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Kungens kurva–Skärholmen

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 Kungens kurva-Skärholmen var 15 600. Nedanstående 

bild visar befolkningspyramiden för kärnan Kungens kurva-Skärholmen.
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Figur 42. Befolkningspyramid.
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Figur 43. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 44. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos både dag- och nattbefolkningen i Kungens kurva-Skärholmen 

är högre än i övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Kungens kurva-Skärholmen var 2010 9 000. Nedan-

stående diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 45. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Restid till kärna 45 min med 
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Figur 46. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 47. 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 Kungens kurva - Skärholmen
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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Figur 48. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 49. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Kungens kurva-Skärholmen
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Figur 50. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 51. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan utgörs i dag av två delområden: Kungens Kurva i Hud-

dinge kommun och stadsdelen Skärholmen i Stockholms stad med i huvudsak 

 bostadsbebyggelse och ett stort centrum. Tillsammans bildar de Skandinaviens 

största handelsområde. Motorvägen E4/E20 skär rakt igenom stadskärnan och 

 skiljer tydligt de två områdena åt.

Skärholmsdelen har utvecklats kring ett centrum som knyter samman fyra 

stadsdelar, Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, och den började byggas 

under miljonprogrammets första fas på 1960-talet. Skärholmens centrum är ett av 

Stockholmsregionens största inomhuscentrum. Skärholmens struktur är formad av 

1960- och 1970-talsidealen med trafik- och funktionsseparering och standardiserad 

bebyggelse. Området är tätt bebyggt och det finns potential för mer stadsliv och fler 

mötesplatser. Marken ägdes tidigare i huvudsak av Stockholms stad eller dess bolag 

men delar har nu tagits över av privata fastighetsägare.

Även Kungens kurva började byggas ut på 1960-talet och har växt till ett ganska 

renodlat externhandelsområde. Kungens kurva har en utbredd bebyggelse med stora 

parkeringsytor. Det finns en stor förtätningspotential i området. En betydande del av 

marken har privata ägare.

I dag är det svårt att få överblick över kärnan och det finns många barriärer som 

framför allt missgynnar gång- och cykeltrafikanter. Kollektivtrafikresenärer upplever 

också att det är svårt att orientera sig mellan tunnelbanestationen i Skärholmen och 

olika målpunkter på Kungens kurva-sidan.

Utvecklingsarbete och samverkan
Stockholms stad och Huddinge kommun har under en längre tid samarbetat om ut-

vecklingen i området Kungens kurva–Skärholmen, och för flera år sedan antog de en 

gemensam vision för områdets framtid. Visionen har uppdaterats en gång och siktar 

på en attraktiv blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation. Bostads-

byggande är viktigt och det finns planer för cirka 3 000 nya lägenheter i omlandet 

kring Kungens kurva–Skärholmen.

Stockholms stad och Huddinge kommun har en samverkansorganisation på både 

politisk nivå och tjänstemannanivå. Tjänstemannagruppen samverkar regelbundet 

kring gemensamma fysiska planförutsättningar i kommunerna. Kungens kurva Skär-

holmen Fastighetsägare är en ekonomisk förening som har bildats för den regionala 

stadskärnan. Föreningen är samtalspart med kommunerna i utvecklingsprocessen 

och ett samarbetsavtal har slutits. Ett antal olika samverkansprocesser pågår för att 

utveckla kärnan.

Redan 2004 hade kommunerna ett gemensamt strategiskt handlingsprogram. För 

närvarande pågår ett arbete för att ersätta det tidigare programmet med en strategi 

och handlingsplan. Denna gång sker samverkan även med fastighetsägarföreningen. 

Syftet är att ge alla berörda samma utgångspunkter.

Ett exempel på samverkan gäller de centrala delarna av Kungens kurva och hur de 

kan utvecklas på kort sikt i väntan på att tillgängligheten till området kan öka.
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Dessutom finns en trafikgrupp med framför allt intressenter från Kungens kurva 

som verkar för att förbättra trafiksituationen. Gruppen diskuterar olika åtgärder som 

sedan Trafikverket, kommunerna och fastighetsägarna har ansvar för att genomföra.

Huddinge kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Kungens kurvas 

fortsatta utveckling som beräknas bli antagen under 2013. Samrådsförslaget visar att 

det finns stor potential för att utveckla nya arbetsplatser. I samband med den fördju-

pade översiktsplanen tar kommunen fram ett förslag för hur de centrala delarna av 

Kungens kurva kan utvecklas på kort sikt.

Stockholms stad har i sin översiktsplan ”Promenadstaden” pekat ut Skärholmen 

som en av nio tyngdpunkter för satsningar på olika verksamheter, attraktiva  bostäder 

och intressanta stadsmiljöer. Tyngdpunkterna ska profileras för kultur, upplevelser 

och idrott. Högklassiga kommunikationer ska skapas och tyngdpunkterna är tänkta 

som viktiga omstigningspunkter. För Skärholmens del ska den regionala betydelsen 

tas till vara och utvecklas. Kommunen vill även stärka sambandet mellan Skär-

holmen och andra omgivande centrum, såsom Sätra och Bredäng. Dessutom ska 

kopplingen mellan Skärholmen och Kungens kurva bli starkare än i dag genom nya 

förbindelser och en överdäckning på lång sikt. Skärholmen ska också utvecklas som 

en viktig målpunkt i sydvästra Stockholm.

Den regionala stadskärnan som lokaliseringsalternativ
Hälften av sysselsättningen i Kungens Kurva–Skärholmen finns inom handel, och de 

sysselsatta inom den branschen är nära fyra gånger så många som nattbefolkningen 

i kärnan. Det betyder att huvuddelen av de handelsanställda pendlar in till kärnan 

från områden utanför, främst Stockholms stad. Förutom handel finns också offentlig 

service i Skärholmen och en del andra verksamheter i Kungens kurva.

Många aktörer inom handeln vill etablera sig i området, men utmaningen är att 

också få in andra verksamheter. Enligt Stockholms stads översiktsplan går det att 

möta en ökad efterfrågan på etablering av företag och bostäder, bland annat när För-

bifart Stockholm färdigställs och tillgängligheten ökar i denna del av regionen.

I Kungens kurva finns en stor förtätningspotential och de flesta etableringsförfråg-

ningarna gäller i dag handelns utveckling.

Kunskapsintensitet och specialisering
Utbildningsnivån hos befolkning och sysselsatta i kärnan är låg jämfört med övriga 

regionala stadskärnor, och under 2000-talet har ökningstakten varit lägre än i de 

flesta andra kärnor. Samtidigt har sysselsättningsnivån hos befolkning och arbetande 

varit stabil, med smärre förbättringar under åren 2000–2009.

I Huddinge kommun finns önskemål om att attrahera kunskapsintensiva tjänste-

företag och därför har kommunen låtit göra en särskild studie av kontorsmarknaden. 

Den visar att marknaden för kontor i den regionala stadskärnan bedöms vara svag 

på kort sikt, eftersom det finns många lediga kontorslokaler utanför Stockholms 

centrala delar. På längre sikt, i takt med att Stockholmsregionen växer, kan det dock 

gå att utveckla delar av Kungens kurva till ett kontorsområde. Bättre tillgänglighet 
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och mer blandad miljö bedöms vara viktiga för att attrahera tjänste- och kontors-

företag. Studien visar att tillgång till kollektivtrafik har blivit ännu viktigare som 

lokaliserings faktor för kontor under de senaste åren.

När det gäller kompetensförsörjning finns planer på att komplettera den utbild-

ning som redan finns med olika former av utbildningar som är kopplade till handel. 

Det skulle ytterligare kunna stödja rekrytering av arbetskraft från närområdet.

Bättre tillgänglighet
Kungens kurva–Skärholmen ligger strategiskt vid E4/E20 och är lätt tillgängligt för 

bilburna. Det finns också spårbunden kollektivtrafik i form av tunnelbana i Skär-

holmen och flera busslinjer som försörjer området i övrigt.

Utmaningen är att öka tillgängligheten till, från och inom den regionala stadskär-

nan. Det gäller för såväl gående, cyklister och kollektivtrafikanter som bilister. E4/

E20 är strategisk för området men också en stor barriär. Kommunerna har antagit 

målet att på lång sikt knyta samman Kungens kurva–Skärholmen med en överdäck-

ning av E4/E20, vilket är viktigt för att skapa ett gemensamt område och en inte-

grerad regional stadskärna. Trafikverket och Länsstyrelsen har haft synpunkter på 

överdäckningen och vill att frågan utreds vidare. 

På kort sikt behöver Kungens kurva och Skärholmen kopplas ihop genom nya och 

förbättrade stråk. Ett viktigt steg är att bättre knyta samman områdena med gång-, 

cykel- och kollektivtrafikförbindelser. I Huddinges förslag till fördjupad översikts-

plan för Kungens kurva föreslås en ny passage över E4/E20, nya gator och flera gång- 

och cykelstråk.

Kollektivtrafikförsörjningen behöver förtydligas och förbättras, särskilt för Kung-

ens kurvas del. Här är det strategiskt viktigt med en framtida regional förbindelse 

som kopplar samman kärnan med Flemingsberg och Älvsjö, liksom med bättre och 

tydligare bussförbindelser.

I dag uppstår bilköer under vissa tider, men tillgängligheten kommer att öka i 

och med utbyggnaden av Förbifart Stockholm som ska ansluta till den regionala 

stadskärnan via en ny trafikplats. I Kungens kurva planeras också nya gator för att 

förbättra tillgängligheten.

Urbana värden
De båda delarna Kungens kurva och Skärholmen kan komplettera varandra bättre 

än i dag. För den regionala stadskärnans framtid och för näringslivets utveckling är 

det viktigt att kombinera bostäder och näringslivsetableringar, och i kommunernas 

vision för den regionala stadskärnan skapar arbetsplatser, butiker och bostäder en 

levande stadsmiljö.

I samrådsförslaget till Huddinges fördjupade översiktplan för Kungens kurva före-

slås att storskaligheten ska brytas och markanvändningen effektiviseras. Förutsätt-

ningarna att bygga bostäder avses ingå i den bearbetade version av översiktsplanen 

som beräknas komma under 2013. I den kommer det även att finnas riktlinjer för en 
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attraktiv stadsmiljö. Planarbeten pågår också för verksamheter och nya bostäder i 

stadskärnan och dess omgivning.

I Skärholmen har centrummiljöerna nyligen genomgått en större omvandling i 

och med att man skapade en inomhusgalleria. Arbete pågår även med att förbättra 

miljön för de boende och det finns en dialog med stort fokus på närmiljön. De boende 

önskar sig mer trygghet, bättre offentliga miljöer, mer grönt och fler utbildnings-

platser. Framtiden för shoppingscentrumet påverkas av kommande nya ägare och 

konkurrensen från övrig handel i den regionala stadskärnan.

Profilering som regional stadskärna
Kungens kurva är ett starkt varumärke som förknippas med handel, både i Sverige 

och i viss mån internationellt. På senare år har profilen fått en tydligare inriktning på 

familjeshopping. Dessutom har Skärholmens shoppingcentrum satsat mycket på sin 

profilering och marknadsföring under de senaste åren.

Att gå vidare med en gemensam profilering av den regionala stadskärnan Kungens 

kurva–Skärholmen är en viktig fråga att diskutera i samband med planeringen av 

den regionala stadskärnans fortsatta utveckling.

Utmaningar i det fortsatta arbetet
Kungens kurva–Skärholmen arbetar med ett antal utmaningar. Kommunerna ska 

• skapa ett gemensamt område av Kungens kurva–Skärholmen

• få en större blandning av verksamheter som kompletterar handel och nuvarande 

arbetsplatser

• överbrygga E4/E20 som delar kärnan i två delar

• förbättra tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafikanter

• mjuka upp storskaligheten och finna kvaliteter i en mer urban miljö

• effektivisera markutnyttjandet och förtäta kärnan.
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Aktuella planer och programbeslut

Marknadsanalys kontorsmarknaden (2012)

Spårväg Syd, förstudie (2011)

Vision Kungens kurva–Skärholmen, godkända 
lägesrapporter (2009, 2010, 2011)

Projekt i Kungens kurva–Skärholmen (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011)

Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva 
Huddinge, samråd (2010)

Promenadstaden – översiktsplan för 
 Stockholm (2010)

Söderort 2030 – framtidsvisionen blir 
 verklighet (2010)

Utvecklingsprogram Södertörn 2007, 2010

Handlingsplan Kungens kurva–Skärholmen 
(2009)

Kartläggning av handeln i Kungens kurva 
(2009)

Vision Kungens kurva–Skärholmen 2030 
(2008)

Vision Stockholm 2030 (2007)

Områdesprogram för Bredäng, Sätra, 
 Skärholmen och Vårberg (2007)

Vision och strategiskt utvecklingsprogram för 
Kungens kurva–Skärholmen (2004)

Huddinge kommun och konsultföretag
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