För dessa och andra aktörer är en fortlöpande kunskapsutveckling
och erfarenhetsåterföring nödvändig. Rapporten belyser
drivkrafter och motiv för utvecklingen av yttre kärnor i
Stockholmsregionen. Några grundläggande villkor och
förutsättningar för att förverkliga kärnorna diskuteras och
erfarenheter från andra storstadsregioner lyfts också fram.
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 yes the force of technological change sets the challenges which
society has to face; but no, there is nothing inevitable about the way society
then orders itself. By the same process, technology in its headlong march
also creates choices and opportunities; and faced with those, urban societies
can and must decide for themselves the way they want to go. As so often
before, technological progress is paradoxically villain and hero: on the one
hand destroying jobs and firms and entire industries and ways of life: on the
other, creating vast new economic opportunities and solving intractable
problems of urban society. But the way we use it will depend on us. That is
the message for the next century, and the next age of urban history.
Peter Hall
Concluding remarks in the last chapter:
The City of the Coming Golden Age Cities in Civilisation
Culture Innovation and Urban Order 1998.
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Förord
Landstingsfullmäktige antog i maj 2002 den regionala utvecklingsplanen RUFS
2001 som regionplan för Stockholms län. En snabb tillväxt förutsätter att bostäder
och lokaler kan byggas utanför den centrala regionkärnan utan att bebyggelsen för
den skull sprids ut. En viktig del i den regionala fysiska strukturen enligt RUFS är
att utveckla regionen till att bli mer flerkärnig. I RUFS 2001 prioriteras på lång sikt
sju yttre kärnor, förutom regioncentrum.
Under det senaste året har kunskapsunderlaget om flerkärnighet fördjupats och
breddats i ett stort antal underlagsstudier. Resultatet av studierna sammanfattas
och konkretiseras i denna rapport. Syftet är att stimulera till dialog mellan de olika
aktörer som kommer att behöva samverka i genomförandeskedet. Fortlöpande
kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är en nödvändig del av denna process.
Tonvikten i rapporten ligger på att belysa drivkrafter och motiv för utvecklingen av yttre kärnor i Stockholmsregionen och att visa på några grundläggande villkor och förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande. Rapporten diskuterar
även förhållandet mellan de yttre regionala kärnorna, den centrala regionkärnan,
utvecklingen vid Arlanda samt i de större städerna i Mälardalen. Mälardalsperspektivet behandlas mer utförligt i rapporten Funktionella regioner.
Denna rapport är utsänd på remiss till den 1 oktober 2003. Samtidigt remitteras
rapporter om funktionella regioner och om storstadspolitik.
Rapporten Flera kärnor har utarbetats av Inregia AB med arkitekt SAR/MSA
Susanne Ingo som ansvarig. Inom Regionplane- och trafikkontoret har Göran
Johnson och Ann-Charlotte Alvehag varit projektansvariga. Materialet har återkommande diskuterats vid seminarier, workshops och möten på regional nivå och
i de olika kärnorna. Berörda kommuner har beretts tillfälle att granska redovisningen av respektive kärna. Vi hoppas att materialet ska stimulera till en viktig diskussion inom regionen.
Stockholm i mars 2003

Börje Wredén
t.f. regionplanedirektör
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Sammanfattning, slutsatser och förslag
storstadens ytterområde. Utveckling i yttre kärnor,
belägna vid knutpunkter i trafiksystemet, ska motverka en fortsatt utspridning av bebyggelse och verksamheter och även avlasta den centrala regionkärnan.
Samtidigt ska den centrala regionkärnan kunna växa
utanför tullarna. Flerkärnighet leder till en mer långsiktigt hållbar stadsstruktur.

Arlanda
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BarkarbyJakobsberg
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Kungens kurvaSkärholmen

Flemingsberg
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Ett viktigt mål i den regionala utvecklingsplanen
RUFS 2001 är att Stockholmsregionen, som nu
är starkt enkärnig, ska utvecklas till att bli mer
flerkärnig. Trafiksystemet ska stödja utvecklingen av yttre kärnor. Utöver den centrala regionkärnan ska utveckling av sju yttre kärnor stimuleras: Barkarby-Jakobsberg, Kista-SollentunaHäggvik, Täby centrum-Arninge, Kungens
kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge
centrum samt Södertälje.

Långsiktigt hållbar stadsstruktur
Kärnorna ska erbjuda goda lokaliseringsalternativ för
näringsliv, vetenskap och regional samhällsservice.
De ska också tillföra stadsmiljövärden och sociala
funktioner som bidrar till att förbättra livskvalitén i

Kunskapsintensiv tjänsteproduktion
Efterhand omvandlas näringslivet till allt mer kunskapsintensiv tjänsteproduktion med i huvudsak kontorsbaserade verksamheter och ett stort kontaktbehov
även internationellt. Efterfrågan på kompetens, kunskap och innovativa idéer växer. Den dynamiska omvandlingen av storstadsområdenas ekonomi påverkar
också den rumsliga strukturen. Många växande företag och verksamheter väljer att lokalisera sig i täta,
kontaktintensiva och socialt stimulerande miljöer
som också attraherar högutbildade, gärna med bekväm närhet till högskola, forskning och kulturella
verksamheter. Företag med likartade behov söker sig
ofta till varandras närhet.

Marknadsdriven utveckling
Den decentraliserade koncentrationen av arbetsplatser i yttre kärnor är i grunden marknadsdriven och pågår redan. Under de senaste tjugo åren har sysselsättningen i regionen främst vuxit utanför Stockholm,
Solna och Sundbyberg. Genom att välja lokaler i områden utanför storstadens centrum som motsvarar företagens krav, och där det också finns andra verksamheter med likartade behov, kan företagen vinna flera
fördelar. Lokalpriserna blir inte lika höga som i centrum. Restider och avstånd kan minska för arbetskraft
som bor i omlandet, vilket kan motivera något lägre
löner. Tillgången till specialiserade tjänster underlättas. Det blir också lättare att rekrytera arbetskraft med
rätt kompetens och att stärka nätverken mellan samverkande organisationer. Detta leder till ökad produktivitet.
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Skalfördelar
Samlokalisering och specialisering i en kärna underlättar också samspelet med omlandet. Lokalisering av
arbetsplatser, handel, service och befolkning till täta
och koncentrerade miljöer i ytterområdet ger underlag för kvalificerad service, inklusive kollektivtrafik.
Det innebär att verksamheterna kommer att kunna
repliera på ett större omland för både produktionsresurser och marknadsunderlag än om de låg utspridda
var för sig. Lokalisering intill andra verksamheter i en
kärna med utpräglad profil kan stärka den egna verksamhetens image.

Överlappande omland
Starkt specialiserade verksamheter som forskning,
kvalificerad specialistvård, högteknologisk industri,
kulturproduktion eller kvalificerad sällanköpshandel
rekryterar arbetskraft och betjänar kunder inom hela
regionen och ibland även utanför länsgränsen. Andra
verksamheter är främst relaterade till befolkning och
verksamheter i det närmast intill liggande omlandet. I
sådana fall blir restider och naturliga barriärer avgörande för gränsdragningen mellan de olika kärnornas
omland. Verksamheter i en och samma kärna kan således ha olika omland och befolkningen i en viss del av
regionen kan dra nytta av utbudet i flera olika kärnor.
Detta gagnar både samhällsekonomi och social välfärd.

Skilda utvecklingstendenser
Observerade resmönster tyder på att några av de utpekade yttre kärnorna i Stockholmsregionen har stärkt
sitt regionala omland och att andelen högutbildade
som arbetar i kärnan har ökat under 1990-talet. För
andra kärnor har andelen högutbildade sjunkit. Högskoleutbildningen har expanderat snabbt i några kärnor. I flera kärnor har handeln ökat kraftigt.

Polycentriska städer i Europa
Stockholmsregionen är bara en i raden av västvärldens storstäder som valt att sträva efter ökad flerkärnighet. Exempel från både Europa och USA visar likartade tendenser. I flera Europeiska städer framhålls
betydelsen av ett starkt regioncentrum samtidigt som
utvecklingen i yttre kärnor främjas med hjälp av kollektivtrafik, forskningsmiljöer, sjukhusetableringar,
mässor eller andra satsningar som kan stärka kärnornas specialisering och attraktivitet. Traditionell pla-

nering föregår beslut om investeringar och andra insatser för att skapa goda förutsättningar och därigenom
stimulera utveckling i yttre kärnor. Kommunernas inställning har visat sig vara särskilt viktig.

Edge cities i amerikanska storstäder
I många amerikanska storstäder, där det länge pågått
en omfattande utspridning av verksamheter i förortsområdet, sker återigen en koncentration av kontorsarbetsplatser för tjänsteföretag och handel. Dessa lokaliseras nu företrädesvis till platser i städernas ytterområden som är lätt tillgängliga i motorvägsnätet.
Privata entreprenörer spelar ofta en ledande roll för
de nya centrumetableringarna. Lokalpriserna tenderar att förskjutas mellan olika centrum över tiden.

Flygplatserna vår tids centralstationer
Utländska referenser visar också på starka samband
mellan företagens lokaliseringsval och närhet till stora flygplatser. Flygplatserna har blivit magneter som
påverkar den rumsliga strukturen inom stora delar av
storstadsregionerna. Flygplatserna håller på att bli
viktiga knutpunkter i både luft- och landtransportsystemen. Det gör dem till attraktiva etableringsplatser för verksamheter som kan dra nytta av den exklusivt höga tillgängligheten. Genom att upplåta mark
och lokaler kan flygplatserna öka sina intäkter. Det
finns också exempel på att exploateringsintressena
kanaliserats till områden i andra delar av storstadsregionen som har hög tillgänglighet till flygplatsen, exempelvis intill flygpendelns stationer.

Dagbefolkningens stadsmiljö
En kritisk förutsättning för att yttre kärnor ska kunna
utvecklas i önskad riktning är att de blir naturliga och
populära centrum för människor som bor eller arbetar
i området och dess närhet. De måste kunna erbjuda
mötesplatser och möjligheter att handla och uträtta
ärenden, inta måltider, eller ägna sig åt sport, kulturaktiviteter och andra fritidsverksamheter. Den fysiska
och kulturella miljön behöver utformas till att bli upplevelserik och stimulerande med offentliga lokaler,
gator, torg och parker som är allmänt tillgängliga.

Tydligt centrum i en tät kärna
Många olika slags verksamheter behöver koncentreras till ett tydligt centrumområde inom kärnan där det
är bekvämt att gå till fots. I praktiken dimensioneras
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sannolikt detta koncentrerade centrumområdes utbredning av gångavståndet till station. Kärnorna är
avsiktligt avgränsade så att även områden med framtida möjligheter till omvandling, förtätning och nybyggande inkluderats. På sikt ska ny bebyggelse med hög
täthet kunna inrymmas där. Det är en stor fördel om
såväl centrumområdet och dess närområde inne i kärnan, och även det närmaste omlandet intill kärnan,
blir väl sammanhängande med goda interna förbindelser. Då skapas förutsättningar att kunna uppnå det
eftersträvade marknadsunderlaget för handel, kollektivtrafik och annan service.

Profilering och marknadsföring
I flera kärnor kommer sannolikt särskilda insatser att
behöva göras för att variera den fysiska miljöns utformning, eliminera trafikbarriärer och tillföra upplevelsevärden, mötesplatser och grönska. Särskilda insatser kommer också att behövas för att profilera de
olika kärnorna på ett sätt som utgår från den identitet
och image de redan har och som dessutom speglar
önskade framtida mål och innehållslig specialisering.
Profileringen kan med fördel bli en integrerad del av
arbetet med att utveckla respektive kärna. Det blir
viktigt att hitta ett bra namn och även slagkraftiga visuella symboler i form av byggnader, anläggningar
eller konstverk som förstärker den enskilda kärnans
identitet.

Investeringsvilja
Attraktiviteten i olika områden avspeglas i priserna
på bostads- och lokalmarknaden. För närvarande är
både bostads- och lokalmarknaderna relativt svaga i
flera av de yttre kärnorna och i deras närområde. Om
utvecklingen i kärnorna blir framgångsrik, kommer
det att leda till ökad efterfrågan på bostäder i centrumområdet och dess närhet. I så fall kommer också byggandet av bostäder och lokaler att öka i kärnan och
dess närbelägna omland.

Specialiserade samhällsfunktioner
Tanken är att de regionala kärnorna ska kunna innehålla ett mer specialiserat utbud av samhällsservice
än i andra stadsdels- eller kommuncentrum. Eftergymnasial utbildning, specialiserad vård och omsorg,
rättsväsende, kulturverksamheter eller handel som
vänder sig till befolkningen i hela regiondelen ska
kunna återfinnas där. Ytkrävande volymhandel kan
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finnas i goda biltrafiklägen i eller intill kärnans ytterområde men inte i dess mest centrala och högexploaterade centrumområde. Områden för volymhandel
kan betraktas som framtida förtätningsområden som
kan underlätta en expansion av kärnans utbredning
på lång sikt.

Lärande, kommunikation och demokrati
Kärnornas centrum ska helst också uppfattas som naturliga platser för viktiga demokratiska processer,
möten och dialog om samhällsfrågor som berör befolkningen i kärnan och regiondelen. Efterfrågan på
samhällsinformation, möjlighet till medborgarinflytande och kunskapsförmedling behöver kunna tillgodoses även om kärnan i sig administrativt hör till mer
än en kommun. Bibliotek, lär centrum och andra miljöer med tillgång till datorstöd för informationssökning, distansundervisning och interaktivitet blir viktiga resurser.

Diversifierat näringsliv
Stockholmsregionens näringsliv är stort och differentierat i såväl centrum som förortsområdet. I ytterområdena finns en lika stor branschrikedom som i Göteborgs- eller Malmöområdet. Tillväxten av arbetsplatser verkar främst vara en funktion av nylokalisering
och inte av expansion i redan etablerade verksamheter. Det relativa utbudet på arbetskraft är störst i regionens södra del, men andelen högutbildade är lägre.

Ökad specialisering
Den ekonomiska geografin inom storstaden präglas
av en växande specialisering. Inom Stockholmsregionen förekommer tydliga exempel på samlokalisering
av verksamheter inom näraliggande branscher eller
kluster. Finansklustret i den centrala delen av innerstaden och IT-verksamheterna i Kista uppvisar tydligt
sådana mönster, likaså innerstadens mediakluster och
kulturverksamheter. En mycket stor andel av arbetsställena i regionens tidigare utpekade starka kluster är
utspridda i förortsområdet. Många skulle på sikt kunna få fördelar av att lokaliseras i kärnor.
Kärnorna på norra sidan är större och har en tydligare profil i någon/några klusterbranscher än kärnorna i söder. För Kista gäller detta både IT/telekom och
medicin, medan Barkarby och i synnerhet Täby centrum har en tydlig specialisering på arbetsställen inom
det medicinska klustret. Av de södra kärnorna uppvi-
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sar Skärholmen och Södertälje specialisering i medicinbranscher. Södertälje har dessutom en relativt hög
andel arbetsställen i transport och i finansklustret.
Flemingsberg har en omfattande högskoleverksamhet med inriktning på biologi, biokemi, humaniora
och snart även medicinsk teknik samt ett stort universitetssjukhus med betydande biomedicinsk forskning. I Haninge centrum finns arbetsställen inom alla
starka kluster i regionen.

Ändrade lägesförutsättningar

Tillgängligheten i väg- och järnvägssystemet blir viktig för samspelet mellan regionens olika kärnor och i
förhållande till Mälardalens städer. Nu aktuella förslag till investeringsplaner för transportinfrastrukturen innebär att tvärleder ska byggas ut i både norra
och södra delen av regionen och att kapaciteten i järnvägssystemet ska stärkas väsentligt under perioden
fram till 2015. Däremot dröjer investeringar i nya
vägförbindelser mellan norra och södra regionhalvan.
Sådana förbindelser ingår i såväl Stockholmsberedningens långsiktiga utvecklingsstrategi som i RUFS.
Nya tvärleder, utökad tågtrafik och nya trafikeringsupplägg i kollektivtrafiken kommer att påverka
lägesförutsättningarna i flera av de regionala kärnorna. Investeringarna i tågtrafiksystemet ger också ökade förutsättningar att stärka integrationen inom Mälardalen. Tillgången till järnvägsstation och direkta
förbindelser med Arlanda, liksom tillgängligheten i
omlandet, blir viktiga faktorer som i praktiken kan
komma att avgöra kärnornas framtida rollfördelning.
Kärnor med hög mellanregional tillgänglighet och
direkta järnvägsförbindelser till flygplats för internationell trafik, har större förutsättningar att bli attraktiva centrum för internationellt orienterat näringsliv
och vetenskap än kärnor som inte får motsvarande
höga mellanregionala tillgänglighet. De behöver också ha en hög inomregional tillgänglighet.
Kärnor med hög delregional tillgänglighet i närområdet och omlandet har större förutsättningar att
bli attraktiva samhällscentrum.

Centrala regionkärnan

Utvecklingen i de yttre regionala kärnorna har ett nära
samband med utvecklingen i regionens centrum.
Trots att den centrala regionkärnan har en överlägset
hög tillgänglighet i både väg- och kollektivtrafiksystem har tillväxten av både arbetsplatser och boende
under många år varit större i förortsområdet än i innerstaden.
Det har ett mycket stort värde för hela StockholmMälarregionens och landets utveckling att den centrala regionkärnan är stor och livskraftig med ett rikt utbud av specialiserade tjänster. Enligt RUFS räknas
även områden i delar av Nacka, Solna och Sundbyberg till den centrala regionkärnan. En betydande del
av de tillkommande bostäderna och arbetsplatserna
ska kunna lokaliseras dit. Särskilt längs randzonen
runt innerstaden finns betydande exploateringsmöjligheter. Planerade investeringar i Citybanan, nya stationer, Tvärspårvägens förlängning och på sikt ytterligare utbyggnader av tunnelbanan kommer att öka
tillgängligheten till regionens centrum med kollektivtrafik.

Ökad konkurrenskraft

Den anvisade strukturen för bebyggelsens och transportsystemets samlade utveckling på trettio års sikt
kommer att förändra den relativa tillgängligheten
mellan centrala regionkärnan och de yttre kärnor centrala regionkonkärnan blir även i ett längre perspektiv
den plats som kommer att kunna nås av de flesta inom
ett givet restidsavstånd med både bil och kollektivtrafik. Konkurrensförhållandena kommer dock att förändras till de yttre kärnornas fördel. Dessa förhållanden
kan väntas driva på den geografiska omstruktureringen av regionens näringsliv och främja utveckling i yttre kärnor liksom kärnornas inbördes specialisering.
Den centrala regionkärnan kommer att bibehålla
sin position som det mest tillgängliga området i regionen, men skillnaderna jämfört med de yttre kärnorna
blir betydligt mindre. Fem av de sju yttre kärnorna
kommer att kunna få lika hög inomregional tillgänglig-
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het med kollektivtrafik som den centrala regionkärnan har idag. De yttre kärnornas framtida höga tillgänglighet i vägnätet kommer att ge dem en betydelsefull konkurrensfördel i förhållande till den centrala
regionkärnan. Detta förutsätter att nya vägförbindelser byggs mellan norra och södra regionhalvan i enlighet med RUFS och Stockholmsberedningens långsiktiga strategi.

Integration i Mälardalen
Under de senaste åren har flera städer i Mälardalen
noterat en växande folkmängd och ökande bostadspriser. Många pendlar till arbetsmarknaden i Stockholmsområdet. Utvecklad regionaltågstrafik och
bättre vägar har medfört att resandet går snabbare.
Det har också skett en betydande utbyggnad av högre
utbildning och forskning på flera ställen i Mälardalen.
Regionen håller snabbt på att bli mer integrerad med
Stockholmsområdet. Flera av de yttre regionala kärnorna i Stockholmsområdet kommer att få täta regionaltågsförbindelser med städer och tätorter i Mälardalen. Det underlättar fortsatt integration.
Utbytet mellan städerna i Mälardalen utanför
Stockholmsområdet är inte lika utvecklat.

Strategiska insatser
En viktig slutsats av de studier som genomförts är att
en utveckling av flera kärnor skulle gagna regionens
och landets utveckling. Utvecklingen av nya yttre regionala kärnor kan stimuleras genom åtgärder som:
 förbättrar och tydliggör kärnornas läge i transportsystemet i förhållande till Arlanda och större städer i Mälardalen och Sverige,
 ökar den inomregionala tillgängligheten till de yttre kärnorna med hjälp av nya tvärförbindelser i
väg- och spårnät, bättre bytespunkter för kollektivtrafiken, utvecklad kollektivtrafik och nya yttre
vägförbindelser mellan norra och södra regionhalvan,
 underlättar resande mellan kärnor,
 leder till att samhällsservice av regional dignitet
lokaliseras i yttre kärnor, exempelvis olika former
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av eftergymnasial utbildning och kvalificerad
sjukvård,
 stimulerar till specialisering och förnyelse av näringslivet i kärnor,
 bidrar till att skapa en mer kreativ och stimulerande miljö för kulturverksamheter, forskning och
nyföretagande i kärnorna. Intressant arbete pågår
exempelvis inom Akademiska Hus för att utveckla
levande campus,
 stärker kärnornas attraktivitet, upplevelsevärden och
sociala funktioner i synnerhet för dagbefolkningen,
 bryter upp den ofta storskaliga fysiska miljön och
tillför kvalitativa värden,
 definierar och tydliggör centrumområdet i kärnan,
 förbättrar kärnans image och utvecklar dess profil,
 ökar och breddar utbudet av bostäder i kärnan och
dess nära omland,
 leder till ett mer diversifierat och rikare utbud av
lokaler för olika verksamheter,
 tydliggör detaljhandelns utvecklingsförutsättningar i
kärnan och dess omland.
Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att stimulera utvecklingen av yttre kärnor i partnerskap
med privata aktörer och i samverkan med berörda regionala och statliga organ. Varje kärna behöver hanteras på sina villkor. Det kan vara en fördel att bilda en
särskild huvudman med ansvar att utveckla centrumområdet i kärnan i samverkan med kommunen och de
fastighetsägare och verksamheter som finns i kärnan.
Genomförandet kan med fördel vägledas av särskilda åtgärdsstrategier för varje enskild kärna som
baseras på lokal resursmobilisering och ger möjlighet
till stegvisa beslut och avtal som kan minska osäkerhet och risker.
Insatser för att stimulera utvecklingen av yttre kärnor behöver samordnas och kombineras med andra
relevanta rumsliga och sektoriella initiativ på nationell, regional och lokal nivå som storstadssatsningar,
regionala tillväxtprogram, investeringsplaner för
transportinfrastruktur och kommunikationssystem,
näringslivs- och innovationspolitiska initiativ, högskolesatsningar och forskningspolitiska insatser.
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Fördjupad kunskap behövs
Flera grundläggande frågeställningar som är betydelsefulla för genomförandet behöver belysas i fördjupade studier. Det gäller exempelvis
 samverkan och konkurrens mellan centrala regionkärnan och nya yttre regionala kärnor samt drivkrafter och villkor för flerkärnighet i Mälardalsskala,
 osäkerhet, risker och finansieringsförutsättningar
för investeringar i yttre regionala kärnor,
 näringslivets specialisering, tillväxtmönster och
rumsliga struktur i ett flerkärnighetsperspektiv,
 Arlandas roll och speciella betydelse i en flerkärnig regional struktur,
 näringslivets lokaliseringsmönster i förhållande
till lägesförutsättningarna i transportsystemet,
 samhällsekonomiska kostnader och nyttor av
infrastrukturinvesteringar och andra insatser som
gynnar utveckling i yttre regionala kärnor,
 möjligheter och konsekvenser av att stärka de yttre
kärnornas centralitet i regionala nätverk för transporter och även för information, affärsverksamhet, vetenskap, industriell produktion, kultur, ekonomi och politik,
 lokala resurser, exempelvis inom kulturområdet,
och investeringsvilja i de utpekade regionala kärnorna,
 organisatoriska former och finansieringsförutsättningar som kan underlätta samverkan mellan offentlig och privat sektor och i övrigt underlätta genomförande av utbyggnader och andra satsningar i
de regionala kärnorna.

Förslag
 Prioritera åtgärder som stärker kärnornas
position som regionala knutpunkter i det spårbundna kollektivtrafiksystemet.
 Prioritera utbyggnaden av Förbifart Stockholm.
 Se över respektive kärnas avgränsning, utveckla
en policy för dess framtida utveckling och
tydliggör dess profil.
 Skapa en tydlig huvudman i varje kärna som kan
företräda både privata och offentliga intressenter och driva på utvecklingen i kärnan.
 Initiera insatser för att utveckla en socialt
stimulerande miljö i de regionala kärnorna med
ökad mångfald och större upplevelserikedom.
 Stimulera till ökad specialisering av näringslivet
i var och en av de regionala kärnorna, exempelvis genom att lokalisera specialiserad vård,
utbildning eller myndigheter i kärnorna.
 Arbeta systematiskt med att profilera varje
kärna i utvecklingsarbetet.
 Utveckla den offentliga dialogen om respektive
kärnas framtida utveckling och arbeta för att
stimulera lokal mobilisering och engagemang.
 Tydliggör kommunernas och de regionala
aktörernas inbördes roller och möjligheter att
bidra till processen med att utveckla yttre
regionala kärnor exempelvis med stöd av civilrättsliga överenskommelser med specificerade
åtaganden och villkor för genomförandet.
 Fördjupa kunskaperna om grundläggande
drivkrafter och förutsättningar att utveckla
regionala kärnor i Stockholmsregionen och i
Mälardalen.
 Följ upp och redovisa återkommande utvecklingen i de regionala kärnorna.
 Skapa arenor för samverkan och projektgenerering som gagnar en mer flerkärnig utveckling av
stadsstrukturen i Stockholm-Mälarregionen.
 Genomför gemensamma marknadsföringsinsatser av kärnorna inåt i regionen och utåt.
 Rikta sådana framtida specialdestinerade och
prioriterade storstadspolitiska insatser som är
ämnade att exempelvis stärka utvecklingen av
storstadens transportsystem, högre utbildning/
forskning, innovations- och kulturfrämjande
insatser till de yttre regionala kärnorna.
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Ny ekonomisk dynamik
Städerna åter i fokus
Centrum för civilisation

Städer är något människan har utvecklat. Det är en
social och ekonomisk uppfinning. Städerna, och i
synnerhet de stora städerna, har spelat en vital roll för
den ekonomiska utvecklingen i olika länder och i
världen som helhet. Städer har anlagts och utvecklats
på platser med gynnsamma betingelser för samspel
mellan människor som lett till mervärde. Genom tiderna har de fungerat som centrum för handel och annan ekonomisk verksamhet och också för kultur, politik och vetande.
Vissa städer har under olika epoker utmärkt sig
som särskilt vitala jämfört med andra med till synes
likartade förutsättningar. Det finns uppenbarligen ett
samband mellan platsens geografiskt betingade egenskaper och samspelet mellan människor, vad människor gör tillsammans och särskilt sådant som är beroende av deras intelligens och föreställningsförmåga, i
just dessa städer under en speciell tid. Städer och platser där många möts, där nya idéer väcks, utvecklas
och får snabb spridning och där den lokala marknaden
är jämförelsevis stor och differentierad tycks vara särskilt gynnsamma.

Kontaktintensiva marknadsplatser
Vår tids ekonomi präglas åter av kunskapsbaserat och
kreativt värdeskapande som åstadkoms av många
människor i samspel. Numera förstärks dessa möjligheter av ny teknologi som underlättar fysisk rörlighet,
förflyttningar av varor och överföring av information
över långa avstånd på kort tid.
Tillgång till närbelägna naturgivna råvaror, energi
och godstransportmöjligheter är inte längre en lika
avgörande lokaliseringsfaktor för produktion och affärsverksamhet som i det tidigare industrisamhället.

Platser med en miljö som attraherar unga, kunniga
och kreativa människor, och som befrämjar nytänkande, konstnärligt skapande och lärande, samtidigt som
de erbjuder hög effektivitet och en stor marknadspotential för produktion och handel, är desto intressantare. Sådana kontaktintensiva platser finns i städerna; i synnerhet i de stora städerna.

Utspridning och funktionell specialisering
I många storstadsregioner, som har en stark koncentration i en central kärna, finns tydligt urskiljbara och
växande koncentrationer av ekonomisk aktivitet och
befolkning utanför detta centrum.
Företag och verksamheter finner fördelar i att lokalisera sig intill varandra i nya former av centrum.
Verksamheter med behov av dagliga personliga kontakter söker varandras närhet. De kan dra nytta av att
en viss plats blivit känd för en speciell profil. Specialiseringen ökar även i den centrala regionkärnan. Hög
tillgänglighet i transportsystemet är en viktig förutsättning. Bekväma resmöjligheter till Arlanda tycks
vara strategiskt.

Stockholmsregionens
rumsliga struktur
Tydligt monocentrisk
Regionens centrum är stort, innehållsrikt och starkt
dominerande. Stockholms centrum är tydligt urskiljbart. Många verksamheter i den centrala regionkärnan vänder sig till en regional, nationell eller internationell marknad. Den bostadsnära servicen spelar en
underordnad roll. City utvecklar en mer specialiserad
roll för exempelvis finansiella tjänster, kunskapsintensiv service, besök, kultur och evenemang. Ett
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Inom den centrala regionkärnan har flera utvecklingsområden pekats ut i Stockholms Översiktsplan 1999.

starkt centrum med kvalificerat utbud av tjänster i
Stockholm har ett stort värde inte bara för regionen
utan också för Sverige och Europa.
Stadens ambition är att den centrala regionkärnan
ska utvecklas; staden ska byggas inåt. Förtätningen
ska till stor del ske i omvandlingsområden längs innerstadens krans  vid Liljeholmen, Hammarby sjö, i
Värtan, vid Norra Station, på västra Kungsholmen
och flera andra platser.
Vilken roll kommer dessa områden att få i en
flerkärnig struktur?

Förorter med lokala centrum
Trafiksystemets utveckling med trafikleder, järnvägen, spårvägen, tunnelbanan, pendeltågen och nu regionaltågen har efterhand vidgat stadsbygden inom
en alltmer geografiskt utspridd storstadsregion. Kollektivtrafiken, i synnerhet det spårbundna systemet,
har varit en avgörande förutsättning för daglig arbetspendling över allt längre avstånd. Under 1900-talets
senare hälft etablerades nya lokala stadsdelscentrum
och stadsdelsgruppscentrum i samband med att vägnätet och tunnelbanan byggdes ut. Flera av dessa har
förnyats och andra är mogna för upprustning. Stationssamhällen och förorter i stadens omland har också utvecklats till folkrika kommuner med egna centrum. Införandet av pendeltågssystemet innebar att de
integrerades i storstadens gemensamma bostads- och
arbetsmarknad. Nu har vissa av dessa centrum pekats
ut som nya yttre regionala kärnor.
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Lägen för nya yttre kärnor i Stockholmsregionen har pekats
ut i RUFS 200.

Vad är en regional kärna? Vilken roll kan de
yttre regionala kärnorna få? Hur kan utvecklingen stimuleras?

Mälardalens städer
Efterhand dras även städer och tätorter utanför länet
in i det storstadsregionala sammanhanget  Uppsala,
Mariefred, Strängnäs, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Nyköping och andra orter. Pendlingen ökar,
främst till Stockholm. Medeltida städer, bruk från
stormaktstiden, residensstäder och industricentrum
håller på att få en ny roll i det urbana system som växer fram inom Mälardalen.
Utvecklingsinsatser berör en vidsträckt funktionell region med lokala arbetsmarknader, som snart
täcker stora delar av Mälardalen. Städer inom dagsreseavstånd med tåg kan repliera på det kvalificerade
serviceutbudet i storstaden. Ett särskilt planeringssamarbete pågår om utvecklingen i stråket mellan
Uppsala och Stockholm.
Hur ska vi förstå samspelet mellan Mälardalens
städer i en vidgad funktionell region med en mer
flerkärnig struktur?
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Tätortsstrukturen i Mälardalen har utvecklats sedan
1000-talet (exklusive Stockholm).

Nya regionala kärnor
Successiv utflyttning
Utflyttning av verksamheter från storstadens centrum
till områden utanför har skett i flera omgångar. Likartade mönster kan iakttas i många av västvärldens storstadsregioner.
I alla tider har störande och ytslukande anläggningar som avfallshantering och gasverk lokaliserats
utanför stadens tullar. När spårtrafiken gjorde det
möjligt för städer att växa geografiskt, flyttade tillverkningsindustrin ut. I Stockholm flyttade exempelvis Alfa Laval och Bolinders verkstäder. Nya industrier lokaliserades i Nacka, på Lidingö och i Sundbyberg. Med bilsamhället etablerades nya områden för
partihandel och andra ytslukande varuhanterande
verksamheter. I Stockholm tillkom exempelvis Lunda- och Västbergaområdena. Sedan följde nyetablering av storskalig handel i externa köpcentrum, som i
Rotebro eller vid Kungens kurva i Stockholm, och
ännu tydligare i många andra stadsregioner. I nästa
omgång utlokaliserades mer rutinartade kontorsverksamheter. Bankverksamheten vid Ulvsundavägen i
Rissne är ett sådant exempel.

Nya koncentrationer utanför centrum
Det som nu sker är något annat och helt nytt. I Stockholmsregionen är utvecklingen i Kista ett tydligt exempel på att många kontaktintensiva verksamheter
funnit det förmånligt att lokalisera sina verksamheter
i ett och samma område på avstånd från storstadsregionens centrum. Detta nya område fortsätter att växa
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till en koncentrerad kärna med hög täthet som attraherar ytterligare verksamheter, ofta sådana som har särskild nytta av att ligga nära de redan etablerade. Det är
just denna slags företeelse som är av särskilt intresse
om vi vill förstå drivkrafterna bakom tillväxt i nya yttre regionala kärnor.
Nu ställs krav på ett mer mångsidigt innehåll i Kista och dess närhet. Kista behöver bli mer levande och
bättre integrerad i sitt närområde. Företagen efterfrågar effektivare kommunikationer till omvärlden samt
bättre samband inom området och i förhållande till
samhällena runt omkring. Berörda kommuner knyts
allt tätare samman i ett gemensamt utvecklingsarbete.
De pågående förändringarna i Kista tycks gå i riktning mot den önskade framtidsbilden för regionala
kärnor.

Centralt belägna och tillräckligt stora
Med fortsatt tillväxt går det att främja en fysisk struktur som kan gagna affärsverksamhet, produktion och
förnyelseförmåga i den nya urbana ekonomin. Samtidigt skulle storstadsregionens struktur kunna bli mer
långsiktigt hållbar även i social, miljömässig och kulturell bemärkelse.
Ambitionen som uttrycks i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) är att nya yttre kärnor ska utvecklas i Stockholmsregionen under de kommande decennierna och att en betydande del av nytillkommande
arbetsplatser och bostäder ska lokaliseras där. De yttre regionala kärnorna ska avlasta trycket i den centrala regionkärnan. De ska också motverka utspridning i
regionens ytterområde.
En avgörande förutsättning är att kärnorna får en
roll som framtida centrum och bytespunkter i det
spårbundna kollektivtrafiksystemet inom regionen
och även får en hög inomregional tillgänglighet i det
överordnade vägsystemet. Dessutom måste befolkningsunderlaget i kärnorna och i deras omland blir
tillräckligt stort.

Marknadsstyrda etableringar
Utvecklingen i de yttre kärnorna förutsätts i grunden
vara betingad av marknadsstyrda ekonomiska krafter.
Kärnorna ska kunna erbjuda fördelaktiga lägesförutsättningar för både företag och arbetskraft. De förutsätts kunna möta en väntad framtida efterfrågan från
sådana kontaktintensiva delar av näringslivet, som i
huvudsak driver kontorsbaserade verksamheter, och
för vilka lokalisering i en yttre kärna kan medföra för-
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delar för andra företag i näraliggande branschgrupper. Det innebär att de yttre kärnorna, liksom innerstaden, kan komma att få olika profil. Varierad specialisering mellan olika kärnor är en fördel.

Regionala funktioner
De nya yttre regionkärnorna bör också utvecklas till
regionalt viktiga samhällscentrum. Lokalisering av
offentligt finansierade och kvalificerade tjänster av
regionalt intresse i form av högre utbildning och FoU,
vård och omsorg samt kulturverksamheter förutsätts
koncentreras i de yttre kärnorna, eftersom en sådan
lokalisering gör det möjligt att betjäna ett stort befolkningsunderlag i omlandet på ett effektivt sätt. Där
blir de publika institutionerna lätt tillgängliga för
många människor.

Naturligt centrum
Föreställningen om yttre regionala kärnor rymmer
också en ambition om en upplevelserik och attraktiv
miljö för många människor med mångfald och variation i verksamheter, detaljhandel och annan service
samt ett intresseväckande utbud av exempelvis sport
och kultur, nöjesliv, restauranger.
Ambitionen är att människor ska uppfatta kärnorna som genuina centrum med tydlig identitet i den
omgivande stadsbygden och i hela regionen. De ska
helst också vara det naturliga sätet för regionalt betydelsefulla institutioner och arenor för kulturliv, politisk debatt, idéutbyte, demokratiska beslut och gemensamma manifestationer av olika slag.
Visionen om väl fungerande regionala kärnor
innebär också att storstadens ytterområden ska tillföras värden i form av högkvalitativ bebyggd miljö med
arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt intressanta
byggnader och utemiljöer. Gator, torg, parker och
andra offentliga platser ska erbjuda attraktiva mötesplatser. Medvetet gestaltade platsbildningar och gröna oaser tillsammans med ett rikt verksamhetsinnehåll ska bidra till att kärnorna blir välkända stadscentrum i regionen.

Attraktiva miljöer
En framgångsrik utveckling av yttre regionala kärnor
kommer att leda till hög efterfrågan på lokaler för arbetsplatser och kommersiella lokaler. Om de regionala kärnorna utvecklas till attraktiva samhällscentrum i
regionen blir det också attraktivt att bo i kärnan och i

dess närhet. Det ökar förutsättningarna att utveckla
ett varierat utbud av bostäder, samtidigt som bebyggelsens genomsnittliga täthet kan förbli förhållandevis hög.

Målet är hållbar utveckling
Ekonomisk utveckling
Studier av vetenskaplig teoretisk litteratur visar att
utveckling i yttre regionala kärnor är ekonomiskt effektivt och förbättrar förutsättningarna för ekonomisk
tillväxt jämfört med om utvecklingen koncentreras
till ett regionalt centrum. Friktion i form av trängsel
och konkurrens om mark, transportkapacitet och andra begränsade resurser blir jämförelsevis mindre.
Totalt sett bör fler kunna hitta jobb som motsvarar
deras kvalifikationer till priset av billigare och kortvarigare resor och lägre omkostnader för företagen.
Samlokalisering av företag leder till förbättrad produktivitet.

Miljöförhållanden
Framgångsrik utveckling i yttre regionala kärnor motverkar en utspridning av bebyggelsen vilket gagnar en
effektiv hushållning med mark och naturresurser. Det
minskar risken för störningar och intrång i den regionala grönstrukturen. Utspridd bebyggelse skulle leda
till jämförelsevis stor markkonsumtion per person
och därmed ökad risk för att regionens obebyggda
områden splittras och exploateras.
Utveckling i yttre regionala kärnor stärker förutsättningarna för kapacitetsstark och frekvent kollektivtrafik eftersom marknadsunderlaget förstärks i områden som har eller kan få hög tillgänglighet i transportsystemet. Många människor koncentreras till bebyggelseområden med många arbetsplatser, bostäder
och andra aktiviteter. Kollektivtrafik på dessa villkor
bidrar till ett mer miljöanpassat transportsystem. En
gles och utspridd struktur skulle resultera i genomsnittligt längre resor, en högre andel biltrafik och därmed ett större totalt trafikarbete. Detta skulle öka risken för trafikolyckor.
Utveckling av yttre regionala kärnor bidrar också
till att begränsa energiförbrukningen och därmed
även utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Så länge som en stor del av trafiken sker med fordon
som utnyttjar förbränningsmotorer, bidrar utveckling
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av yttre kärnor även till jämförelsevis lägre utsläpp av
gödande och försurande ämnen, partiklar och andra
hälsovådliga och miljöstörande ämnen.

Sociala förhållanden
Tillgängligheten till arbetsplatser ökar för många i en
flerkärnig struktur jämfört med i en enkärnig. Det gäller i synnerhet för den mindre specialiserade arbetskraften. Tillgängligheten till regional service, kultur,
vård och utbildning som lokaliseras i regionala kärnor
ökar också. Detta innebär att storstadsbefolkningen
generellt sett får jämförelsevis bättre sociala förhållanden i en flerkärnig jämfört med i en enkärnig eller
utspridd struktur.
Ambitionen att stärka utvecklingen i yttre regionala kärnor ska också tillföra värden i storstadens ytterområde. I dessa delar av regionen finns många av landets mest segregerade och socialt utsatta områden.
Regeringens storstadsdelegation har tecknat lokala
utvecklingsavtal som syftar till att få till stånd särskilda insatser för att bryta segregationen och verka för
jämlika och jämställda levnadsvillkor i 24 utsatta
stadsdelar i sju kommuner i Sverige. Fem av dessa sju
kommuner ligger i Stockholmsregionen. Alla utpekade områden utom några i nordvästra Stockholm ligger
i södra Storstockholms yttre delar  Botkyrka, Huddinge, Haninge centrum, Södertälje och södra delarna av Stockholm. I dessa områden behöver sysselsättningsgraden höjas för både män och kvinnor, socialbidragsberoendet minskas och den vuxna befolkningens utbildningsnivå höjas.
Utvecklingen av yttre regionala kärnor kan således väntas underlätta tillgängligheten till arbetsmarknad, utbildning och annan samhällsservice för människor med olika bakgrund och förutsättningar. Denna ökade tillgänglighet kommer att gagna de mest resurssvaga hushållen.
Utveckling av yttre kärnor kan också väntas främja ökad jämställdhet. Många kvinnor arbetar med offentlig förvaltning, utbildning, vård- och kontorsverksamheter, servicenäringar och kultur. Kvinnors
arbetsplatser finns ofta koncentrerade i större centrum. Genom att stimulera utveckling av regionala
kärnor i olika delar av regionen, och att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik, kommer också
kvinnors tillgänglighet till en mer diversifierad arbetsmarknad att öka.
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Kulturell hållbarhet
Flera av de utpekade yttre kärnorna ligger i miljöer
med betydande kulturhistoriska värden. Det gäller
exempelvis Södertälje som har starka historiska band
långt tillbaka genom seklen och där många invånare
har lokala rötter. Andra platser har etablerats i sen tid,
exempelvis Flemingsberg. Där är alla nya på platsen
och en lokal kultur är i full färd med att etableras.
I alla nya kärnor kommer den framtida gestaltningen av stadsbyggande och arkitektur att prägla
den fysiska miljön i regiondelen. Koncentrerad utveckling i flera regionala kärnor ger förutsättningar
att stärka eller etablera arenor för kulturverksamheter
och att tillföra upplevelsevärden i regionens olika delar.
Processen att utveckla de regionala kärnorna rymmer rika tillfällen att definiera och artikulera aspekter
som blir viktiga för kärnornas identitet, image och
profil.
De namn och fysiska landmärken (symboler) i
form av byggnadsverk och skulpturer som respektive
kärna kommer att förknippas med blir särskilt viktiga.
Ökad hållbarhet
Flera regionala kärnor inom ett storstadsområde ger möjligheter att utveckla storstadsregionen till att bli mer långsiktigt hållbar än en mer
utspridd bebyggelsestruktur och även jämfört
med en enkärnig region.
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Förutsättningar och villkor
Grundläggande drivkrafter
Både koncentrerande
och utspridande krafter

I den vetenskapliga litteraturen kan vi finna rationella
förklaringar till att yttre kärnor bildas i tidigare enkärniga (monocentriska) regioner. I storstadsregioner
finns en inneboende ekonomisk och geografisk dynamik. Vissa ekonomiska krafter verkar för en ökad
koncentration in mot centrum. Samtidigt verkar lika
tydliga ekonomiska krafter för en utspridning. I flera
decennier har utspridning av storstädernas befolkning och arbetsplatser över allt större ytor varit ett
karakteristiskt drag för deras utveckling. Det nya är
att koncentrationer nu börjar uppstå i form av yttre
kärnor inom detta ytterområde.

Löner och markvärden, avstånd
och tillgänglighet

Stora städer med omgivande regioner drar till sig
verksamheter som kan utnyttja den stora marknadens
fördelar. Ju centralare läget är desto större blir tillgängligheten till den samlade regionala marknaden.
När fler verksamheter lokaliseras i centrum växer
marknaden ytterligare. Företag och andra verksamheter kan dra nytta av den stora skalan.
När verksamheterna blir flera ökar efterfrågan på
personal. Arbetskraften måste rekryteras i ett allt vidare omland. Det innebär att många som arbetar får
långa arbetsresor och därmed ökade reskostnader.
Den lokala arbetsmarknaden blir mer geografiskt vidsträckt. Samtidigt ökar både lokalkostnader och löner
när konkurrensen om mark och arbetskraft hårdnar i
regionens centrum.

Regioncentrum utvecklas
mot ökad specialisering

För en del företag blir omkostnaderna för höga för att
kunna väga upp fördelarna med att vara lokaliserad i
denna enda och centralt belägna regionala kärna. Vissa verksamheter börjar se sig om efter alternativ. Om

verksamheterna inte har så starka samband med andra
verksamheter kan de ha mycket att vinna på att flytta
ut från regionkärnan till förortsområdet. Andra verksamheter, som har fortsatt stora fördelar av den exklusivt höga tillgängligheten i regionkärnan och förmår
bära de höga omkostnaderna, stannar kvar eller omlokaliseras inom centrumområdet. Det innebär att den
centrala regionkärnan får en tydligare specialisering.

Utveckling av yttre kärnor
Platser som har hög tillgänglighet i transportsystemet, ligger på tillräckligt stort avstånd för att kunna
konkurrera med regionkärnan om arbetskraft och som
har en tillräcklig marknadspotential i sitt omland är
intressanta lokaliseringsalternativ för utflyttande företag. Genom att samlokalisera sig med andra företag
på sådana platser vinner de olika fördelar.
Samspelet mellan skalfördelar1 till följd av samlokalisering samt pendlingskostnader, markpriser och
lönestruktur spelar en avgörande roll för om nya regionkärnor uppstår eller inte. Uthålliga regionkärnor
måste ha en tillräcklig egen marknadspotential för företag och andra verksamheter, samt en därtill hörande
mer eller mindre starkt integrerad lokal arbetsmarknad. I normalfallet finns eller uppstår inte dessa villkor alltför nära en befintlig och dominerande kärna.
Dessa villkor finns å andra sidan inte heller i regionens yttersta delar. Där är både marknadspotentialen
och den lokala arbetsmarknaden för svag.
Förklaringen till att verksamheter tenderar att koncentreras till nya kärnor i ytterområdet, och inte sprida inom förortsområdet som helhet, är att avkastningen kan bli högre på dessa platser. Det beror huvudsakligen på att just där:
 underlättar trafiksystemets struktur möjligheterna att
resa i olika riktningar till likvärdiga kostnader. Tvärförbindelser underlättar rekrytering av arbetskraft,
 kan verksamheterna dra fördel av tillgängligheten
till ett stort omland när de behöver rekrytera
många olika typer av arbetskraft, såväl specialiserade som mindre specialiserade, och
1

Fördelar som kommer av att flera kan dela på och dra nytta av vissa förhållanden,
exempelvis snabba och täta kollektivtrafikförbindelser.
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 kan verksamheterna få fördelar av att koncentreras nära andra, helst likartade eller relaterade verksamheter. Man kan dela på gemensam service, de
fysiska avstånden mellan kunder och leverantörer
blir små och det är lättare att hitta erfaren arbetskraft som vill byta jobb.
Samhällsekonomiskt effektivt
Nya yttre kärnor stärker regionen. Både hushåll
och företag får större valfrihet. Möjligheterna
till klusterbildning ökar och hushållen får
tillgång till fler kvalificerade jobb inom kort
resavstånd.

Stockholmsregionens
ekonomiska geografi
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Tydligt enkärnig
Studier av den faktiska lönestrukturen inom Stockholmsregionen stöder de teoretiskt grundade slutsatserna ovan. De visar också att Stockholmsregionen är
en tydligt enkärnig  monocentrisk  region. Lönenivåerna faller med minskad tillgänglighet till kärnan. Man kan tydligt observera hur tätheten av arbetsplatser och koncentrationen i sysselsättningen faller
med växande avstånd från City. De genomsnittliga
lönerna varierar systematiskt mellan olika regiondelar och faller med växande avstånd till City, både i den
norra och i den södra regiondelen.
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Genomsnittlig årslön i kr/sysselsatt i Stockholms län norr
om Slussen inkl City, 1997.
Källa: RTK PM 16:2000.
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Högre löner på vissa platser
Lönerna i norra regiondelen ligger på en något högre
nivå och faller brantare än i den södra regiondelen och
båda kurvorna har distinkta toppar och dalar. Topparna utgörs av områden med en starkare koncentration
av arbetsplatser. I många av de områden som pekats ut
i regionplaneringen som tänkbara för större framtida
kärnbildningar i regionen ligger lönenivån relativt
högt. Lönenivåerna i lokala koncentrationer av arbetsplatser är högre än i närmast omgivande miljöer.
Områden som drar till sig högproduktiva företag har
potential att växa till större kärnbildningar just eftersom de förmår betala högre löner och därmed också
kan attrahera arbetskraft från en större marknad.
Vidare har Arlanda en signifikant positiv inverkan
på lönenivån (och produktivitetsövertaget) i norra regionhalvan.
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Genomsnittlig årslön i kr/sysselsatt i Stockholms län söder
om Slussen, 1997 Värt att notera är att ingen av de yttre
kärnorna utmärker sig som toppar i diagrammet.
Källa: RTK PM 16:2000.
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Genomsnittlig skala av antal arbetsplatser (per område)
2000. Stockholms län norr om Slussen.
Källa: RTK arbetsmaterial Tillväxt och lokalisering inom Stockholmsregionen.
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Lokaliseringsvillkoren i olika delar av regionen är
inte likvärdiga. Det finns mycket stora inomregionala
skillnader i villkoren för lokalisering och tillväxt. Företag har fasta kostnader som kan reduceras genom en
lokalisering
 till platser där de fasta kostnaderna kan slås ut
på eller fördelas mellan många potentiella kunder (marknadsomland),
 till platser där man kan dela på tillgången till arbetskraft och andra nödvändiga resurser med andra närlokaliserade företag som har liknande och
konkurrerande behov (produktionsomland).
Ofta samspelar och förstärker dessa båda möjligheter
varandra och ger lokaliseringsfördelar. Verksamheter
med stora fasta kostnader löper i allmänhet mindre
risk om de lokaliserar verksamheten i ett större företagsområde, köpcentrum eller annan lokal koncentration än i ett mindre område eller centrum.

Dynamik och förnyelse
Vid sidan av en typisk struktur av täthet och löner
präglas monocentriska regioner mest av sin struktur
av starkt fallande lokalhyror (och fastighetsvärden)
vid ökat avstånd från city. Dynamiska lokal- och
fastighetsmarknader spelar en grundläggande roll för
näringslivets förnyelse. I Stockholms tätaste delar har
kontorshyrorna under det senaste året överstigit
3 000 kronor per kvadratmeter. I regionens perifera
delar har man samtidigt kunnat hyra moderna kontor
för under 800 kronor per kvadratmeter. Detta har lett
till en stor omflyttning av företag inom regionen.
Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk
tillväxt, växande sysselsättning, efterfrågan och tillgång på lokaler. Stockholmsregionen präglas av en
utomordentligt tydlig monocentrisk struktur av täthet, löner, produktivitet och lokalhyror. Den monocentriska strukturen utmärks samtidigt av ett flertal
mycket tydliga zoner av utspridning och förtätningar
av arbetsplatser i områden2 med varierande storlek.
Områdena har i allmänhet mycket få anställda jämfört med förhållandena i regionens centrala del.
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Genomsnittlig skala av antal arbetsplatser (per område)
2000. Stockholms län söder om Slussen.
Källa: RTK arbetsmaterial Tillväxt och lokalisering inom Stockholmsregionen.
2

Bland samtliga cirka 500 s k planområden i regionen har områden med fler än
3000 anställda identifierats. Därpå har grannmiljön till dessa områden granskats och tillförts direkt angränsande områden med fler än 2000 anställda. På detta sätt har drygt 60 större geografiska koncentrationer av företag och arbetsplatser
identifierats.

FLERA KÄRNOR

Förekomst av zoner med utglesning och koncentration samvarierar med arbetsplatsernas och företagens
ekonomiska prestationsförmåga. Samvariation förklarar dock bara en del av den totala variation som
dikteras av läget i axeln centrumperiferi. Detta betyder att lokaliseringsvillkoren inom olika delar av
regionen är starkt ömsesidigt beroende.

Avgörande villkor
för yttre kärnor
Hög tillgänglighet
Yttre kärnor med högproduktiva företag kräver stora
omland med högutbildad arbetskraft. Det förutsätter i
realiteten hög tillgänglighet till knutpunkter i trafiksystemet och väl utbyggda trafiksystem i både radiell
riktning och på tvären.
Flera av de åtgärder i trafiksystemet, som förespråkas i RUFS och i Stockholmsberedningens strategi, syftar till förbättrad tillgänglighet i yttre regionala
kärnor.
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Relation till centrum
Tillväxtmöjligheterna i de utpekade framtida yttre
kärnorna måste relateras till den centrala regionkärnans storlek och utveckling. De får inte ligga för perifert och inte heller för nära regioncentrum. De yttre
kärnorna kan bara fungera om de kan erbjuda lägre
omkostnader och tillräckligt goda produktionsförutsättningar för verksamheter jämfört med alternativa
lägen, och en bättre tillgänglighet för en mindre och
mer perifert lokaliserad del av regionens hushåll och
arbetskraft.
Inte för många, tillräckligt stora
Om alltför många yttre kärnor ska utvecklas
samtidigt, i synnerhet om de ligger nära varandra, blir den inbördes konkurrensen om omlandens arbets- och köpkraft för stor och kärnorna
tenderar att bli för små för att bli tillräckligt
attraktiva i förhållande till regioncentrum.
Större kärnor leder till att företagens fördelar av
täthet och samlokalisering växer. Då minskar
också fastighetsägarnas risker. Det stimulerar
till investeringar och ytterligare tillväxt.
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Kärnor och omland
Flera olika omland
Många perspektiv
Varje enskild verksamhet är beroende av den omgivning inom vilken den hämtar sina produktionsresurser och som den betjänar. Alla verksamheter har såväl
ett produktionsomland som ett omland för avsättning
av varor eller tjänster. Dessa båda typer av omland
kan vara olika för samma verksamhet.
Omlandets geografiska räckvidd varierar också
med verksamhetens karaktär. Starkt specialiserade
verksamheter replierar i allmänhet på ett vidsträckt
omland med stor marknadspotential. Marknadsomlandet för kunskapsintensiv tjänsteproduktion i en
kärna är inte detsamma som marknadsomlandet för
dagligvaruhandeln i samma kärna. Ofta överlappar
omland för olika kärnor varandra.

I en kärnas produktionsomland finns arbetskraft,
leverantörer, insatsvaror,
kunskap, idéer

Omland inom vilket
verksamheter i en kärna
har sina kunder eller
befolkningsunderlag.

När flera verksamheter samlokaliseras i ett koncentrerat område, som i en regional kärna, ökar förutsättningarna att åstadkomma en välfungerande trafikförsörjning jämfört med om varje verksamhet låg utspridd i förhållande till de andra. Många befolkningsintensiva verksamheter på en koncentrerad yta kan
motivera investeringar i infrastruktur eller andra åtgärder i transportsystemet som förbättrar platsens
tillgänglighet. Därmed vidgas det omland som kan

Marknadsomland
högspecialiserade
tjänster

Pendlingsomland
höginkomsttagare
Pendlingsomland
låginkomsttagare

Marknadsomland
handel

Olika verksamheter i samma regionala kärna kan ha olika
omland.

Inom storstadsregionen överlappar omlanden inom visst
restidsavstånd från flera kärnor varandra.

nås inom en viss restid. Då stärks också marknadspotentialen för verksamheterna i området såväl för produktionsresurser som för avsättning av produkter.
Samlokalisering kan förbättra tillgängligheten
till marknaden.
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Kärnornas framtida befolkningsunderlag
Det redovisade framtida mönstret för markanvändning och transportsystem i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett resultat
av omfattande analyser, diskussioner och överväganden under en flerårig planprocess där många olika
aktörer medverkat.
Enligt RUFS ska yttre regionala kärnor utvecklas i
Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby
centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och i Södertälje. RUFS
anvisar också hur transportsystemet ska utvecklas för
att stärka tillgängligheten till dessa platser.
Planbilden baseras på antaganden om framtida utveckling av ekonomi, befolkning och arbetsplatser i
olika delar av regionen och vid olika tidpunkter.
Dessa scenarier ska ses som möjliga framtidsbilder
som ska vägleda genomförandet. Ingen kan dock med
säkerhet veta hur situationen verkligen kommer att se
ut om 30 år. Därför kommer också aktualiteten av
RUFS att prövas efter några år.
De tidigare redovisade teoretiska utgångspunkterna för regionala kärnor har lagts till grund för analyser
av framtida lokaliserings- och transportförutsättningar i de utpekade yttre kärnorna. Analyserna har utgått
från samma antaganden om regionens utveckling av
befolkning, ekonomi, sysselsättning och den framtida
markanvändning och transportsystemet som i den regionala utvecklingsplanen (RUFS Scenario 2030).
Resultaten belyser det dynamiska kraftspel som fortsatt planering behöver hantera för att önskad utveckling av regionala kärnor ska kunna stimuleras. De ger
också en översiktlig anvisning om hur tillgängligheten till de olika kärnorna kommer att förändras med
olika färdmedel jämfört med idag och även jämfört
med varandra.
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Arbetsmarknadsperspektiv
Sysselsättningens geografiska fördelning
Sedan 1970-talet har sysselsättningen i den centrala
regionkärnan vuxit långsammare än regionens yttre
delar. I ytterområdet pågår en tillväxt av sysselsättning i många olika branscher och på många olika platser, inklusive de nu utpekade yttre regionala kärnorna.
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Utveckling av sysselsättningen i innerstaden, övriga
regioncentrumkommuner och resten av länet åren 1980
2000.

På trettio års sikt (RUFS Scenario 2030) väntas en
fortsatt tillväxt i den centrala regionkärnan, men i
långsammare takt än under 1990-talet. I stället antas
en snabbare tillväxt ske i de yttre kärnorna. Det innebär att den centrala regionkärnan väntas fortsätta att
minska sin andel av länets sysselsatta medan de yttre
kärnorna väntas öka sin andel från 10 till 15 procent.
Även fortsättningsvis kommer många arbetsplatser
att lokaliseras utspritt i alla delar av länet. RUFS Scenario 2030 innebär att ungefär hälften av sysselsättningen i länet kommer att finnas utanför kärnorna.
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Produktivitet i kärnor
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Antal arbetsplatser i respektive kärna åren 1990, 1998 och
2030 enligt underlagsarbete till RUFS.

Kärnornas storlek
Kärnornas storlek kan mätas på flera olika sätt. I följande figur redovisas storleken efter antalet arbetsplatser i respektive kärna, dels enligt statistik för åren
1990 och 1998, dels enligt RUFS scenario 2030.
Den centrala regionkärnan är starkt dominerande i
jämförelse med de yttre kärnorna. Under 1990-talet
har det skett en tillväxt av sysselsättningen i den centrala regionkärnan och i Kista-Sollentuna-Häggvik
medan övriga kärnor haft en oförändrad eller minskande sysselsättning.
Den stora koncentrationen av arbetsplatser i den
centrala regionkärnan innebär att regionen fortfarande är starkt monocentrisk. För att förändra denna
struktur anvisar RUFS utbyggnader av transportnätet
med nya tvärförbindelser i vägnätet, nya snabba bussförbindelser samt nya spårvägsförbindelser.
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Andel höginkomsttagare i kärnorna år 1990 och 1998

Kärnornas kvalitativa egenskaper kan mätas på olika
sätt. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det intressant att
mäta lönenivån eftersom högre lönenivåer visar på en
högre produktivitet i näringslivet. Samlokalisering
inom en kärna antas ju främja produktiviteten. Andelen höginkomsttagare av alla som arbetar i kärnan ger
ett ungefärligt mått som speglar lönenivån. Med höginkomsttagare avses i detta sammanhang en person
som tillhör den fjärdedel som har de högsta lönerna i
länet.
Andelen höginkomsttagare i kärnorna för åren
1990 och 1998 visas i figuren nedan. Endast KistaSollentuna-Häggvik och centrala regionkärnan ligger
tydligt över länsgenomsnittet både år 1990 och 1998.
Barkarby-Jakobsberg låg över länsgenomsnittet år
1990 men har minskat till en nivå under länsgenomsnittet 1998. Alla övriga kärnor ligger under länsgenomsnittet. I Södertälje och Flemingsberg har dock
andelen höginkomsttagare ökat, medan den minskat
påtagligt i Haninge centrum. Kista-Sollentuna-Häggvik utmärker sig genom att ha en betydligt större andel högavlönade än såväl länsgenomsnittet som den
centrala regionkärnan.
Om en större andel högavlönade arbetsplatser
väljer lokalisering i de yttre kärnorna stärks
kärnornas utvecklingsförutsättningar i förhållande till övriga regiondelar inklusive den
centrala regionkärnan.

Faktiska pendlingsmönster
Pendlingsmönstret för år 1998 visar att ungefär hälften av de förvärvsarbetande hade sin arbetsplats lokaliserad i någon kärna, inklusive den centrala regionkärnan. Övriga arbetade på arbetsplatser som var lokaliserade utanför kärnorna eller på ambulerande
platser. Det sistnämnda gäller exempelvis hantverkare.
De observerade pendlingsströmmarna visar att
inte alla reser till en arbetsplats i den kärna som ligger
närmast hemmet. Större kärnor med fler arbetsplatser
har en större dragningskraft än en mindre kärna. Det
kan förklaras av att en stor kärna har ett mer varierat
utbud av olika slags arbetsplatser. Därmed får fler
möjlighet att finna ett sådant jobb som passar just deras speciella kompetens eller önskemål.
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Känsligheten för avstånd är mindre för höginkomsttagare än för andra. Det betyder att man kan förvänta
större omland för arbetspendling till större kärnor och
till kärnor med stor andel höginkomsttagareden 
centrala regionkärnan och Kista-Sollentuna-Häggvik.
För nästan varje bostadsområde gäller att de flesta
som arbetar i någon av de regionala kärnorna pendlar
till den centrala regionkärnan. Förhållandena varierar
mellan olika delar av regionen. På kartorna nedan redovisas varje enskilt bostadsområde som del av det
omland från vilket de flesta pendlar om man undantar
regionens centrum. Kartorna visar dels höginkomsttagare dels låginkomsttagare. Man kan tydligt se att
för låginkomsttagare finns ett ungefär likstort omland
till varje yttre kärna. För höginkomsttagare är KistaSollentuna-Häggvik starkt dominerande.
Om man jämför medelrestiderna för omlandet
med medelrestiden för de verkliga pendlarna år 1998,
finner man att den verkliga medelrestiden är större.
Pendlingen sker således inte till den närmaste kärnan.
Endast för Haninge centrum sammanfaller restiderna.
Pendlarna till Haninge centrum befinner sig på samma avstånd som det potentiella omlandet. Även för
Täby centrum-Arninge är den verkliga medelrestiden
nästan densamma som den potentiella. I den andra
extremen återfinns Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen. För dessa är den verkliga medelrestiden nästan dubbelt så stor som den beräknade. Arbetskraften väljer att resa dit trots att resan tar lång tid.
Mätt på detta sätt kan dessa kärnor sägas vara regionala.
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De yttre regionala kärnornas pendlingsomland för
höginkomsttagare 1998.
Källa: RTK arbetsmaterial Pendling till kärnor.

Alla kärnor får ett regionalt
rekryteringsomland
Goda möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft är en
avgörande förutsättning för många av de kunskapsintensiva och tjänsteorienterade verksamheter som kan
finna fördelar i att lokalisera sig i regionala kärnor. Ju
större befolkning som finns inom bekvämt pendlingsavstånd, desto större är chansen att kunna rekrytera
arbetskraft med rätt kompetens. RUFS innebär att befolkningen i samtliga kärnors omland, som nås inom
ett visst restidsavstånd, blir större 2030.
Idag tar en genomsnittlig arbetsresa med kollektivtrafik i Stockholms län omkring 40 minuter. Den centrala kärnan kan nås av drygt två tredjedelar av länets
nattbefolkning med kollektivtrafik inom 45 minuter.
De tre kärnorna Flemingsberg, Kista-Sollentuna-
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De yttre regionala kärnornas pendlingsomland för
låginkomsttagare 1998.
Källa: RTK arbetsmaterial Pendling till kärnor.
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Häggvik och Barkarby-Jakobsberg kan nås av drygt
en tredjedel av länets nattbefolkning och de fyra övriga kärnorna av en mindre andel.
RUFS innebär stora förbättringar 2030 för både de
yttre kärnorna och den centrala regionkärnan. De stora relativa tillgänglighetsförbättringarna för de yttre
kärnorna kommer att stärka deras konkurrenskraft i
förhållande till den centrala regionkärnan. BarkarbyJakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik och Flemingsberg kommer att kunna nås av ungefär lika många förvärsarbetande som idag når den centrala regionkärnan inom 45 minuter med kollektivtrafik. Deras
marknadspotential för arbetskraftsrekrytering blir
7080 procent av den centrala regionkärnans.
Även för de fyra övriga kärnorna förbättras rekryteringsomlandet för arbetskraft inom länet kraftigt
men från i vissa falla mycket låga nivåer. För Södertälje ökar andelen förvärvsarbetande som kan ta sig
dit inom 45 minuter med kollektivtrafik från omkring
sju procent idag till cirka 35 procent i RUFS 2030. I
Haninge centrum ökar motsvarande andel från cirka
10 procent till drygt 40 procent. Kungens kurva-Skärholmen och Täby centrum-Arninge ökar sin andel till
en nivå som ligger i paritet med dagens situation i den
centrala regionkärnan.
RUFS innebär att år 2030 kommer fem av de sju
yttre kärnorna att kunna nås inom 45 minuter
med kollektivtrafik av cirka 6070 procent av
länets förvärvsarbetande nattbefolkning. Det
motsvarar tillgängligheten till centrala regionkärnan i dag.
Idag tar en genomsnittlig bilresa till arbetet inom
Stockholms län 2025 minuter.
Knappt 70 procent av länets invånare når den centrala regionkärnans yttre delar inom 30 minuter med
bil. Alla övriga kärnor, med undantag för Södertälje,
nås av ungefär en tredjedel av den förvärsarbetande
nattbefolkningen inom samma restid.
I RUFS behåller den centrala regionkärnan 2030
samma höga andel som når kärnans yttre delar inom

30 minuter med bil. Flemingsberg, Kista-SollentunaHäggvik och Täby centrum-Arninge får en tillgänglighetsförbättring med cirka 25 procent. Barkarby
och Kungens kurva ökar sin tillgänglighet med hela
50 procent, främst till följd av Förbifart Stockholm.
Södertälje och Haninge centrum får mycket små förbättringar, sju procent.
Södertälje kommer att kunna nås med bil inom 30
minuter av endast 14 procent den förvärsarbetande
nattbefolkningen i Stockholms län. Södertälje är redan idag tillgängligt inom 30 minuter med bil från stora delar av Sörmland. Eftersom det bor betydligt färre
människor där än i Stockholms län så blir den lokala
arbetsmarknadspotentialen i Södertälje trots detta
mindre än i övriga kärnor.
Enligt RUFS kommer 3050 procent av arbetskraften i länet att kunna nå samtliga yttre kärnor
utom Södertälje inom 30 minuter med bil 2030.

Närmaste kärna
Alla verksamheter behöver också tillgång till arbetskraft eller tjänster som kan utföras av personer utan
högspecialiserade kunskaper. I sådana fall blir ofta
närhet mellan bostad och arbetsplats utslagsgivande
vid valet av personal eller arbetsgivare.
När omlandet avgränsas med utgångspunkt från
kortast restid till kärna så har den centrala regionkärnan redan idag ett större omland med kollektiva färdmedel än med bil. Alla yttre kärnor, utom Södertälje,
har däremot större omland med bil. Näst efter den
centrala regionkärnan har Täby centrum-Arninge det
största omlandet både med bil och kollektivt och
Kungens kurva-Skärholmen det minsta.
Ett utbyggt transportsystem enligt RUFS kommer
att medföra förändrade restider. Dessutom kommer
regionen att få en större folkmängd totalt sett. Tillsammans kommer tillskottet av förvärvsarbetande
och den förkortade restiden att leda till en ökad potential för rekrytering av arbetskraft i alla de regionala
kärnornas nära omland.
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Flera kritiska faktorer
Om man bara ser till tillgängligheten i transportsystemet så tyder vissa analyser på att en större andel av
arbetsplatserna kan hamna i lägen utan för de utpekade kärnorna än i RUFS.
Omlanden kring de yttre kärnorna kommer att utvidgas och växa genom de transportinvesteringar och
den bebyggelseutveckling som anvisas i RUFS. Den
goda kollektiva tillgängligheten som kan skapas för
de yttre kärnorna kommer att ge kärnorna lokaliseringsfördelar jämfört med sitt omland. Många platser
i de yttre kärnornas omland kommer dock att få nästan
lika hög tillgänglighet med bil som kärnorna. Dessutom finns många andra platser i regionen som har
hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Under de kommande åren väntas allt fler få tillgång till bil och därmed kan fler komma att välja bilen vid resa till arbetet. Det innebär att hög tillgänglighet med kollektivtrafik kanske inte blir en lika betydelsefull lokaliseringsfaktor som hittills. Därför finns en risk för att utspridningen av arbetsställen i kärnornas omland kan
bli större än vad som antagits i underlaget för regionplanen.
Trots att tillgängligheten förbättras relativt mycket för de yttre kärnorna får den centrala regionkärnan
högst tillgänglighet till arbetskraft i länet även i ett
trettioårigt perspektiv. Tillgängligheten ökar också
påtagligt i området intill den centrala regionkärnans
yttre delar. Detta kan öka attraktiviteten i dessa områden mer än vad som antagits i regionplanen. En god
tillgänglighet avspeglar sig dock oftast genom högre
lokalhyror vilket dämpar efterfrågan. Utvecklingen
under de senaste 20 åren visar att antalet arbetsplatser
ökat kraftigt utanför centrala regionkärnan trots att
tillgängligheten där varit något sämre.
En slutsats av dessa iakttagelser är att flera av de
yttre kärnornas attraktivitet som lokaliseringsalternativ för arbetsplatser behöver stärkas i fler bemärkelser
än genom förbättrad tillgänglighet i transportsystemet för att kunna erbjuda en mer högproduktiv miljö
än konkurrerande lokaliseringsalternativ i omlandet
och i regionens centrum.
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Schematisk bild av omland till regionala kärnor med
kollektivtrafik år 2030 räknat efter kortast restid.

Det är sannolikt inte tillräckligt att enbart
förändra transportsystemet för att den önskade
utvecklingen i yttre regionala kärnor ska kunna
uppnås. Hög tillgänglighet till arbetsmarknaden
är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning.

28

FLERA KÄRNOR

Upptagningsområden och
kundunderlag
Befolkningsunderlag
Ambitionen enligt RUFS är att regionala funktioner i
fråga om samhällsservice som högre utbildning och
exempelvis butiker, kulturutbud och mötesplatser i
regionens olika delar ska kunna tillgodoses i de regionala kärnorna. I många fall är det naturligt att människor söker sig till det centrum som ligger närmast hemmet. Omlandet för de regionala kärnornas allmänna
service- och samhällsfunktioner kan beskrivas med
hjälp av medelrestid till närmaste kärna. Detta ger ett
mått på befolkningsunderlagets geografiska utbredning. Bilden på föregående sida redovisar dessa naturliga delregionala upptagningsområden. Eftersom en
stor del av den framtida befolkningstillväxten väntas
ske i regionens ytterområde kan också serviceunderlaget väntas bli relativt sett större för de yttre regionala kärnorna.

Marknadsunderlag för handel
Detaljhandeln i de yttre regionala kärnorna har i flera
fall ett marknadsomland som sträcker sig utanför länet. Det gäller i synnerhet den centrala regionkärnan,
vars kunder består av både regionens befolkning och
besökare. Handelsområdena i Kungens kurva och i
Barkarby har sitt kundunderlag i norra och södra regiondelen och i områden längre ut i Mälardalen. Flera
centrumområden vänder sig till befolkningen i regiondelen.

BarkarbyJakobsberg
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Kungens KurvaSkärholmen

Täby CentrumArninge

Centrala
regionkärnan

Flemingsberg
Södertälje

Haninge
Centrum

0

10 km

Schematisk kartbild över det skattade marknadsomlandet för
detaljhandel i de regionala kärnorna.
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Internationella referenser
EU:s policy
Regional utvecklingsplanering
i ett europeiskt perspektiv

EU:s planeringsministrar har enats om gemensamma
rekommendationer för regional utvecklingsplanering
i Europa (ESDP3). Rekommendationerna är ett resultat av mer än 10 års diskussioner på mellanstatlig
nivå. Den gemensamma visionen för den territoriella
utvecklingen i Europa syftar till att skapa en länk mellan EU:s fonder och sektorsprogrammen samt att
ange en gemensam referensram för planering i riktning mot en mer balanserad utveckling i Europa.
ESDP ska vara ett instrument för en integrerad planering på regional och lokal nivå som tar hänsyn till den
europeiska dimensionen och skapar en hållbar rumslig utveckling inom Europas territorium. Tre likvärdiga mål anges:
 Ekonomisk och social sammanhållning,
 Skydd och varsam utveckling av naturresurser och
kulturarv,
 Mer balanserad konkurrenskraft inom det europeiska territoriet.

Nya begrepp

Synsättet innebär att begrepp som nätverk, balanserad rumslig utveckling, flerkärnighet och integration av Europas periferi blir viktiga medel. Hållbarhet eftersträvas i all planering liksom likvärdig
tillgång till infrastruktur och kunskap. Bland de
bakomliggande motiven betonas strävan att
 hämta in växande utvecklingsförsprång i förhållande till Europas centrala delar (LondonParis
MilanoMünchenHamburg),
 öka integrationen inom EU,
 öppna den inre marknaden,

3

European Spatial Development Perspective/Rumslig utvecklingsplanering i ett
Europeiskt perspektiv. Dokument antaget i Potsdam i maj 1999, vid det informella
rådsmötet med ministrarna med ansvar för fysisk planering.

 underlätta för nya produktionsmetoder och tillgodose behov av nya kommunikations- och samverkansformer i den nya ekonomin genom goda
kommunikationer och hög tillgänglighet i nätverk,
samt att skapa skalfördelar genom regionalt samarbete som stärker den globala konkurrenskraften,
 gynna regionala kluster,
 integrera nya medlemmar i EU.
Flerkärnighet i ESDP:s mening avser främst flerkärnighet på nationell eller mellanregional nivå. Principen tillämpas även på regional nivå som i RUFS.
För att uppnå ett mer balanserat stadssystem med
många centrum behövs enligt ESDP samordning mellan olika städer och/eller deras omgivning. Samverkan ska också ske över regiongränser, även över ländergränser, mellan stad och land samt mellan små och
större städer med stöd av utbyggd regional infrastruktur.
ESDP uttolkas och konkretiseras bland annat i ett
stort antal mellanregionala utvecklingsprojekt som
delfinansieras av EU. Projekten belyser flerkärnighet
i många olika geografiska dimensioner, exempelvis:
 nätverk mellan städer i Östersjöregional skala (Urban Systems and Urban Networks, Östersjöpaletten) och i Europa (CPMR),
 mellanregional samverkan mellan städer i olika
länder (Östersjöpaletten, Baltic Gateway),
 samverkan mellan centrum inom en storstadsregion (Östersjöpaletten).

Flerkärnighet
Stadsutveckling föreslås bygga på polycentriska
principer kombinerade med decentraliserad koncentration och en hierarisk rangordning av städer,
som kan ha olika former och måste ta hänsyn till nationella och regionala förhållanden.
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Olika europeiska länder har olika förutsättningar för
flerkärnighet. Randstad i Holland används ofta som
referens för att ange innebörden av en polycentrisk
princip. Tyskland har ett historiskt och tätt nätverk
av städer i många regioner som bildat grund för det
tyska centralortskonceptet. Frankrike främjar olika
storstadsområden utanför Paris och Parisregionen
(Île de France). I Schweiz satsar man på stadsnätverk
som binds samman av järnväg.
De europeiska städernas utveckling anses påverka
balansen inom unionen på ett väsentligt sätt. De betraktas som motorer i de olika ekonomiska samverkansregionerna inom EU. Man talar till exempel om
Global economic integration zones, Gatewaycities och City clusters and networks.
För att nå optimal blandning av urbana funktioner
och en hög användningsgrad av kollektivtrafiken rekommenderas att lokaliseringsstrategier samordnas
inom och mellan städer med stöd av fysisk planering
och transportplanering. Det ger förutsättningar att
skapa ett flerkärnigt stadssystem i regional skala.

Nya centrum i amerikanska
städer

Ett nytt begrepp  Edge Cities4  som blivit vanligt i
USA avser en typ av bebyggelse som växer upp kring
en korsning mellan ett par huvudvägar i en storstads
ytterområde. Bebyggelsen består vanligtvis av ett antal kontorshus i två till tio våningar grupperade kring
ett köpcentrum. I USA finns över 200 Edge Cities. De
har växt upp under de senaste två decennierna och de
rymmer redan två tredjedelar av alla kontorsytor i
USA.
Befolkningsmönstret i exempelvis Boston har
ändrats dramatiskt under 1900- talets andra hälft. När
de nya stora motorvägarna byggdes uppstod en omfattande utflyttning från äldre stadskärnor till omlandet  en suburbanisering av boende och arbetsplatser.
Ytterkommunerna runt stora städer växte. Efter omkring 1980 har en koncentration skett till centrum i
anslutning till motorvägskorsningarna intill de gamla
stadskärnorna. I dessa centrum har särskilt sysselsättningen ökat. Regionerna är inte längre monocentriska. Denna omflyttning har också skett i regioner som
inte vuxit snabbt.

4

Den amerikanske journalisten Joel Garreau har skrivit en välkänd bok Edge City 
Life on the New Frontier. 1991

En stegrad efterfrågan på kontorslokaler för den nya
IT-industrin är en viktig drivkraft bakom förändringen. Framväxten har ryckt med sig andra verksamheter
som anser sig ha någon fördel av att ligga i närheten.
IT-industrin efterfrågar attraktiva lokaler i goda bilkommunikationslägen, lätt tillgängliga för arbetskraften och kunderna. Dessa nya centrum har ofta tillkommit i samverkan mellan offentliga organ och privata exploatörer. Många har byggts i lägen som var
helt obebyggda för några decennier sedan.

Exempel från andra
storstäder
Likartade fenomen
Regionala förutsättningar, planeringssystem samt
rumsliga strategier och utvecklingskoncept för de
fem storstadsregionerna Berlin, Boston, Lyon, Dublin och München har studerats. Dessa storstadsområden liknar Stockholmsregionen i flera avseenden.
Särskilt Dublin och München har liksom Stockholm
en tydligt monocentrisk struktur, ett näringsliv som
domineras av kunskapsintensiva branscher och betydelsefulla flygplatser.
Några iakttagelser:
 Flygplatserna är magneter. Nya kärnor har uppstått när efterfrågan på lokalisering i stråken mot
flygplatsen kanaliserats till vissa tätbebyggda centrum samtidigt som exploatering inte tillåtits i
grönområden eller glesa delar i städerna.
 Transportsystemet strukturerar. Knutpunkter attraherar lokaliseringar i alla studerade städer. Tillgänglighet med kollektivtrafik spelar stor roll i
Europeiska städer, korsningar i motorvägsnätet
dominerar i USA.
 Teknikparker och FoU satsningar i samverkan
mellan universitet och sjukhus är exempel på samhällsstyrda drivkraft för nya kärnor i Lyon och
Berlin.
 Hierarki av centrum styr lokalisering av samhällsservice av olika dignitet i Berlin och München.
 Biltillgängliga lägen för växande företag inom
högteknologi, finansiella tjänster, försäkringar,
fastigheter och shopping i Boston.
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Dublin och München
Slutsatserna från Dublin- och Münchenregionernas regionala utvecklingsplanering med avseende på flerkärnighet är att:
 den centrala regionkärnan måste förbli stark och bibehålla en ledande roll,
 förtätningszonen kring den centrala regionkärnan
spelar en avgörande roll; en betydande del av regionens tillväxt sker i den zonen,
 yttre regionala centrum ska avlasta den centrala regionkärnan,
 strävan är att regionens tillväxt enbart ska ske i de
kärnor som pekats ut,
 fungerande kollektivtrafik med god tillgänglighet i regionala centrum ses som en strategisk förutsättning,
 bevarade grönområden och dämpad trafikökning är
starka motiv för flerkärnighet,
 exploatering som är olämplig från övergripande regionala utgångspunkter behöver kunna förhindras,
 regional förankring och uppföljning av utvecklingen
i regionala kärnor är viktigt,
 utveckling inom hela den ekonomiskt funktionella
storstadsregionen måste beaktas. Många olika fenomen samverkar.

Strukturplan för Dublinregionen.
Källa: RTK PM 2:2003.

Regionalplan München
Karte 1 Raumstruktur
Regionaler Planungsverband München

Freising

Stand: 01.Dezember 2001
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Källa: Regionaler Planungsverband München
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Centrum och förtätningszoner enligt strukturplan för München.
Källa: RTK PM 2:2003.
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Zürich
Flerkärnighet är en viktig princip i Riktplanen för
kanton Zürich. Planen anger att kantonen behöver
elva centrum (inklusive City och flygplatsen) för att
upprätthålla sin internationella konkurrenskraft.
Dessa centrum är sammanbundna i spårtrafiknätet, de
har en hög potential för förändring, långsiktigt exploaterbara markresurser och de utgör ekonomiska
och kulturella tyngdpunkter i storstadsregionen.
Centrumområdena har olika storlek. Tillsammans
motsvarar de knappt tio procent av den samlade bebyggda ytan i kantonen idag. Markreserverna räcker
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Centrum av kantonal betydelse
Pendeltåg, huvudnätet
Huvudvägnätet

Utvecklingscentrum i kantonen Zürich.
Källa: ARV, Zürich.

till för de nya markanspråk som förutses bli aktuella i
kantonen till år 2010. Varje centrumområde har sin
egen karaktär och identitet som ska bibehållas.
Viktiga kriterierna för valet av områden är läget
inom kantonen, tillgänglighet, arbetsmarknadsomland, centrumområdets fysiska storlek och struktur,
näringslivs- och befolkningsstruktur, markanvändning, tomma lokaler, omvandlingstryck, markägoförhållanden, tillgång till offentlig infrastruktur och
grönområden. Speciella kriterier har motiverat urvalet. Kriterierna möjligör också uppföljning av framtida förändringar.
Alla centrumområden ingår i ett pendeltågsnät
med hög tillgänglighet till andra centrum. De flesta
har också fjärrtågsförbindelser. Två tredjedelar av
alla arbetsplatser i centrumområdena finns inom
tjänstesektorn.
Två slags centrum finns:
- centrumorienterade (Zürich City, WintherthurZentrum, Wetzikon) täta centrum med både kontor
och bostäder,
- centrum av industriell karaktär (Zürich-Nord,
Zürich-Hard, Dietikon) med förtätningspotential
och byggbar mark.
Under kommande år ska Zürich satsa på:
 förtätning,
 hög exploatering, att bygga inåt,
 förbättra en redan hög tillgänglighet,
 flexibel bebyggelseplanering som samordnas med
sektorplaner,
 områden med lämplig potential.
Följande riktlinjer styr genomförandet:
 plansamverkan med näringslivet,
 avstämning med grannkantonerna,
 avstämning gentemot investeringsplaner för transportinfrastruktur,
 flexibel omfattning och metodik vid exploatering,
 nya centrumområden får etableras.
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Kritiska framgångsfaktorer
Erfarenheter i andra stadsregioner är att
 genomförande av planer för regionala kärnor förutsätter en bred samsyn och samverkan om olika
utvecklingsinsatser,
 det är nödvändigt att regionala kärnor får ett centralt läge och att centrala funktioner lokaliseras dit,
 särskilda strategier och planer behöver utvecklas
för varje enskild kärna,
 både offentliga och privata aktörer måste engageras och även kunna samverka sinsemellan vid genomförandet av planerna,
 incitament för att stärka utvecklingen mot flerkärnighet behövs,
 medvetenheten om de svårigheter, som är förknippade med etablering av nya centrum behöver vara
hög hos alla inblandade,
 flera centrum i en storstadsregion behöver samverka för att uppnå en hög internationell konkurrenskraft,
 både tjänste- och industriellt orienterade centrum
behövs i en stark storstadsregion,
 samspelet mellan olika centrum och kärnor främjas av snabba och täta järnvägsförbindelser emellan dem,
 konceptet med flera regionala kärnor måste bli så
tydligt att alla inblandade, i synnerhet kommunala
aktörer och privata investerare, kan förstå bärande
motiv, avgörande förutsättningar och eftersträvade konsekvenser.
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Internationella erfarenheter

 En lyckad utveckling av en flerkärnig struktur
förutsätter ett komplext samspel inom regionen
mellan företrädare för olika sektorer, intressen
och aktörsgrupper. Samverkan mellan regionens aktörer måste fungera väl.
 Principerna om en regional struktur med flera
kärnor måste vinna hög acceptans för att kunna
genomföras.
 Samordnade investeringar och incitament för att
stimulera utveckling av flera regionala kärnor
inom ett storstadsområde måste kombineras med
en förankringsprocess.
 Regioncentrums betydelse måste beaktas.
Initiativ kan krävas för att också stärka regioncentrums roll.
 Utveckling av flera kärnor inom en storstadsregion kan på ett väsentligt sätt bidra till minskad
trängsel och till att nya miljöer med stor framtida utvecklingspotential etableras.
 Intressenterna i respektive kärna, kommun och
näringsliv, måste tillsammans definiera de
speciella strategier och planer som ska vägleda
varje enskild kärnas utveckling.
 Kärnornas framtida utvecklingspotential måste
beaktas i planeringen.

Airside
Centre
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Landside
Interchange
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Bytespunkt för landbaserad trafik och centrum för flygtrafik ersätter traditionella terminaler.
Källa: From airport to airport city, Güller Güller.

Flygplatskärnor
Centrumförskjutning
Flygplatsen får en allt större tyngd som knutpunkt i
storstädernas transportsystem. Spårförbindelser till
flygplatser med de alltfler direkta regionaltågs- och
snabbtågsförbindelserna omvandlar flygplatserna till
noder även i det markbundna transportnätet. De blir
viktiga regionala bytespunkter.
Flygplatserna påverkar också den urbana strukturen. Utvecklingen liknar den som skedde när centralstationer byggdes i järnvägsnätet för drygt hundra år
sedan. Då skedde en tyngdpunktsförskjutning av
centrum i många städer. Nya starka kärnor uppstod
intill järnvägsstationer inom och utanför den tidgare
stadskärnan.

Flygplatsens roll i stadssystemet
De stora investeringar som krävs för att bygga järnvägsstation på flygplatsen tillgodoser flera regionala
mål:
 säkra tillgänglighet till storflygplats för landtransporter,
 stärka underlaget för serviceverksamheter på flygplatsen,
 utveckla kollektivtrafik som stärker nätverken
inom en flerkärnig region.
Flygplatser är starka utvecklingspooler där olika nätverk sammanstrålar. Flygplatsen blir attraktiv för
många andra verksamheter än de som bara är flygrela-

terade. Vid Frankfurt och Amsterdam är flygplatsens
dagbefolkning redan näst störst i respektive regionen
med 62 000 respektive 51 000 anställda. Upp till 500
företag är lokaliserade där.
En annan strategi är att sprida flygplatsens lokaliseringseffekter till andra delar av regionen. Amsterdam är ett exempel på hur offentliga och privata aktörer samarbetar för att genomföra en gemensam strategi. Exploatering i andra stadsdelar görs med beaktande av tillgänglighetskrav till flygplatsen och specialisering av områdenas karaktär till att passa speciella
branscher, exempelvis telekommunikationer. Vid
Gatwick utanför London har flygplatskommunen inriktat sig på att hålla flygplatsen fri från etableringar
för att istället satsa på att sprida ut nya exploateringar
i omlandet.
I Zürichs och Barcelonas strategiska planering
har flygplatsen definierats som regional kärna.
Det innebär att flygplatsens utveckling ses som
en integrerad del av den flerkärniga storstadsregionens utveckling. Flygplatsens tillgänglighet och utveckling av verksamheter i anslutning
till flygplatsområdet ses som en del i en större
strategi för att stärka regionens internationella
konkurrenskraft. Flygplatsområdets utveckling
betraktas som en strategisk fråga för fler än
huvudmannen för flygplatsen, den kommun där
flygplatsen är belägen, markägare och exploatörer.
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1

Schiphol Center/Schiphol South
terminals, cargo

2

Schiphol Center  AirportCity
offices and hotels, 200 000 m2

3

Schiphol East
new office-/company-park, 125 000 m2

4

Schiphol SouthEast
new cargo-center, 100 000 m2

5

Schiphol Elzenhof
offices (incl. EHQ), 180 000 m2

6

Schiphol Golf and business center
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7

Alsmeer Flower Auction (EUs Nr.1)

11

Sky park
logistics (1/3 offices), 24 000 m2

12

Schiphol Rijk
logistics/offices (50/50), 25 ha

13

Schiphol Logistics Park
logistics, offices, 130 ha

14

Badhoevendorp South
logistics, 30 ha

15

International Business Park Riekerpolder
Nissan, IBM, offices, 200 000m2

16

Oude Haagse Weg
future logistics, 6 ha

17

Lijnden/Lutkemeer
logistics, 65 ha

18

De Hoek

21

Beukenhorst /Haarlemmermeer)
business-park (44 ha reserve)

22

The President (Haaralemmermeer)
companies, logistics, 30 ha

23

Grondbank A4 (Hmeer, SRE, KLM)

24

Amsterdam Zuid-As
1 200 000 m2 offices, 6 000 appartements,
160 000 m2 commerce/entertainment

25

Amsterdam Amstel III

26

Amsterdam Zuid-Oost

27

Amsterdam Teleport

28

Ij Oevers

Flera exploateringsområden i olika delar av Amsterdamregionen, inklusive de mesta centrala lägena, har samband med
expansionen och utvecklingen av flygverksamheten vid Schiphols flygplats.
Källa: From airport to airport city, Güller Güller.

Schiphols flygplats och Amsterdam
I Amsterdam har det gjorts försök att hindra stadens tyngdpunktsförskjutning ut mot flygplatsen.
Man fruktade att stadskärnan skulle hamna i periferin och satsade därför på att omvandla hamnoch banområden i norra delen av stadskärnan.
Satsningen fick inte det resultat som önskades,
bland annat på grund av att väginfrastrukturen till
detta område (Ij Oevers, norr om stadskärnan) var
alltför bristfällig. Marknadskrafterna styrde hellre
kontorsetableringarna till områden söder om staden nära flygplatsen och med goda motorvägsanslutningar.
För att förhindra att kontorsetableringar hamnade på flygplatsen eller i angränsande kommuner
ändrade Amsterdam strategi och började exploatera stora områden utmed ringvägen söder om staden
men innanför stadsgränsen (Zuid-As, Amstel III,
Amsterdam Zuid-Oost). Satsningen har varit
framgångsrik och staden betraktar nu Zuid-Askorridoren och flygplatsen som en utvecklings-/
exploateringszon som går under smeknamnet
Cash-corridor. Den framtida stationen för höghastighetståg kommer att förläggas till Zuid-As,

vilket ytterligare kommer att förstärka detta område som en ny kärna i regionen. Amsterdams stad
betraktar flygplatsen främst som en trafikfunktion
och inte som en stadskärna.
Flygplatsoperatören har ett dotterbolag som
sköter fastighetsutveckling och planering av företagsparker på flygplatsens område. Olika kommunala, regionala och statliga initiativ samt olika
samarbetsorgan förkommer. Flygplatskommunen
(Haarlemmermeer) har en egen företagspark.
Längre från flygplatsen utvecklar grannkommunen
Amsterdam vägkorridoren Zuid-As. På initiativ av
provinsen samarbetar kommunen, flygplatsoperatören och den holländska staten i ett gemensamt
exploateringsbolag (SADC) som har som syfte att
på bästa sätt ta till vara flygplatsens lokaliseringseffekter. SADC:s satsningar berör till största del
flygplatskommunens territorium utanför flygplatsområdet. Flygplatsfrågor ingår inte enbart i kommunernas strategier utan är även väl integrerade i
Provinsen Noord-Hollands planer. Den holländska
regeringen har identifierat utvecklingen i och omkring Schiphol som en prioriterad strategi för nationens fortsatta utveckling.
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Avkastning
Kärnverksamhet
Högt värde per m2

Lågt värde per m2

Flygplatsrelaterade
verksamheter

Flygplatsorienterade
verksamheter

Verksamheter som
kan dra nytta av läget

Terminalservice:
skattefri försäljning
m.m.

Internationella
logistikcentrum

Internationella företag
(huvudkontor),
WCT (internationell
handelscentrum)

Detaljhandel
IT/Telekomföretag
Andra kontor

Hantering av
resenärer, gods
m.m.

Post- och kurirservice
Test- och
träningscentrum
Catering

Hotell
Konferens
Restauranger
Hälsocenter

Underhållning
Vetenskapsparker
Forskning och utveckling
Utbildning

Flygplansunderhåll

EDC (Europeiska
distributionscentrum)
Reservdelslager

Logistiska tjänster
Internationell
utställningscentrum

Läkemedelsindustri
Högteknologisk industri
Elektronikindustri
Livsmedelsindustri

Utställningscentrum för
regionala företag
Internationell transport
och distribution i stor
skala

Regionala transportoch distributionsföretag
Rekreation, golfbana

Fraktcentrum

Kärnverksamhet
Flygverksamheter

Image
Verksamheter med nära
anknytning till flygverksamheten

Storstadsrelaterade
verksamheter

Anknytning
till flygtrafik
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Exempel på verksamheter som kan lokalisera sig i inom eller i omedelbar närhet av en flygplats.
Källa: From airport to airport city, Güller Güller.

Flygplatsstäder
Tillväxten vid de flesta större europeiska flygplatser
var mycket expansiv5 under det förra decenniet. I genomsnitt växte antalet flygpassagerare snabbare än
ekonomin. För att möta behoven har flygplatserna
byggts ut till stora kostnader. Krav på kostnadstäckning har gjort att flygplatserna i allt större grad diversifierat sina intäkter. Dessutom har de behövt kompensera uteblivna inkomster från skattefri försäljning. Flygplatserna har börjat sälja in sig som mötesplatser, affärs- och köpcentrum.
På allt fler flygplatser växer det upp flygplatsstäder, så kallade Airport Cities. Det är urbana centrum
av betydande storlek, öppna dygnet runt och med
många andra verksamheter än sådana som är direkt
kopplade till flygtransporter.

5

Iakttagelserna som refereras bygger på en genomgång av flygplatsens transformering till flygplatsstad, From airport to airport city, Güller Güller, publicerad 2001
av Airport Regions Conference (Bryssel) och Gustavo Gili (Barcelona)

Lyckade internationella erfarenheter av
att stärka flygplatsregioner har varit att:
 ta fram en regional utvecklingsstrategi där
flygplatsens roll i förhållande till andra kärnområden klarläggs. Utforma samtidigt nya
utvecklingskoncept för de andra kärnområdena
så att likheter mellan dem undviks. Koordinera
utvecklingsplanerna med de regionala transport- och infrastrukturplanerna,
 skapa ett permanent forum för flygplatsrelaterade frågor där dialog och förhandling kan
föras om utbyggnadsplaner och miljöstörningar,
 upprätta och avgränsa en flygplatszon och
specificera vilka verksamheter som får finnas
där och vilka riktlinjer som ska gälla för dessa,
 upprätta ett regionalt exploateringssamarbete
som samordnar nya industriområden och
företagsparker. Samordning underlättar bland
annat planering av transportinfrastruktur. och
marknadsföring på internationell nivå.
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Centrum för olika funktioner
Livsmiljö

En viktig ambition med de regionala kärnorna är att
de ska utvecklas till viktiga centrum för befolkningen
i regiondelen. De ska bidra till ökad livskvalité för
människor som kommer att bo, besöka, studera eller
arbeta i kärnan och dess omland. De centrala delarna
av de yttre kärnorna ska kunna tillgodose viktiga
funktioner som idag nästan bara finns i innerstaden.

Befolkning
Den regionala utvecklingsplanen innebär att en stor
del av den framtida tillväxten av befolkning och arbetsplatser ska lokaliseras i de regionala kärnorna.
Den centrala regionkärnan väntas få en fortsatt tillväxt, främst i de halvcentrala delarna i innerstadens
krans. De yttre kärnornas folkmängd antas också öka
väsentligt. Samtidigt väntas en fortsatt utveckling genom förtätning och nybyggande i olika delar av länet
och längre ut i Mälardalen.
Befolkningssammansättningen i kärnorna och deras omland  både dag- och nattbefolkning  kommer
sannolikt att variera även fortsättningsvis, om man
ser till åldersstruktur, kulturell mångfald och utbildningsnivå. Med fortsatt snabbt växande folkmängd,
en större andel äldre än tidigare, ökande internationalisering och kunskapsorientering kommer också efterfrågan på varor och tjänster, vård och omsorg, utbildning samt kulturaktiviteter att bli mer varierad.
Ett mer diversifierat utbud i kärnorna, och en allmänt
ökad tillgänglighet i omlandet, kan bli ett verkningsfullt medel att öka mångfald och specialisering. Det
ska också förbättra den inomregionala balansen i
Stockholmsregionen.

Arbete
Kärnorna ska kunna erbjuda attraktiva lokaliseringsalternativ för näringsliv, kulturverksamheter och
service. Det innebär att utbudet av arbetsplatser kommer att öka i ytterområdet. De lokala arbetsmarknaderna kommer att bli mer varierade. Människor som bor
i respektive regiondel kommer att få bättre möjligheter än hittills att finna ett jobb som passar dem inom
bekvämt resavstånd hemifrån. Kvinnors arbetsmarknad blir mer varierad. Unga kommer lättare att kunna
få jobb och utbildning.
Detta kommer särskilt att underlätta tillgängligheten på arbetsmarknaden för människor med låg utbildning eftersom utbudet ökar i olika delar av regionens ytterområden. Det kommer också att skapa fler
arbetsplatser än hittills för arbetskraft med speciella
kunskaper, erfarenheter och kvalifikationer inklusive
språk och kulturell bakgrund.

Boende
Även om kärnornas centrala delar i första hand inriktas på att fungera väl för företag och verksamheter,
högre utbildning och forskning, handel, kultur och
andra samhällsfunktioner kommer de också att få ett
betydande inslag av centralt belägna och täta bostadsmiljöer. Många bostäder kommer också att tillkomma
i närområdet intill kärnans centrum. Detta ger goda
förutsättningar att öka variationen i ytterområdets
bostadsutbud. Mindre bostäder för seniorer och unga
samt attraktiva marknära familjebostäder kommer att
kunna byggas i och intill ensartade områden som idag
domineras av flerfamiljshus eller småhus.
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Campus Haninge  parkstad
KHR Rundquist arkitekter AB
Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB
Lars Örtenholm Trafikplanering AB

sig som en livgivande funktion för staden, samtidigt som trafikens karaktär och mängd ska fungera
i samklang med andra intressen än framkomlighet.
Planens avsikt är att minska genomfartstrafiken
och fördela ut den kvarvarande trafiken på fler gator genom området. Genomgående cykelbanor
etableras längs och kopplar till befintliga cykelstråk. En stadsmiljö utan planskildheter skapas
och en befintlig bro kan rivas. Nya tvärgator fördelar trafiken.
De ingår som integrerade delar av gröna tvärstråk
och ansluter till vägar/ gångvägar på ömse sidor.

Gatustruktur
Befintlig trafikled, planskild

Ett planförslag för Campus Haninge har utgått från en
analys av platsen och dess förutsättningar där de
strukturskapande kvaliteterna i rörelsemönster/trafik, landskap/grönstråk, kvarter/bebyggelsemönster
och fastighetsbildning identifierats och fått utgöra
spelplan. Följande stickord har varit ledande för förslagets innehåll:
process  ej projekt
generalitet  ej flexibilitet
pragmatism  ej ideologi
struktur  ej detaljstyrning
egenskap  ej form
integration  ej separation
överlagring  ej zonering
lokal förankring  ej förutbestämd form
planering  ej arkitektur.
Gatustrukturen tar sin utgångspunkt i de noder och
stråk, grönska och verksamheter, som identifierats
som betydelsefulla att utveckla. Biltrafiken ses i

Gatustruktur
Dela upp, lägg på mark

Gatustruktur
Sammanfoga på nytt, fördela trafiken

Kollektivtrafiken ses som den troligtvis mest aktiverande funktionen som kan ge stora positiva synergieffekter. Förslaget visar en ny utformning där
busstrafiken är integrerad i staden och på stadsgatan, samtidigt som man uppnår goda och likvärdiga omstigningsmöjligheter med pendeltåg i båda
riktningar. Fastighetsstrukturen har en avgörande
betydelse. Idag utgörs det centrala området av få
stora fastigheter. För att skapa förutsättningar för
mångfald, föreslås en helt ny fastighetsindelning
med fler mindre enheter.
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Sociala funktioner i kärnor
Kärnornas sociala roll
Som tidgare beskrivits pågår för närvarande en genomgripande omvandling av många storstäder. Ekonomiska, sociala och kulturella drivkrafter samspelar.
Tidigare modeller för stadsutveckling måste omprövas i Stockholmsregionen liksom i många andra europeiska storstäder. Funktionsseparering har ersatts av
en strävan att blanda bostäder, arbetsplatser och andra
verksamheter
Centrala delar i flera områden som nu utpekas som
yttre regionala kärnor exempelvis Kista, Kungens
kurva-Skärholmen, Haninge centrum och Täby centrum-Arninge ska bli mer stadsmässiga. Därmed avses ökad bebyggelsetäthet, mindre kvarter och mer
sammanhängande gatunät, spårtrafik och förnyade
centrumanläggningar. Ambitionen är att särskilt dagbefolkningens sociala miljö ska bli rikare.
Ett viktigt syfte med att stimulera utveckling av
regionala kärnor i storstadens ytterområde är att de
ska bidra till att skapa engagemang och en känsla av
identitet hos de människor som bor, arbetar och bedriver verksamhet där. De ska också tillföra nya miljökvalitéer i storstadens ytterområden. Där ska servicen
finnas.
Kärnorna behöver innehålla mötesplatser och
andra miljöer som underlättar kontakter mellan
människor. Folkrika gator, torg, allmänna
platser och parker samt kaféer, matställen och
samlingslokaler är viktiga för det sociala livet i
kärnan.

Identitet, image och profil
Bilden, den mentala föreställningen, av var och en av
de regionala kärnorna är viktig. Verksamheter och
hushåll har behov av att kunna identifiera sig med sitt
område och stärka sin känsla av tillhörighet. Den bild
som andra utanför en kärna har spelar en stor roll för
dess anseende. För att kunna utveckla kärnorna och
locka dit nya verksamheter och hushåll behöver man
kunna kommunicera avsikter och ambitioner på ett
tydligt och trovärdigt sätt. Detta förutsätter ett systematiskt arbete. Platsens nuvarande identitet och image är en viktig utgångspunkt i arbetet med att profilera
den framtida kärnan.

39

Med objektiv identitet avses de förhållanden som faktiskt föreligger i form av exempelvis antal invånare,
bostadsstandard och mängd butiker. Den subjektiva
identiteten är vad boende och verksamma upplever i
form av status, kvalitéer och egenskaper. Den subjektiva identiteten kan lätt slå ut den objektiva  massmedia spelar en stor roll. Ju mer rörliga människor blir i
tid och rum, desto svårare blir det att bygga upp en
identitet. Invånarna är viktiga ambassadörer.
Med image avses den bild som visas upp i media
och som viktiga grupper av människor utanför området har. En och samma plats kan ha flera olika images.
Imagen påverkar identiteten. Image kan mätas. Profilen skapas. Det är den bild man själv vill ge av en
plats. Den utgör ofta en kombination av identitet,
image och medvetet valda målsättningar. Det gäller
att uttrycka vad kärnan ska vara om ungefär tio år.
Profilen får inte avvika för mycket från identitet och
image. Då blir den inte trovärdig. För att kunna profilera ett område måste man bestämma sig för vad som
ska profileras  hela området, platserna inom kärnan,
verksamheter och institutioner i kärnan eller läget i
förhållande till Stockholm. Man kan välja att profilera olika aspekter i olika skeden, exempelvis:
 idén med flera regionala kärnor; kärnan som del i
ett större system och i förhållande till Stockholm,
 var och en av de regionala kärnorna; vad som skiljer kärnorna från varandra.
Det är viktigt att kärnor får bra namn och även något
unikt fysiskt landmärke som kan fungera som påtagligt synlig symbol. Namnfrågan är speciellt viktig för
kärnor som ligger i mer än en kommun.
En intressant möjlighet är att utnyttja själva
utvecklingsprocessen till att skapa och stärka
områdets profil.

Demokrati
För att kärnorna ska kunna fylla en roll som viktiga
samhällscentrum behöver de också bli en plats där
viktiga demokratiska processer äger rum. Möjligheten att påverka kärnans utveckling är viktig för den
sociala tillhörigheten. Jakobsberg, Täby centrum,
Haninge centrum och Södertälje är centrum i sina respektive kommuner. Flemingsberg ligger nästan helt
och hållet i Huddinge kommun men kommuncentrum
ligger inte där. Kista-Sollentuna-Häggvik samt Kung-
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ens kurva-Skärholmen ligger i två olika kommuner.
Sollentuna kommuncentrum ligger inom Kista-Sollentuna-Häggvik.
För kärnor som ligger i flera kommuner samtidigt kommer man på sikt att behöva finna en
lösning för hur kommunerna vill styra kärnan
och hur medborgarinflytandet ska kunna garanteras på ett sätt som gynnar kärnans utveckling.

Eftergymnasial utbildning
RUFS 2001 förutser att efterfrågan på högskoleplatser i regionen kommer att öka. De regionala kärnorna
anvisas som lämpliga platser för etablering av ny högskoleutbildning. Idag finns uppskattningsvis 15 000
17 000 studenter på högskolenivå i fyra yttre regionkärnor. Det motsvarar cirka 30 procent av totala antalet högskoleplatser (helårsstudenter) i regionen. Huvudparten av dessa platser finns i Kista och Flemingsberg. Högskoleutbildning finns också i Södertälje och
Haninge centrum.
Stockholms Universitet och KTH bedriver utbildning under samlingsnamnet IT-universitetet i Kista.
Universitet har förlagt sin institution för Data- och
systemvetenskap med cirka 1 500 helårsstudenter dit.
KTH har två civilingenjörsprogram, fem program för
högskoleingenjörer och en magisterutbildning med
sammanlagt 2 500 studenter (helår) i Kista. Alla utbildningsprogram rör IT-området. Under de närmaste
tre till fem åren väntas en mindre tillväxt av antalet
studenter.
I Södertälje har KTH Syd och Södertörns högskola sammanlagt 2 000 studenter i sina filialer i Campus
Telge. KTH Syd har i Södertälje förutom tekniskt
basår fem program för högskoleingenjörer, bland annat datateknik och elektronikdesign, datateknik, nätverk och säkerhet, innovation och design samt logistik, ekonomi och produktion. Dessutom arrangeras
kurser i design, projektledning, ekonomi och logistik
i samarbete med andra högskolor. Södertörns högskola har två program för kandidatexamen i Campus Telge  konst, kultur och ekonomi samt ekonomi, teknik
och design  och en lärarutbildning med interkulturell
profil.
Södertörns högskola och KTH Syd samverkar
också i Haninge centrum. Deras totalt omkring 1 500
utbildningsplatser är samlokaliserade i Campus Haninge. KTH har tekniskt basår och sex utbildnings-

program för högskoleingenjörer, bland annat i byggteknik och design, medieteknik samt telekommunikation och Internetteknik. Södertörns högskola har utbildning i turism samt IT, medier och design för kandidatexamen.
I Flemingsberg finns cirka 10 500 studenter som
studerar på Södertörns högskola eller Karolinska Institutet. Södertörns högskola har cirka 35 utbildningsprogram på kandidat- eller magisternivå inom ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.
Dessutom har KTH Syd en mindre verksamhet i Flemingsberg.
Södertörns högskola har som mål att växa till cirka
10 000 studerande i Flemingsberg och att öka antalet
studerande i Södertälje och Haninge centrum med
500 platser per år. De vill ha 1 500 studerande på varje
ställe.
Under de senaste åren har högskolorna upplevt en
ny situation. I stället för expansion och utlokalisering
står omstrukturering och konsolidering av verksamheten i fokus för planeringen inför kommande år. En
utökning av antalet högskoleplatser behövs i regionen
för att tillgodose utbildningsbehovet hos en växande
befolkning och för att möjliggöra en ökad övergång
från gymnasiet till högskola. Detta kan ge utrymme
för nya aktörer.
Den kvalificerade yrkesutbildningen väntas växa i
betydelse i framtiden. Det förefaller naturligt att bygga upp kvalificerad eftergymnasial utbildning som
förankras bland de lokala företagen i de regionala kärnorna. Komvux, lärcentrum eller utbildningscentrum
skulle kunna fungera som bas för utbildningen. Lärcentrum och utbildningscentra kan också utvecklas
som mötesplats för distansutbildning i regionen. Distansutbildning har blivit ett reellt alternativ för allt
fler människor. Antalet högskolekurser ökar. Möjligheterna att följa undervisningen och att tentera har
ökat. Ny teknik används för att följa föreläsningar
som äger rum på en annan plats. Lokala mötesplatser
och teknisk utrustning är en förutsättning för att studenterna ska kunna följa undervisningen på ett bra
sätt.
För närvarande finns också sexton så kallade globala företagsuniversitet representerade i Stockholms
regionala kärnor. Företagsuniversiteten bedriver en
omfattande och kvalificerad utbildningsverksamhet,
där en betydande del av kompetensen härrör ur den
egna verksamheten. Detta kombinerat med en generellt sett positiv hållning att medverka till utveckling
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av flerkärnighet ger nya möjligheter att kombinera
kompetenser och utbildningsformer. För tillfället bedriver följande företag undervisning i de yttre kärnorna:
 Södertälje: AstraZeneca, Scania
 Flemingsberg: Scandic Hotel (Hilton), Siemens
Building Technologies, DiverseyLever (Unileverkoncernen)
 Skärholmen: Mc Donalds Svenska AB, IKEA
 Barkaby Jakobsberg: Dahl Sverige AB
 Täby centrum: Enea Data, Allgon
 Kista: Sandvik, Ericsson, Oracle, Sun Microsystems, Tieto Enator, IBM.
Det kan på sikt finnas möjlighet att etablera en
ny högskola i en regionkärna i Stockholmsregionen eller att skapa ett högskolenät i flera regionkärnor. Även andra former av eftergymnasial
utbildning skulle kunna lokaliseras i regionala
kärnor exempelvis kvalificerad yrkesutbildning,
distansutbildning och företagsintern utbildning.

Kultur
I det framväxande kunskapssamhället får lärande och
kreativitet en allt större betydelse. Kärnornas kulturutbud, liksom möjligheterna att delta i kulturverksamheter, är viktiga från såväl sociala som ekonomiska utgångspunkter. Kreativitet och kreativt skapande
får allt större erkännande som en av de viktiga drivkrafterna i vår tids ekonomi. Många kulturproducenter är småföretagare. Kreativa konstnärer arbetar ofta
inom flera olika kulturområden. Det finns starka samband mellan teater, scenkonst, musik, filmskapande,
design, mode och flera andra konstformer. Resultaten
blir ofta produkter som förmedlas via många skilda
media. Betraktade som isolerade företeelser kan varje
sektor förefalla förhållandevis blygsam, men som
grupp sett är kulturverksamheterna betydelsefulla.
Kultursektorn är koncentrerad till centrala regionkärnan. I Stockholms län fanns knappt 26 000 sysselsatta i kultursektorn år 2000. Elva procent av kultursektorns sysselsatta fanns i kärnorna och endast sex
procent i omlandskommunerna. Antalet sysselsatta
inom kultursektorn har ökat med elva procent i Stockholms län under 1990-talet, vilket är något mer än i
riket. Sysselsättningen har ökat mest i regioncentrum
medan den har minskat i kärn- och omlandskommunerna under det senaste decenniet. Koncentrationen
till regioncentrum har stärkts.

41

Den största branschen är radio- och TV-bolag med
närmare 5 000 sysselsatta år 2000. Artister och producenter av konstnärliga alster är den näst största branschen med drygt 3 000 sysselsatta. De snabbast växande branscherna av de som hade mer än 100 sysselsatta år 1990 är film- och videodistributionsbolag,
nyhets- och bildbyråer, arkiv och nöjesparker. Branschen artister och producenter av konstnärliga alster
ökar mest i absoluta tal räknat.
Det finns viktiga kulturaktiviteter som inte redovisas i sysselsättningsstatistiken. Det rör sig bland annat om fria dansgrupper, amatörteatrar, musikföreningar, ungdomshus, musikhus, bildkonst, föreningsverksamhet och kursverksamhet. Gränsen mellan ideell och yrkesverksam kulturverksamhet är flytande.
Ideella insatser blandas med professionella. I Stockholm finns över 50 amatörteatrar som är medlemmar i
Sveriges Amatörteatrars Riksförbund. Det finns ett
stort antal invandrarföreningar som är geografiskt
spridda i hela Stockholm län. Amatörkulturen har ofta
en grund i den folkbildningsverksamhet som de elva
studieförbunden bedriver över hela landet.
Musik engagerar många och utförs i både kommunal och i ideell regi. Kommunerna erbjuder i viss utsträckning lokaler för musik där band får möjlighet att
öva och i vissa fall får tillgång till instrument. Det
svenska musiklivet kännetecknas av en omfattande
amatörverksamhet, till exempel inom kyrka och i studieförbund. Gränsen mellan professionell musik och
amatörmusik kan vara flytande. Kommunala kulturoch musikskolor finns i nästan alla kommuner och är
en frivillig musikundervisning.
I de regionala kärnorna behövs miljöer och infrastrukturer såväl för kulturupplevelser och kulturproduktion som för att främja kreativt skapande, idéutveckling och lärande. Vid sidan om etablerade kulturinstitutioner och rena produktionsmiljöer behövs bibliotek, samlingslokaler, skolor och andra informella
institutioner som kan underlätta allmänhetens tillgång till kunskap och kommunikation.
Kulturlivet i de yttre regionala kärnorna skulle
behöva kartläggas för att få underlag för att
initiera olika insatser.
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Handel

I Stockholmsregionen har många äldre centrumområden blivit omoderna och tappat marknadsandelar.
Vissa stora stadsdelscentrum eller kommuncentrum
har förnyats och byggts ut till regionala köpcentrum. I
närheten av nästan alla dessa har stora externhandelscentrum växt fram vars lägre omkostnader möjliggjort lägre priser.
Idag är handel en dominerande verksamhet i eller
intill alla regionala kärnor utom Flemingsberg och
Kista-Sollentuna-Häggvik. Alla kärnor utom Flemingsberg innehåller en tät del, bestående av ett köpcentrum med omgivande kontor, övriga kommersiella
lokaler, skolor och bostäder. I Södertälje är den täta
delen en traditionell stadskärna. Flera av kärnorna
innehåller eller gränsar dessutom till externa köp
centrum. Bilorienterade områden med betydande volymhandel finns i Arninge, Barkarby, Kungens kurva,
Länna intill Haninge centrum och Moraberg i Södertälje. Det är bara i Täby centrum som köpcentrum
fortfarande har en större omsättning än det
externcentrum som finns i eller intill respektive kärna.
Flertalet kärnor innehåller dagligvaruhandel.
Stormarknader, stora dagligvaruhallar och lågprisbutiker återfinns i de externa volymhandelsområdena.
Beklädnadshandel är en central del i varje större
stadskärna eller köpcentrum, likaså ärendehandel
som exempelvis optik och inredning. Service som
apotek, banktjänster eller hotell med konferensmöjligheter hör också till de viktigare funktionerna i
stadskärnor och köpcentrum. Under de senaste decennierna har det skett en omfattande tillväxt av restauranger, kaféer och pubar. De har blivit viktiga mötesplatser.
Enligt aktuella bedömningar, baserade på samma
antaganden om framtida folkmängd och ekonomi
som RUFS, kan tillväxten i detaljhandeln uppskattas
till cirka två procent årligen fram till 2030. Två tredjedelar av denna växande försäljning väntas ske i nya
eller tillbyggda ytor. De yttre kärnornas centrumområden och intill liggande externhandelscentrum bedöms kunna komma att svara för hälften eller två tredjedelar av denna volym. Huvuddelen av de nya handelsytorna bedöms tillkomma i externa lägen.
En betydande del av den ökande försäljningen kan
dock väntas ske i de täta delarna. I de täta kärnorna

väntas urvalshandeln (exempelvis kläder, skor) och
butiker för olika slag av lätt hemelektronik växa snabbare än dagligvaruhandeln. Inte minst kommer en
växande del av försäljningen att vara märkesvaror
som visas mer än säljs så kallade flagship stores i
city. De regionala kärnornas roll är att erbjuda ett större utbud och mer variation än i ett medelstort centrum
och att ha ett stort inslag av specialbutiker och enkla
men högkvalitativa serveringar samt bra restauranger.
Stora påkostade och framgångsrika kommersiella
anläggningar i andra delar av världen tillhandahåller
en blandning av kommersiella verksamheter och attribut som förknippas med lärande och kultur. Nya interaktiva media och presentationstekniker som används
inom upplevelseindustrin blir allt vanligare. Även i
Sverige väntas en ökad andel av konsumtionen komma att bestå av olika slags upplevelser. I Skärholmen
Kungens kurva finns Heron City sedan några år. För
närvarande håller fler biografer på att utvecklas, exempelvis i Kista och Täby centrum. Den nyss utbyggda centrumanläggningen i Kista innehåller också en
stor yta med snabbmatsrestauranger.
Tidigare ägdes och förvaltades centrumanläggningar av den som samtidigt ägde omgivande bostäder, inte sällan kommunala bostadsföretag. Idag har
många kommuner sålt sina centrum till fastighetsbolag som mer eller mindre specialiserat sig på centrumanläggningar och kommersiella lokaler. Fastighetsägandet har blivit mer internationellt. Ett exempel är
Rodamco AB som äger och utvecklar köpcentrum i
stora delar av världen. I Stockholmsregionen äger de
bland annat Täby centrum, Haninge centrum, Eurostop Arlandastad, Arninge centrum och hälften av
Sollentuna centrum.

Samhällsservice
Kärnorna kan också utvecklas som centrum för regional samhällsservice med vård, omsorg, polis, rättsväsende och andra offentliga tjänster. Nu finns akutsjukhus i Södertälje och Flemingsberg. I Flemingsberg finns polishus och fängelse. Den nya tingsrätten
planeras bli förlagd dit. I flera kärnor finns äldreomsorg och vård som vänder sig till ett jämförelsevis
stort omland. De flesta kärnorna är kommuncentrum
eller centrum för stadsdelsförvaltningar inom Stockholm.
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Näringsliv
Tjänsteföretag växer
Som tidigare påtalats har omvandlingen av Sveriges
ekonomiska geografi gått in i en ny fas under de senaste tio åren. Villkoren för att lokalisera och utveckla nya företag och arbetsplatser i olika delar av landet
har förändrats på ett djupgående sätt. Den ekonomiska tillväxten drivs framför allt av en alltmer kvalificerad tjänsteproduktion som har särskilda kvalitetskrav
för lokalisering. Företagen förlägger verksamheter
och funktioner där de bästa regionala förutsättningarna finns, oberoende av nationsgränser och företagens
ursprung. Detta har bland annat inneburit att Stockholmsregionen haft mer än dubbelt så hög tillväxt
som resten av landet under de senaste tio åren.
Stockholmsregionens tillväxt är till stor del självgenererad och relativt oberoende av den ekonomiska
utvecklingen i övriga landet. Storleken och tätheten
innebär att regionen rymmer ett starkt diversifierat
näringsliv med närmare 600 olika branscher av stora
och små företag och verksamheter. Regionen kan erbjuda ett mycket stort och varierat utbud av lokaliseringsvillkor som underlättar tillväxt. Här finns lägen
för finansföretag, högteknologiska företag, mediaföretag och modern industri som kan konkurrera framgångsrikt med andra världsstäder. Samtidigt finns
miljöer för distansarbete med liknande naturkvalitéer
som i den mest attraktiva glesbygden. I Stockholms-
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regionen finns hela skalan av dessa lokaliseringsvillkor inom korta dagliga pendlingsavstånd och de ryms
inom en och samma lokala marknad.
I praktiken har tillväxten i svensk ekonomi de senaste tio åren präglats av lokaliseringsvillkor förenade med tjänsteföretag, som är beroende av stor närhet
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till kunder  stora regionala eller lokala marknader.
Strukturomvandlingen har medfört att Stockholmsregionen präglats av en mycket snabb tillväxt av tjänsteföretag. Den reala lönesumman från tjänsteföretag
har sedan 1990 vuxit med 75 procent!

Områden med hög och låg tillväxt
Områden med hög tillväxt av antalet jobb sammanfaller ofta med en hög tillväxt i antal arbetsställen. Tillväxten av jobb verkar vara en funktion av nylokalisering och inte av expansion i redan etablerade verksamheter.
Det finns inte något tydligt geografiskt mönster av
områden med hög tillväxt. Sådana områden finns i
hela regionen. Däremot finns det ett visst geografiskt
mönster bland områden som präglats av låg tillväxt.
Områden med låg tillväxt är särskilt starkt koncentrerade till den södra perifera delen av regionen. Av de
femton områden som haft lägst tillväxt finns hälften i
regionens perifera södra del.

Minskad utspridning
En stor del av regionens företag och arbetsplatser är
utspridda i glesa delar av regionen, särskilt i den norra
perifera delen. Sedan början av nittiotalet har andelen
arbetsplatser och företag som ligger utspridda minsOmråde
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kat i Stockholmsregionen. RUFS strategi med utveckling av yttre kärnor innebär att andelen utspridda arbetsplatser ska minska ytterligare.
Strukturen och utvecklingen under de senaste tio
åren talar för att koncentration till större företagsområden möjliggör:
 större verksamhetsskala och lägre fasta kostnader,
 högre löner och produktivitet,
 snabbare tillväxt.
Större skala på verksamheten, högre löner och produktivitet och snabbare tillväxt i större företagsområden än i glesare miljöer betyder dock inte att alla typer
av företag flyttar från de glesa områdena.

Skilda förutsättningar i olika regiondelar
Jämte sju yttre kärnor innefattar RUFS en relativt vid
avgränsning av centrala regionkärnan, som sträcker
sig utanför den nuvarande innerstadens gränser.
Den centrala regionkärnan har nu drygt 400 000
arbetsplatser. Det är ungefär 100 000 fler än i innerstaden. I den centrala regionkärnan ingår en betydande del av den halvcentrala zonen. Utvecklingen under
nittiotalet tyder på att dessa delar har jämförelsevis
attraktiva lokaliseringsvillkor. Det talar för fortsatt
tillväxt av företag vid innerstadens krans. I denna zon
har också projekt, planering och utredningar för utbyggnad intensifierats kraftigt de tre fyra senaste
åren. Detta gäller exempelvis Hammarby Sjöstad,
Sickla, Liljeholmen, Årstadal, Albano, Norra Station,
och Frösunda.
Alla delar av länet har ett mycket väl diversifierat
näringsliv. I såväl de centrala som de halvcentrala och
yttre delarna av regionen finns ett lika väl diversifierat näringsliv som hela Göteborgs- eller Malmöregionen.
Den allmänna lönenivån i de perifera delarna är 20
till 30 procent lägre än i kärnan. Det relativa utbudet
på arbetskraft är störst i regionens södra del men tillgången på högskoleutbildade är inte större. Andelen
högutbildade är lägst i den södra perifera delen av regionen.
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De 15 största områdena
De 15 minsta områdena

Arlanda

KistaSollentunaHäggvik

Täby centrumArninge

BarkarbyJakobsberg
Centrala
regionkärnan
Kungens kurvaSkärholmen

Södertälje

Flemingsberg

Haninge
centrum
0

10 km

De största och minsta arbetsområdena i Stockholms län, samt regionala kärnor.

Flera av de största arbetsområdena ligger i den centrala regionkärnan. Arbetsområdena i Kista och Barkarby hör också
till länets största. Arbetsområden i Södertälje och Täby centrum-Arninge hör till länets minsta i sysselsättning räknat.
Bland samtliga cirka 500 s.k. planområden i regionen har områden med fler än 3 000 anställda identifierats. Därpå har
grannmiljön till dessa områden granskats och tillförts direkt angränsande områden med fler än 2 000 anställda. På
detta sätt har drygt 60 större geografiska koncentrationer av företag och arbetsplatser identifierats.
Källa: RTK arbetsmaterial Tillväxt och lokalisering inom Stockholmsregionen.

Kluster
Verksamheter med behov av täta och direkta personkontakter har fördelar av att vara geografisk lokaliserade intill varandra. Branschgrupper med starka inbördes relationer kallas ofta kluster. Enligt den nationalekonomiska teorin ger kluster upphov till samlokaliseringsfördelar vilka resulterar i produktivitetsförbättringar, som inte kan återföras på egenskaper i
det enskilda företaget. De positiva effekterna av dessa
miljöer antas framför allt uppkomma på tre sätt:
1. kunskapsspridning mellan företagen som leder till
förbättrade/nya processer och produkter,
2. omgivningsföretag  tillgång till leverantörer av varor och tjänster på nära håll,
3. specialiserade arbetsmarknader.

Följande fem kluster har pekats ut som starka i
Stockholmsregionen
 Media och marknad
 Finansiell verksamhet
 IT/telekom och kontorsutrustning
 Resor, transport- och affärstjänster
 Medicin och hygien.
Media och marknad sysselsatte mer än 47 000 personer 1997. Det omfattar
 Mediarelaterade företag med bland annat radiooch TV-bolag, bok- och tidskriftsförlag, samt grafisk produktion och formgivning
 Marknadsförings- och reklamföretag, vari ingår
till exempel reklambyråer, marknadsundersökningar, konferensanläggningar och arrangemang.
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KistaSollentunaHäggvik

Täby centrumArninge

BarkarbyJakobsberg

Centrala
regionkärnan

Kungens kurvaSkärholmen

Flemingsberg

Södertälje

Haninge
centrum

0

I Finansiella verksamheter ingår bland annat banker
och försäkringsbolag, andra finansiella bolag, pensionsfonder samt fondkommissionärer och holdingbolag. Sammanlagt sysselsattes drygt 45 000 personer i
detta kluster år 1996. Lokalkontor har en stor spridning och är relativt jämnt fördelade över bebyggelsen. Intern service kan i princip lokaliseras var som
helst. Företag i klustrets kärna är koncentrerade till
innerstadens centrum i området kring Sergels Torg,
Kungsträdgården och Stureplan. Inom detta område
ligger också de stora bankernas huvudkontor.
Informations och kommunikationsteknologi omfattar bland annat datakonsulter, datorer och IT-utrustning,
elektroniska komponenter samt kontorsutrustning, som
inkluderar partihandel med kontorsmaskiner och kontorsförbrukningsmaterial. Totalt sysselsattes i dessa
branscher cirka 40 000 personer år 1996.

10 km

Arbetsställen med minst 5 anställda inom Media.

Det finns en mycket stark koncentration av media till
regioncentrum. Flertalet arbetsställen ligger väl samlade i
innerstaden. Tillverkningsenheterna ligger huvudsakligen
utanför centrum.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.

Täby centrumArninge
KistaSollentunaHäggvik
KistaSollentunaHäggvik

Täby centrumArninge
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Kungens kurvaSkärholmen
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regionkärnan

Flemingsberg

Södertälje

Kungens kurvaSkärholmen
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centrum
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10 km

Arbetsställen med minst 5 anställda inom Marknad.

Lokaliseringsmönstret har stora likheter med mediaföretagens. Regioncentrum är helt dominerande med flertalet
arbetsställen i innerstaden.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.

0

5 km

Arbetsställen med minst 50 anställda inom Finans.

Bilden är beskuren, arbetsställen finns också i Södertälje.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.
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IT-klustret i Kista
De stora dataföretagen är cirka 250 stycken.
Spjutspetsföretagen finns koncentrerade till ett
rumsligt sammanhållet kluster i Kista. De flesta
av världens ledande teknikföretag, framför allt
inom mobil kommunikation, finns representerade. Dessa företag har sannolikt en stor betydelse
för branschens utveckling men svarar för en mindre del av dess totala sysselsättning.

KistaSollentunaHäggvik

Summa

51 %
11 %
4%
34 %

Täby centrumArninge

BarkarbyJakobsberg

Centrala
regionkärnan

Omkring 15 000 personer arbetar inom IT och
telekom i Kista. Arbetsplatsernas fördelning på
typer av branscher ser ut på följande sätt:
Datakonsulter
Elektronikindustri
Telekom
Handel med IT-varor
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Kungens kurvaSkärholmen

Flemingsberg

Södertälje

Haninge
centrum

100 %
0

10 km

Dessutom finns ett antal forskningsinstitut samt
IT-universitetet.

Arbetsställen med minst 50 anställda inom IT/Telekom.

Förekomsten av ett stort antal ledande teknikföretag på en begränsad yta gör att begreppet kluster framstår som relevant i Kista på ett helt annat
sätt än för flertalet av de andra branschgrupperingar som brukar nämnas. Kista tillhör de ledande även i en internationell jämförelse.

Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.

För IT/Telekom som helhet dominerar regioncentrum
lokaliseringen. Kistas betydelse framgår tydligt. I övrigt är
lokaliseringar utanför regioncentrum mera sparsamt förekommande.

Mycket talar för att Kista är det enda kluster av
betydelse i Stockholmsregionen, som svarar mot
lärobokens krav på tät miljö och goda möjligheter till kontakter och kunskapsspridning. Övriga
kluster utgör endast summeringar av ett antal
delbranscher som i princip har med varandra att
göra men där det är oklart i vilken utsträckning
en rumslig koncentration förekommer.

KistaSollentunaHäggvik

Täby centrumArninge

BarkarbyJakobsberg

Centrala
regionkärnan

Kungens kurvaSkärholmen

Arbetsställen med minst 5 anställda inom Transport- och
resetjänster.

Att regioncentrum dominerar mönstret beror framför allt
på det stora antalet arbetsställen som sysslar med resor eller
uthyrning av fordon. Produktionen av andra transporter än
landtransporter har ett mera spritt mönster med en viss koncentration till transportlänkar och terminaler.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.
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Södertälje
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0
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10 km

Arbetsställen med minst 5 anställda inom Medicin.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.

Resor, transport- och affärstjänster består dels av
branscher som sysslar med produktion av transporttjänster, dels av högt specialiserade affärstjänster. De
branscher som ingår i klustret sysselsatte år 1996 närmare 28 000 personer. De största branscherna var kollektivtrafikföretag, linjeflygbolag, taxiföretag, flygplatser och service för lufttrafiken, resebyråer, researrangörer och rederier.
I Medicin och hygien ingår dels medicinsk teknik och
utrustning, dels utveckling och produktion av läkemedel. Dessa båda delar svarade för cirka 12 000 sysselsatta
år 1996. Till klustret hör också en mindre del som är inriktad på hygien med drygt 1 000 sysselsatta.
Det medicinska klustret består av läkemedelstillverkning, partihandel med medicinsk utrustning och
tillverkning av medicinsk utrustning. Här spelar sannolikt närhet till forskning och stora sjukhus en viktig
roll för lokaliseringen.
Det finns endast 25 arbetsställen som sysslar med
läkemedelstillverkning. Hälften av dessa har mer än
100 anställda. Drygt en tredjedel av arbetsställena
finns i regioncentrum och en fjärdedel i övriga länet.
Drygt 300 arbetsställen sysslar med tillverkning
samt partihandel med medicinsk teknisk utrustning.
Branscherna sysselsätter lika många personer som

läkemedelstillverkningen. Av arbetsställena återfinns
mer än hälften i övriga länet och drygt en tredjedel i
regioncentrum. Kärnorna, framför allt Täby centrum
och Kista, svarar för en relativt hög andel, cirka en
tiondel.
Kärnorna i norra regionhalvan redovisar det högsta
antalet sysselsatta. I Södertälje finns exempel på samlokalisering mellan läkemedelstillverkning och tillverkning/försäljning av medicinsk teknisk utrustning.

Specialisering inom regionens kärnor
Inom Stockholmsregionen förekommer tydliga exempel på samlokalisering av verksamheter inom näraliggande branscher. Finansklustret i den centrala
delen av innerstaden och IT-verksamheten i Kista
uppvisar tydligt sådana mönster. I båda fallen gäller
att dessa kluster är viktiga på lokal nivå men att de
svarar för en mindre del av sysselsättning och arbetsställen i klustren om dessa räknas som summan av de
ingående branscherna i hela länet. Samlokaliseringen
gör dock att klustereffekten blir tydligt uppfattbar.
Det finns också andra tydliga mönster som kan
vara av betydelse vid en diskussion av kärnornas
framtida roll. Det rör sig snarare om lokaliseringsmönster för likartade branscher än för de branschgrupperingar som bildar klustren.
Procent
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Alla
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Täby
centrumArninge
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Haninge
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Transp & Res

Södertälje

Medicin

Andel av arbetsställen i länet, procent.

I figuren återges dels de sju kärnornas andel av det totala
antalet arbetsställen i länet, dels motsvarande andel för de
fem starka klustren. Endast arbetsställen med minst 5 anställda ingår.
Observera att bilderna visar arbetsställen och inte antalet
sysselsatta. I exempelvis Södertälje är en stor del av arbetskraften sysselsatt på ett fåtal mycket stora arbetsplatser.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.
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Kärnornas andel av antalet arbetsställen i länet framgår av figuren på föregående sida.
Kärnorna på norra sidan har en markant större andel av klusterbranscherna än kärnorna i den södra
regionhalvan. Detta beror inte enbart på att kärnorna i
norr är större utan också på att de har en tydligare profil i någon/några klusterbranscher. För Kista gäller
detta både inom IT/telekom och medicin, medan Barkarby och Täby centrum har en tydlig specialisering
på arbetsställen inom det medicinska klustret.
Av de södra kärnorna uppvisar Skärholmen och
Södertälje specialisering i medicinbranscher. Södertälje har dessutom en relativt hög andel arbetsställen i
transport och i finansklustret. (Det senare förklaras av
ett stort antal lokala bankkontor.)
Om man beaktar det faktum att Flemingsberg har
en omfattande högskoleverksamhet med inriktning på
biologi, biokemi och medicinsk teknik samt ett stort
universitetssjukhus med betydande biomedicinsk
forskning blir kärnans specialisering tydlig.

Omlokalisering i ytterområdet
Kärnorna förutsätts endast i mindre utsträckning kunna konkurrera framgångsrikt med regioncentrum. Det
förefaller exempelvis inte särskilt sannolikt att det
egentliga finansklustret skulle omlokaliseras till någon av kärnorna. Det skulle förmodligen krävas
mycket för att kunna rubba koncentrationen av arbetsställen i media- och marknadsklustret som idag finns
inom regioncentrum.
Relativt låga andelar av arbetsställena i Media och
marknad respektive Finans är lokaliserade i övriga
länet. Av dessa är förhållandevis få lokaliserade söder
om regioncentrum. Det förefaller som om lokaliseringar på längre avstånd från innerstaden inte är attraktiva för dessa branschgrupper, åtminstone inte hittills.
Att döma av den tidigare redovisade kartan som
visar finansföretagens lokalisering finns endast ett
mycket litet antal företag utanför regioncentrum.
Inget av dessa ligger på samma avstånd från centrum
som kärnorna. De mindre arbetsställena inom finanssektorn lokaliseras antingen i närheten av det egentliga klustret i innerstaden eller i anslutning till arbetsplatser och bostäder.
Inom IT/telekom ligger det egentliga klustret sannolikt ohotat i Kista för en lång tid framöver. Många
stora och små arbetsställen är spridda i hela regionen.
Det är inte osannolikt att även de andra kärnorna kom-
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Andel av arbetsställen i länets fem starka kluster som är
lokaliserade i övriga länet, procent.
Källa: RTK arbetsmaterial Kluster och Kärnor.

mer att få en betydande andel av dessa arbetsställen
på sikt.
Inom klustret Resor, transport- och affärstjänster
finns ett flertal arbetsställen långt utanför regioncentrum. Det gäller både produktionen av transporttjänster och verksamheter inriktade på resor. Lokaliseringen av den senare typen av tjänster följer som nämnts
sannolikt i hög grad bebyggelsen. Produktionen av
transporttjänster andra än landsvägstransporter har
en koppling till infrastrukturen. Södertäljes strategiska läge ur transportsynpunkt återspeglas också i en
hög andel företag inom dessa verksamheter. Här finns
sannolikt utrymme för ytterligare expansion.
Medicinklustret i den begränsade bemärkelse som
använts här är till stora delar lokaliserad i övriga länet. En icke obetydlig del återfinns också i kärnorna.
Läkemedelsindustrins framtida lokalisering bestäms
sannolikt i hög grad av de stora, nu befintliga, enheternas utveckling. Av kärnorna är det med andra ord
främst Södertälje som berörs. För den medicinsk tekniska verksamheten är lokaliseringsmönstret mera utspritt. Här uppvisar också flera kärnor en hög specialiseringsgrad, exempelvis Täby centrum och Barkarby. Sannolikt finns utrymme för ytterligare expansion
inom detta område.
Kärnorna kan komma att konkurrera med den
glesare delen av storstadsområdet om arbetsplatslokaliseringar. Idag är en betydande andel
av arbetsplatserna i de fem klustren lokaliserade
i övriga länet.
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Forskning och utveckling
Södertörns högskola
Södertörns högskola bedriver forskning inom humaniora, samhälls-, natur-, och utbildningsvetenskap.
Under 2002 fick Södertörns högskola nära 200 miljoner kronor i forskningsanslag från staten, landstinget
och en rad andra privata och offentliga forskningsfinansiärer. Över hälften kom från den statliga Östersjöstiftelsen och är avsedd för den forskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa som
byggts upp på högskolan sedan starten 1996.

Novum forskningspark
1985 grundades Novum, Sveriges första biomedicinska forskningspark som erbjuder entreprenörer
och forskare stöd i patentfrågor, affärsplanering och
juridiska frågor samtidigt som man hjälper till med finansiering och marknadsföring av lovande projekt.
Karolinska Institutet har lokaliserat flera institutioner
och medicinska centrum i Flemingsberg. Tre forsk-

ningsföretag har hittills börsnoterats under sin tid i
Novum. Fyra internationella läkemedels- och medicintekniska koncerner har forskningsverksamhet här.

IT-Universitetet
IT-universitetet i Kista har en internationellt stark
forskning. Här bedrivs forskning på de flesta IT-relaterade områden från kiselatomer, halvledarkomponenter till Internet och maskin-människa-interaktion.
I nära anslutning till IT- universitetet i Kista finns
Electrumstiftelsen, som kommer att driva verksamhet
för att stödja nystartade företag som del i utvecklingen av Kista Science City. Kista Innovation & Growth
är ett nytt stödsystem för nya företag. Nystartade
entreprenörer får tillgång till kuvösverksamhet, mentorer, så kallad såddfinansiering och deltagande i affärsplantävlingen Venture Cup. En viktig del i projektet är Kista Business Lab där studenter och forskare
vid IT-universitetet erbjuds stöd för att testa om deras
idéer kan omvandlas till produkter och företag. Bakom Kista Business Lab står KTH, Stockholms Universitet och Teknikbrostiftelsen.

Handel

Utställningar
mässor

Kultur

Högre
utbildning

FoU

Nöje, sport

Regional
institution

BarkarbyJakobsberg

Ca 3 000
Mkr/år

Nej

Järfälla kyrka

Nej

Nej

Nej

Nej

KistaSollentunaHäggvik

Ca 1 500
Mkr/år
Utbyggnad
pågår

SollentunaMässan

Kyrkor

IT-universitet
ca 3 000
studenter

IT/Telekom

Stor biograf
Idrott och
sport

Nej

Flemingsberg

Saknas

Nej

Bibliotek

Södertörns
Högskola
ca 10 000
studenter

Novum, KI,
flera forskningscentrum inom
biovetenskaper

Nej

Fängelse
Polishus
Universitetssjukhus

Södertälje

< 500
Mkr/år

Nej

Torekällsparken
Teater Oktober
Stadskärna
från 1100-talet

Campus Telge
ca 1 800
studenter

Scania
AstraZeneca

Tom Tit
Scaniarinken
Sydpoolen

Akutsjukhus
Fängelse
Polishus

Kungens
kurvaSkärholmen

Ca 3 000
Mkr/år

Nej

Nej

Nej

Nej

Heron City

Nej

Täby centrumArninge

Ca 2 500
Mkr/år

Nej

Rik kulturhistoria

Nej

Nej

Täby Galopp

Nej

Haninge
centrum

Ca 1 500
Mkr/år

Nej

Haninge
Kulturhus

KTH, Södertörns högskola
ca 1 200
studenter

Nej

Nej

Nej

De yttre kärnornas innehåll idag.
Källa: RTK PM 7:2003.
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Produktutveckling i Södertälje
Södertälje har en allt starkare roll i det i Mälardalen
framväxande forsknings- och företagsklustret för
medicin, sjukvårdsteknik och bioteknik. Detta i kombination med högteknologisk verkstadsindustri och
förädling av livsmedel ger näringslivet dess profil.
Både AstraZeneca och Scania bedriver kvalificerad
forskning i Södertälje.

Arbetsmarknadsomland

Varor/tjänster

Mötesplatser

Leva och verka

Demokrati

Identifikation

(definierat som område med
kortast restid till kärnan)

BarkarbyJakobsberg

Många i omlandet
Få högutbildade
Många födda utanför EU
Otydlig profil

Omfattande
handel

Få mötesplatser
Fysiska barriärer
Låg sammanhållning
i kärnan
Svag stadskänsla

Måttlig attraktivitet för
boende
Dåligt utbud av
rekreation och nöjen
Högre utbildning saknas

En enda kommun
Kommuncentrum

Otydligt namn
Fysisk symbol
saknas
Känd handelsplats

KistaSollentunaHäggvik

Stort omland
För få högutbildade
Hög andel födda
utanför EU
Dålig matchning mellan
kompetenskrav och
boendes utbildning
IT/telekom

God tillgång till
handel och service
Underförsörjd på
företagsnära
tjänster

För få mötesplatser
Fysiska barriärer
Svag stadskänsla

Internationellt känd krog
Många arbetar i kultur-,
nöjes- och restaurangbranscher
Utbyggt centrum
Högre utbildning finns

Tre olika
kommuner 
stadsdelsnämnd
respektive
kommuncentrum

Otydligt namn
Kista Tower blir
landmärke
Sollentunamässan är
välkänd

Flemingsberg

Liten befolkning i
omlandet
Etableringar kan dröja
För få högutbildade
Låga löner
Tydlig profil

Underförsörjd

Gles struktur

Nära utbildning och vård Största delen i
Bristande attraktivitet för en kommun,
ej kommuncentrum
boende
Få jobb i kultur-, nöjesoch restaurangbranscher

Namnet stämmer
Värdeladdning
tveksam

Södertälje

Liten befolkning
Låg andel högutbildade
Industri dominerar
Saknar kompetensprofil
Låga inkomster

Handel och
företagsnära
tjänster underrepresenterade
Klent underlag för
högkvalificerad
handel

Svag koppling
mellan centrum och
arbetsområden
Historisk stadskärna

Genomsnittlig attraktivitet för boende jämfört
med andra kärnor
Många arbetar i kultur-,
nöjes- och restaurangbranscher
Högre utbildning finns

En enda kommun
Kommuncentrum

Namnet täcker
ett större område
Vilka värden vill
man förknippa
namnet med?

Kungens kurvaSkärholmen

Bra befolkningsunderlag
i omlandet
Få högutbildade
Låg inkomstnivå
Låg andel födda
utanför EU
Handel dominerar

Mycket god tillgång
till handel och
service

För få bostäder
För få mötesplatser
Fysiska barriärer
Låg sammanhållning
inom kärnan
Svag stadskänsla

Många arbetar i kultur-,
nöjes- och restaurangbranscher
Högre utbildning saknas

Två delar i två
skilda kommuner
Stadsdelsnämnd

Saknar gemensamt namn och
symbol
Känd handelsplats

Täby centrumArninge

Stor befolkning
Hög andel högutbildade
Låga löner
Övervikt offentliga jobb
Otydlig profil

Få jobb i företagsnära tjänster
God tillgång till
handel och service

För få mötesplatser
Fysiska barriärer
Låg sammanhållning
inom kärnan
Svag stadskänsla

Högre utbildning saknas
Attraktivt boende

En enda kommun
Kommuncentrum

Saknar gemensamt namn

Haninge
centrum

Liten folkmängd
Låg andel högutbildade
Otydlig profil

Bra utbud av
handel och service

Gles struktur
Få mötesplatser
Fysiska barriärer
Svag sammanhållning
i kärnan
Svag stadskänsla

En enda kommun
Högre utbildning finns
Kommuncentrum
Låga bostadspriser
Få jobb i kultur-, nöjesoch restaurangbranscher

Sammanfattande diagnos av sociala funktioner i de yttre kärnorna.
Källa: RTK PM 7:2003.

Namnet omfattar
inte hela kärnan
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Stockholmsregionens framtida kärnstruktur

KistaSollentunaHäggvik
Täby centrumArninge
BarkarbyJakobsberg

Centrala
regionkärnan

Kungens kurvaSkärholmen

Flemingsberg
Haninge
centrum

Södertälje

Regional kärna
Delregional kärna

RUFS intentioner
Regionala kärnor
Ett av målen i RUFS 2001 är att Stockholmsregionen
ska utvecklas till att bli flerkärnig. På så sätt skapas
attraktiva tillväxtområden och tillgängligheten ökar
till arbetsplatser, utbildning, service och kulturutbud i
regionens olika delar. Strävan är att dels göra regionens centrum större, dels stärka utvecklingen i yttre
regionala kärnor för att motverka en fortsatt utspridning i ytterområdet.

Centrala regionkärnan
Regioncentrum sträcker sig utanför innerstadens
gränser och omfattar större delen av Solna, Sundbybergs södra del, Nackas västra delar, Globenområdet,

0

10 km

Årsta, Liljeholmen och de östra delarna av Västerleds
församling. Planen anger inte några särskilda inriktningsmål för centrala regionkärnan.

Yttre regionala kärnor
Enligt RUFS ska utveckling i sju yttre regionala kärnor
stimuleras. Av dessa definieras Kista-SollentunaHäggvik, Barkarby-Jakobsberg samt Flemingsberg
som regionala kärnor. Täby centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Haninge centrum samt Södertälje definieras som delregionala kärnor. En stor del av
tillväxten i olika regiondelar, bostäder och särskilt arbetsplatser, ska koncentreras till regiondelens kärnor
som med det planerade transportsystemet får en avsevärt högre tillgänglighet och ett kraftigt växande omland.
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Utsnitt ur RUFS 2001 Plankarta med bebyggelsestruktur, trafikstruktur och grönstruktur år 2030

Stockholmsregionens framtida
transportsystem
Trafiksystemet i RUFS år 2030 är uppbyggt för att
stödja en flerkärnig struktur och medge förflyttningar
i flera olika relationer:
 radiellt mellan respektive yttre kärna och regioncentrum,
 inom, genom och runt regionens centrum,
 mellan de yttre kärnorna,

 mellan de nordliga och de sydliga regiondelarna
liksom mellan de östliga och de västliga regiondelarna,
 mellan regionen och andra delar av landet och internationellt.
RUFS innehåller en stor mängd utbyggnadsobjekt i
både väg- och spårsystemen. De är definierade på karta och tidpunkten för deras genomförande anges i planen.
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Stegvis utveckling av
transportsystemet
Stockholmsberedningens långsiktiga
strategi
Genomförande av investeringar och andra åtgärder i
Stockholmsområdets och Mälarregionens trafiksystem har varit föremål för särskilt stor politisk uppmärksamhet under lång tid. Sedan en tid pågår beredning av beslutsförslag inom en nationellt tillsatt parlamentarisk kommitté  Stockholmsberedningen. Stockholmsberedningen har publicerat flera delbetänkanden. Beredningen behandlar också finansiering av de
åtgärder som ingår i strategin samt förslag till hur
flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälarregionen kan
tillgodoses vid befintliga flygplatser. Beredningen
ska också utreda trängselavgifter i trafiken. Arbetet
ska avslutas 31 december 2003.
RUFS framtidsbild av transportsystemet bekräftas
i Stockholmsberedningens strategi. Den ger i sin tur
underlag för beslut i regering och riksdag liksom i
kommuner och landsting. Beredningens förslag motiveras främst av att åtgärderna behövs för att avhjälpa
trängsel-, miljö- och trafiksäkerhetsproblem, förbättra tillgängligheten, hålla ihop regionen och skapa fler
etableringsplatser samt förstärka kollektivtrafiken.
Insatser som bedömts kunna ge långsiktigt positiva
strukturella effekter i Stockholmsregionen är sådana
som ökar tillgängligheten över Saltsjö-Mälarsnittet
och som förbättrar tillgängligheten till regionkärnan
och yttre kärnor. Insatser som långsiktigt medverkar
till att förbättra tillgängligheten och stödja en fortsatt
positiv utveckling i övriga delar av Mälardalen är
dels sådana som förbättrar kontakten mellan Stockholm och övriga Mälardalen, dels sådana som knyter
samman orterna i Mälardalen med varandra och övriga landet. Beredningen har i första hand behandlat
och lämnat förslag till åtgärder som syftar till att förbättra kontakten mellan Stockholm och övriga Mälardalen.
Den långsiktiga strategin innebär att inom en trettioårsperiod bör stråken mellan Örebro och Stockholm på båda sidor om Mälaren vara utbyggda till
fullgod standard med dubbelspår på järnvägen och
fyrfältsvägar/motorvägar som medger snabba och
säkra resor. Kopplingar och tvärförbindelser ska finnas för att säkra tillgängligheten mellan de större orterna på både norra och södra sidan om Mälaren.

Beredningen har rangordnat sina förslag efter angelägenhetsgrad och med hänsyn till genomförandetid.
Bland föreslagna åtgärder för planeringsperioden
20042015 ingår en pendeltågstunnel under Stockholms innerstad (Citybanan), utbyggnad till fyra spår
mellan Tomteboda och Kallhäll samt infrastrukturinvesteringar för gods- och persontrafik i anslutning till
Arlanda flygplats. Beredningen föreslår även utbyggnader, upprustning och förnyelse av kollektivtrafiken
i Stockholmsområdet. Bland prioriterade väginvesteringar ingår utbyggnad av en fullständig Yttre tvärled,
Norra länken, utbyggnad till sex körfält på de större
infarterna samt utbyggnad av en östlig länk i Ringen
runt Stockholms innerstad.
För att underlätta tillgängligheten mellan Stockholm och andra orter i Mälardalen bedömer beredningen att de sammanbindande stråken i väg- och
bannätet behöver förbättras. Under planeringsperioden förordas vissa utbyggnader av väg- och bannätet i
Mälardalen.

Investeringsplaner för perioden
2004 till 2015
Stockholmsberedningens strategi har lagts till grund
för fortsatt arbete inom trafikverken, hos kollektivtrafikhuvudmännen och i kommunerna i den nu pågående investeringsplaneringen för transportinfrastruktur.
Redovisade förslag till transportinvesteringar i
Stockholm-Mälarregionen som ingår i den nationella
väghållningsplanen och den nationella banhållningsplanen samt i länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län rymmer bland annat följande åtgärder:
 utbyggnad av Citybanan samt förbättrad trafikering och förnyelse av hela pendeltågssystemet genom ökad kapacitet på Mälarbanan och Ostkustbanan i delarna närmast Stockholms centrum, bidrag till inköp av nya pendeltågsvagnar, anpassning av pendeltågens plattformar och anläggande
av ny pendeltågsdepå, dubbelspår till Södertälje
centrum och partiella dubbelspår till Nynäshamn,
 fortsatt utbyggnad av ett system för transportinformatik,
 infartsparkeringar,
 utbyggnader för stombusstrafik i innerstaden och i
länet,
 nytt biljettsystem för SL,
 regionaltåg som endast stannar på större stationer
med goda bytesmöjligheter samt tätare trafik,
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Föreslagna utbyggnader i kollektivtrafiksystemet i
Stockholms län och järnvägsnätet i Mälardalen.

Norrköping

0
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Föreslagna utbyggnader i vägtrafiksystemet i Stockholms län
och i Mälardalen.

Källa: Stockholmsberedningen Långsiktig utvecklingsstrategi för
transportsystemet i Stockholm Mälardalsregionen (SOU 2002:11).

samordnade taxor och tidtabeller i regionaltågstrafiken samt höjd kapacitet på Svealandsbanan
söder om Mälaren,
 utbyggnad av Norrortsleden och Södertörnsleden
samt en ny väg mot Nynäshamn (ÄlgvikenFors),
 utbyggnad av Norra Länken,

 förbättring på vissa vägavsnitt inklusive E18 EnköpingVästerås,
 tvärspårväg AlvikSolna centrum,
 tvärspårväg Hammarby sjöstadSlussen samt integration av Saltsjöbanan.
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Järnvägsnätet i Mälardalen och genom centrala Stockholm ska utvecklas under de närmaste tio åren. Stationerna Stockholm
Väst och Stockholm Nord ingår inte i aktuella investeringsplaner för perioden 2004 till 2015 men de ingår i RUFS 2001.
Källa: RTK rapport 1:2002
Väg- och spårförbindelser år 2000 samt tillkommande 2030 enligt RUFS 2001
Kärna

Övergripande
vägförbindelser

Kollektivtrafik på spår
Internationellt Nationellt

Storregionalt Mälardalen

Inomregionalt

Barkarby-Jakobsberg

E18
Yttre tvärleden


Fjärrtåg


Regionaltåg

Pendeltåg
T-bana eller spårväg i tvärled

Kista-Sollentuna-Häggvik

E4
Yttre tvärleden, E18


Fjärrtåg. Regionaltåg
och pendeltåg till Arlanda


Regionaltåg

T-bana, pendeltåg
Tvärbana

Flemingsberg

Lv 226
Yttre tvärleden

Fjärrtåg. Regionaltåg
till Arlanda
Pendeltåg till Arlanda

Regionaltåg

Pendeltåg
Tvärspårväg

Södertälje

E4, E20

Fjärrtåg. Regionaltåg
till Arlanda
Pendeltåg till Arlanda

Regionaltåg Södertälje
Syd

Pendeltåg

Kungens kurva-Skärholmen

E4/E20
Yttre tvärleden





T-bana
Tvärspårväg

Täby centrum-Arninge

E18
Yttre tvärleden





Roslagsbanan
Roslagsbanan, pendeltåg,
tvärspårväg

Haninge centrum

Rv 73
Yttre tvärleden


Pendeltåg till Arlanda



Pendeltåg

Centrala regionkärnan

E4/E20, E18, Rv 73,
Lv 226, Lv 222
Ringen

Arlandabanan, Fjärrtåg

Regionaltåg

Tvärbana, t-bana, pendeltåg
Tvärbanan utbyggd, t-banan
utbyggd, Citybanan

Kärnornas lägesförutsättningar i transportsystemet 2000 och 2030 enligt RUFS 2001.
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Framtida lägesförutsättningar i transportsystemet
Nya knutpunkter i vägnätet

norna har avsiktligt lokaliserats i närheten av dessa
skärningspunkter. I flera fall sammanfaller skärningspunkten i det överordnade vägnätet också med lägen
för fjärrtågsstationer.

De yttre regionala kärnornas tillgänglighet är starkt
betingad av transportsystemets struktur. Planerade
vägutbyggnader kommer att öka tillgängligheten i
skärningspunkterna mellan de radiella och de tangentiella lederna i det överordnade vägtrafiknätet. Kär-

De yttre kärnornas höga tillgänglighet i vägnätet kommer att ge dem en betydelsefull konkurrensfördel i förhållande till den centrala regionkärnan.
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De regionala kärnornas läge i förhållande till dagens Europavägnät. Södra
Länken håller på att byggas.

Aktuellt förslag till Nationell Väghållningsplan till år 2015 innebär att Norra
Länken, Norrortsleden och Södertörnsleden ska byggas ut. Det kommer att
förbättra lägesförutsättningarna i flera
av de yttre regionala kärnorna.

Spårtrafiken blir strategisk
I Stockholmsområdet liksom i andra storstäder finns
ett tydligt samband mellan fastighetsvärden och tillgänglighet i det spårbundna trafiksystemet. Motsvarande samband är inte lika tydligt för vägnätet. Vägnätets ekonomiska tillgänglighetslandskap är inte lika
stabilt som spårsystemets. Spår och stationer förutsätter stora investeringar. De kan inte ändras från tid till
annnan. Stationerna skapar ett varaktigt befolkningsunderlag för olika verksamheter. Spårtrafik innebär
att en stor mängd resenärer anländer till en viss plats
samtidigt. Till större knutpunkter kommer många re-

Stockholm
Syd

E20

Rv 73

De yttre regionala kärnorna ligger där
radiella och tangentiella trafikleder
kommer att mötas enligt RUFS. De flesta
yttre kärnorna ligger också intill befintliga eller planerade stationer i järnvägsnätet.

senärer ofta. Platsen är tydligt uppfattbar och dess
läge förändras inte över tiden. Det område som nås till
fots från knutpunkten får ett centralt läge. Ju fler förbindelser som knutpunkten erbjuder desto mer centralt blir området intill knutpunkten.
Inom Stockholmsregionen är tillgängligheten med
spårtrafik allra störst i delar av den centrala regionkärnan. De mest tillgängliga lägena finns inom gångavstånd från Centralen. RUFS innebär att flera av de
yttre kärnorna kommer att kunna få en lika hög tillgänglighet med kollektivtrafik i länet som den centrala regionkärnan har idag.
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RUFS innebär att skillnaderna i tillgängligheten
med kollektivtrafik till den centrala regionkärnan och de yttre regionala kärnorna kommer att
minska betydligt.

Direkta spårförbindelser
till regionala målpunkter
Internationellt

Uppsala

Nationellt
Mälardalen

J

S

Tvärförbindelse

J

Radiell förbindelse
till regioncentrum

Arlanda
J
Kista-SollentunaHäggvik
S
BarkarbyJakobsberg
J S

J S
Täby centrumArninge

S

Södertälje

J

J S
Flemingsberg

Kärnorna längs nord-sydaxeln: Kista-SollentunaHäggvik, Flemingsberg och Södertälje samt Stockholms Central kommer att kunna få direkt, snabb och
frekvent tågtrafik till såväl Linköping, Göteborg,
Malmö-Lund, Umeå som många andra regionala centrum och universitetsorter i Sverige och även utomlands. I Barkarby-Jakobsberg kommer man att kunna
få fjärrtågsförbindelser västerut exempelvis mot Västerås, Örebro, Karlstad, Göteborg och Oslo.
Alla regionala kärnor kommer inte att kunna få direkt tågtrafik utan byte till Arlanda. Varken BarkarbyJakobsberg, eller Kungens kurva-Skärholmen och
sannolikt inte heller Täby centrum-Arninge får sådana förbindelser under de kommande decennierna.
Haninge centrum kan få det om trafikeringen på Nynäsbanan kombineras med trafik på banor via Arlanda.

Tågtrafiken i Mälardalen

Centrala
regionkärnan
J

Kungens kurvaSkärholmen
S

Nationella och internationella
tågförbindelser

J
Haninge
centrum

Kärnor som har, eller planeras få, direktförbindelser med
spårtrafik till regionala målpunkter av olika slag. Kärnorna
längs Nord-Sydaxeln kommer att kunna få det bästa
serviceutbudet.

Resmöjligheterna mellan städerna i Mälardalen kommer att öka när Citybanan och andra baninvesteringar
genomförts och när kapacieteten och samordningen i
regionaltågssystemet förstärkts. Många målpunkter
inom gångavstånd från regionaltågsstationer i såväl
Stockholmsregionen som i andra delar av Mälardalen
blir lättare åtkomliga för många människor.
Av Stockholmsregionens yttre regionala kärnor
kommer det att bli lättare att resa mellan BarkarbyJakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg och Södertälje samt städer och tätorter som ligger längre ut i Mälardalen. Varken Täby centrum-Arninge eller Kungens kurva-Skärholmen kommer dock
att få regionaltågsstationer. Haninge centrum skulle
kunna få regionaltågsstation, förutsatt att trafiken på
Nynäsbanan integreras i regionaltågssystemet.
Inom Mälardalen kommer flera städer att få utvecklad regionaltågstrafik i kombination med nationella förbindelser. Hittills bedöms Västerås, Örebro,
Hallsberg, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Nyköping få tillgång till det mest differentierade utbudet av
tågförbindelser näst efter Stockholm, Uppsala, Arlanda, Kista-Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg Södertälje och Barkarby-Jakobsberg. Ytterligare många
andra stationer i Mälardalen kommer att trafikeras
med regionaltåg.
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Framtida stationshierarki i Stockholms- och Mälarregionen.
Källa: RTK rapport 1:2002.

Resmöjligheter inom Stockholmsregionen
Alla regionala kärnor har redan idag radiella väg- och
spårförbindelser till centrala regionkärnan.
Nya tvärförbindelser för vägtrafik i öst-västlig
riktning ingår i investeringsplanerna för kommande
period. Länkarna över Saltsjö-Mälarsnittet väntas
byggas ut först mot slutet av den kommande trettioårsperioden. Tvärförbindelser med spår saknas för
närvarande i alla yttre kärnor. Snabbspårväg eller annan spårbunden trafik planeras förbinda Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg samt Täby
centrum-Arninge. Flemingsberg och Kungens kurvaSkärholmen samt Älvsjö planeras likaså bli förbundna med snabbspårväg.

Regional stombusstrafik planeras förbinda alla regionala kärnor med varandra och med andra regionala
målpunkter. Regionala stombussar förutsätts också
utnyttja planerade leder i vägnätet inklusive Förbifart
Stockholm och Österleden. Det skulle ge nya högklassiga kollektiva förbindelser på tvären mellan de
yttre kärnorna norr och söder om Saltsjö-Mälarsnittet.

Spårförbindelser till kärnornas omland
Radiella spårförbindelser mot centrala regionkärnan
ger en naturlig koppling mellan de regionala kärnorna
och närbelägna områden längs dessa linjer. Förbindelserna i andra riktningar är ofta sämre. Det planerade nätet av regionala stombusslinjer kommer att kunna ge bättre förbindelser inom en inte alltför avlägsen
framtid.
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Den planerade förlängningen av Tvärbanan mellan
Alvik och Kista-Sollentuna-Häggvik kommer att
stärka kontakterna mellan denna kärna och dess omland i sydväst. Nya spårförbindelser på tvären mellan
de yttre kärnorna i norr kommer också att förbinda
kärnorna med sina omland. Omläggningen av Roslagsbanan kommer att stärka tillgängligheten i omlandet runt Täby centrum-Arninge.
Tvärspårväg Syd kommer att förbättra kontakterna mellan Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg samt mellan kärnorna och områden i deras omland.

Inre förbindelser i kärnorna
Lokala förbindelser för gående och cyklande, lokal
biltrafik och busstrafik i kärnornas centrum och deras
närområden, samt i förhållande till kärnornas omland,
behöver utvecklas i alla kärnor. För närvarande studeras sådana möjligheter i bland annat Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Kungens kurvaSkärholmen, Södertälje och i Haninge centrum.

Vägförbindelser
Planerade utbyggnader i vägnätet kommer att öka tillgängligheten för alla de yttre regionala kärnorna inom
Stockholmsregionen. Norrortsleden kommer att förbättra tillgängligheten på ett påtagligt sätt i Täby centrum-Arninge och Kista-Sollentuna-Häggvik. Södertörnsleden kommer att få motsvarande effekter för
Haninge centrum, Flemingsberg och Kungens kurvaSkärholmen.
Nu aktuella investeringsplaner innebär dock inte
några kapacitetsförbättringar i vägnätet över SaltsjöMälarsnittet. Barkarby-Jakobsberg och Kungens kurva-Skärholmen kommer inte att kunna förbindas med
varandra inom det närmaste decenniet eftersom Förbifart Stockholm dröjer. De yttre regionala kärnorna
norr och söder om den centrala regionkärnan kommer
därför huvudsakligen att få repliera på omlandet i respektive regionhalva för sådana relationer som förutsätter vägtransporter.

Kärnor av olika karaktär
Centrum för näringsliv och vetenskap
För att regionala kärnor ska kunna utvecklas till regionala centrum för näringsliv och vetenskap behöver
de ha en hög internationell, nationell och inomregional tillgänglighet i spårtrafiksystemet och i Europavägnätet. Centrumområdet inom bekvämt gångavstånd till stationen kommer att bli mest attraktivt.
Om sådana kärnor ska bli riktigt konkurrenskraftiga etableringsplatser för näringslivet behöver de också kunna fylla viktiga sociala funktioner för dagbefolkningen.

Volymhandel

Hög
tillgänglighet
till Arlanda

Närområde

Näringslivscentrum

Bytespunkt mellan
nationellt och regionalt
spårsystem

Hög tillgänglighet
i Europavägnätet

Hög tillgänglighet i transportsystemet är en
nödvändig men sannolikt inte tillräcklig förutsättning för att yttre kärnor ska kunna bli riktigt
konkurrenskraftiga lokaliseringsalternativ för
företag. Kärnornas centrumområden behöver
också vara tydligt uppfattbara och attraktiva för
enskilda människor.
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Regionala samhällscentrum
För att regionala kärnor ska utvecklas till regionala
samhällscentrum med hög attraktivitet krävs en hög
inomregional tillgänglighet med goda förbindelser
inom kärnan och i förhållande till dess omland. Det är
en avgörande förutsättning för att de ska kunna tillgodose viktiga sociala funktioner för människor som
bor i kärnan och i dess regionala omland.
Det område som ligger inom bekvämt avstånd från
det spårbundna kollektivtrafiksystemets knutpunkt
kommer att bli mest centralt. Centrumområdet avses
på sikt bli omgivet av tät stadsbebyggelse som stärker
marknadsunderlaget för service inklusive kollektivtrafikens tjänster.
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land. För att Flemingsberg ska få motsvarande roll
krävs att fler socialt betydelsefulla delregionala funktioner och handel utvecklas i kärnan. En annan möjlighet är naturligtvis att underlätta kontakterna mellan Flemingsberg och Huddinge centrum.
Goda lägesförutsättningar i väg- och spårtrafiksystemet samt högklassiga och tillförlitliga
direktförbindelser med tåg till andra storstäder
och universitetsorter i Sverige och till Arlanda
är viktiga förutsättningar för att yttre kärnor ska
kunna utvecklas till attraktiva etableringsplatser
för kontaktintensivt näringsliv och som högklassiga vetenskapliga centrum.

Noder i ett nätverk

hpl

Volymhandel

Närområde
Samhällscentrum
med kvalificerad handel

Regional bytespunkt
i spårsystemet

Områden med omfattande och ytkrävande volymhandel och som är lätta att nå från det överordnade vägnätet kan ligga intill eller i den yttre delen av en regional
kärna. De hör dock inte hemma i kärnans högexploaterade centrumdel.

Slutsatser
De regionala kärnornas framtida karaktär kommer att
vara starkt relaterad till deras lägesförutsättningar i
vägnätet och i det spårbundna trafiksystemet samt till
deras roll som samhällscentrum i ett regionalt omland. Alla regionala kärnor utom Flemingsberg har
karaktär av samhällscentrum i ett delregionalt om-

Arlanda
Stockholmsregionens olika kärnor kommer att utvecklas i samspel med varandra och med andra centrum inom och utom landet. Arlanda spelar en alldeles
speciell roll i kärnstrukturen. Flygförbindelserna och
övriga verksamheter vid Arlanda är redan idag betydelsefulla för många internationellt orienterade verksamheter i regionens kärnor. Betydelsen väntas öka.
Flygplatsområdet som sådant har blivit ett stort regionalt arbetsplatsområde. Arlanda har också fått en
hög tillgänglighet i landtransportsystemet som ökat
platsens attraktivitet som mötesplats och servicepunkt. På sikt kan ytterligare tillväxt av arbetsplatser
väntas exempelvis för service och handel, hotell, konferensmöjligheter, utställningar och andra besöksrelaterade verksamheter. Arlandas dagbefolkning kan
bli väl så stor som i många av de nu utpekade yttre regionala kärnorna. Samtidigt krävs markutrymmen för
flygets långsiktiga expansion samt för att säkerställa
utvecklingsmöjligheter för de transport- och logistikrelaterade verksamheter som har nära samband med
flyget. Flyget innebär också restriktioner för annan
markanvändning genom bullerstörningar och andra
miljö- och säkerhetsbetingade villkor.
Internationella exempel visar att en regional policy för den framtida markanvändningen i områden
som ligger i omedelbar anslutning till stora flygplatser kan behövas.
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Ett utökat regionalt engagemang i frågor som
rör flygplatsområdets långsiktiga utveckling och
dess förbindelser med övriga regionala kärnor i
regionen och med de större städerna i Mälardalen kan vara strategiskt. Dessa frågor behöver
studeras ytterligare.

Regioncentrum
Den centrala regionkärnan och olika delområden
inom denna är en annan mycket betydelsefull del i det
framväxande nätverket av kärnor. Den centrala regionkärnan kan väntas bli allt mer specialicerad under
de kommande åren. Dess utbud av tjänster är en betydelsefull resurs för andra verksamheter i regionen.
Centrala regionkärnans framtida roll och
specialisering i nätverket av regionala kärnor,
liksom rollfördelningen mellan olika utvecklingsområden inom den centrala regionkärnan,
behöver studeras ytterligare.

De yttre regionala kärnorna
Flera av de yttre kärnorna liksom vissa städer längre
ut i Mälardalen kan komma att stärka sin roll som centrum för näringsliv och vetenskap. Andra kanske får
en roll som centrum för handel, utbildning och kultur.
Vissa av städerna i Mälardalen kan få en tydligare boendeprofil medan andra kan få ökad betydelse som
arbetsplatskoncentrationer.
Kista-Sollentuna-Häggvik håller redan på att utvecklats till ett näringslivs- och vetenskapscentrum i
norrort  en regional kärna med centrum i nuvarande
Kista arbets- och centrumområde. Snabba direktförbindelser på järnväg till Arlanda och centrala regionkärnan samt till Uppsala och andra större städer genom stopp för regionaltåg kan sannolikt tillkomma
inom de närmaste åren. Pendeltågsstation och tunnelbana finns. En ny stombusslinje har nyligen etablerats. Barkarby-Jakobsberg och Täby centrum-Arninge kommer på sikt att kopplas till Kista med spårförbindelser. RUFS innehåller både spårreservat och
tvärförbindelser i vägnätet. För närvarande planeras
förbättrade gång- och cykelförbindelser inom Kista
och mellan Kista och dess grannområden inklusive
Tensta Rinkeby samt områden i Sollentuna, Sundbyberg och Järfälla.

Barkarby-Jakobsberg och Täby centrum-Arninge
utgör redan idag regionala centrum i var sin regiondel
 regionala kärnor med boendepräglade omland nära
kusten och Mälaren. I båda kärnorna finns omfattande
handel. Täby centrum-Arninges spårförbindelser till
omlandet och till den centrala regionkärnan ska förbättras enligt RUFS och Stockholmsberedningen
men investeringarna ingår inte i de nu aktuella förslagen till investeringsplaner för de kommande åren.
Barkarby-Jakobsberg får förbättrad tillgänglighet i
Mälardalen när station Stockholm Väst byggs ut och
kapaciteten på banorna in mot centrala regionkärnan
stärks. I anslutning till båda kärnorna finns områden
för volymhandel som på sikt kan förtätas och integreras i respektive kärna. Nya vägförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet skulle vidga kärnornas omland, särskilt för Barkarby-Jakobsberg.
Flemingsberg håller på att utvecklas som högskoleort och vetenskapscentrum i söderort  en regional
kärna med centrum i nuvarande Flemingsbergs högskole- och institutionsområde. Flemingsbergs sociala
funktioner behöver stärkas. Kärnan har redan idag
snabba och direkta tågförbindelser till centrala regionkärnan och Arlanda samt till Södertälje, Uppsala
och andra större städer i södra och norra Sverige och i
Mälardalen genom järnvägsstationen Stockholm Syd
Flemingsberg. Trafiken kommer att förtätas när Citybanan byggs ut. Haninge centrum och Kungens kurva-Skärholmen behöver kopplas till Flemingsberg
med högklassiga inomregionala kollektivtrafikförbindelser. Kopplingarna till omlandet, exempelvis till
Hallunda, Alby, Norsborg och Fittja6 samt till närbelägna områden i södra Huddinge7, som idag huvudsakligen sker med buss, det planerade framtida Riksstensområdet (tidigare Tullinge flygplats) samt Tullinge villastad behöver förbättras. De lokala kontakterna inom kärnan behöver också utvecklas.
Södertälje är redan idag ett betydelsefullt industriellt centrum och ett tydligt samhällscentrum med
gammal stadskärna. Staden har lika hög tillgång till
direkta och snabba järnvägsförbindelser som Flemingsberg. Södertälje håller på att utveckla sitt utbud
av högskoleutbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamheter.
Haninge centrum och Kungens kurva-Skärholmen har tydliga regionala funktioner inom var sin del av
det södra förortsområdet och på Södertörn. De utgör
regionala centrum med kvalificerat handels- och serviceutbud i ett boendepräglat omland. Haninge cent6
7

Buss 172, 15 min trafik dagtid, 30 min kvällstid och helger.
Buss 704, 30 min trafik dagtid, buss 742, 30 min dagtid.
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rums förbindelser med centrala regionkärnan kommer att förbättras när Citybanan byggs ut. Kärnan kan
i prinicp få direktförbindelser till Arlanda och till städer i Mälardalen. Tvärpårväg syd skulle ge Kungens
kurva-Skärholmen en bättre koppling till pendeltågssystemet i Älvsjö och till Flemingsberg men banan
ingår inte i nu aktuella investeringsplaner. Nya vägförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet kommer att
vidga kärnans omland betydligt. Båda kärnornas
kopplingar till Flemingsberg och till sitt regionala
omland och i närområdet behöver förbättras.
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Ökad specialisering och tydlig profilering av de
olika kärnorna kan leda till att de utvecklar
kompletterande roller i förhållande till varandra. Det blir viktigt att stärka kärnornas centralitet och att underlätta samspelet inom nätverket
av kärnor.
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Utblick mot Mälardalen
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Mälardalens städer, storlek och befolkningsutveckling 19902000.

Under de allra senaste åren har befolkningen börjat växa i flera städer, exempelvis i Eskilstuna.
Källa: RTK rapport 1:2002.

Gamla städer

Flera av Mälardalens städer är betydelsefulla centrum
för industri, administration, högre utbildning, handel
och kulturverksamheter. Många har medeltida anor
och är lokaliserade intill Mälaren eller Östersjön. Där
finns många attraktiva boendemiljöer, levande stadscentrum och en utvecklad social miljö.
Med förbättrade kommunikationer har sambandet
och utbytet mellan olika städer i Mälardalen och i förhållande till Stockholm ökat. Det finns en stor potential för ökad specialicering och ett mer intensifierat
utbyte8.

Uppsala
Enköping
Nyköping
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Linköping
Norrköping
Örebro
Västerås
Gävle

Dessa frågor utvecklas i RTK rapport 2:2003.

Sysselsatta
år 1997

124 036
19 147
27 164
21 329
57 867
12 010
94 248
82 744
95 354
102 548
67 856

66 065
9 462
15 012
11 609
32 123
6 527
53 486
45 910
46 613
53 449
38 508

Boende och förvärvsarbetande i Mälardalens större städer.
Källa: SCB.

8

Folkmängd
år 2000
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Kunskapen om de ekonomiska drivkrafter som påverkar samspelet inom flerkärniga stadssystem i en så
jämförelsevis gles och utbredd stadsregion som Mälardalen behöver fördjupas.

viktig del av förklaringen. Den naturliga befolkningstillväxten  genom födelseöverskott  är ytterst begränsad med tre tydliga undantag: Uppsala där födelseöverskottet står för nästan hälften av befolkningsökningen, samt för Stockholm och Linköping med
motsvarande en dryg tredjedel, respektive en knapp
fjärdedel. Eskilstuna, Norrköping och Nyköping har
förhållandevis höga födelseunderskott.
Både avstånd och tillgänglighet till Stockholm har
betydelse för de förändrade boendemönstren. I takt
med ökade priser för boende söker sig också Stockholmare allt längre ut i regionen. Många dagspendlar
till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Allt fler
väljer en arbetsplats på boendeortens lokala arbetsmarknad eller i någon närliggande stad.

Utvecklingstendenser
Ökad inflyttning i städer
utanför Stockholm
Den största befolkningstillväxten utanför Stockholm
under de senaste åren har skett i närliggande städer
som Enköping, Strängnäs, Uppsala och Västerås.
Viktiga orsaker har varit:
- bättre förbindelser till Stockholm som i Eskilstuna
och Strängnäs,
- en självständig stad med stark dragningskraft
inom den egna regionen som i Västerås.
Flera kommuner och tätorter runt de större städerna i
regionen visar likaså ett trendbrott i sin befolkningsutveckling. Utvecklingen vänder från minskning till
befolkningsökning. Positivt flyttningsöverskott är en

Den ökade inflyttningen till städerna i omgivningen har lett till en markant ökning av bostadspriserna. Bostadsbristen och prisstegringen börjar bli problematisk även i städer utanför
Stockholm. Studentbostadsfrågan är svårlöst i
universitetsorterna.

Antal
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0
-200
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Flyttning och födelseöverskott  inverkan på befolkningsutvecklingen år 2001.
Källa: RTK PM 15:2002.
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Procent
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Kommunens självförsörjandegrad  förvärvsarbetande dagbefolkning i relation till nattbefolkning,
dvs. hur stor andel av de boende i kommunen utgör av sin egna arbetsmarknad.
Källa: RTK PM 15:2002.

Bostads- eller arbetsorter
Stockholm är en unik arbetsplatsnod med en betydande daglig nettoinpendling som gör att kommunen
växer med cirka 40 procent under dagen. I det urbana systemet kan man generaliserat tala om olika grader av arbetsnoder kontra boendenoder eller i mer
vardagliga termer bostadsorter och arbetsorter.
Städerna närmast Stockholm har jämförelsevis få
arbetsplatser i relation till antalet boende, men detta
kompenseras genom goda kommunikationer till större arbetsmarknader i omgivningen, i synnerhet Stockholm. Städerna som ligger längre från Stockholm som
Linköping, Örebro, Västerås och Gävle utgör också
tydligare noder inom sina respektive arbetsmarknader.
Enköping och Strängnäs, som bägge ligger inom
Stockholms lokala arbetsmarknad, har gått åt olika
håll sedan 1997. Strängnäs har stärkt sin roll som arbetsort medan Enköping verkar bli en tydligare bostadsort.
Med bättre kommunikationer kan allt fler orter
samverka med Stockholmsregionens arbetsmarknad.
I Västerås har exempelvis pendlingstider under en
timme underlättat framväxten av en arbetsmarknad
som blir allt mer integrerad med Stockholms. Högre
lönenivå är en grundläggande drivkraft som motiverar Västeråsbor och andra att pendla till Stockholm.
Utveckling av näringsliv och verksamheter i yttre
regionala kärnor inom Stockholmsområdet i kombi-

nation med utvecklad regionaltågstrafik kommer att
bredda arbetsmarknaden för befolkningen som bor
längre ut i Mälardalen. Det kommer också att underlätta näringslivets arbetskraftsrekrytering och stärka
befolkningsunderlaget för handel, kultur och tjänsteutbud i kärnorna.
Strukturförändringarna driver på utbytet mellan
städerna. Många flyttar till omgivande städer
men arbetar i Stockholm. Stora varsel och
nedläggningar leder till att fler får pendla till
andra städer med bättre arbetsmarknad. Utveckling av yttre regionala kärnor bidrar till utbytet
inom den vidgade regionen.

Fler högskoleorter
Under 1990-talet har en betydande utbyggnad skett
inom den högre utbildningen och forskningen. Vid sidan om de mer etablerade lärosätena i Stockholm,
Uppsala och Linköping har Örebro fått universitetsstatus. De regionala högskolorna har expanderat som
Mälardalens Högskola i Västerås och Eskilstuna,
Högskolan i Gävle samt Södertörns Högskola. Flera
av dem samverkar med varandra, exempelvis samverkar högskolan i Gävle och KTH om civilingenjörsutbildning. Forskningen håller på att byggas upp vid
flera högskolor inklusive Mälardalens och Södertörns högskolor.
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Högskolor och universitet i Stockholm och näraliggande städer vårterminen 2000.
Källa: RTK rapport 1:2002.

Flera av de mer specialinriktade högskolorna som ligger i Stockholm har ett mer nationellt upptagningsområde, som exempelvis Musikhögskolan, Dramatiska Institutet och Konsthögskolan. De lärosäten med
högst andel lokalt rekryterade från den egna kommunen är dels de största universiteten Stockholms och
Uppsala universitet beroende på sina stora befolkningsunderlag, dels de regionala högskolorna i Eskilstuna, Västerås och Gävle.
Det finns ett tydligt utbyte mellan städerna som
både beror på studenternas efterfrågan i relation till de olika högskolornas profil och på var
studenterna tas in.

Regionens tio största
utbildningssäten

Antal helårsstudenter 2001

Stockholms Universitet

22 600

Uppsala Universitet

19 000

Linköping Universitet

16 500

Tekniska Högskolan KTH

10 600

Örebro Universitet

8 300

Mälardalens Högskola

7 900

Högskolan i Gävle

6 000

Södertörns Högskola

5 700

Lärarhögskolan i Stockholm

4 500

Karolinska Institutet

4 600

Antal helårsstudenter vid större lärosäten.
Källa: RTK PM 15:2002 .
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Utbytes- och
kontaktmönster
Självständighet och ömsesidighet
Utbudet av offentliga- och kommersiella tjänster för
privatpersoner är ofta väl tillgodosett på en basal nivå
i de omgivande städerna. Mer avancerade och specialiserade tjänster som saknas i den egna staden kan i
vissa fall återfinnas i någon av de omgivande städerna, men utbudet är ofta likvärdigt. För mer avancerade offentliga och kommersiella tjänster spelar Stockholm en viktig roll. Det gäller exempelvis kulturaktiviteter.
På arbetsmarknaden finns inslag av såväl självständighet och ömsesidighet som Stockholmsdominans. Fortfarande arbetar en stor del av befolkningen i
den egna staden.
Stockholms storlek innebär att bredden av tjänstenäringar är stor. Detta spelar en stor roll för verksamheters produktionsförutsättningar. I de omgivande städerna är bredden av tjänstenäringar mer begränsad. Verksamheter i de omgivande städerna måste
ibland köpa in mer avancerade tjänster från leverantörer i andra städer, i många fall Stockholm. I Stockholm finns också många och olika myndigheter,
intresseorganisationer och andra aktörer som verksamheter i omgivande städer kan behöva hålla
kontakt med.
Ur ett marknadsperspektiv är de omgivande städerna i viss utsträckning självständiga eftersom
många verksamheter, särskilt tjänstenäringarna, i en
stad vänder sig till marknaden i den egna staden.

Strukturomvandlingen driver på
Under senare tid har förändringarna varit påtagliga
med stora flyttströmmar, företagsnedläggningar och
hela branscher i kris. Under perioden 19952000 utvecklades arbetsmarknaden i de omgivande städerna
olika. I Enköping och Norrköping minskade antalet
förvärvarbetande medan det ökade kraftigt i Strängnäs och Uppsala. I hälften av städerna var tillväxten
av antalet förvärvsarbetande högre än i riket som helhet. Totalt sett ökar antalet förvärvsarbetande i Östra
Mellansverige. Ökningen är störst i Stockholm.
Stockholms lokaliseringsvillkor för arbetsplatser är fortsatt attraktiva. Efter flera år av stark
befolkningstillväxt har dock ökningstakten
minskat. Samtidigt ökar inflyttningen i närbelägna städer i andra län. Relationerna till
Stockholm stärks.
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Investeringsvillkor
Kritiska framgångsfaktorer
Både privat och offentlig kompetens
Helt marknadsdrivna kärnbildningar tenderar att bli
inoptimalt små. Det beror på att privat exploatering
kan innebära att den samhällsekonomiska nyttan av
kärnbildning underskattas. Dessutom har privata aktörer endast begränsade möjligheter att påverka beslut om de nödvändiga investeringar i trafiksystemen,
som krävs för att nya kärnor ska utvecklas.
Vid planering av kärnbildningar, som helt och hållet görs av offentliga aktörer, riskerar man å andra sidan att inte beakta vikten av tillräckliga incitament,
eller att förstå vikten av att möjligheterna att exploatera lägesfördelar för att vinna interna och externa
skalfördelar i företagen utnyttjas. Därför finns skäl att
i tidiga skeden utveckla regionkärnor i partnerskap
mellan offentliga och privata aktörer.
Internationella erfarenheter stärker dessa utsagor.
I flera studerade exempel har en framgångsrik utveckling av yttre kärnor varit en frukt av samverkande insatser från enskilda företag, lokalsamhälle (kommun)
och regionala organ. Exempelvis har satsningar på att
utveckla transportsystemet och ibland även miljöer
för högre utbildning, forskning och utveckling, mässor eller annat kombinerats med företagslokaliseringar och privata exploatörers investeringar i centrumanläggningar, kommersiella lokaler och bostäder.

Stegvisa beslut
Utvecklingsmöjligheterna för Stockholmsregionens
utpekade yttre kärnor hänger på ett komplext sätt
samman med regionens nuvarande bebyggelsestruktur, transportsystem och lokaliseringsmönster för olika typer av företag och olika befolkningsgrupper.
Tillväxten i regionen som helhet, utvecklingen av
skalfördelar i olika verksamheter och framtida transportmöjligheter och transportkostnader är exempel
på andra starkt betydelsefulla faktorer. Osäkerheten
är stor och därmed också risken för felinvesteringar.

Effekterna av olika åtgärder är starkt beroende av när
och i vilken ordning de genomförs. Därför krävs åtgärdsstrategier som ger möjlighet till stegvisa beslut.

Varje kärna sin egen aktör
Fortfarande är regioncentrum mycket starkt jämfört
med de föreslagna kärnorna. För att nå målet att förhindra utspridning och att avlasta regioncentrum, behöver många krafter sättas in för att informera marknaden (arbetsgivare och boende) om att det finns vissa punkter i regionen som har större förutsättning att
växa än andra områden. Viktigt är att varje kärna får
en egen identitet och ett eget utvecklingsprogram.
Detta handlar om delaktighet och tillhörighet men
dessutom tillkommer närhet, möjlighet att finna arbete och bostad inom kortare avstånd och möjlighet att
föra ett bra, bekvämt och trevligt liv.

Möjliga initiativ
Med utgångspunkten att landstinget, kommunerna
och berörda statliga organ är beredda att samverka för
att skapa och stimulera utvecklingen i yttre regionala
kärnor i Stockholmsregionen, behöver flera olika initiativ tas:
 investera i trafiksystemet för ökad tillgänglighet i
yttre kärnor,
 investera i eller lokalisera offentliga verksamheter
till yttre kärnor,
 etablera samverkan över sektorsgränser mellan
berörda offentliga aktörer på olika beslutsnivåer,
 etablera partnerskap med privata aktörer (fastighetsägare, exploatörer och andra företag) för att
klarlägga incitament och risker,
 påverka institutionella villkor som styr avkastningskrav och risker vid exploatering i yttre kärnor,
 driva och utveckla fördjupade planprocesser som
ligger i fas med privata aktörers planerings- och
beslutsprocess,
 initiera fördjupade utredningar om förutsättningar
för uthållig tillväxt i yttre kärnor.
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Kommunerna har
en ledande roll

Regionplane- och
trafiknämndens roll

Samverkan med lokala aktörer

Genomförande av RUFS

Kommunerna har ett naturligt ansvar att leda utvecklingen av de regionala kärnorna. De har planeringsmonopol och direkta kontakter med markägare, företag och befolkning i kärnan och dess omland.

Från regional nivå behövs en tydlig viljeinriktning
och beredskap att ta olika initiativ för att stimulera
utvecklingen i regionens kärnor i enlighet med RUFS.
Det kan exempelvis avse insatser för att:
 se över kärnornas avgränsningar i samverkan med
kommunerna, definiera centrumområden, stärka
identiteten och positionera kärnorna som strategiska utvecklingsområden i regionen i samband
med utvecklingsplanering och i kontakter med
omvärlden,
 underlätta tillgängligheten i kollektivtrafik och
vägnät genom att:
 göra kärnorna till kommunikationscentrum för
respektive omland samt
 verka för att de regionala kärnorna får mycket
hög tillgänglighet i Europavägnätet och med
spårbunden kollektivtrafik internationellt, nationellt, i Mälardalen och i Stockholmsregionen,
 lokalisera landstingskommunal service (exempelvis sjukhus, förvaltning) i de regionala kärnorna,
 initiera fortsatt utvecklingsarbete tillsammans
med övriga aktörer med inriktningen att stärka de
regionala kärnornas roll som centrum för näringsliv och vetenskap och som centrum för regional
samhällsservice inklusive eftergymnasial utbildning, kultur, mötesplatser och handel,
 fördjupa analysen av flygplatsens roll och speciella utvecklingsmöjligheter i nätverket av kärnor i
Stockholmsregionen och i Mälardalen,
 fördjupa analysen av samspelet inom nätverket av
kärnor i regionen,
 vid behov medverka till att konkretisera en samsyn
kring lokalisering av volymhandel som vänder sig
till ett regionalt eller delregionalt kundunderlag.

Kommunerna kan i samverkan med berörda fastighetsägare
 ta fram ett utvecklingsprogram för området (namn,
symboler, avgränsning, utbyggnadsmöjligheter, profilering),
 medverka till förtätning (arbetsplatser, bostäder)
och tillkomst av mötesplatser, handel, kulturverksamheter,
 stimulera etablering av verksamheter,
 stimulera tillkomsten av bostäder som gynnar en
önskvärd, allsidig befolkningssammansättning.
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Regioncentrum

Städer i Mälardalen

Regionplaneringen kan också bidra till att vidareutveckla den centrala regionkärnans speciella roll i en
flerkärnig region tillsammans med berörda kommuner och andra aktörer. Förbättrat kunskapsunderlag
behövs som underlag för ett systematiskt arbete. Inledningsvis kan man överväga att
 initiera en internationell benchmarkingstudie av
den centrala regionkärnans roll och utvecklingsförutsättningar inom en flerkärnig storstadsregion
avseende bostäder, arbetsplatser, näringslivets
strukturomvandling, kontors- och lokalutbud,
stadsbyggnadspolitik, trafikförsörjning och trafikpolitik,
 utveckla, härleda och precisera relevanta delmål
för regioncentrums utveckling i ett långsiktigt
RUFS-perspektiv,
 klarlägga de långsiktiga villkoren för att förtäta
regioncentrums bebyggelsestruktur.

Efterhand som den funktionella regionen växer behöver också det territoriella planeringsperspektivet vidgas. Samverkan med andra aktörer i Mälardalen behöver utvecklas och inriktas på att
 fördjupa kunskaperna om bakomliggande drivkrafter och förutsättningar för ett fruktbart samspel mellan olika städer inom den vidsträckta och
glesa stadsregionen och dess omland,
 verka för förbättrad tillgänglighet mellan de olika
städerna,
 verka för direkta och snabba tågförbindelser mellan Västerås och andra större städer norr om Mälaren och Arlanda.

Yttre regionala kärnor
Även arbetet med att stimulera utvecklingen i de yttre
regionala kärnorna behöver byggas under med ett fördjupat kunskapsunderlag som fortlöpande kommuniceras med alla berörda.
Tillsammans med regiondelens kommuner kan Regionplane- och trafikkontoret
 initiera samverkan med och bistå berörda aktörer i
arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag om
kort- och långsiktiga investeringsvillkor för bostäder, kontor och andra lokaler i Stockholmsregionens yttre kärnor,
 etablera forum för kunskapsutbyte, information
om utvecklingen och gemensamma inititativ avseende relevanta inriktningsmål och planeringsobjekt,
 beskriva och analysera utvecklingsförutsättningar
och villkor för att lokalisera arbetsplatser och bostäder i yttre kärnor på lång sikt, samt följa upp den
faktiska utvecklingen, i förhållande till motsvarande villkor i regioncentrum.
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Stockholmsregionens kärnor
Barkarby-Jakobsberg

0

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

1

2

3 km

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
Lönenivå 2000
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
Arbetsplatstäthet
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
Bostadsrättspris per kvm
Boende/arbetsplats

15 300/26 500
2 100 inv/km2

11 900/25 900
217 600 kr

24%
1 300 sysselsatta/km2
0
7 400 kr
1,1
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Omland
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

Omland, högavlönade som arbetade i Barkarby-Jakobsberg
1998.

0

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till BarkarbyJakobsberg år 2030 enligt RUFS.

0

20 km

Skattat omland för detaljhandel. Handeln i BarkarbyJakobsberg har ett mycket stort omland som sannolikt
sträcker sig långt ut i norra Mälardalen. I kärnan ligger bland
annat IKEA, Bauhaus och Stockholmsregionens enda
egentliga Factory Outlet.
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Täthet  kvartersexempel

Illustrationer hämtade ur kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet.

Aktuella planer
Järfälla kommun har redovisat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet 1998. Förslaget
omfattar 2 0004 000 lägenheter och 4 0007 000 arbetsplatser. Kommunen har antagit en ny kommuntäckande översiktsplan 2001. För närvarande pågår
detaljplanearbete för en första utbyggnadsetapp på
Barkarbyfältets norra del. Utbyggnader planeras också av detaljhandelsområdet på Barkarbyfältet.
Fortsatt planeringsarbete ska klarlägga förutsättningarna för etablering av station Stockholm Väst för
fjärr-, regional- och pendeltågstrafik i Barkarby ge-

nom samarbete mellan Järfälla kommun, Vägverket,
Banverket, SL och Regionplane- och trafikkontoret.
Barkarby-Jakobsbergsområdets kopplingar och samband med utvecklingen i Kista-Sollentuna-Häggvik
och Sundbyberg diskuteras inom ramen för Kista
Science City-samarbetet.
Banverket har bedömt att Barkarby är det lämpligaste läget för Stockholm Väst med hänsyn till möjligheterna att i framtiden kunna förbinda stationen
med tunnelbana eller annan lokal spårtrafik, regionalt
och lokalt bussnät, vägnät, befintligt och möjlig exploatering samt infartsparkering. Barkarby station föreslås flyttas cirka 400 m norrut.
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Västerås

Uppsala
SOLLENTUNA

Norrtälje

Täby Cent
Täby
Roslags Näsby

ÄRFÄLLA

Kista-Sollentuna-Häggvik

Barkarby-Jakobsberg

Lövsta

SUNDBYBERG

DANDERYD

SOLNA

Bromma
Centralen
T-Centralen

Skärholmen

Slussen

Cen

Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Spårreservat BarkarbyHäggvik, Förbifart
Stockholm, E18 HjulstaSilverdals trafikplats, Station Stockholm Väst.

Förslag till Station Stockholm Väst med möjligheter till tät bebyggelse nära stationen och god anknytning
till både Veddesta och Barkarby centrum. Stationsläget möjliggör en ny tunnelbanesträckning från Hjulsta
eller Akalla. Stationen hamnar mer centralt i det kommande bebyggelseområdet på Barkarbyfältet.
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Kista-Sollentuna-Häggvik

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

13 200/16 700
1 600 inv/km2

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
32 100/53 100
Lönenivå 2000
282 600 kr
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
47 %
Arbetsplatstäthet
3 400 sysselsatta/km2
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
3 800
Bostadsrättspris per kvm
9 300 kr
Boende/arbetsplats
0,3
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Omland
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

Omland, högavlönade som arbetade i Kista-SollentunaHäggvik 1998.

0

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Kista-SollentunaHäggvik år 2030 enligt RUFS.

20 km

0

10 km

Skattat omland för detaljhandel. Handeln i stadsdelscentrum
i Kista, Sollentuna Centrum samt Stinsen i Häggvik attraherar
i huvudsak kunder från närbelägna områden.
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Utvecklingsvision för Kista Science City.

Aktuella planer

Stockholm stad, Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg
samarbetar med företrädare för Stiftelsen Electrum
och Kista Science City AB för att utveckla övergripande långsiktiga strategier för Kista Science Citys
utveckling och initierar konkreta gemensamma aktioner i strategiska frågor. Samverkan inkluderar gemensam redovisning av fysiska planer för markanvändning och bebyggelseutveckling, trafiklösningar,
marknadsföring och näringslivsfrågor.
Benämningen Kista Science City markerar att det
handlar om ett fullständigt samhälle och inte bara en
Science Park. Geografiskt ingår ett stort omland som
även inkluderar även Barkarby, Järvakilen, Ursvik
och områdena SilverdalHäggvik på andra sidan E4 i
Sollentuna. Utbyggnad pågår av Gallerian, Kista
Tower och studentbostäder.
Gatunätet ska byggas ut, kvartersindelningen bli
mer småskalig och befintliga gator ska rustas. Möjlig-

heter finns att bygga upp till 20 000 lägenheter i området. Ett viktigt delmål är att utveckla kollektivtrafiken
med tågstopp för Uppsalapendeln vid Helenelund och
att förlänga Tvärbanan från Alvik via Sundbyberg till
Kista. En ny stombusslinje har nyligen introducerats.
Kista Science City har ansökt om medfinansiering
inom Vinnovas program
Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem. Fokus under de närmaste åren ska ligga
på tre strategiska tillväxtområden som stärker varandra:
Användaranpassade mobila tjänster, trådlösa system och bredbandssystem.

FLERA KÄRNOR

Västerås

Uppsala
SOLLENTUNA

Norrtälje

Täby Cent
Täby
Roslags Näsby

Kista-Sollentuna-Häggvik

ÄRFÄLLA

Barkarby-Jakobsberg

Lövsta

SUNDBYBERG

DANDERYD

SOLNA

Bromma
Centralen
T-Centralen

Skärholmen

Slussen

Cen

Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Spårreservat BarkarbyHäggvikRoslags Näsby, Tvärbana
HäggvikKistaSolnaAlvik, E18 HjulstaSilverdals trafikplats, Förbifart Stockholm, Station Stockholm Nord.

Kollektivtrafiksystem 2015

Kista Science City
T-bana
Järnväg
Stombussar
Snabbspårväg
Skyttelbussar
Regionala kollektivtrafiknav
Omstigningsstation
(Stombusslinjerna ersätts
varefter med spårväg)

Kollektivtrafikvision för Kista Science City.
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Täby centrum-Arninge

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

13 200/19 900
1 500 inv/km2

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
14 500/30 400
Lönenivå 2000
207 100 kr
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
23 %
Arbetsplatstäthet
1 500 sysselsatta/km2
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
0
Bostadsrättspris per kvm
11 900 kr
Boende/arbetsplats
0,6
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Omland
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

Omland, högavlönade som arbetade i Täby centrum-Arninge
1998.

0

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Täby centrumArninge år 2030 enligt RUFS.

0

10 km

Skattat omland för detaljhandel. Täby centrum-Arninge är
det tredje största området för detaljhandel i Sverige. I Täby
centrum finns specialvaruhandel och i Arninge volymhandel.
Kundunderlaget finns huvudsakligen i regiondelen.
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Utvecklingsstrategier
Aktuella planer

Rodamco och Täby kommun har tecknat ett planeringsavtal för att undersöka möjligheten av en utbyggnad i Täby centrum. För att snabbt komma igång
med förbättringar har Rodamco åtagit sig att bekosta
och i kontakt med kommunen genomföra en förstudie
av hur delar av centrala Täby skulle kunna se ut. För-

studien har överlämnats till kommunen. Den innehåller tre arkitektförslag samt ett utvecklat förslag från
Rodamco. Studien omfattar fyra huvuddelar: ett förslag på hur man löser trafik- och parkeringsfrågorna,
en förtätning med bostäder i centrala Täby, ett förstorat köpcentrum samt ett utökat sport- och kulturcentrum.

Förslag

WSP Arkitektur

SWECO FFNS

I Roslags Näsby har några nya bostadskvarter just färdigställts och planering pågår för fortsatt komplettering av både bostäder och arbetsplatser. För den del av
galoppfältsområdet, som Täby kommun äger, finns en
färdig detaljplan för bostadsändamål. För övriga delar av galoppfältsområdet finns planer på en större
komplettering av arbetsplatser och eventuellt även ytterligare bostäder om det kan kombineras med tränings- och tävlingsverksamheten för Täby Galopp.
Samtliga planer och projekt i centrala Täby är beroende av att en förbättring av infrastrukturen kan genomföras. Den viktigaste frågan på kort sikt är att
åstadkomma en planskildhet mellan Roslagsbanan
och Bergtorpsvägen.

Fråne Hederus Malmström

Nyréns

I Hägernäs har en större utbyggnad med bostäder och
arbetsplatser just inletts. Ytterligare kompletteringsmöjligheter för i första hand arbetsplatser finns i exempelvis Enhagen, Nytorp och Södra Bergtorp.
Fyra markägare diskuterar samverkan med varandra och med Täby kommun om utbyggnader i Arninge. För närvarande prioriteras frågor kring spårbunden kollektivtrafik högt. En del av Österåkers
kommun har just överförts till Täby för att inkluderas
i utvecklingen av Arningeområdet. Täby samverkar
med Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och
Österåker i UNO (Utveckling Nord Ost) för utveckling av den regionala kärnan.
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PPLANDS
VÄSBY

Norrtälje

Vallentunasjön
Ullnasjön

Hagby

TÄBY
Kista
Sollentuna
Häggvik

Åkersberga

Täby Centrum-Arninge

lentuna-Häggvik

DANDERYD

DBYBERG

VAXHOLM

SOLNA

Centralen

Ringen runt
Stockholms Värtan
innerstad

LIDINGÖ

Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Pendeltågsgren till Solna,
Spårreservat Roslags NäsbyHäggvik samt Norrortsleden.

Lokala ambitioner inkluderar tågtrafik till Arlanda på sikt och en ny bytespunkt med regional tåg- och busstrafik samt infartsparkering i Arninge.
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Flemingsberg

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

8 300/16 600
2 000 inv/km2

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
11 400/31 500
Lönenivå år 2000
211 200 kr
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
18 %
Arbetsplatstäthet
2 500 sysselsatta/km2
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
9 800
Bostadsrättspris per kvm
2 800 kr
Boende/arbetsplats
0,5

FLERA KÄRNOR

85

Omland
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

Omland, högavlönade som arbetade i Flemingsberg 1998.

0

10

20 km

Omland med 30 minuter bil och 45 minuter kollektivtrafik år
2030 enligt RUFS.

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Flemingsberg år
2030 enligt RUFS.

0

1

2 km

Skattat omland för detaljhandel. I Flemingsberg finns endast
ett litet lokalt centrum med begränsat handelsutbud.
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Aktuella planer

Fortsatt utbyggnad planeras av Södertörns högskola
som ansökt om att få bli universitet. Detaljplanering
pågår för ytterligare bebyggelse. År 2004 är högskolans nya bibliotek klart för inflyttning. KTH Syd håller på att etablera utbildning inom medicinsk teknik i
Flemingsberg. Karolinska institutets omfattande utbildning och forskning i samverkan med Huddinge
Universitetssjukhus utvecklas fortlöpande.
Novum Forskningspark, där det idag finns knappt
tjugo företag, ska etappvis bygga ytterligare 120 000
kvadratmeter i nio olika block längs Alfred Nobels
allé bakom Huddinge Universitetssjukhus. Området
ska utvecklas till Novum Bio-city där akademisk
forskning och näringsliv ska samarbeta inom bioteknik. Byggstart planeras 2003 förutsatt att marknaden
så tillåter.
Tingsrätten väntas bli lokaliserad till Flemingsberg. Pingströrelsen avser att lokalisera administration till området.

Fortsatt bostadsbyggande i omlandet planeras i Rikssten (före detta Tullinge flygfält) med upp till 2 500
bostäder och 1 000 arbetsplatser. Tullinge Villastad,
som hade cirka 350 bostäder 2001, planeras fullt utbyggd inrymma 1 300 lägenheter varav cirka hälften i
friliggande småhus. Ytterligare studentbostäder planeras i Visättra utöver de som redan tillkommit i
Björnkulla.
Stockholm BioRegion samlar en allians av regionala aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig
verksamhet längs axeln UppsalaSolnaStockholm
HuddingeSödertäljeSträngnäs. Programmet Stockholm BioRegion (SBR) skall arbeta för ett utökat
samarbete mellan aktörerna och ett effektivt flöde av
idéer och resurser. Hinder för kompetensöverföring,
företagsbildning, företagsetablering och företagstillväxt skall identifieras och åtgärdas. Programmet bygger på konkreta projekt inom ett antal identifierbara
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och mätbara insatsområden. Bland annat skall en regional VC-fond bildas och ett kommersiellt centrum
for affärsutveckling etableras. Ansökan om bidrag har
lämnats till Vinnovas program Vinnväxt  Tillväxt i
regioner genom dynamiska innovationssystem. Projektet avses drivas vidare även om bidrag uteblir.
Strategiforum Flemingsberg arbetar med att utveckla och marknadsföra Flemingsberg. I Strategiforum Flemingsberg ingår bland andra Novum Forskningspark, Novum KB, TomtbergaHuge Fastigheter,
Huddinge kommun, Huddinge Universitetssjukhus,

Västerort

Storstadssatsningen, Landstinget, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Flemingsbergs Församling, Skanska, Södertörns Handelskammare, Akademiska Hus AB, Locum AB, SJ, Södertörns Studentkår, Medicinska föreningen, Clara stiftelsen, Botkyrka kommun och Södertörns Utvecklingscentrum.
Regional stombusslinje planeras binda samman
Flemingsberg med Haninge och Kungens kurvaSkärholmen. Förutsättningar för utbyggnad av en ny
snabbspårväg mot Masmo, Kungens kurva-Skärholmen och Älvsjö utreds för närvarande.
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Kungens kurvaSkärholmen
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STOCKHOLM
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Flemingsberg

HUDDINGE
Orlången

Tumba
Södertälje
Södertälje Syd
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Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Nya leder i vägnätet är
Södertörnsleden och Förbifart Stockholm. Spårreservat finns för sträckan
FlemingsbergKungens kurva-SkärholmenÄlvsjö.
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Kungens kurva-Skärholmen

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

2 000/4 300
600 inv/km2

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
6 600/14 900
Lönenivå 2000
223 000 kr
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
21 %
Arbetsplatstäthet
1 800 sysselsatta/km2
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
0
Bostadsrättspris per kvm
4 700 kr
Boende/arbetsplats
0,2
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Omland
Omland efter kortaste restid

Höginkomsttagare 1998

Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

0

20 km

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Kungens kurvaSkärholmen år 2030 enligt RUFS.

Omland, högavlönade som arbetade i Kungens kurvaSkärholmen 1998.

0

10

20 km

0

20 km

Skattat omland för detaljhandel. Handeln i Kungens kurva
har ett mycket stort omland. I kärnan ligger IKEA, Computer
City och andra stora varuhus och stormarknader som vänder
sig till hela regionens befolkning. Skärholmens centrum har
sitt huvudsakliga kundunderlag i regiondelen. Heron City har
ett stort biografutbud.
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Genom att däcka över E4 mellan Skärholmens centrum och Kungens
kurva kan kontakterna förbättras och nya områden bebyggas.

Aktuella planer

Förnyelse och utbyggnad av Skärholmens centrum
ska genomföras i etapper. Stockholm genomför parallella uppdrag för att om möjligt tillföra minst 3 000
nya bostäder inom Skärholmens församling. Under
året ska gång- och cykelförbindelserna mellan områden på ömse sidor om E4 förbättras. Torget med vattenbassänger och fontäner ska rustas upp. Även trafikplats och väganslutningar ska ses över. Idéförslag
har väckts om att däcka över E4 i höjd med IKEA.
Förutsättningar för utbyggnad av Tvärspårväg Syd
ÄlvsjöKungens kurva-SkärholmenFlemingsberg utreds.

Utbyggnadsplaner för Kungens kurva-Skärholmen
ska också studeras i ett mellanregionalt samverkansprojekt kallat Metropolitan Areas med Berlin-Brandenburg som Lead Partner.
Samverkan har inletts mellan de båda kommunerna Stockholm och Huddinge samt de lokala företagen
och fastighetsägarna i området. De ska gemensamt
diskutera områdets framtida utveckling och även
konkreta åtgärder. Förutom kommunernas planerare
medverkar även representanter för Brostaden, Centrumkompaniet, Granen Fastighetsutveckling, Heron
City, IKEA, Quality Prince Philip Hotell och Scandic
Hotell samt stadsdelsförvaltningen i Skärholmen.
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Västerort
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Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Södertörnsleden, Förbifart Stockholm,
spårreservat FlemingsbergKungens kurva-SkärholmenÄlvsjö
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Tvärspårväg Syd planeras binda samman Kungens kurva-Skärholmen med Älvsjö i norr och med Flemingsberg i sydost
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Haninge Centrum

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

8 300/21 200
1 600 inv/km2

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
7 800/ 22 000
Lönenivå år 2000
219 000 kr
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
14 %
Arbetsplatstäthet
1 500 sysselsatta/km2
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
1 200
Bostadsrättspris per kvm
3 400 kr
Boende/arbetsplats
0,7
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Omlandet
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Haninge centrum år
2030 enligt RUFS.

Omland, högavlönade som arbetade i Haninge centrum
1998.
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10

20 km

0

10 km

Skattat omland för detaljhandel. Handeln i Haninge centrum
och Länna rymmer bland annat stormarknader.
Kundunderlaget finns huvudsakligen i regiondelen.
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Idéförslag till utveckling av kvartersstruktur, gatunät och grönstruktur. KHR Rundquist arkitekter.

Aktuella planer

I Haninge centrum planeras utbyggd högskoleverksamhet inom Campus Haninge. Utöver vidareutveckling av verksamheter inom Södertörns Högskola och
KTH Syd diskuteras ytterligare möjligheter att lokalisera högskoleutbildning till Haninge, eventuellt med
inriktning på elitidrott. Kommunen samarbetar med
Akademiska Hus om utbyggnadsplaner för Campus

Haninge. Utbyggnaderna planeras ske i centrala Handen i nära kontakt med pendeltågsstation, Haninge
centrumanläggning och Rudans grönområde. Parallella uppdrag har genomförts för att få områdets utvecklingsförutsättningar belysta. Norr om Haninge
centrum finns möjligheter att bygga omfattande bostadsbebyggelse runt en ny pendeltågsstation i Vega.
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Älvsjö
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Centrala Stockholm
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Magelungen
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HUDDINGE
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Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: Södertörnsleden samt regionala stombusslinjer
som förutsätts utnyttja det överordnade vägnätet.
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Södertälje

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000 /RUFS, scenario 2030
Boendetäthet i kärnan

Näringsliv och ekonomi

Antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
Lönenivå 2000
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998
Arbetsplatstäthet
Utbildningsplatser i högskola eller universitet
Bostadsrättspris per kvm
Boende/arbetsplats

11 200/18 100
1 400 inv/km2

16 900/27 900
216 000 kr
23%
2 600 sysselsatta/km2
1 800
7 400 kr
0,4
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Omlandet
Höginkomsttagare 1998

Omland efter kortaste restid
Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
0- 1
1- 5
5 - 10
10 - 15
15 -

0

10

20 km

0

Omland, högavlönade i Stockholms län som arbetade i
Södertälje 1998. Sexton procent pendlar från Mälardalen.

0

10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till Södertälje år 2030
enligt RUFS.

0

10 km

Skattat omland för detaljhandeln. Handeln i Södertälje har
huvudsakligen ett lokalt omland.
I kärnan ligger bland annat Tom Tits Experiment, Sydpoolen
och Teatergruppen Oktober som vänder sig till besökare från
hela regionen.
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Aktuella planer

Upprustning av promenadområden och utbyggnader
av bostäder planeras längs Kanalstråket. De viktigaste inslagen är upprustningen av området kring Inre
Maren. Rådslag ska hållas om Södertälje centrums
framtida utveckling med bostäder, trafiklösningar, utvecklad detaljhandel och centrumområdets yttre miljö.
Kommunen har förvärvat mark och lokaler för att
kunna utvidga Campus Telge. I Campus Telge finns
IUC (industriellt utvecklingscenter) som stödjer små
och medelstora industriföretag och förbereder en teknikpark. Tom Tits Experiment ska byggas ut och kombineras med förskoleundervisning. En ny elitarena
för fotboll, upprustning av Scaniarinken och ett hotell
planeras vid Wasa trafikplats. Tillsammans blir det
Södertälje Sportcenter.
AstraZeneca fortsätter att bygga ut för forskning
och produktion i centrala Södertälje (Snäckviken)

och i närheten av Östertälje station (Gärtuna). AstraZeneca är en tung partner i Stockholm BioRegion som
samlar en allians av regionala aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet längs axeln
UppsalaSolnaStockholmHuddingeSödertälje
Strängnäs. Programmet Stockholm BioRegion (SBR)
skall arbeta för ett utökat samarbete mellan aktörerna
och ett effektivt flöde av idéer och resurser. Hinder för
kompetensöverföring, företagsbildning, företagsetablering och företagstillväxt skall identifieras och åtgärdas. Vinnväxt-ansökan har lämnats till Vinnova. Programmet ska genomföras även om bidrag från Vinnova uteblir.
Kommunen samverkar också med företrädare för
näringslivet, köpmännen och besöksnäringen för att
stärka Södertäljes image och attraktivitet.

FLERA KÄRNOR

Bornsjön

SALEM

Kungens KurvaSkärholmen
Stockholm
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Strängnäs
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Tumba
Flemingsberg
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Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS: förstärkning av järnvägsförbindelsen mellan Södertälje Syd och
Centrum, Ostlänken samt utbyggnader på Svealandsbanan.

Ostlänken planeras för regional och interregional snabbtågstrafik samt nationell och internationell höghastighetstrafik mellan Järna strax söder om Södertälje och Linköping via Nyköping/Skavsta flygplats och Norrköping. Banan
kommer att stärka Södertäljes tillgänglighet i såväl lokalt och regionalt som mellanregionalt perspektiv.
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Centrala regionkärnan

Sluten bebyggelse
Hög bebyggelse
Låg bebyggelse

Fritidsbebyggelse
Industri/institution
Kärnans avgränsning

Viktig bytespunkt
0

1

2 km

Kärnan och dess egenskaper
Befolkning

Ungefärligt antal boende i kärnan år 2000/RUFS, scenario 2030

Näringsliv och ekonomi

Ungefärligt antal sysselsatta i kärnan 2000/RUFS, scenario 2030
Andel högavlönade av alla sysselsatta i kärnan 1998

375 800/452 700

433 900/464 900
30 %
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Omlandet
Omland efter kortaste restid

Höginkomsttagare 1998

Kollektivtrafik år 2030

Antal pendlare i procent
av förvärvsarbetande
nattbefolkning över 16 år
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Omland, högavlönade som arbetade i centrala regionkärnan
1998.
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10

Omland inom 30 minuter med bil och 45 minuter med
kollektivtrafik år 2030 enligt RUFS.

20 km

10

20 km

Omland med kortast restid kollektivt till centrala
regionkärnan år 2030 enligt RUFS.

0

20 km

Skattat omland för detaljhandel. Handeln har ett mycket
stort omland som sannolikt sträcker sig inom dagsreseavstånd
med tåg och bil samt weekendbesök från hela landet och
grannländerna. I kärnan ligger också landets mest omfattande och kvalificerade utbud av kulturella institutioner, teatrar,
restauranger och nöjen.
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0

3 km

Utvecklingsområden utpekade av Stockholms stad (ÖP 99).

Aktuella Planer

I Stockholms stads översiktsplan presenteras 12
stadsutvecklingsområden. Områdena utgör Stockholms stora framtida utvecklingsresurs för en blandad
och varierad stadsbebyggelse. Översiktsplanens
stadsbyggnadsstrategi innebär att Stockholms utbyggnad framöver främst kommer att ske i dessa områden. De består av större och mindre områden. Flertalet är äldre industriområden, några är knutpunkter.
Hjulsta

Akalla

Västerås

Uppsala

SUNDBYBERG

Tidsperspektivet, förändringsstrategin och planeringsinsatserna varierar från område till område. I några
områden pågår förberedelser för omvandling. I andra
eller i delar av dem ligger genomförandet långt fram i
tiden.
I Solna fortsätter utbyggnaderna i Frösundavik
och inom Karolinska sjukhusets område. I Nacka planeras omfattande utbyggnader på Sicklaön.

DANDERYD

VAXHOLM

MörbyTäby

SOLNA

Värtan

Bromma

LIDINGÖ

Hässelby

Orminge
Centrala regionkärnan
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Hagsätra
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Nynäshamn

NACKA

Planerat framtida trafiksystem år 2030 enligt RUFS. Nytt: citybanan och nya stationer för pendeltåg och regionaltåg. Förlängd
tvärspårväg, förlängning av tunnelbanan till Karolinska och Nacka, pendeltåg till Täby.
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Exempel

Liljeholmen
Området rymmer ca 6 0007 000 arbetsplatser och
6 0007 000 bostäder. JM planerar att uppföra cirka
1 800 bostäder under perioden 20012013. 250 bostäder vid Liljeholmskajen är klara 2003.

Västra Kungsholmen
15 000 arbetsplatser (350 000 m2) och 3 500 bostäder
ska byggas ut under perioden 20012015. JM, HSB
och Skanska är stora aktörer.
Norra Stationsområdet
I området planeras 10 000 arbetsplatser (500 000 m2
lokaler för forskning och service) och 2 500 bostäder.
Utbyggnadsperioden är ej beslutad.
Staten är en stor markägare.

Värtahamnen
30 000 arbetsplatser och 10 00015 000 bostäder planeras i fem olika planområden. Detaljplanearbetet har
börjat för vissa delar. Genomförandet beräknas ta
minst 20 år. Hamnen, energiverket och gasverket ska
ligga kvar. Stora aktörer är Stockholm Hamn och Birka Energi.

Hammarby Sjöstad
Området kommer fullt utbyggt att inrymma 10 000
arbetsplatser och 8 000 bostäder. Stora delar är redan
klara. Utbyggnadsperioden pågår till 2010. Stora privata aktörer är Skanska, JM, NCC, Peab, Svenska
Bostäder, HSB, Familjebostäder, Riksbyggen, SKB,
Wihlborgs, SISAB, Stockholmsbyggmästarna, Einar
Mattsson AB och Folkhem.
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Summary, conclusions and proposals
Arlanda

KistaSollentunaHäggvik
BarkarbyJakobsberg

Täby centrumArninge

Centrala
regionkärnan
Kungens kurvaSkärholmen

Flemingsberg

Haninge
centrum

Södertälje

0

10 km

One important goal of the RUFS 2001 regional
development plan is for the Stockholm region,
which is clearly monocentric, to develop into a
more polycentric settlement structure. The
transport system should support development of
outer centres. Besides the Central regional core,
development of seven outer cores should be
stimulated: Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby Centrum-Arninge, Kungens
Kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge
Centrum and Södertälje.

Long-term sustainable urban structure
The cores must offer good alternative locations for
commerce, science and regional public services.
They must also have urban environment values and
social functions that contribute to improving the quality of life in the outer areas of the metropolis. Devel-

opment in outer cores situated at nodes in the transport system will counteract continued dispersal of
housing and businesses as well as relieving the pressureon the Central regional core. At the same time, the
Central regional core must be able to grow outside its
present bounds. A multi core structure is more sustainable in the long term.

Knowledge intensive service production
As time goes by, the economy is transformed into
more knowledge intensive production of services
with mainly office-based businesses and a great requirement for connectivity both nationally and internationally. The demand for skills, knowledge and innovative ideas is growing. The dynamic transformation of the economy of the metropolitan areas also affects their spatial structure. Many growing companies
and businesses choose to locate in intensive, connective and socially stimulating environments that also
attract highly educated people, generally conveniently close to a university, research and cultural activities. Companies with similar needs often seek out
proximity to one another.

Market driven development
The decentralised concentration of jobs in outer cores
is fundamentally market driven and already underway. Over the last twenty years, employment in the
region has mainly grown outside Stockholm, Solna
and Sundbyberg. By choosing premises in areas outside the centre of the metropolis that meet the companys requirements and where there are also other businesses with similar needs, companies can obtain a
number of benefits. Property prices are not as high as
in the centre. Travelling times and distances for a labour force that lives in the hinterland may fall, which
may justify somewhat lower salaries. Access to specialised services improves. It also becomes easier to
recruit labour with the right skills and to strengthen
networks between interacting organisations. This
leads to increased productivity.
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Benefits of scale
Concentration and specialisation in a core also facilitate the interplay with the surrounding hinterland.
Locating jobs, trade, services and population in intensively used, concentrated environments in the outer
areas provides the basis for superior services including public transport. This means that businesses will
be able to fall back upon a larger hinterland for both
production resources and a market base than if they
were all more dispersed. Locating close to other businesses in a core with a distinctive profile can enhance
a businesss own image.

Overlapping hinterlands
Heavily specialised businesses such as research, advanced specialist health care, high-tech industry, cultural production and specialist retail trade recruit labour and serve customers throughout the region and
sometimes even outside the county boundaries. Other
businesses are primarily related to the population and
businesses in the immediately adjacent hinterland. In
such cases travelling times and natural barriers are
decisive in drawing the boundaries between the hinterlands of the different cores. Businesses in a single
core can thus have different hinterlands, and the population in a particular part of the region can benefit
from what is on offer in several different cores. This
benefits both public finances and social well-being.

Varying development trends
Observed travelling patterns reveal that identified
outer cores in the Stockholm region have expanded
their regional hinterland. The proportion of highly
educated people working in them has increased during the 1990s. In other cores the proportion of highly
educated people has fallen. Post secondary education
has expanded rapidly in some cores. Retail trade has
also increased greatly in some.

Polycentric cities in Europe
The Stockholm region is just one of a series of major
cities in the western world to choose to aim for increased polycentricity. Examples from both Europe
and USA show similar tendencies. In several European cities emphasis is put on the importance of having a
strong regional centre at the same time as promoting
the development of outer cores through public transport, research environments, hospital building, exhibition grounds and other inputs that can increase their
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specialisation and attractiveness. Traditional planning precedes decisions on investments and other initiatives to create favourable conditions thereby stimulating development in outer cores. The attitude of
the local authorities has proved to be particularly important.

Edge cities in American metropolises
In many American metropolises where extensive dispersion of businesses into suburban areas has long
gone on, a concentration of office jobs with service
companies and commerce is once again taking place.
Their preferred location is now in parts of the outer
areas of the cities that are readily accessible from the
motorway network. Private entrepreneurs often play
a leading part in creating the new centres. The price of
premises tends to fluctuate with time as well as between different centres.

Airports: the main stations of our age
Foreign references also reveal a strong connection
between companies choice of location and proximity
to major airports. Airports have become magnets that
affect the spatial structure of large parts of metropolitan regions. They continue to become important
nodes in both the air and land transport systems. This
makes them attractive places for businesses that can
benefit from their exclusively high accessibility. Airports are able to increase their income by letting out
land and premises. There are also examples of development interests being channelled into areas in other
parts of the metropolitan region that have high airport
accessibility, for example close to airport shuttle stations.

Urban environment for the daytime
population
A critical condition for the outer cores being able to
develop in the desired direction is that they become
natural, popular centres for the people who live or
work in the area and its proximity. They must be able
to offer meeting places and opportunities to trade and
run errands, have meals or take part in sport, cultural
activities and other leisure pursuits. The physical and
cultural environment must be designed to be stimulating and rich in experiences with publicly accessible
premises, streets, squares and parks.
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Clearly defined downtown in a dense core

Specialised social functions

Many different kinds of business need to be concentrated in a clearly defined downtown area of the core
within which it is convenient to walk. In practice the
size of this concentrated downtown area is probably
determined by walking distance to the station. The
core areas are deliberately defined to include areas
with future possibilities for renewal and transformation, increased density and new or reconstructed
buildings . In the long term it will be possible to accommodate new high-density buildings in them. It is a
great advantage if both the downtown area and its immediate surroundings within the core, together with
the hinterland in the direct proximity, are to become
truly coherent with good internal connections. This
will then create the conditions necessary for achieving the market base for trade, public transport and other services wanted.

The idea is that the regional cores should be able to
contain a more specialised range of public services
than other district or municipal centres. Within them
it should be possible to find tertiary education, specialised health care, legal services, cultural activities
and trade serving the population throughout that part
of the region. Area-intensive high-volume trade can
be sited in locations with good road access inside or
close to the outer areas of the core but not in its most
central and highly developed downtown area. The
high-volume trade area may be regarded as an area for
future high-density development that can facilitate
expansion of the core in the long term.

Profiling and marketing
In a number of cores, special initiatives will probably
be necessary to give variety to the physical environment, eliminate physical barriers and provide, attractive environments, meeting places and greenery. They
will also be needed to give the various cores their own
image in a way that is based on the identity and image
they already have and that, furthermore, reflects intended future goals and specialisation in content. Image creation can advantageously become an integral
part of the task of developing the various cores. It is
important to find a good name as well as striking visual symbols in the form of buildings, structures or
works of art that reinforce the identity of the individual core.

Willingness to invest
The attractiveness of different areas is reflected in
prices in the markets for housing and commercial
premises. At present both are relatively slow in a
number of the outer cores and their immediate surroundings. If development of the core is successful,
this will lead to increased demand for housing in the
downtown area and its proximity. If this happens,
construction of homes and commercial premises in
the rest of the core and its immediate hinterland will
also increase.

Learning, communication and democracy
The centres of the cores should preferably also be perceived as natural places for important democratic
processes, meetings and dialogue on social issues affecting the people in the core and that part of the region. It should be possible to find social information.
It should also provide opportunities for public debate
and public information even if the core itself is administratively part of more than one local authority.
Libraries, learning centres and other environments
with access to computer support for searching for information, distance learning and interactivity become
important resources.

Diversified industry
The industry of the Stockholm region is considerable
and diverse both in the centre and in suburban areas.
In its outer areas there is as great a proliferation of industries as in the Gothenburg and Malmö areas. Job
growth seems to be mainly a function of new businesses and not of expansion of established ones. The
range of available labour is relatively speaking the
biggest in the southern part of the region, but the proportion of highly educated people is lower.

Increased specialisation
The economic geography of a metropolis is characterised by growing specialisation. In the Stockholm region there are clear examples of businesses in related
industries or clusters locating close to one another.
The finance cluster in the central part of the inner city
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and IT businesses in Kista clearly exhibit such patterns as do the inner-city media and culture business
clusters. A very large proportion of jobs in the regions strong clusters identified earlier is spread out
in the suburbs. Many would gain in the long-term
from being located in cores.
The cores on the northern side are larger and have
a more clear-cut image in some cluster industries than
those in the south. In Kista this applies to both IT/Telecoms and medicine, while Barkarby and particularly
Täby centrum have a clear specialisation in jobs in the
medical cluster. Of the southern cores, Skärholmen
and Södertälje exhibit specialisation in medical industries. In addition Södertälje has a relatively high
proportion of jobs in transport and the finance cluster.
Flemingsberg has extensive university activities with
the focus on biology, biochemistry and the humanities
with medical engineering coming in the near future,
together with a large university hospital with substantial biomedical research. In Haninge centrum there
are jobs in all the strong clusters in the region.

Changed conditions for location
Accessibility of the road and rail networks is important to the interplay between the regions various
cores and in relation to the towns in the Mälardalen
region. Current proposals for investment in the transport infrastructure means that lateral connections in
both the northern and southern parts of the region are
to be expanded and that the capacity of the railway
system is to be expanded considerably during the period up to 2015. However, investment in new road
links between the northern and southern halves of the
region is a long time coming. Such links form part of
both the long-term development strategy of the Stockholm Transport Commission and RUFS (Regional
Development Plan for Stockholm Region).
New lateral routes, increased rail traffic and new
operating arrangements for public transport will affect the conditions for location in several of the regional cores. The investments in the rail transport system will also provide a sounder basis for increasing
integration within the Mälardalen region. Access to
railway stations and direct connections to Arlanda
Airport, as well as accessibility of the hinterland, become important factors that may determine the various of roles of the cores in the future.
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Cores with a high interregional accessibility and
direct rail links to airports with international services
have greater prospects of becoming attractive centres
for internationally oriented industry and science than
those that do not have corresponding interregional
accessibility. They also need to have a high level of
intra-regional accessibility.
Cores with high sub-regional accessibility to their
immediate surroundings and hinterland have greater
prospects of becoming attractive social centres.

Central regional Core
Developments in outer regional cores are closely connected with developments in the central part of the
region. Despite the fact that the Central regional core
has superior access to both the road and public transport systems, the growth in both jobs and housing has
for many years been greater in the suburbs than in the
inner city.
It is of very great benefit to the development of the
whole Stockholm-Mälar region and of the entire
country that the Central regional core is large and vigorous with an extensive range of specialist services.
In RUFS, areas in parts of Nacka, Solna and Sundbyberg are also included in the Central regional core. It
should be possible to locate a significant portion of
the additional homes and workplaces there. There are
plenty of opportunities for development, especially
along peripheral zones around the inner city. Planned
investments in the rail system through City, new stations, extension of the tram cross link and, in the long
term, further extensions of the underground will increase the accessibility of the central part of the region by public transport.

Increased competitiveness
The structure of the planned overall development of
the built-up area and transport system over a thirtyyear period will change relative accessibility as between the Central regional core and the outer cores.
Even in the longer view the Central regional core will
be the place that can be reached by most people by
both car and public transport within a given travel
time. However, the competitive relationship will
change to the benefit of the outer cores. These relationships may be expected to speed the geographical
restructuring of the regions industry and favour de-

108

FLERA KÄRNOR

velopment in outer cores as well as the interactive
specialisation of these cores.
The Central regional core will retain its position as
the most accessible area in the region, but the differences compared with the outer cores will be considerably reduced. Five of the seven outer cores will be
able to obtain intra-regional access to public transport
as great as that currently possessed by the Central regional nucleus. In the future the high level of access of
the outer cores to the road network will provide them
with a significant competitive advantage in relation to
the Central regional core. This requires the construction of new road links between the northern and
southern parts of the region in accordance with RUFS
and the long-term development strategy of the Stockholm Transport Commission.

Integration in the Mälardalen region
In recent years a number of towns in the Mälardalen
region have had a growing population and increased
house prices. Many people commute to the labour
market in the Stockholm area. Highly developed regional rail services and better roads have meant that
travel is quicker. A significant expansion of higher
education and research has also taken place at several
places in the Mälardalen region. The regions rapid
integration with the Stockholm area continues. Several of the outer regional cores of the Stockholm area
will acquire intensive regional rail connections with
towns and population centres in the Mälardalen region. This will facilitate continued integration.
The exchange between towns in the Mälardalen
region outside the Stockholm area is not so well developed.

Strategic initiatives
One important conclusion from the studies carried out
is that development of several cores would benefit the
development of the region and of the country. The development of new outer regional cores can be stimulated by measures that:
 improve and clarify their position in the transport
system in relation to Arlanda Airport and large
towns in the Mälardalen region and elsewhere in
Sweden,
 increase intra-regional accessibility of the outer
cores by means of new lateral links in the road and
rail networks, better interchange points for public

transport, more highly developed public transport
and new peripheral road links between the northern and southern halves of the region,
 facilitate travel between cores,
 lead to public services of regional importance such
as various forms of tertiary education, and advanced healthcare being located in outer cores,
 promote specialisation and renewal of industry in
cores,
 contribute to creating a more creative and stimulating environment for cultural activities, research
and start-ups in the cores such as living campus.
 enhance the attractiveness, creative value and social functions of the cores, especially for the daytime population,
 break up the often large-scale physical environment and bring in quality values,
 define and clarify the downtown area of the cores,
 improve and develop the image of the cores,
 increase and diversify the range of homes in the
cores and its immediate hinterland,
 lead to a more diverse and extensive range of commercial premises for different businesses,
 clarify the conditions for development of retailing
in the cores and their hinterland.
Local authorities play a leading role in the task of
stimulating development of outer cores in partnership
with private players and in cooperation with the regional and national government organisations concerned. Every core needs to be dealt with on its own
terms. It may be an advantage to form a special authority with responsibility for developing the downtown area of the core in collaboration with the local
authority and the property owners and businesses in
the core.
Implementation can advantageously be guided by
specific action strategies for each individual core that
are based on mobilising local resources and provide
the opportunity for staged decisions and contracts
that can reduce uncertainty and risk.
Schemes to stimulate the development of outer
cores need to be coordinated and combined with other
relevant spatial and sector initiatives at national, regional and local level such as national metropolitan
policy, regional growth programmes, investment
plans for the transport infrastructure and communications systems, industrial and innovation policy initiatives, investments in universities, and research policy
initiatives.
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Greater depth of knowledge needed
A number of basic questions of importance for implementation need to be investigated by means of indepth studies. This applies, for example, to
 cooperation and competition between the Central
regional core and new outer regional cores and the
driving forces behind and conditions of polycentricity on a Mälardalen regional scale,
 uncertainties, risks and finance conditions of investments in outer regional cores,
 the specialisation, growth patterns and spatial
structure of industry from a polycentric point of
view,
 Arlanda Airports role and special importance in a
polycentric regional structure,
 the pattern of location of industry in relation to the
location conditions of the transport system,
 public finance costs and benefits of infrastructure
investments and other efforts that favour development in outer regional cores,
- possibility and consequences of making the outer
cores more central in the regional transport networks as well as in information, business activity,
science, industrial production, culture, economics
and politics,
 local resources, in the cultural field for example,
and the will to invest in the regional cores,
 organisational forms and financing conditions that
can facilitate cooperation between the public and
private sectors and otherwise make it easier to carry out expansion of and other investments in the
regional cores.
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Proposals
 Prioritise measures to strengthen the position of
the cores as regional node points in the railbased public transport system.
 Prioritise extension of the Förbifart Stockholm
bypass system.
 Review the delimitation of the various cores,
develop a policy on their future development and
sharpen their images.
 Create an authority with clear responsibility in
every core able to represent both private and
public interests and speed up the pace in developing the core.
 Initiate schemes to develop a socially stimulating
environment in the regional cores with greater
diversity and a wider range of experiences.
 Promote increased specialisation of industry in
each of the regional cores, for example by
locating specialised care, education or authorities to them.
 In the course of development work, systematically endeavour to give each core an image.
 Develop the public dialogue on the future development of the various cores and endeavour to
stimulate local mobilisation and involvement.
 Clarify the relationship of the roles of local
authorities and regional players and their
opportunities to contribute to the process of
developing outer regional cores with, for example, the aid of civil law agreements with specified undertakings and implementation terms.
 Increase knowledge of the underlying driving
forces and conditions for developing regional
cores in the Stockholm and Mälardalen regions.
 Follow up and report on recurrent developments
in the regional cores.
 Create arenas for cooperation and project
generation that will be of use in a more polycentric development of the urban structure of the
Stockholm-Mälar region.
 Carry out joint marketing projects on the cores
inside and outside the region.
 Direct future specially focused and prioritised
metropolitan policy initiatives  intended, for
example, to enhance development of the metropolitan transport system, higher education/
research and innovation and culture promotion
measures  to the outer cores
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Summary, conclusions and proposals
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One important goal of the RUFS 2001 regional
development plan is for the Stockholm region,
which is clearly monocentric, to develop into a
more polycentric settlement structure. The
transport system should support development of
outer centres. Besides the Central regional core,
development of seven outer cores should be
stimulated: Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby Centrum-Arninge, Kungens
Kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge
Centrum and Södertälje.

Long-term sustainable urban structure
The cores must offer good alternative locations for
commerce, science and regional public services.
They must also have urban environment values and
social functions that contribute to improving the quality of life in the outer areas of the metropolis. Devel-

opment in outer cores situated at nodes in the transport system will counteract continued dispersal of
housing and businesses as well as relieving the pressureon the Central regional core. At the same time, the
Central regional core must be able to grow outside its
present bounds. A multi core structure is more sustainable in the long term.

Knowledge intensive service production
As time goes by, the economy is transformed into
more knowledge intensive production of services
with mainly office-based businesses and a great requirement for connectivity both nationally and internationally. The demand for skills, knowledge and innovative ideas is growing. The dynamic transformation of the economy of the metropolitan areas also affects their spatial structure. Many growing companies
and businesses choose to locate in intensive, connective and socially stimulating environments that also
attract highly educated people, generally conveniently close to a university, research and cultural activities. Companies with similar needs often seek out
proximity to one another.

Market driven development
The decentralised concentration of jobs in outer cores
is fundamentally market driven and already underway. Over the last twenty years, employment in the
region has mainly grown outside Stockholm, Solna
and Sundbyberg. By choosing premises in areas outside the centre of the metropolis that meet the companys requirements and where there are also other businesses with similar needs, companies can obtain a
number of benefits. Property prices are not as high as
in the centre. Travelling times and distances for a labour force that lives in the hinterland may fall, which
may justify somewhat lower salaries. Access to specialised services improves. It also becomes easier to
recruit labour with the right skills and to strengthen
networks between interacting organisations. This
leads to increased productivity.
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Benefits of scale
Concentration and specialisation in a core also facilitate the interplay with the surrounding hinterland.
Locating jobs, trade, services and population in intensively used, concentrated environments in the outer
areas provides the basis for superior services including public transport. This means that businesses will
be able to fall back upon a larger hinterland for both
production resources and a market base than if they
were all more dispersed. Locating close to other businesses in a core with a distinctive profile can enhance
a businesss own image.

Overlapping hinterlands
Heavily specialised businesses such as research, advanced specialist health care, high-tech industry, cultural production and specialist retail trade recruit labour and serve customers throughout the region and
sometimes even outside the county boundaries. Other
businesses are primarily related to the population and
businesses in the immediately adjacent hinterland. In
such cases travelling times and natural barriers are
decisive in drawing the boundaries between the hinterlands of the different cores. Businesses in a single
core can thus have different hinterlands, and the population in a particular part of the region can benefit
from what is on offer in several different cores. This
benefits both public finances and social well-being.

Varying development trends
Observed travelling patterns reveal that identified
outer cores in the Stockholm region have expanded
their regional hinterland. The proportion of highly
educated people working in them has increased during the 1990s. In other cores the proportion of highly
educated people has fallen. Post secondary education
has expanded rapidly in some cores. Retail trade has
also increased greatly in some.

Polycentric cities in Europe
The Stockholm region is just one of a series of major
cities in the western world to choose to aim for increased polycentricity. Examples from both Europe
and USA show similar tendencies. In several European cities emphasis is put on the importance of having a
strong regional centre at the same time as promoting
the development of outer cores through public transport, research environments, hospital building, exhibition grounds and other inputs that can increase their
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specialisation and attractiveness. Traditional planning precedes decisions on investments and other initiatives to create favourable conditions thereby stimulating development in outer cores. The attitude of
the local authorities has proved to be particularly important.

Edge cities in American metropolises
In many American metropolises where extensive dispersion of businesses into suburban areas has long
gone on, a concentration of office jobs with service
companies and commerce is once again taking place.
Their preferred location is now in parts of the outer
areas of the cities that are readily accessible from the
motorway network. Private entrepreneurs often play
a leading part in creating the new centres. The price of
premises tends to fluctuate with time as well as between different centres.

Airports: the main stations of our age
Foreign references also reveal a strong connection
between companies choice of location and proximity
to major airports. Airports have become magnets that
affect the spatial structure of large parts of metropolitan regions. They continue to become important
nodes in both the air and land transport systems. This
makes them attractive places for businesses that can
benefit from their exclusively high accessibility. Airports are able to increase their income by letting out
land and premises. There are also examples of development interests being channelled into areas in other
parts of the metropolitan region that have high airport
accessibility, for example close to airport shuttle stations.

Urban environment for the daytime
population
A critical condition for the outer cores being able to
develop in the desired direction is that they become
natural, popular centres for the people who live or
work in the area and its proximity. They must be able
to offer meeting places and opportunities to trade and
run errands, have meals or take part in sport, cultural
activities and other leisure pursuits. The physical and
cultural environment must be designed to be stimulating and rich in experiences with publicly accessible
premises, streets, squares and parks.
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Clearly defined downtown in a dense core

Specialised social functions

Many different kinds of business need to be concentrated in a clearly defined downtown area of the core
within which it is convenient to walk. In practice the
size of this concentrated downtown area is probably
determined by walking distance to the station. The
core areas are deliberately defined to include areas
with future possibilities for renewal and transformation, increased density and new or reconstructed
buildings . In the long term it will be possible to accommodate new high-density buildings in them. It is a
great advantage if both the downtown area and its immediate surroundings within the core, together with
the hinterland in the direct proximity, are to become
truly coherent with good internal connections. This
will then create the conditions necessary for achieving the market base for trade, public transport and other services wanted.

The idea is that the regional cores should be able to
contain a more specialised range of public services
than other district or municipal centres. Within them
it should be possible to find tertiary education, specialised health care, legal services, cultural activities
and trade serving the population throughout that part
of the region. Area-intensive high-volume trade can
be sited in locations with good road access inside or
close to the outer areas of the core but not in its most
central and highly developed downtown area. The
high-volume trade area may be regarded as an area for
future high-density development that can facilitate
expansion of the core in the long term.

Profiling and marketing
In a number of cores, special initiatives will probably
be necessary to give variety to the physical environment, eliminate physical barriers and provide, attractive environments, meeting places and greenery. They
will also be needed to give the various cores their own
image in a way that is based on the identity and image
they already have and that, furthermore, reflects intended future goals and specialisation in content. Image creation can advantageously become an integral
part of the task of developing the various cores. It is
important to find a good name as well as striking visual symbols in the form of buildings, structures or
works of art that reinforce the identity of the individual core.

Willingness to invest
The attractiveness of different areas is reflected in
prices in the markets for housing and commercial
premises. At present both are relatively slow in a
number of the outer cores and their immediate surroundings. If development of the core is successful,
this will lead to increased demand for housing in the
downtown area and its proximity. If this happens,
construction of homes and commercial premises in
the rest of the core and its immediate hinterland will
also increase.

Learning, communication and democracy
The centres of the cores should preferably also be perceived as natural places for important democratic
processes, meetings and dialogue on social issues affecting the people in the core and that part of the region. It should be possible to find social information.
It should also provide opportunities for public debate
and public information even if the core itself is administratively part of more than one local authority.
Libraries, learning centres and other environments
with access to computer support for searching for information, distance learning and interactivity become
important resources.

Diversified industry
The industry of the Stockholm region is considerable
and diverse both in the centre and in suburban areas.
In its outer areas there is as great a proliferation of industries as in the Gothenburg and Malmö areas. Job
growth seems to be mainly a function of new businesses and not of expansion of established ones. The
range of available labour is relatively speaking the
biggest in the southern part of the region, but the proportion of highly educated people is lower.

Increased specialisation
The economic geography of a metropolis is characterised by growing specialisation. In the Stockholm region there are clear examples of businesses in related
industries or clusters locating close to one another.
The finance cluster in the central part of the inner city
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and IT businesses in Kista clearly exhibit such patterns as do the inner-city media and culture business
clusters. A very large proportion of jobs in the regions strong clusters identified earlier is spread out
in the suburbs. Many would gain in the long-term
from being located in cores.
The cores on the northern side are larger and have
a more clear-cut image in some cluster industries than
those in the south. In Kista this applies to both IT/Telecoms and medicine, while Barkarby and particularly
Täby centrum have a clear specialisation in jobs in the
medical cluster. Of the southern cores, Skärholmen
and Södertälje exhibit specialisation in medical industries. In addition Södertälje has a relatively high
proportion of jobs in transport and the finance cluster.
Flemingsberg has extensive university activities with
the focus on biology, biochemistry and the humanities
with medical engineering coming in the near future,
together with a large university hospital with substantial biomedical research. In Haninge centrum there
are jobs in all the strong clusters in the region.

Changed conditions for location
Accessibility of the road and rail networks is important to the interplay between the regions various
cores and in relation to the towns in the Mälardalen
region. Current proposals for investment in the transport infrastructure means that lateral connections in
both the northern and southern parts of the region are
to be expanded and that the capacity of the railway
system is to be expanded considerably during the period up to 2015. However, investment in new road
links between the northern and southern halves of the
region is a long time coming. Such links form part of
both the long-term development strategy of the Stockholm Transport Commission and RUFS (Regional
Development Plan for Stockholm Region).
New lateral routes, increased rail traffic and new
operating arrangements for public transport will affect the conditions for location in several of the regional cores. The investments in the rail transport system will also provide a sounder basis for increasing
integration within the Mälardalen region. Access to
railway stations and direct connections to Arlanda
Airport, as well as accessibility of the hinterland, become important factors that may determine the various of roles of the cores in the future.
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Cores with a high interregional accessibility and
direct rail links to airports with international services
have greater prospects of becoming attractive centres
for internationally oriented industry and science than
those that do not have corresponding interregional
accessibility. They also need to have a high level of
intra-regional accessibility.
Cores with high sub-regional accessibility to their
immediate surroundings and hinterland have greater
prospects of becoming attractive social centres.

Central regional Core
Developments in outer regional cores are closely connected with developments in the central part of the
region. Despite the fact that the Central regional core
has superior access to both the road and public transport systems, the growth in both jobs and housing has
for many years been greater in the suburbs than in the
inner city.
It is of very great benefit to the development of the
whole Stockholm-Mälar region and of the entire
country that the Central regional core is large and vigorous with an extensive range of specialist services.
In RUFS, areas in parts of Nacka, Solna and Sundbyberg are also included in the Central regional core. It
should be possible to locate a significant portion of
the additional homes and workplaces there. There are
plenty of opportunities for development, especially
along peripheral zones around the inner city. Planned
investments in the rail system through City, new stations, extension of the tram cross link and, in the long
term, further extensions of the underground will increase the accessibility of the central part of the region by public transport.

Increased competitiveness
The structure of the planned overall development of
the built-up area and transport system over a thirtyyear period will change relative accessibility as between the Central regional core and the outer cores.
Even in the longer view the Central regional core will
be the place that can be reached by most people by
both car and public transport within a given travel
time. However, the competitive relationship will
change to the benefit of the outer cores. These relationships may be expected to speed the geographical
restructuring of the regions industry and favour de-
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velopment in outer cores as well as the interactive
specialisation of these cores.
The Central regional core will retain its position as
the most accessible area in the region, but the differences compared with the outer cores will be considerably reduced. Five of the seven outer cores will be
able to obtain intra-regional access to public transport
as great as that currently possessed by the Central regional nucleus. In the future the high level of access of
the outer cores to the road network will provide them
with a significant competitive advantage in relation to
the Central regional core. This requires the construction of new road links between the northern and
southern parts of the region in accordance with RUFS
and the long-term development strategy of the Stockholm Transport Commission.

Integration in the Mälardalen region
In recent years a number of towns in the Mälardalen
region have had a growing population and increased
house prices. Many people commute to the labour
market in the Stockholm area. Highly developed regional rail services and better roads have meant that
travel is quicker. A significant expansion of higher
education and research has also taken place at several
places in the Mälardalen region. The regions rapid
integration with the Stockholm area continues. Several of the outer regional cores of the Stockholm area
will acquire intensive regional rail connections with
towns and population centres in the Mälardalen region. This will facilitate continued integration.
The exchange between towns in the Mälardalen
region outside the Stockholm area is not so well developed.

Strategic initiatives
One important conclusion from the studies carried out
is that development of several cores would benefit the
development of the region and of the country. The development of new outer regional cores can be stimulated by measures that:
 improve and clarify their position in the transport
system in relation to Arlanda Airport and large
towns in the Mälardalen region and elsewhere in
Sweden,
 increase intra-regional accessibility of the outer
cores by means of new lateral links in the road and
rail networks, better interchange points for public

transport, more highly developed public transport
and new peripheral road links between the northern and southern halves of the region,
 facilitate travel between cores,
 lead to public services of regional importance such
as various forms of tertiary education, and advanced healthcare being located in outer cores,
 promote specialisation and renewal of industry in
cores,
 contribute to creating a more creative and stimulating environment for cultural activities, research
and start-ups in the cores such as living campus.
 enhance the attractiveness, creative value and social functions of the cores, especially for the daytime population,
 break up the often large-scale physical environment and bring in quality values,
 define and clarify the downtown area of the cores,
 improve and develop the image of the cores,
 increase and diversify the range of homes in the
cores and its immediate hinterland,
 lead to a more diverse and extensive range of commercial premises for different businesses,
 clarify the conditions for development of retailing
in the cores and their hinterland.
Local authorities play a leading role in the task of
stimulating development of outer cores in partnership
with private players and in cooperation with the regional and national government organisations concerned. Every core needs to be dealt with on its own
terms. It may be an advantage to form a special authority with responsibility for developing the downtown area of the core in collaboration with the local
authority and the property owners and businesses in
the core.
Implementation can advantageously be guided by
specific action strategies for each individual core that
are based on mobilising local resources and provide
the opportunity for staged decisions and contracts
that can reduce uncertainty and risk.
Schemes to stimulate the development of outer
cores need to be coordinated and combined with other
relevant spatial and sector initiatives at national, regional and local level such as national metropolitan
policy, regional growth programmes, investment
plans for the transport infrastructure and communications systems, industrial and innovation policy initiatives, investments in universities, and research policy
initiatives.
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Greater depth of knowledge needed
A number of basic questions of importance for implementation need to be investigated by means of indepth studies. This applies, for example, to
 cooperation and competition between the Central
regional core and new outer regional cores and the
driving forces behind and conditions of polycentricity on a Mälardalen regional scale,
 uncertainties, risks and finance conditions of investments in outer regional cores,
 the specialisation, growth patterns and spatial
structure of industry from a polycentric point of
view,
 Arlanda Airports role and special importance in a
polycentric regional structure,
 the pattern of location of industry in relation to the
location conditions of the transport system,
 public finance costs and benefits of infrastructure
investments and other efforts that favour development in outer regional cores,
- possibility and consequences of making the outer
cores more central in the regional transport networks as well as in information, business activity,
science, industrial production, culture, economics
and politics,
 local resources, in the cultural field for example,
and the will to invest in the regional cores,
 organisational forms and financing conditions that
can facilitate cooperation between the public and
private sectors and otherwise make it easier to carry out expansion of and other investments in the
regional cores.
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Proposals
 Prioritise measures to strengthen the position of
the cores as regional node points in the railbased public transport system.
 Prioritise extension of the Förbifart Stockholm
bypass system.
 Review the delimitation of the various cores,
develop a policy on their future development and
sharpen their images.
 Create an authority with clear responsibility in
every core able to represent both private and
public interests and speed up the pace in developing the core.
 Initiate schemes to develop a socially stimulating
environment in the regional cores with greater
diversity and a wider range of experiences.
 Promote increased specialisation of industry in
each of the regional cores, for example by
locating specialised care, education or authorities to them.
 In the course of development work, systematically endeavour to give each core an image.
 Develop the public dialogue on the future development of the various cores and endeavour to
stimulate local mobilisation and involvement.
 Clarify the relationship of the roles of local
authorities and regional players and their
opportunities to contribute to the process of
developing outer regional cores with, for example, the aid of civil law agreements with specified undertakings and implementation terms.
 Increase knowledge of the underlying driving
forces and conditions for developing regional
cores in the Stockholm and Mälardalen regions.
 Follow up and report on recurrent developments
in the regional cores.
 Create arenas for cooperation and project
generation that will be of use in a more polycentric development of the urban structure of the
Stockholm-Mälar region.
 Carry out joint marketing projects on the cores
inside and outside the region.
 Direct future specially focused and prioritised
metropolitan policy initiatives  intended, for
example, to enhance development of the metropolitan transport system, higher education/
research and innovation and culture promotion
measures  to the outer cores

