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Kista–Sollentuna–Häggvik

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 Kista-Sollentuna-Häggvik var 30 400. Nedanstående bild 

visar befolkningspyramiden för kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik.
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Figur 22. Befolkningspyramid.
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Figur 23. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 24. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos dagbefolkningen i Kista-Sollentuna-Häggvik är högre än i 

övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik var 2010 29 300. Nedan-

stående diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 25. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Restid till kärna 45 min med 
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Figur 26. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Restid till kärna 30 min med bil
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Figur 27. 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 Kista - Sollentuna - Häggvik
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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Figur 28. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 29. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Kista-Sollentuna-Häggvik
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Figur 30. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 31. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärna som pekas ut i RUFS 2010 har tre tyngdpunkter: Kista i 

Stockholm stad beläget väster om E4:an, Sollentuna centrum och Häggvik handels-

område i Sollentuna kommun belägna öster om E4:an, och i söder ingår även en 

mindre del av Sundbybergs kommun i stadskärnan. Avståndet är inte långt till 

 Barkarby–Jakobsberg i Järfälla kommun.

 Kista–Sollentuna–Häggvik är den största av de yttre regionala stadskärnorna, 

sett till både natt- och dagbefolkning. Dagbefolkningen har också ökat snabbast av 

kärnorna under 2000-talet. Utvecklingen av arbetsplatser hänger framför allt sam-

man med att Kista Science City har växt fram under de senaste tio åren, med en tydlig 

profil av kunskapsintensivt näringsliv och kunskapsintensiva utbildningar.

De centrala delarna av Sollentuna har omvandlats och förtätats mycket det senaste 

decenniet med nya bostäder i de centrala delarna och ett stort tillskott av handels- 

och serviceytor, bland annat i det nya inomhuscentrumet. Detta håller på att ändra 

karaktären i Sollentuna centrum.

Utvecklingsarbete och samverkan
Redan år 2000 presenterades framtidsvisionen Kista Science City som tog sikte på ett 

område bestående av både Kista–Sollentuna–Häggvik och den närliggande regionala 

stadskärnan Barkarby–Jakobsberg. Visionen delades av fyra kommuner runt Järva-

fältet: Stockholm, Järfälla, Sollentuna och Sundbyberg (se illustrationen ovan) och 

sågs som den gemensamma bilden av hur en framtida vetenskapsstad ska se ut och 

hur den ska skapas. Kista Science City är tänkt som ett av Sveriges viktigaste arbets-

platsområden i en levande stadsmiljö – en plats för tillväxt, där utbildning, bostäder, 

forskning, kultur och natur interagerar med både nystartade och världsledande 

företag för att utvecklas.

Det finns en uppdaterad vision för Kista Science City för perioden 2010–2020 som 

har tagits fram på uppdrag av Stiftelsen Electrum, i nära samverkan med Stockholm 

Business Region. Stockholms stad ingår i båda organisationerna och har aktualiserat 

visionen i nära samarbete med företrädare för näringslivet, forskningen, akademin 

och de omgivande kommunerna.

På tjänstemannanivå diskuterar de inblandade kommunerna samarbetsfrågor i 

den informella gruppen 4S + J. Där ingår fem kommuner: Stockholms stad, Solna, 

Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla, samt TMR. Kommunerna har bland annat 

redovisat gemensamma önskningar om samsyn med landstinget och SL om en rad 

satsningar på infrastruktur.

I ABC-samarbetet över länsgränsen mot Uppsala har infrastruktur- och bostads-

marknadsfrågor prioriterats. Utbildning diskuterades som en gemensam fråga för 

samverkan, men har hittills prioriterats lägre.
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Stockholm
Kista har länge varit ett av Stockholms stads många stadsutvecklingsprojekt och 

pekas i översiktsplanen ut som en av stadens tyngdpunkter. Utveckling och förnyelse 

sker enligt framtidsvisionen Kista Science City.

Genom samverkan i Triple Helix har det bildats flera nätverk med universitet och 

högskolor, företagande och offentlig sektor. Syftet är att stärka de involverade aktö-

rernas tillväxtkraft och forskningsorganisationernas attraktionskraft i Kista Science 

City och regionen som helhet. Målet är att utveckla och stärka det redan befintliga 

klustret kring IKT och multimedia.

Arbetet med Kista Science City har framför allt inriktats på tillväxt inom närings-

liv och högre utbildning samt på de lokaler och den service som behövs för att dessa 

verksamheter ska utvecklas. Bostäder, transportsystem, lokaltrafik och övrig infra-

struktur ingår allt mer i utvecklingsarbetet. För närvarande pågår arbetet med flera 

så kallade strukturplaner, en typ av program för kommande detaljplaner. Struktur-

planerna arbetas fram inom stadens förvaltning medan arbetet med Kista Science 

City sker i stiftelsen Electrum.

 Stiftelsen Electrum
Electrum verkar för strategier som säkerställer fortsatt tillväxt i 
Kista Science City och driver frågor för högre IKT-utbildning, global 
tillväxt och innovation. Dess styrelse består av representanter 
från Ericsson, Acreo, IBM, Atrium Ljungberg, Packetfront, KTH 
samt Stockholms stad. Stiftelsens arbete stöds av sex strategiråd 
som rymmer ett tvärsnitt av all verksamhet inom Kista Science 
City, bland annat ett för infrastruktur och ett för att levandegöra 
staden. För att säkerställa att målen med verksamheten nås har två 
operativa dotterbolag bildats – Kista Science City AB och inkuba-
torn STING AB, som erbjuder teknikföretag affärsutvecklingsstöd 
och finansiering i tidigt skede. 

Staden arbetar även med Järvalyftet, en bred och långsiktig satsning på Stockholms 

stadsdelar kring Järvafältet. Utvecklingen i Kista är en viktig del i Järvalyftet.

Sollentuna
År 2011 kom ett förslag till översiktsplan för Sollentuna som stämmer väl med RUFS 

2010. Det gäller inriktningen för den kommunala bebyggelsestrukturen, trafik-

strukturen och grönstrukturen. Planförslaget innehåller åtta huvudfrågor, varav en 

handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt av den regionala stadskärnan Kista–

Sollentuna–Häggvik. Översiktsplanen är nu vilande i avvaktan på en utredning som 

Trafikverket svarar för, om utbyggnad av flera spår.

Helenelund är den kommundel som ligger närmast Stockholm och Kista. Den är 

just nu aktuell för programarbete och Sollentuna kommun har inlett en dialog om 

Helenelunds framtid.
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Sundbyberg
Sundbybergs översiktsplan antogs år 2010 och blev inaktuell redan efter kommun-

valet samma år för den del som rör den regionala stadskärnan: Kymlinge ska inte 

byggas ut som regional stadskärna utan bevaras som grönområde.

Kista–Sollentuna–Häggvik som lokaliseringsalternativ
Verksamheterna i den regionala stadskärnan innebär att befolkningen dagtid domi-

neras av branscherna tillverkning och utvinning (där tillverkning av teleprodukter är 

störst), finansiell verksamhet och företagstjänster (där databehandlingsverksamhet 

är störst) samt handel och kommunikationer.

Kista Science City är känt som ett internationellt ledande kluster inom IKT. 

Klustret konkurrerar framgångsrikt på den internationella marknaden, som etable-

ringsplats för världsledande företag inom detta område.

En viss omstrukturering är på gång när det gäller etableringar i Kista Science City. 

Det finns lokaler som står tomma och de större fastighetsägarna arbetar för att få in 

mer kulturverksamheter i kärnan. Tanken är att skapa synergieffekter genom samlo-

kalisering med näringslivet.

Sollentuna kommenterar handeln i sin översiktsplan och bedömer att den även i 

framtiden kommer att vara koncentrerad till Häggvik och Sollentuna centrum.

Kunskapsintensitet och specialisering
Kista–Sollentuna–Häggvik karaktäriseras av en befolkning med hög utbildningsnivå 

jämfört med de övriga yttre regionala stadskärnorna, både bland de boende och bland 

dem som har sin arbetsplats där. Dessutom ökar andelen högutbildade i en takt som 

hör till de snabbaste bland de yttre regionala stadskärnorna. Vidare har man haft en 

stor ökning av antalet studenter på utbildningarna inom informationsteknik på KTH 

och Stockholms universitet.

Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och 

privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för IKT-branschen i Stock-

holmsregionen. Bakom projektet står några större företag, branschorganisationen 

IT-företagen, Stockholms stad och Stokab, Stockholm Business Region Develop-

ment, Kista Science City och Stockholms läns landsting. En mötesplats för kreativt 

företagande är det senaste startskottet, där forskning, skapande och lärande kan 

fås att samverka. Mötesplatsen kommer att inhysa Stockholms universitet, små och 

mellanstora IKT-bolag, caféer och restauranger samt det publika innovationscentret 

Digital Art Center.

Fler studentbostäder planeras i Kista och i Sollentuna pågår en utredning om var 

det finns möjligheter att skapa fler studentbostäder.
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Bättre tillgänglighet
Flera stora infrastrukturprojekt pågår som kommer att förändra den regionala stads-

kärnans karaktär:

• Breddning av E4. Trafikverket planerar att bredda E4 som delar kärnan i två 

delar. Barriären blir allt större och behöver överbryggas med tvärförbindelser och 

andra åtgärder. 

• Tvärspårvägen. Kommunerna har länge verkat för att förbättra  tillgängligheten 

till och inom kärnan genom en spårutbyggnad mellan Ulvsunda och Kista, 

 Barkarby och Sollentuna. Landstinget har nu godkänt en avsiktsförklaring om att 

tidigarelägga Tvärspårvägen Ulvsunda–Kista, och nu planeras för byggstart år 

2013 och färdigställande år 2017. Till att börja med föreslår SL att Helenelund blir 

ändhållplats för Kistagrenen.

• Förbifart Stockholm. Utbyggnaden förbättrar tillgängligheten till den regionala 

stadskärnan och kontakterna mellan norra och södra delen av länet. 

Både Stockholm och Sollentuna arbetar med att förbättra den inre gatustrukturen i 

kärnan. I centrala delarna av Kista planeras en ny väg, samtidigt som man vill bygga 

bort den trafikseparering som karaktäriserar både verksamhets- och bostadsområde-

na. I översiktsplanen finns ett förslag på att förbättra det interna gatunätet i Sollen-

tuna för att det bättre ska svara mot en utveckling av stadsbebyggelse i området.

Det finns också planer på att bygga en stadsgata som ska binda samman Häggvik med                 

Sollentuna centrum.

Urbana värden
För Stockholmsdelen Kista finns stora visioner. En levande stadsmiljö ska skapas 

med ett attraktivt utbud av boende, arbetsplatser, studerandemiljöer, service, handel, 

kultur och fritidssysselsättningar. De offentliga miljöerna kommer att omgestaltas 

och kommunen vill få in mer kultur i Kista. För Husby diskuteras ett nytt bibliotek 

och eventuellt ett nytt kulturhus.

Kommunens förslag till översiktsplan för Sollentuna har en inriktning på att 

utveckla stadsbyggnadskvaliteter, och förslaget ligger väl i linje med RUFS 2010. 

Tanken är att karaktären av förort sakta ska gå över i något som mer liknar stad, med 

grundläggande element såsom kvarter, gator, torg och parker. De offentliga rummen 

ska vara tillgängliga för alla.

Profilering som regional stadskärna
För Stockholmsdelen av den regionala stadskärnan Kista–Sollentuna–Häggvik 

finns samarbetsgrupper som arbetar strategiskt för att utveckla och stärka kärnans 

attraktivitet och profil. Det sker bland annat genom att stimulera innovationer och 

marknadsföra stadskärnan. Profilen som innovations- och klustercentrum för IKT 

gör kärnan unik under dagtid.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Utvecklingen av Kista–Sollentuna–Häggvik står inför en rad utmaningar. I fortsätt-

ningen behöver kommunerna tillsammans med andra aktörer

• ta fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kommunerna Sollentuna och 

Stockholm

• arbeta fram gemensamma/koordinerade utvecklingsprojekt och genomförande-

program

• ta vara på och bygga vidare på de ”spill over”-effekter som genereras av Kista 

Science City

• överbrygga den barriär som E4, dess utbyggnad och skyddszoner innebär

• hantera konflikter i detaljplaneringen mellan tätare stadsbyggande och hänsynen 

till risk och säkerhet.

Aktuella planer och programbeslut

Detaljplaner för att ”bygga stad”, Sollentuna 
(2011)

Strukturplaner för olika delar av Kista, Stock-
holms stad (2011, 2012)

Översiktsplan Sollentuna kommun, utställ-
ning (2011)

Trendrapport Kista Science City (2010, 2011)

Uppdaterad vision & strategi för Kista Science 
City 2010–2020

Promenadstaden – översiktsplan för Stock-
holm (2010)

Vision Stockholm 2030 (2007)

Strukturplan för bebyggelse och gator i Kista 
(2003)

Kista Science City. Framtidsbild och underlag 
för dialog (2000)

Vision Kista Science City (1999)

Sollentuna kommun 

Stockholms stad 

Sollentuna kommun 

Kista Science City AB & Electrum Foundation

Electrum i samverkan med Stockholm 
 Business Region

Stockholms stad 

Stockholms stad

Stockholms stad 

Stockholms stad, Sundbyberg, Järfälla och 
 Sollentuna kommuner

Stockholms stad


