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Södertälje

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 Södertälje var 10 600. Nedanstående bild visar befolk-

ningspyramiden för kärnan Södertälje.
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Figur 72. Befolkningspyramid.
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Figur 73. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 74. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Södertälje är lägre än i övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Södertälje var 2010 21 300. Nedanstående diagram visar 

fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 75. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.

E4

Rönninge

Östertälje
Södertälje

SALEM

SÖDERTÄLJE



126 regionala stadskärnor i stockholmsregionen

Restid till kärna 45 min med 
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Figur 76. 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 77. 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 Södertälje
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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Figur 78. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 79. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Figur 80. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).

Hög sl
ute

n b
eb

yg
gel

se

Lå
g sl

ute
n b

eb
yg

gel
se

M
ed

el
hög sl

ute
n b

eb
yg

gel
se

 

Hög ö
ppen

 b
eb

yg
gel

se

M
ed

el
hög ö

ppen
 b

eb
yg

gel
se

 

Tä
t s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

Gle
s s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

M
yc

ke
t g

le
s s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

2
7

28

3

25
22

12

1

Figur 81. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Södertälje skiljer sig från de övriga regionala stadskärnorna genom sina anor från 

1000-talet, då platsen fungerade som omlastningspunkt vid Mälarens utlopp i Öster-

sjön. De centrala delarna av kärnan har tydlig stadskaraktär och kvartersstruktur. I 

det storregionala perspektivet är stadskärnan väl sammanlänkad med Europaväg-

nätet. Området är långsträckt och den inre strukturen präglas av olika delar som är 

dåligt sammanhållna och splittrade av stora vägar, järnvägar och industriområden.

I de yttre delarna av kärnan finns ett stort behov av att få en större blandning 

av funktioner och att öka utnyttjandet av kollektivtrafik. I kärnans norra del finns 

ett mindre industriområde i anslutning till centrum medan de södra delarna helt 

domineras av olika industriområden. Det finns potential att förtäta vissa delar av 

industriområdena med bostäder, samtidigt som parker och andra offentliga rum bör 

utvecklas för att integrera de yttre områdena med staden.

Utvecklingsarbete och samverkan
Södertälje vill profilera sig som en internationell och storregional knutpunkt men 

också som regional stadskärna. För att utveckla den regionala stadskärnan finns tre 

inriktningar av arbetet. För det första finns ett samarbete med Södertörn, för det an-

dra pågår arbete med kommunens översiktsplan och för det tredje pågår sedan några 

år tillbaka ett förändringsarbete för centrum, den inre delen av kärnan.

Ett förslag till översiktsplan har varit utsänt för samråd. Förslaget handlar mycket 

om attraktivitet i livsmiljön och till utställningsversionen kommer man att fördjupa 

och tydliggöra Södertäljes roll som regional stadskärna. Exempelvis finns ambitionen 

att integrera de storskaliga bostadsområdena Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden 

med stadskärnan.

Kommunen ser arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan som en pro-

cess som kan bli mer samlad när översiktsplanen väl har antagits. Redan pågår dock 

samverkan i flera avseenden som rör den regionala stadskärnan.

Förändringsprogrammet för centrum genomförs i samverkan med en bred krets 

av aktörer, bland annat centrumföreningen och en samverkansgrupp med fastighets-

ägare när det gäller handelsutvecklingen. Kommunen vill ha etableringar av kluster 

och strävar efter att få med fastighetsägare på en långsiktig strategi kring detta.

Södertälje som lokaliseringsalternativ
Kommunens utvecklingsperspektiv är att bygga vidare på styrkan som internationell 

handels- och mötesplats, både historiskt och i nutid. I dag är Södertälje en industri-

stad med världsledande företag inom tillverkning, utveckling och forskning. Den 

regionala stadskärnan har också en tydlig profil i det kluster inom life science som är 

under framväxt i stråket Uppsala– Stockholm–Flemingsberg–Södertälje–Strängnäs. 

Där ingår över 500 företag med över 25 000 anställda och 300 större forskningspro-

jekt (se figur). Omfattningen kommer sannolikt att modifieras en del, genom Astra-

Zenecas beslut att lägga ner sin forskningsavdelning i Södertälje.
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Med stora internationella företag skapas både utmaningar och osäkerhet om fram-

tiden. I Södertälje är företagsamheten stor och näst efter Stockholm och Solna har 

kommunen flest medelstora företag i länet. Många av dessa är underleverantörer till 

de stora företagen. Kommunen arbetar för att förbättra företagsklimatet i Södertälje 

och öka antalet företag genom nyföretagande och nyetableringar. Det är särskilt in-

tressant med medelstora företag inom juridik, ekonomi och IT, gärna kompletterande 

stödverksamheter till de stora företagen. Man har tagit fram ett presentationsmate-

rial med fokus på Södertälje som en attraktiv ort för etableringar, och i broschyren 

”Näringsrika Södertälje 2011” kan man till exempel läsa om mark och lokaler, befolk-

ning, tillväxt och innovation. För Södertälje centrum ser kommunen det som både en 

utmaning och möjlighet att öka attraktiviteten och söker därför skapa sig en bild av 

hur handeln kommer att utvecklas i framtiden.

Kunskapsintensitet och specialisering
Kommunen arbetar hårt för att få fler högskoleutbildningar och mer forskning.  Från 

hösten 2012 finns även Mittuniversitetet, Karlstad universitet, Högskolan i Gävle och 

Högskolan i Skövde med utbildningar i ett nära samarbete med näringslivet i kom-

munen, regionen och övriga verksamheter inom den offentliga sektorn.

Ett ”drivhus” startade häromåret på Campus Telge som en brygga mellan 

akademi och näringsliv, till nytta för både studenter och regionen som helhet. 

Finans iering sker genom kommunen, Scania och AstraZeneca. Ett ”lean center” 

för organisationers förbättringsarbete finns på campus sedan 2009 och är ett led i 

samverkan mellan KTH, kommunen och näringslivet. Likaså planeras ett ”diversity 

center” – ett mångfaldscenter – som en plattform för att skapa nya, mångfaldsorien-

terade utbildningar utifrån fokus på mångfald i fråga om etnicitet, kön, ålder etc.

Häromåret tog kommunen fram ett nytt varumärkesprogram för Campus Telge 

med logotyp och ny webbplats, och man genomför rekryteringskampanjer för att 

locka fler studenter. Målet är att utveckla Södertälje till en attraktiv studentstad 

med cirka 3 000 studenter. Studentbostäder finns och studenterna blir garanterade 

bostad.

Yrkeshögskola Södertälje erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå för tand-

sköterskor, trädgårdsmästare och arbetsledare inom byggbranschen.

Bättre tillgänglighet 
Södertälje är både en internationell och en regional trafikknutpunkt. Här finns 

en expansiv hamn med kunder från hela världen. Genom stadskärnan går viktiga 

transportvägar som förbinder Stockholmsregionen med resten av världen och med 

en ny järnvägsbro över Södertälje kanal sker även större båttransporter in i och ut ur 

Mälaren. Bron har också blivit ett landmärke för Södertälje, väl synlig för den som 

passerar med järnväg, båt eller bil.

En utbyggnad av dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn har 

inletts, liksom ombyggnaden av stationen i Södertälje hamn. Med nya dubbelspår på 
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stambanan och den framtida Ostlänken kommer spårtrafiken att ge bättre tillgänglig-

het till den regionala stadskärnan.

Urbana värden
Kommunen har lagt fast ett program för att utveckla centrum, den inre delen av den 

regionala stadskärnan. Strävan är att skapa folkliv året runt och att vara ett alternativ 

till andra regionala stadskärnor, bland annat Kungens kurva–Skärholmen och Stock-

holm som regioncentrum. Södertäljes stadskärna ska bli en attraktiv och självklar 

mötesplats som erbjuder ett allsidigt utbud och vattennära bostäder. Arbetet med 

centrum har hittills lett till ett antal byggprojekt. På 20 års sikt planeras cirka 1 500 

nya bostäder och ytterligare 15 000 kvm lokalyta.

Kommunen anser att utvecklingen av den utpekade regionala stadskärnan beror 

på hela stadens utveckling, och därför inkluderar arbetet med stadskvaliteter även 

de stadsdelar som ligger utanför stadskärnan. Strävan är att knyta ihop stadens olika 

delar till en sammanhängande struktur med ett integrerat gatunät, attraktiva parker- 

och grönområden, fungerande och trygga mötesplatser och en funktionsblandning 

med service, verksamheter och bostäder. Bland annat pågår två tvärsektoriella 

satsningar, URBACT Ronna och Telge Hovsjö, för att göra dessa områden tryggare 

och mer attraktiva.

Ambitionen är också att knyta samman den historiska stadskärnan med Södertälje 

hamn och Södertälje Syd.

Det finns många gröna områden strax utanför den utpekade stadskärnan. Dessa 

skulle kunna göras tillgängliga från stadskärnan genom att sambanden görs tydliga 

och öppnas upp. Den kuperade terrängen ger dock vissa begränsningar. Det finns en 

ny grönplan för Södertälje tätort som ger kunskapsunderlag i planeringsarbetet.

Det finns en uttalad ambition i översiktsplanen att koncentrera ny bebyggelse till 

centrala Södertälje och fyra olika samhällen på landsbygden. Detta ska bidra till en 

tätare och mer attraktiv stad och minska spridningen av bebyggelse på landsbygden.

Profilering som regional stadskärna
Södertälje utmärker sig i dag med en tydlig profil när det gäller branscher, med 59 

procent av de sysselsatta inom tillverkning och utvinning. Den regionala stadskärnan 

har ett stort omland och kommunen vill profilera sig i flera avseenden – gentemot 

övriga Mälarstäder och Sörmland, övriga kärnor på Södertörn och centrala region-

kärnan Stockholm. 

Enligt samrådsförslaget till översiktsplan ska entréerna till staden, framför allt 

Moraberg och Vasa, förädlas till portar till staden med märkesbyggnader.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Södertäljes utmaningar inför framtiden handlar främst om att

• få ett mer diversifierat näringsliv

• profilera sig tydligare i flera avseenden

• skapa en målbild för hela den regionala stadskärnan

• minska utflyttningen av högutbildade

• få fler högskoleutbildningar och fler studenter

• öka tryggheten och framtidstron i Ronna och Hovsjö

• få ett kommunalt försprång inför möten och dialoger med byggföretag.

Aktuella planer och programbeslut

Framtid Södertälje – förslag till ny 
översiktsplan, samråd (2011)

Näringsrika Södertälje, del 1–4 (2011)

Grönplan för Södertälje tätort (2011)

Södertälje – Where Industry, Talent and 
 Creativity Come Together (2010)

Södertälje stadskärna 2009–2029, antagen 
(2010)

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Södertälje kommun 

Södertälje kommun

Södertälje kommun

Södertälje kommun 

Södertälje kommun 

Södertörnskommunerna


