
Regionala StadSkäRnoR

en förutsättning för  
en växande Stockholmsregion

Dynamiska platser i Stockholmsregionen

Redan idag finns högskole
utbildning med som en central 

komponent inom flera av de regionala 
stadskärnorna.

En förutsättning för utveckling
Dagens ekonomi, som allt mer präglas av ett kunskapsbase-
rat och kreativt värdeskapande med många människor i sam-
spel, innebär att de stora städerna har blivit allt attraktivare 
eftersom de lockar unga, kunniga och kreativa människor. 
Verksamheter med behov av dagliga personliga kontakter 
söker varandras närhet och hög tillgänglighet i transport-
systemet är därför en viktig förutsättning.

Här får yttre kärnor med god tillgänglighet en betydande 
roll, då dessa stärker regionen genom att både hushåll och 
företag får större valfrihet.

Regionala stadskärnor med god tillgänglighet ger hushål-
len tillgång till fler kvalificerade jobb inom kort reseavstånd. 
Företagen får å sin sida större möjligheter att rekrytera rätt 
arbetskraft från ett större område, vilket är en avgörande 
förutsättning för många av de kunskapsintensiva och tjänste
orienterade verksamheter som kan finna fördelar i att loka-
lisera sig i regionala stadskärnor.

Kortare restider att vänta

Hög tillgänglighet till knutpunkter i trafiksystemet och väl 
utbyggda trafiksystem i både radiell riktning och på tvären 
är viktiga förutsättningar.
 RUFS 2010 visar att tillgängligheten kommer att öka för 
alla regionala stadskärnor fram till år 2030. De genomsnitt-
liga restiderna för pendlare kommer att minska för resor med 
bil, men framför allt med kollektivtrafik för flertalet kärnor. 
Det kommer att stärka de regionala stadskärnornas konkur-
renskraft i förhållande till den centrala regionkärnan.

Mötesplatser i fokus
En av stadens viktigaste funktioner har i alla tider varit att 
fungera som mötesplats och det är också en av anledning-
arna till dess dragningskraft. Mötesplatser kan göra stads-
kärnan mer attraktiv för de boende, besökare, anställda och 
för företag. De fyller också en viktig roll för vår upplevelse 
av livskvalitet.
 Stadskärnan är den viktigaste mötesplatsen i staden 
och de regionala stadskärnorna blir således den viktigaste 
mötes platsen i respektive regiondel. Genom att människor 
 interagerar stärks den sociala sammanhållningen och plat-
sens identitet.

Landmärken skapar identifikation

Det är viktigt att en regional stadskärna karaktäriseras som 
stadsmässig och innehåller högkvalitativ bebyggd miljö med 
intressanta byggnader och utemiljöer. Gator, torg, parker och 
andra offentliga platser liksom landmärken ska erbjuda att-
raktiva mötesplatser och bidra till att kärnorna blir välkända 
stadscentrum i regionen som skapar identifikation. 
    Även kärnornas kulturutbud, liksom möjligheterna att 
delta i kreativt skapande, är viktiga från såväl sociala som 
ekonomiska utgångspunkter. Genom att erbjuda ett brett, 
tillgängligt och flexibelt utbud, inom allt från kultur till idrott 
och shopping, men kärnorna behöver utvecklas mer för att 
kunna erbjuda ett mer omfattande kvällsliv.

Från en till flera
Befolkningen växer i både Stockholmsregionen och om
givande län, vilket kräver mer bebyggelse och en utveck-
lad transportinfrastruktur. Tidigare stadsutveckling har 
lett till att bostadsbebyggelsen har spridits över stora om-
råden, medan en stor del av arbetsplatserna, kulturutbu-
det och kvällslivet fortfarande finns kvar i innerstaden. En 
fortsatt utspridning av bebyggelsen är inte långsiktigt håll-
bar  eftersom den leder till växande transportbehov och ett 
ökat bilberoende.

En hållbar region

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, syftar till att 
regionen blir tätare och flerkärnig genom regionala stads-
kärnor. De kan bidra till att storstadsregionen blir mer lång-
siktigt hållbar genom att motverka utspridning i regionens 
glesare ytterområde. 

Livskvaliteten höjs

Yttre kärnor förbättrar förutsättningarna för ekonomisk till-
växt, gagnar de sociala förhållandena och ökar livskvalite-
ten. En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur innebär också 
en effektiv hushållning med mark och naturresurser, samt 
stärker förutsättningarna för en kapacitetsstark och frekvent 
kollektivtrafik. Flera regionala stadskärnor främjar också 
stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser.

Fördelar för flera
De regionala stadskärnorna erbjuder bra lägesförutsättning-
ar för företag och ger möjlighet för att olika branscher ska 
samlas och dra nytta av varandras närhet. Verksamheter 
med behov av täta och direkta personkontakter har förde-
lar av att vara geografisk lokaliserade intill varandra. Bran-
scher kan också få produktivitetsförbättringar på grund av 
tillgång till leverantörer av varor och tjänster på nära håll. 
Dessa branschkluster kan skapa unika profiler för kärnorna.

Många förbättringseffekter

Dessa, ofta kunskapsintensiva arbetsplatser, håller lönerna 
på en hög nivå i regionala stadskärnor. I storstadsregioner 
faller normalt täthet, hyresnivåer och lönenivåer med av-
ståndet från den centrala kärnan, där också tillgängligheten 
är bäst. Men i dessa regionala stadskärnor, som kräver hög-
utbildad arbetskraft, finns en stor andel höginkomsttagare.

Handeln växer
I nästan alla regionala stadskärnor spelar detaljhandeln en 
viktig roll. De flesta stadskärnor har också en tätare del med 
betydande inslag av dagligvaror och shopping där kollektiv-
trafikförsörjningen är bra, samt en glesare del där sällan-
köpsvaror och volymhandel som huvudsakligen bygger på 
användning av bilen dominerar.

Handeln ökar och ökar

Sedan mitten av 1990talet har detaljhandelns omsättning i 
Stockholmsregionen vuxit kraftigt beroende på att både be-
folkningens storlek och hushållens köpkraft har ökat. Även 
om ekonomin inte väntas växa fullt så snabbt som den har 
gjort tidigare innebär ändå den växande befolkningen att 
handeln fortsätter att växa.

Detaljhandelns lokalisering är en del av stadens utveckling. 
De yttre regionala stadskärnorna beräknas ta en allt större 
marknadsandel jämfört med den centrala regionkärnan. 
Att samla många butiker i regionala stadskärnor bidrar till 
ett attraktivt och allsidigt utbud, som i sin tur drar till sig 
andra verksamheter. Även om distanshandeln fortsätter 
att växa kommer butiker och köpcentrum att behövas även 
på lång sikt.

Recept för framgång
Ambitionen som uttrycks i den regionala utvecklingsplanen, 
RUFS 2010, är att de regionala stadskärnorna i Stockholms-
regionen ska utvecklas under de kommande decennierna och 
att en betydande del av nytillkommande arbetsplatser och 
bostäder ska lokaliseras där.

Ett dynamiskt näringsliv förutsätter ett tillskott av kompe-
tent arbetskraft. Regionens lärosäten skapar förutsättningar 
för de lokala företagens nyrekryteringar genom att utbilda 
arbetskraft. På så sätt spelar universitet och högskolor vik-
tiga roller i den regionala ekonomin. De skapar också arbets-
tillfällen och attraherar medel till regionen för forskning och 
utbildning, ger upphov till nyföretagande och de samspelar 
med företag i regionalt orienterade nätverk.

För att regionala stadskärnor ska utvecklas fördelaktigt bör 
de inte vara alltför många, med hänsyn till den inbördes kon-
kurrensen om arbetskraft och köpkraft. Med större kärnor 
växer fördelarna med täthet och samlokalisering och fast-
ighetsägarnas risker minskar, vilket stimulerar till investe-
ringar och ytterligare tillväxt.

Utblick för inspiration

Det finns flera exempel på stadsområden i europeiska stor-
städer som kan vara av intresse för utvecklingen i Stock-
holmsregionen. Regionala stadskärnor kring Paris, London 
och flera städer i Nederländerna kan stå som inspiration. 
    Erfarenheter från andra stadsregioner visar att det är nöd-
vändigt att regionala kärnor ges god tillgänglighet för att cen-
trala funktioner kan lokaliseras dit. I Stockholmsregionen 
har de yttre regionala stadskärnorna en betydligt mindre 
andel av sysselsättningen än exempelvis både amerikanska 
och franska regioner. Det bör således finnas en potential för 
framtida tillväxt i Stockholmsregionens regionala stadskär-
nor. Det förutsätter god tillgänglighet.

Flygbana och utbyggnad av kommersiella lokaler i anslutning till arlanda.

kista tunnelbanestation.

entré täby centrum.

Södertörns högskola.

Byggnation i Sollentuna centrum.

För att stimulera utvecklingen 
av stadskärnor har kommunerna 

en ledande roll.
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Regionala stadskärnor
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Täby centrumArninge

Området är idag en av regionens största handelsplatser. När 
området byggs ut med bostäder, arbetsplatser och handel 
blir stadskärnan tätare och får en mer stadsmässig karak-
tär. Med goda förbindelser till andra regionala stadskärnor 
blir området en motor för hela regiondelen.
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Kungens kurvaSkärholmen

Här finns två av Stockholmregionens största handelscentrum 
vilket ger området en stark handelsprofil. Visionen för kär-
nan handlar bland annat om ett mer levande område som 
också lockar fler typer av verksamheter.

1

ArlandaMärsta

Det strategiska läget i det expansiva stråket mellan Stock-
holm och Uppsala, samt flygplatsen, ger stora fördelar för 
området. Den regionala stadskärnan, som idag är förhållan-
devis gles, har stor förtätningspotential.
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Flemingsberg

Med sin starka koppling till Life Sciencemiljöerna i Stock-
holm och Uppsala är Flemingsberg en viktig knutpunkt för 
många företag med inriktning på sjukvård, forskning och 
rättsväsen. Planer finns för 20 000 nya arbetsplatser, 5 000 
nya bostäder och ett nytt centrum fram till år 2030.
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KistaSollentunaHäggvik

Den regionala stadskärnan lockar företag och lärosäten med 
sin kunskapsintensiva profilering. Redan idag är kommu-
nikationerna till kärnan från andra delar av regionen goda 
men för att uppnå en tät blandstad krävs förbättrade kom-
munikationer inom kärnan. 
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Södertälje

Med läget vid kanalen har stadskärnan en småstadskänsla full 
av liv. Den multinationella befolkningen i regionen tillsam-
mans med de två stora arbetsgivarna Astra Zeneca och Scania 
ger regionen sin internationella särprägel. Kärnans utveckling 
ska bidra till ökad social sammanhållning i regionen.
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BarkabyJakobsberg

Jakobsberg är idag kommuncentrum och Barkarby är re-
gionens näst största externhandelsområde. I framtiden ska 
den förtätade stadskärnan med goda tvärförbindelser fung-
era som ett nav för de nordvästra delarna av Stockholms-
regionen.
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Haninge centrum

Arbetsplatserna i Haninge domineras idag av offentliga verk-
samheter och logistikföretag. Med utbyggnaden av hamnen  
i Norvik kommer området att ytterligare profileras inom trans-
port och logistik. Ny stadsmässig bebyggelse kommer att länka 
samman pendeltågs- och busstationen med kommuncentrum.

Stockholms åtta regionala stadskärnor har en hög tillgänglighet och ligger vid strategiskt 
viktiga knutpunkter i transportsystemet. Genom att koncentrera bebyggelse och verksam-
heter till vissa kärnor skapas förutsättningar för ett minskat bilberoende och en mer utveck-
lad kollektivtrafik. Mål och riktning för utvecklingsarbetet beskrivs i den Regionala utveck-
lingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, men också i översiktsplaner och lokala 
utvecklingsprogram. Här är Stockholms åtta regionala stadskärnor.


