är lägre än i övriga länet. 

Av den sysselsatta dagbefolkningen i kärnan har kvinnorna högre utbildning än män-

nen.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Täby centrum var 2010 8 500. Nedanstående diagram 

visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 65. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Restid till kärna 45 min med 
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Figur 66. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 67. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Teckenförklaring
Kommungräns
Regional stadskärna
Vattenytor
Byggnader

Huvudtyp
NATURMARK
PARKMARK
HÅRDGJORD MARK
ANLÄGGNINGSMARK

Huvudtyper Haninge
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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Figur 68. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 69. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Figur 70. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 71. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Haninge C är kommuncentrum och den regionala stadskärnan enligt RUFS ligger 

helt inom Haninge kommun i länets sydöstra del. Stadskärnan utgör ett relativt väl 

sammanhållet område kring riksväg 73. Stadsdelen Handen ingår med centrum och 

pendeltågsstation, samt ett externt handelsområde beläget mellan Handen och den 

blivande stadsdelen Vega i norr.

Kommunen inbegriper även ett omland till den kärna som pekats ut i RUFS för sitt 

utvecklingsarbete med den regionala stadskärnan, ett område med 57 000 invånare. 

Där ingår även Länna handelsområde som ligger i Huddinge kommun. Den inre 

delen av kärnan har drygt 16 000 invånare. I den fortsatta texten är fokus på området 

som pekas ut i RUFS, om inget annat anges.

Som kommunalt centrum har Haninge C en blandad miljö när det gäller boende 

och verksamheter i kärnan. Sysselsättningen domineras av offentliga verksamheter 

och utbildning och detta är också de branscher som har ökat mest under 2000-talet, 

om än blygsamt. Handel och kommunikationer är fjärde största bransch sett till anta-

let sysselsatta och byggverksamhet femte störst, båda ökande.

Utvecklingsarbete och samverkan
Den regionala stadskärnan Haninge ska vara en motor för tillväxt och utveckling för 

omlandet i östra Södertörn, i stråket Globen–Norviks hamn och därifrån vidare ut 

i Europa. Kommunfullmäktige har angivit målet att Haninge ska växa med 10 000 

invånare från år 2008 till 2018.

Kommunen har ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge, 

det större området, medinriktningsmål som ligger väl i linje med RUFS 2010. I kom-

munen samverkar näringsliv och akademi tätt och drar nytta av varandra. Utifrån 

utvecklingsprogrammet och i dialog med fastighetsägare, företagare och organisatio-

ner fortsätter kommunen arbetet med att utveckla Haninge som regional stadskärna. 

Det finns också en överenskommelse med fastighetsägarna om Vision 2015 centrala 

Handen (2009).

Till utvecklingsprogrammet hör ett handlingsprogram inom olika utvecklings-

områden som kommunstyrelsen har antagit. Kommunen betonar att arbetet med 

den regionala stadskärnans utveckling är en viktig del av det ordinarie linjearbetet, 

främst inom kommunstyrelseförvaltningens avdelning för samhällsutveckling. Att 

den regionala stadskärnan Haninge ska bli attraktiv är dessutom inskrivet i verksam-

hetsplanen för åtta av kommunens styrelser och nämnder.

Haninge centrum som lokaliseringsalternativ
Enligt handlingsprogrammet är det viktigt att olika typer av näringsliv och verksam-

heter inom offentlig sektor kan utvecklas och växa i Haninge. En näringslivsstrategi 

för kommunen kommer att beslutas under 2012.

För att göra Haninge attraktivt för medborgare anser kommunen att man behöver 

fler företag och god infrastruktur, vilket också ska minska utsattheten vid konjunk-
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tursvängningar. Man vill diversifiera näringslivsutvecklingen i stadskärnan och ge 

utrymme för stora och små företag och offentlig verksamhet.

Kommunen har tagit initiativ till ett nätverk för centrumutveckling mellan fastig-

hetsägare och handelsidkare i stråket från centrum till handelsområdet Port 73. Den 

gemensamma strävan är att utveckla och stärka detaljhandeln genom marknads-

föring och trivselhöjande åtgärder i de offentliga rummen.

Den regionala stadskärnan Haninge delas enligt utvecklingsprogrammet i fyra 

lager. Bilden ovan visar lager 1–2 som närmast motsvarar det område som pekats ut 

som regional stadskärna enligt RUFS 2010. Lager 3 omfattar ett större område inom 

cykelavstånd från Haninge centrum. Lager 4 omfattar hela Haninge kommun och 

inbegriper dessutom Länna handelsområde i Huddinge kommun.

Kunskapsintensitet och specialisering
Ett antal större företag har sina huvudkontor i stadskärnan. Kommunen konstaterar 

att det strategiska läget och den omedelbara närheten till både motorväg och järnväg 

har medfört ett kluster av logistikföretag, något som kommer att stärkas ytterligare 

i och med utbyggnaden av den nya hamnen i Norvik. Kommunen lyft er även fram 

andra klusterliknande näringslivskoncentrationer, till exempel bilförsäljning, daglig-

varor, detaljhandel och vård och omsorg.

I utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan framgår att det finns tre 

viktiga branscher, och inom dem ser  kommunen gärna mer av klusterbildningar. 

Dessa områden är medicinsk teknik, cleantech och byggverksamhet. Inom medicinsk 

teknik handlar det om att de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Haninge 

centrum skulle kunna komplettera varandra och Haninge erbjuda mark för etable-

ring inom detta område. Albyberg behandlas i utvecklingsprogrammet men ligger 

utanför det utpekade området i RUFS, men där vill kommunen gärna ha cleantech-

företag.

KTH är viktig i utvecklingen av den regionala stadskärnan där forskning, utveck-

ling och näringsliv ska kopplas tätare samman. På KTH Campus Haninge studerar 

över 1 000 studenter inom områden som det livslånga boendet, strömnings- och 

klimatteknik samt ljus och belysning. Äldreforskningscentret Nestor ligger nära och 

samarbetar med KTH. Delar av KTH kommer dock troligen att flytta till sin värdinsti-

tution i centrala Stockholm.

Utbildningsnivån hos de som bor i den regionala stadskärnan har ökat näst 

snabbast av de regionala stadskärnorna, men hör fortfarande till de lägsta nivåerna 

i länet. Även dagbefolkningen med arbetsplats i kärnan har en förhållandevis låg 

utbildningsnivå.

Enligt handlingsprogrammet för stadskärnan vill kommunen också profilera 

och stärka utbildningar för att möta näringslivets behov av kompetens. KTH är en 

tänkbar samarbetspartner för de olika utvecklingsområdena och nämns lika ofta som 

näringslivet. Dessutom har man kontakter med andra universitet och högskolor.

Haninge vill satsa på forskning och utbildning, dels för att attrahera unga till kom-

munen, dels för att få företag att etablera sig. Kommunen vill också agera som länk i 
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dialogen mellan näringsliv och utbildningsväsen för att kunna tillgodose efterfrågan 

på arbetskraft och stimulera nya innovationer. Inom byggande handlar det om att 

stärka befintliga verksamheter men också stärka samverkan mellan näringsliv och 

akademi.

Förslaget är att forskningen vid KTH ska utvecklas i samverkan mellan kommu-

nen, KTH och företag inom det befintliga logistikklustret, med tyngdpunkt i Jordbro 

företagspark (som ligger utanför den i RUFS utpekade kärnan). Kommunen vill även 

etablera en utvecklingspark som har koppling till det befintliga näringslivet i Alby-

berg, i samverkan mellan KTH, kommunen, ALMI och Nyföretagarcentrum (även 

detta utanför RUFS-kärnan).

I anslutning till utvecklingsprogrammet ges även exempel på idrottsprofilerade 

utbildningar som Fredrika Bremerskolans idrottsakademier och Sport Campus Swe-

den samt vidareutveckling av vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Det finns också 

planer på ett framtida college inom olika utbildningssegment.

Bättre tillgänglighet
Till Haninge centrum finns goda kommunikationer i form av pendeltåg och motor-

väg. Dessutom finns god tillgänglighet inom kärnan. En gemensam avsiktsförklaring 

mellan kommunen och SL (2010) om en ny terminal blev det verkliga startskottet 

för utvecklingen av Haninge centrum som regional stadskärna. Med en överdäckad 

bussterminal under jord blir mark tillgänglig för ny bebyggelse.

Samtidigt vill kommunen utveckla kommunikationerna i öst-västlig riktning och 

bland annat öka den regionala tillgängligheten till Flemingsberg. Med Södertörns-

leden förbättras kontakterna med bil och buss men kommunen vill också ha spår-

trafik genom en förlängning av Spårväg Syd från Flemingsberg till Haninge centrum.

Haninge kommun är angelägen om att det koncept med regionpendel som lanse-

ras i RUFS 2010 blir verklighet, i första hand genom en provverksamhet med sådana 

lösningar.

I kärnans norra del, Vega, är projektering påbörjad för en ny pendeltågstation och 

man planerar att bygga nya bostäder.

Urbana värden
För Haninge kommun är det viktigt att förstärka stadsutvecklingen i den regionala 

stadskärnan. Olika fastighetsbolag äger en stor del av marken och det pågår stor 

aktivitet inom byggbranschen. Det finns också en positiv tilltro till utvecklingen med 

flera nya fastighetsaktörer som har lokaliserat sig till kärnan för att delta och utveckla 

denna.

I strategier för den regionala stadskärnan Haninge betonas att den ska upplevas 

som en inbjudande plats som tillgodoser invånarnas behov av mötesplatser, syssel-

sättning, aktiviteter, kultur och tillgång till varor och tjänster för vardag och fritid, 

men också erbjuda en omväxlande vacker och trygg miljö. Det ses som viktigt att 

olika delar av stadskärnan byggs ihop.
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Ny stadsmässig bebyggelse kommer att länka Handens pendeltågsstation och buss-

terminal samman med stadshuset och övrigt kommuncentrum. Utbyggnaden pågår.

I stadsdelen Vega planeras för 3 000 bostäder och 10 000 invånare, och den är 

tänkt att knytas samman med Haninge C genom ett stråk.

I arbetet med att bygga tätare och mer stadsmässigt tänker kommunen följa resul-

tatet i den regionala studien ”Värdering av stadskvalitet”. Kommunen kommer under 

2012 även att presentera egna indikatorer för stadskvalitet.

Haninge kommun är angelägen om att stämma av med sina medborgare hur de 

ser på stadskvaliteter i den regionala stadskärnan. Detta har gjorts vid två tillfällen 

under de senaste åren. Frågorna har gällt 

• shopping 

• restauranger och caféer 

• vacker stadsmiljö

• evenemang

• nöjen.

Undersökningen visar att de omkring 500 personer som svarade är mest nöjda med 

utbudet av shopping och minst nöjda med utbudet av evenemang och nöjen.

Profilering som regional stadskärna
När det gäller att utveckla Haninge regionala stadskärna vill kommunens fokusera 

på egenskaper som kompletterar andra regionala stadskärnor. Detta är viktigare än 

att sträva efter egenskaper och funktioner som bidrar till konkurrens med de andra 

stadskärnorna.

Två andra centrala frågor som kommunen lyfter fram rör nyttan för befolkningen 

– att göra människor stolta över platsen och att stärka sammanhållningen mellan 

dem som bor där.

Ett led i arbetet med nytta och stolthet är strävan efter att i framtiden nå en 

position som ”Årets stadskärna”. Ett mer kortsiktigt förslag gäller en översyn av 

skyltningen längs gator och vägar. Det finns även tankar på att sätta upp ortsskyltar 

med den regionala stadskärnans namn vid kärnans yttre gränser.

Utmaningar i det fortsatta arbetet
Utmaningar i utvecklingsarbetet för Haninge centrum gäller framför allt att

• genomföra arbetet inom de skisserade områdena i utvecklingsprogrammet

• knyta samman den regionala stadskärnan och omkringliggande områden i 

 lättillgängliga stråk

• bli bra på att arbeta med stadskvalitet

• få åtgärder genomförda även där kommunen inte äger marken

• bli utsedd till årets stadskärna 2015.
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Aktuella planer och programbeslut

Näringslivsstrategi, kommande remissförslag 
(2012)

Handlingsplan för den regionala stadskärnan 
(2011)

Mätning av stadskvalitet – invånarnas bild av 
centrala Haninge (2010, 2011)

Spårväg Syd, förstudie (2011)

Utvecklingsprogram för den regionala stads-
kärnan Haninge (2011)

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Vision 2015 för centrala Handen (2009)

Haninge kommun 

Haninge kommun 

Haninge kommun 

SL

Haninge kommun 

Södertörnskommunerna

Haninge kommun


