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Förord
För att möta befolkningstillväxten och för att stå sig väl i den internationella
konkurrensen behövs investeringar i infrastruktur, bostäder, forskning och
utveckling, utbildning, kultur med mera i Stockholmsregionen. Dessa investeringar behöver komma från såväl offentliga som privata aktörer. I och med att
resurserna är begränsade är det viktigt att få ut så mycket som möjligt av de
investeringar som görs och att de olika investeringarna stödjer varandra.
Den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen är inriktad på att
regionen ska bli mer flerkärnig. I RUFS 2050 pekas åtta regionala stadskärnor ut:
Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, Flemingsberg, Haninge centrum/
Haninge stad, Kista-Sollentuna-Häggvik, Kungens kurva-Skärholmen,
Södertälje och Täby centrum-Arninge. De regionala stadskärnornas utveckling
ska bidra till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Stockholms
regionen och minskad utspridning av verksamheter och bebyggelse. De ska
också vara ett komplement till den centrala regionkärnan. För att uppnå detta
är det viktigt att de regionala stadskärnorna är attraktiva och kan dra till sig
investeringar, näringsliv, boende och besökande.
Denna rapport beskriver vilka större investeringar som görs eller är på gång i
de regionala stadskärnorna. Den syftar till att ge ökad förståelse för hur olika
investeringar i de regionala stadskärnorna och i Stockholmsregionen påverkar
och stödjer varandra, för att kunna ta tillvara synergier och samordningsfördelar.
Deltagarna i Nätverket för regionala stadskärnor, som består av representanter
från kommuner som har en regional stadskärna, Trafikförvaltningen, Kultur
förvaltningen, Trafikverket med flera, har bidragit med material till rapporten
samt deltagit på ett antal möten där rapporten diskuterats. Projektledare på
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har varit Cecilia Lindahl.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Region Stockholm
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Inledning
Bakgrund
Målen i den regionala utvecklings
planen för Stockholmsregionen,
RUFS 2050, är
• en tillgänglig region med god livsmiljö
• en öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region
• en ledande tillväxt- och kunskapsregion
• en resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande
utsläpp.
En av strategierna för att uppnå dessa
mål är att regionen ska utveckla en
flerkärnig ortsstruktur. Genom täta
regionala nodstäder med stationsnära
stadsutveckling ska man skapa klimatoch resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor, som komplement
till den centrala regionkärnan.
En snabb och hållbar tillväxt förutsätter att bostäder och lokaler kan
byggas utanför den centrala regionkärnan utan att bebyggelsen sprids ut.
En koncentration av bostäder och
verksamheter till de regionala stadskärnorna främjar utvecklingen av en
tät och flerkärnig region.
Planen pekar ut en central regionkärna och åtta yttre regionala stadskärnor:
• Arlanda-Märsta
• Barkarby-Jakobsberg
• Flemingsberg
• Haninge centrum/Haninge stad1
• Kista-Sollentuna-Häggvik
• Kungens Kurva-Skärholmen
• Södertälje

• Täby centrum-Arninge
De yttre regionala stadskärnorna ska
kunna balansera den snabba tillväxten i centrum på ett sätt som är hållbart på lång sikt.
Alla yttre regionala stadskärnor
ligger vid transportsystemets större
knutpunkter. Det är dock viktigt med
bättre förbindelser mellan och till de
yttre regionala stadskärnorna (tvärförbindelser) för att de yttre regionala
stadskärnorna ska få högre tillgänglighet, komplettera varandra och
utvecklas. Det är även viktigt att tillgängligheten inom varje regional
stadskärna utvecklas. För att nå dit
behövs investeringar och satsningar
på transportinfrastruktur och trafik,
särskilt med avseende på kollektiv
trafiken.2
Satsningar på transportinfrastrukturen bör samplaneras med stadsbebyggelsen. En utmaning för flera yttre
regionala stadskärnor är att skapa en
sammanhållen och attraktiv stads
miljö, samtidigt som de behöver överbrygga de mest påtagliga barriärerna
av vägar och spår. I de yttre regionala
stadskärnorna behövs gång- och
cykelförbindelser så att människor
väljer att cykla och gå. De interna
transportsystemen behöver förbättras
för att hela området ska bli tillgängligt
för resten av regionen.3
För att kunna fungera som ett reellt
komplement till den centrala regionkärnan måste en yttre regional stadskärna vara attraktiv för boende, företag och besökare. Merparten av de
kommuner som har en yttre regional

stadskärna vill öka stadskänslan med
många urbana kvaliteter genom att
skapa en varierad och sammanhållen
bebyggelse i kvartersstruktur, eller
genom att komplettera och förtäta den
byggda miljön. En utmaning för kommunerna är även att bidra till ett
levande kvällsliv med ett tillgängligt
utbud av nöjen, kultur och handel för
att öka attraktionskraften.
Flera kommuner som har en yttre
regional stadskärna har inlett arbetet
med att utveckla och stärka sin egna
unika profil. Det handlar exempelvis
om att göra den yttre regionala stadskärnan attraktivare och att tydliggöra
dess värden, funktion och roll i förhållande till omlandet och regionen.
För närvarande pågår och planeras
en mängd investeringar av olika aktörer för att stärka de yttre regionala
stadskärnorna och därmed även
Stockholmsregionen. Erfarenheter
visar att en god planering och samordning av investeringar – offentliga och
privata – är betydelsefullt för att undvika suboptimering och för att stärka
synergieffekterna mellan dem.

Mål och syfte
Målet med utredningsuppdraget är att
• redogöra för möjliga synergier mellan pågående och planerade investeringar inom och mellan de yttre
regionala stadskärnorna och i
Stockholmregionen som helhet
• redogöra för samhällseffekter och
nyttan av synergierna mellan de
regionala stadskärnorna

1

Haninge centrum är det namn den regionala stadskärnan har i de regionala utvecklingsplanerna (RUFS 2001, 2010 och RUFS 2050)
och andra tidigare rapporter och kunskapsunderlag. Haninge kommun arbetar i nuläget med namnet Haninge stad för den regionala
stadskärnan i Haninge vilket också har beslutats genom stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan (Stadsutvecklingsplan
för Haninge stad, 2018-05-21).

2

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050-konsekvenser av tre
inledande teststrukturer år 205 (förstudie), rapport 2016:7.

3

SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, rapport 2013:4.
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Syftet är att studien ska
• vara ett planeringsunderlag för
politiker och tjänstemän och stödja
en planering som tar tillvara synergier och samordningsfördelar mellan investeringar i de yttre regionala stadskärnorna
• bidra till att attrahera privata
investerare

Metod
Ett urval av pågående och planerade
investeringar i de regionala stads
kärnorna inventerades första gången
under försommaren 2014, med kompletteringar och uppdateringar under
vintern/våren 2017/18 och därefter
har alla kommunerna/organisatio
nerna i Nätverket för Regionala Stadskärnor4 kommit in med synpunkter
och rapporten har slutförts under
hösten 2018. För att få en övergripande bild av hur de yttre regionala
stadskärnorna fungerar idag (och av
deras strategiska utvecklingsbehov)
analyseras de utifrån det material som
har tagits fram. Den centrala regionkärnan belyses översiktligt i rapporten.
Utifrån nulägesanalysen av de regionala stadskärnorna och pågående och
planerade investeringar, analyseras
synergierna av investeringar inom och
mellan de regionala stadskärnorna,
respektive i hela Stockholmsregionen.
Under arbetet har kommunkontakterna i Nätverket för Regionala Stadskärnor bidragit med material och
också deltagit på ett antal möten där
rapporten har diskuterats.

mans bildar en starkare influens än
vid direkt addition, dvs när 1+1=3. En
synergieffekt uppstår om samordning
av exempelvis investeringar i transportinfrastruktur och bostäder ger
större totalinvesteringar eller bättre
effekter av investeringarna än om de
görs var och en för sig.
Det finns många exempel som visar
på att investeringar i transportinfrastruktur och de tillgänglighetsförbättringar som de medför har betydande
synergier med exempelvis bostadsbyggande och FoU-investeringar.
Hur stora synergieffekterna blir beror
vilka investeringar som görs och hur
väl samordnade de är.
I detta avsnitt undersöks möjliga
synergier mellan offentliga investeringar i infrastruktur och samhällsservice å ena sidan och privata investeringar i bostäder, FoU, handel etc.
å andra sidan.

Kunskapsintensiv verksamhet
gynnas av täthet, urbanitet och
tillgänglighet
Ett grundläggande antagande i det
teoretiska ramverket för analys av
synergier mellan investeringar som
redovisas i rapporten Synergier mellan investeringar – för en tät och flerkärnig Stockholmsregion5 är att det
kunskapsintensiva näringslivet strävar efter lokaliseringar som präglas av
täthet, urbanitet och hög tillgänglighet. Forskning visar att kunskaper
sprids och utvecklas snabbare i stora
regioner än i små till följd av delning,
matchning och lärande.

Analysram
Att identifiera vilka andra investeringar som kan komma till stånd med
hjälp av en offentlig investering och
hur olika investeringar kan stärka
varandra är betydelsefullt för att
uppnå en effektiv och gynnsam planering och utveckling.
En synergieffekt är en samordningsfördel eller nytta som uppstår
när två eller flera influenser tillsam-

Delning handlar om att många kunskapsintensiva stödtjänster är
avståndskänsliga, vilket innebär att
säljande och köpande företag har
fördel av att vara nära varandra.
Möjligheten att kunna dela på en stor
regional pool av kunskapsintensiva
stödtjänster är därför avgörande för
kunskapsintensiva företags lokali
seringsval.

Matchning har att göra med att i takt
med att ekonomin blir alltmer avancerad tenderar både företag och anställda
att bli mer specialiserade. Detta innebär i sin tur ökad svårighet att matcha
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Därför attraheras kunskapsintensiva företag av lokaliseringar som
innebär hög tillgänglighet till välutbildad arbetskraft, eftersom det underlättar kompetensförsörjningen.
Lärande handlar om att kunskaps
utbyte gynnas av stora och täta miljöer
präglade av hög tillgänglighet.6
Av teorierna kring delning, matchning
och lärande följer att investeringar i
ökad täthet, urbanitet och tillgänglighet antas möjliggöra synergier i form
av FoU-investeringar och kunskapsintensiva verksamheter. Utbudet av service, handel och restauranger, som
kan bidra till en attraktiv och urban
miljö, hänger samman med stadskärnans storlek och täthet. Många bostäder i den regionala stadskärnan och
dess närhet kan innebära en utökad
service som dagbefolkningen kan
dra nytta av. Även restauranger och
kultur- och nöjesutbud förutsätter ett
stort befolkningsunderlag för att
skapa ett attraktivt kvällsliv med
stadskvaliteter. Ett mer kunskaps
intensivt näringsliv är också kontaktintensivt. Därför behövs mötesplatser
och god tillgänglighet inom den regionala stadskärnan, till andra stads
kärnor och till omlandet.7

God tillgänglighet och FoUinvesteringar gynnar bostads
byggande
Ett liknade beroendeförhållande som
föreligger mellan investeringar i
transportinfrastruktur och kunskapsintensiv verksamhet antas råda mellan investeringar i transportinfrastruktur och bostadsinvesteringar.
Utanför den centrala regionkärnan
kan investeringar i transportinfra-

4

Nätverket för Regionala Stadskärnor har funnits sedan 2010 och består av kommuner som har en regional stadskärna, Trafikförvaltningen,
Kulturförvaltningen, Trafikverket, Länsstyrelsen med flera. Tillväxt-och regionplaneförvaltningen är sammankallande.

5

SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.

6

SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.

7

SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, rapport 2013:4.
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strukturen vara helt avgörande för om
ett område är kommersiellt intressant
att bygga i. Exempelvis är investeringar i spårbunden kollektivtrafik en
faktor som höjer ett områdes attrak
tivitet, såväl för bostäder som för
lokaler. Ibland blir detta påtagligt
främst i stationernas närhet.8 Det är
därför viktigt att den fysiska planeringen möjliggör god koppling mellan
stationerna och bostads- och kontors
etableringar.
Vidare finns synergier mellan företagens FoU-investeringar och privata
investeringar i exempelvis bostäder,
handel och service. Investeringar i
kunskapsintensiv verksamhet tenderar att höja inkomsterna och därmed

köpkraften i området. Vidare skapar
investeringarna behov av nya bostäder i närområdet, eftersom närhet
mellan bostad och arbetsplats är attraktivt. Men tillväxt av FoU-intensiv
verksamhet i en regional stadskärna
kan ge synergier på bostadsbyggande
även i andra delar av regionen, förutsatt att tillgängligheten fungerar på
ett tillfredsställande sätt. Förbättrad
tillgänglighet till och mellan de yttre
regionala stadskärnorna kan därmed
ge synergier mellan investeringar i de
respektive kärnorna.
En slutsats i studien Synergier
mellan investeringa9 är att den ökade
efterfrågan på bostäder som uppstår i
ett område, som följd av en investe-

8

SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.

9

SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.

Tillgång till park värdesätts
av hushållen. Om man kan
tillskapa en parkyta inom
en kilometers promenad
avstånd från bostaden
så ökar bostadspriset
signifikant.

ring i transportinfrastrukturen,
behöver analyseras med beaktande av
de utbudsbegränsningar som finns.
Det kan t ex handla om brist på byggbar mark.
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Attraktivitetsfaktorer för bostäder
En analys framtagen av Stockholms
läns landsting visar att 90 % av bostadens värde kan förklaras av åtta
enskilda stadskvaliteter:10
• Närhet till city
• Närhet till spårstation
• Gatunätets integration
• Tillgång till urbana nätverk
• Tillgång till park
• Närhet till vatten
• Kvartersform
• Socioekonomiskt index
Nedan redogörs närmare för några
stadskvaliteter av särskild betydelse
för bostadspriserna för lägenheter i
flerbostadshus.11
Hushållens tillgänglighet till
urbana verksamheter som restauranger, affärer för sällanköp och kulturverksamheter är en mycket central
stadskvalitet. Dessa verksamheter
förknippas ofta med en levande stadsmiljö. Tillgänglighet till denna typ av
urbana verksamheter inom en kilometers gångavstånd påverkar bostadsefterfrågan mycket tydligt. I miljöer
med svag tillgång till urbana verksamheter krävs det ett mer begränsat tillskott av utbud för att priseffekten ska
bli stor. Den viktigaste förutsättningen för att dessa urbana verksamheter ska uppstå är täthet, ett stabilt
befolkningsunderlag, som består både

av boende och av arbetsplatser. God
tillgång till urbana verksamheter
finns i områden där det inom en kilometer bor och arbetar många människor. För att dessa urbana verksamheter ska kunna uppstå behöver det
finnas lokaler i gatuplan.
Vad gäller närhet till station för
spårbunden trafik, tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn, visar analysen
att det går en kritisk gräns vid cirka
500 meters avstånd till en station. För
bostäder som är lokaliserade mer än
500 meter från en station faller priserna i väsentlig grad, om bostads
miljöerna har i övrigt likvärdiga
stadskvaliteter.
Tillgång till park värdesätts av
hushållen. Om man kan tillskapa en
parkyta inom en kilometers promenadavstånd från bostaden så ökar
bostadspriset signifikant. Analysen
visar även att ju mer integrerade gator
och gångstråk är desto högre blir
bostadspriserna.

God tillgänglighet understödjer
specialisering, funktionsdelning
och komplementaritet
De yttre regionala stadskärnorna har
unika kvaliteter och i vissa avseenden
specialiserade utbud och nischer.
Unika attraktionsvärden är också viktigt för att de regionala stadskärnorna
ska kunna vara ett attraktivt komple-

10

SLL, TMR, Värdering av stadskvaliteter- Betalningsvilja för bostadsrätter, rapport 2011:3.

11

SLL, TMR, Värdering av stadskvaliteter- Betalningsvilja för bostadsrätter, rapport 2011:3.

ment till den centrala regionkärnan
och för att Stockholmsregionens
totala kvaliteter skall stärkas.
Förbättrad tillgänglighet till och
mellan de yttre regionala stads
kärnorna kan ge synergier för investeringar i de respektive regionala stadskärnorna. God tillgänglighet mellan
de regionala stadskärnorna möjliggör
ökat samnyttjande av mer specialiserade funktioner, inom exempelvis
handel, service, FoU-etableringar och
vård.
Utvecklingen av regionala stadskärnor kan underlätta tillgängligheten
till arbetsmarknad, utbildning och
annan samhällsservice för människor
med olika bakgrund och förutsättningar. Denna ökade tillgänglighet
kommer att gagna de mest resurs
svaga hushållen.
Utveckling av regionala stads
kärnor kan också väntas främja ökad
jämställdhet. Genom att stimulera
utveckling av regionala stadskärnor i
olika delar av regionen och att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik, får fler tillgång till en med
diversifierad arbetsmarknad.

9
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Stockholmsregionen
– utveckling och investeringar
Regionens övergripande
struktur
Befolkning
Stockholms län har ca 2,3 miljoner
invånare (år 2017). Av dessa svarar
den centrala regionkärnan för
omkring 550 000 invånare (25 %) och
de åtta yttre regionala stadskärnorna
för omkring 160 000 invånare (7 %).
Sedan år 2000 har länets befolkning ökat med 16 %. Den centrala regionkärnans befolkning har ökat med
24 % medan befolkningen i de yttre
regionkärnorna tillsammans ökat
med 15 %.
Trenden de senaste åren är att de
yttre regionala stadskärnorna ökar
procentuellt starkare än både länet
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som helhet och den centrala regionkärnan. Detta är till stor del en effekt
av kommunala prioriteringar, med en
koncentration av bostadsbyggandet
till stadskärnorna.
Till år 2030 förväntas befolkningen
i Stockholms län öka till 2,6 miljoner,
enyarn ökning med 20 % jämfört med
2013. En stor del av denna ökning förväntas tillkomma de yttre regionala
stadskärnorna.

Arbetsplatser
Stockholm är idag en enkärnig region
med en i övrigt relativt spridd struktur.
Rapporten Strukturomvandlingens
geografi i Stockholms län – Vad växer
var? framtagen av TRF under 2016,

SLL, Strukturomvandlingens geografi i Stockholms län- Vad växer var? 2016:10.

visar att tillväxten i regionen – främst
i termer av sysselsättning – fortsättningsvis är starkt koncentrerad till
den centrala kärnan.12
Strategin i RUFS 2050 med utveckling av yttre regionala stadskärnor
innebär att andelen utspridda arbetsplatser ska minska framöver. En
koncentration av bostäder och verksamheter till de yttre regionala stadskärnorna främjar utvecklingen av en
tät och flerkärnig region. Tanken är
att nyttja marken vid knutpunkter i
trafiksystemet mer intensivt, eftersom det främjar stadskvaliteter,
stadsliv och mötesplatser.
Inriktningen i RUFS 2050 syftar till
att understödja och prioritera ökad
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sysselsättning i de åtta yttre regionala
stadskärnorna. Ambitionen är att
regionala funktioner i fråga om samhällsservice, såväl högre utbildning
som butiker, kulturutbud och mötesplatser, i regionens olika delar ska
kunna tillgodoses i de yttre regionala
stadskärnorna.
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 stadskärnor ökar också.

Branschvidd och specialisering
Större delen av Stockholms län har ett
diversifierat näringsliv. Branschdiversifieringen varierar dock betydligt
mellan de åtta regionala stadskärnorna. Lägst är branschdiversifieringen i Flemingsberg med 58 procent
och högst i Kista–Sollentuna–Häggvik med 88;5 procent. Den centrala
regionkärnan har en branschdiversifiering på 100 procent.13
Kopplad till branschdiversifieringen och mångsidigheten i näringslivet är frågan om specialisering och
komparativa fördelar. Bland de yttre
regionala stadskärnorna finns en hög
grad av relativ specialisering inom ett
flertal olika branscher. Den högsta
relativa specialiseringen i en enskild
bransch finns i Södertälje, där sysselsättning inom motorfordonstillverkning är exceptionellt hög. I Arlanda–
Märsta är specialiseringen hög inom
logistikområdet. Kista–Sollentuna–
Häggvik har hög specialiseringen
kring IKT-sektorn. Flera regionala
stadskärnor har en relativ specialisering inom handeln.
I regionala analyser används sysselsättningsandelar som ett mått på
komparativa fördelar. Branscher som
har en större sysselsättningsandel i en
viss region än i riket har definitionsmässigt komparativa fördelar i regionen. Motsvarande analys på regional

stadskärnenivå visar att det främst är
centrala regionkärnan, Flemingsberg
och Kista-Sollentuna-Häggvik, som
har en tydlig profil mot kunskapsintensiva verksamheter. Detta hänger
bland annat samman med tillgången
till högre utbildning i dessa stadskärnor. Övriga regionala stadskärnor har
idag specialiseringskvoter, som för de
flesta utbildningskategorier ligger
nära 1, d.v.s. strukturen på den sysselsatta dagbefolkningen överensstämmer i stort sett med riket som helhet.
Kommunernas ambition är att
attrahera verksamheter som kompletterar de egna branscherna och även få
en blandning av branscher och olika
funktioner som den regionala stadskärnan bör ha. En flerkärnig stads
utveckling kan därför stärka hela
regionens attraktivitet för näringslivslokalisering.

Utbildning
Flera av de yttre regionala stadskärnekommunerna vill höja utbildningsnivåerna hos befolkning och sysselsatta i den regionala stadskärnan.
Ambitionerna är att utveckla utbildningsutbudet. Många regionala stadskärnkommuner söker akademiska
samarbetspartner utanför Stockholms
län, för att utveckla utbudet av högre
utbildning i den regionala stads
kärnan.
I flera regionala stadskärnor finns
också samverkan med gymnasieskolor. Avsikten är oftast att profilera och
stärka gymnasieutbildningarna så att
de matchar näringslivets behov av
kompetensförsörjning. Avsikten är
också att behålla ungdomarna och att
få företag att etablera sig och stanna
kvar i kommunen. Flera regionala
stadskärnor arbetar för att etablera
centrum som spänner över flera
utbildningsnivåer. Där samverkar
kommunen med utbildningsinstitutioner och näringsliv, bland annat i
collegeverksamheter.
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Den kommande rapporten om näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna, hösten 2019.
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SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, rapport 2013:4.

Detaljhandel
I alla regionala stadskärnor spelar
detaljhandeln en viktig roll, men betydelsen varierar starkt mellan olika
regionala stadskärnor. Störst betydelse har den i Kungens kurva–Skärholmen. Även i Barkarby–Jakobsberg,
Täby centrum–Arninge och i Kista–
Sollentuna–Häggvik har detaljhandeln en betydande omsättning.
Nästan alla stadskärnor har också en
tätare del med betydande inslag av
dagligvaror och shopping där kollektivtrafikförsörjningen är bra, samt en
glesare del där sällanköpsvaror och
volymhandel dominerar som huvudsakligen bygger på användning av
bilen.
Den kraftiga uppgången inom privat konsumtion sedan mitten av 1990talet har varit en viktig del av de regionala stadskärnornas drivkraft.
Strukturomvandlingen inom detaljhandeln har också spelat en viktig roll.
Den starka tillväxten inom externa
handelsplatser har inneburit att Barkarby–Jakobsberg och Kungens
kurva–Skärholmen vuxit kraftigt.
Den ökade sysselsättningen i de
externa lägena inom kärnorna har
inte bara ägt rum inom detaljhandeln.
Även andra ytkrävande verksamheter
som har behov av låga markpriser och
god biltillgänglighet har ökat i omfattning, exempelvis bilhandel, transportoch logistikverksamhet och service
kopplade till dessa verksamheter.
Hur e-handeln utvecklas kommer att
påverka handeln i de regionala stadskärnorna.

Lönenivåer
Som nämnts ovan är Stockholms
regionen idag en tydligt enkärnig
region. Sysselsattas lönenivåer faller
med minskad tillgänglighet till den
centrala regionkärnan. De genomsnittliga lönerna varierar systematiskt
mellan arbetsområden i olika regiondelar och faller med växande avstånd
till centrala regionkärnan.14 Andelen
höginkomsttagare sjunker dock inte
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I alla regionala stadskärnor,
spelar detaljhandeln en
viktig roll, men störst
betydelse har detaljhandeln
i Kungens kurva-Skärholmen

jämnt utan det finns toppar och dalar.
Topparna utgörs av områden med en
starkare koncentration av arbetsplatser och där är andelen höginkomst
tagare klart högre än i den närmaste
omgivningen. Några av topparna utgörs
av de yttre regionala stadskärnorna.
Lönerna i norra länsdelen ligger
på en något högre nivå och faller
brantare än i den södra regiondelen.
De regionala stadskärnorna Kista–
Sollentuna–Häggvik, Barkarby–
Jakobsberg, Täby centrum–Arninge
och Arlanda-Märsta innehåller alla
områden med högre lönenivåer än i
den närmaste omgivningen.
Kista har högre andel höginkomsttagare än i den centrala regionkärnan.
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 närheten till Arlanda flygplats en signifikant
positiv inverkan på lönenivån och
produktivitetsövertaget i norra region
halvan.15
Den regionala stadskärnan
Södertälje ligger högst i den södra
regiondelen, men även Flemingsberg
och Haninge stad har högre andelar
höginkomsttagare än i den närmaste
omgivningen.

Den regionala stadskärnan Kungens
kurva–Skärholmen avviker från
mönstret genom att ha markant lägre
andel höginkomsttagare än i den närmaste omgivningen, vilket hänger
samman med den starka dominansen
av sysselsatta inom detaljhandel i
kärnområdet.

Lokaliseringsförutsättningar
– hyresnivåer
Det finns mycket stora inomregionala
skillnader i villkoren för lokalisering
och tillväxt. Verksamheter med stora
fasta kostnader löper i allmänhet mindre risk om lokalisering av verksamheten sker i större företagsområden,
köpcentrum eller annan lokal koncentration än i ett mindre område eller
centrum.
Utöver en typisk struktur av täthet
och löner präglas enkärniga regioner
mycket av starkt fallande lokalhyror
och fastighetsvärden med ökat
avstånd från den centrala region
kärnan. Dynamiska lokal- och fastighetsmarknader spelar en grundläggande roll för näringslivets förnyelse.
I Stockholms tätaste delar har kontorshyrorna överstigit 4 000–8 000
kr/kvm och år. I halvcentrala områden som Hammarby sjöstad eller
Kista har kontorshyror ofta legat på
1500–3000 kr/kvm. I regionens

perifera delar har man kunnat hyra
moderna kontor för ca 1000 kr/kvm.
Detta har lett till en stor omflyttning
av företag inom regionen.16

Regional tillgänglighet
I strukturanalyserna för RUFS 2050
kan man se att tillgängligheten med
kollektivtrafik till arbetskraftens
bostäder kommer att öka för alla
regionala stadskärnor fram till år
2030–2050.17

Tillgänglighet till regionala
stadskärnor 2030 och 2050
Hög tillgänglighet är en förutsättning
för att de yttre regionala stadskärnorna ska växa. Goda vägförbindelser
liksom bra kollektivtrafikförbindelser
är grundläggande faktorer för att
näringslivet ska betrakta de regionala
stadskärnorna som attraktiva alternativ för sina verksamheter. En regional
stadskärna bör därför vara tillgänglig
genom tunnelbana/pendeltåg/spårväg
och vägnät. Människor måste kunna
resa kollektivt till och från arbetet. De
regionala stadskärnor som har en station för regionaltåg blir ännu mer attraktiva jämfört med övriga områden i
och med en bättre storregional uppkoppling. Att människor har tillgång
till väg och järnvägssystem är därför
av stor betydelse för samspelet mellan
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SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, rapport 2013:4.
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SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, rapport 2013:4, Hyresnivåer i Stockholm hösten 2018, https://www.lediga
lokaler.com/static/hyror/ , Hyresnivåer februari 2017, https://yta.se/blogg/snitthyror-for-kontor-i-stockholm/
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050-konsekvenser av tre
inledande teststrukturer år 2050 (förstudie), rapport 2016:7
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de regionala stadskärnorna och städerna i östra Mellansverige. Även
goda förbindelser med den centrala
regionkärnan är en viktig förutsättning för att stadskärnorna ska utvecklas. När bebyggelsen blir tätare och
transportsystemen byggs ut kommer
de yttre stadskärnorna att bli mer
lättillgängliga. Figuren nedan visar
hur stor andel av befolkningen som
når respektive regional stadskärna
inom 45 minuters restid med kollektivtrafik i nuläget, 2030 och 2050.
Omkring 70 procent av befolkningen kan i dag nå den centrala regionkärnan inom 45 minuter med kollektivtrafik. Flemingsberg kan nås av
40 procent av befolkningen och för
övriga regionala stadskärnor är motsvarande siffror mellan 10 och 30 procent. Analyserna visar att tillgängligheten till de regionala stadskärnorna
med kollektivtrafik förväntas öka
betydligt fram till år 2050. Det är värt
att notera att de regionala stadskärnor
som har den lägsta tillgängligheten
idag får störst relativ ökning Haninge
centrum /Haninge stad (+100 %),
Södertälje (+125 %) och Arlanda–
Märsta (+40 %). Utöver den centrala
regionkärnan är det i absoluta tal
Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg
och Kista-Sollentuna-Häggvik som
får högst tillgänglighet år 2050.
Mellan 60–70 procent av de boende

Figur 2.2.1 Övergripande befintlig transportinfrastruktur i Stockholmsregionen

Källa: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 2018:10.
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kommer att kunna nå dessa kärnor år
2050, vilket är nästan lika hög andel
som den centrala regionkärnan har i
dag. Det finns därför goda skäl att
anta att de stora relativa tillgänglighetsförbättringarna (som är en samlad effekt av polycentrisk struktur och
investeringar i kollektivtrafik) kommer att stärka de regionala stads
kärnornas konkurrenskraft.

Tillgänglighet till stödtjänster och
högutbildad arbetskraft
Det finns betydande stöd för att framväxande innovationsmiljöer är starkt
beroende av den lokala marknads
potentialen. Ett flertal studier visar
att den geografiska närheten till en
stor och differentierad pool av kvalificerade underleverantörer/stödtjänster och välutbildad arbetskraft är
avgörande för hur det kunskapsintensiva näringslivet väljer att lokalisera
sig. Forskningen visar också på att
spill-over effekter mellan olika typer
av FoU-verksamheter är starkt beroende av rumslig närhet.18
Förekomsten av stödtjänster inom
ett visst geografiskt område är här
definierad som sysselsatt dagbefolkning inom branscherna:
• Bank, försäkring, kreditinstitut
• Fastighetsbolag och fastighets
förvaltare
• Uthyrningsfirmor,
• Datakonsulter och dataservice
byråer
• FoU-institutioner
• Andra företagsservicefirmor
• Intresseorganisationer och trossamfund.
Samtliga yttre regionala stadskärnor
beräknas få en tydligt förbättrad
tillgänglighet fram till år 2030 och
2050 både för stödtjänster och för
högutbildad arbetskraft. Detta
bedöms stärka deras attraktionskraft
av FoU-investeringar och stärker förutsättningarna för de yttre regionala

stadskärnorna att utveckla en mer
diversifierad och kunskapsintensiv
näringslivsstruktur.
De yttre regionala stadskärnornas
tillgänglighet är genomgående bättre
för kollektivtrafik jämfört med bil,
mätt under rusningstrafik. Tillgänglighetsökningen ligger på ungefär
samma nivå i de olika yttre regionala
stadskärnorna, förutom ArlandaMärsta som mycket kraftigt förbättrar
sin relativa position i länet både till
högutbildade och till stödtjänster.
Detta beror främst på anslutningen
av pendeltågstrafiken till Arlanda.
Tillgänglighetsförbättringarna innebär även att exempelvis Kungens
kurva-Skärholmen placerar sig som
en av de främsta regionala stadskärnorna avseende tillgänglighet till högutbildade och stödtjänster till 2030.19

Större investeringar i
Stockholmsregionen
För att stärka de yttre regionala stadskärnorna och därmed också hela
Stockholmsregionens funktion pågår
och planeras ett flertal investeringar i
de yttre regionala stadskärnorna.
Investeringarna avser såväl utbyggnad av bostäder och lokaler som samhällsservice, infrastruktur och andra
attraktivitetsskapande åtgärder.
I figur 2.3.1 ges en översiktlig bild
av större investeringar i Stockholms
regionen med bäring på de regionala
stadskärnorna. Under avsnitt 3.1–3.16
görs därefter en översiktlig analys av
varje regional stadskärna, varvid de
större investeringarna mer direkt
kopplade till respektive regionala
stadskärna presenteras.

Infrastruktur
I januari 2014 avtalade parterna
staten, Stockholms läns landsting,
Stockholms stad, Nacka kommun,
Järfälla kommun och Solna stad om
utbyggnad av tunnelbanan och ökat
bostadsbyggande i Stockholmsregio-

nen. De fyra kommunerna åtar sig att
tillsammans bygga cirka 78 000 nya
bostäder i tunnelbanans närområde.
Region Stockholm ansvarar för
utbyggnaden av den nya tunnelbanan
med fyra sträckningar; till Nacka, till
Arenastaden, till Barkarby, samt att
Blå linje byggs ut till Gullmarsplan
och kopplas ihop med den gröna
Hagsätragrenen.20
Tunnelbaneinvesteringen finansieras
gemensamt mellan parterna. Den totala
investeringen för utbyggnaden inklusive fordon och depå blir 25,7 Mdr kr.
Varje tunnelbanesträckning drivs som
delprojekt och i respektive delprojekts
styrelse deltar berörda kommuner tillsammans med Region Stockholm. Det
finns också en styrelse för den över
gripande styrningen av utbyggnaden,
där alla finansierande parter återfinns.21
Enligt avtalet ska utbyggnaden vara
klar 2025.
Parallellt har Stockholm läns landsting tagit fram en stomnätsplan med
regionala stombusslinjer i Stockholms
län22 med fokus på att förbättra tillgängligheten till de regionala stadskärnorna.
Tunnelbana Akalla-Barkarby. Möjlig
gör, snabbar på och stärker marknadens förutsättningar för byggande av
14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Utbyggnaden innebär att
tunnelbanan knyts ihop med
Barkarby pendeltågsstation och
regionaltågsstationen Stockholm Väst
på Mälarbanan med ett stopp i
Barkarbystaden. Aktörer: Järfälla
kommun, staten, Region Stockholm
och Stockholms stad. Investeringskostnad 2,9 Mdr kr för infrastrukturen, tillkommer investeringskostnad
för depå och fordon (totalt 6,2 Mdr kr
för dessa delar för hela tunnelbaneutbyggnaden). April 2018 lämnades
järnvägsplanen för utbyggnaden av
tunnelbanans Blå linje från Akalla
till Barkarby in till Trafikverket
vilken, om den inte överklagas, vinner

18

SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.
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SLL, TMR, Synergier mellan investeringar- För en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014:2.
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http://stockholmsforhandlingen.se/överenskommelsen

21

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/nya-tunnelbanan/

22

https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/aktuella-projekt/stombusslinje-4/stomnatsplan.pdf
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laga kraft. Planerad byggstart 2018–
2019 med en förväntad byggtid på ca
6 år. Investeringen har hög sanno
likhet.23, 24
Tunnelbana KungsträdgårdenNacka centrum. Nackagrenen planeras för sträckan KungsträdgårdenSofia kyrka-Hammarby sjöstadSickla-Järla-Nacka centrum. En förbättrad kollektivtrafik för ostsektorn
bidrar bl.a. till betydligt bättre kollektivtrafikförbindelser mellan de syd
östra delarna av centrala stadskärnan
(östra Södermalm och Nacka) och
de två regionala stadskärnorna KistaSollentuna-Häggvik respektive
Barkarby-Jakobsberg.
Investerings kostnaden

för infra
strukturen uppgår enligt Stockholmsförhandlingen 2013 till 6,7 Mdr kr
(tillkommer kostnader för depå och
fordon). Enligt förstudien för tunnelbana till Nacka, där investeringskostnad beräknats enligt successiv kalkyl
vid 2,5-minuterstrafik, beräknas
emellertid kostnaden för spåranläggningar och stationer bli högre, 8,7–
13,7 Mdr kr beroende på alternativ.25
Järnvägsplanen för tunnelbanesträckningen förväntas fastställas av
Trafikverket under 2019 med byggstart samma år och en planerad
byggtid på 7–8 år.26

Tomteboda–Kallhäll, totalt cirka 20
km. Pendeltågen separeras från övrig
tågtrafik, vilket möjliggör tätare turer,
bättre punktlighet och kortare restid.
En utbyggnad av sträckan är av stor
betydelse för att fullt ut kunna nyttja
den kapacitetsökning som Citybanan
medför, samt är en del i avtalet om
medfinansiering av Citybanan. Investeringskostnaden är 13,9 Mdr kr,
varav 800 Mkr genom sam-och medfinansiering. Utbyggnaden av etapp 1:
Barkarby–Kallhäll och Tomteboda är
klar, men efterarbeten pågår. Etapp 2:

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges
största infrastrukturprojekt. Investeringskostnaden är beräknad till cirka
30 Mdr kr, varav cirka 6 Mdr kr bekostas av staten via den nationella transportplanen. Resterande investeringsmedel planeras genom sam- och

Figur 2.3.1 Ett urval större åtgärder och infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen.

Citybanan. Projektet invigdes 2017.
Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm
och är en del av pendeltågsnätet.
Den inbegriper två nya stationer:
Stockholm City och Stockholm Odenplan. Banan byggdes med anledning
av att infarten till Stockholm Central
är överbelastad med tåg. Med City
banan fördubblas kapaciteten och
tågen kan gå tätare och punktligare.
Kostnad: 16,8 Mdr kr.
Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll.
Trafikverket bygger ut Mälarbanan
från två spår till fyra på sträckan

Huvudsta–Barkarby är i utrednings/
planeringsskede. Hela utbyggnaden
beräknas vara klar tidigast 2028.
Projektet genomförs i samarbete
med Trafikförvaltningen, Region
Stockholm.

Källa: RUFS 2050 2018:10 samt Stomnätsplan, 2014.
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http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/nya-tunnelbanan/

24

Stockholmsförhandlingen 2013.

25

Trafikförvaltningen, SLL, 2014.

26

http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-soderort-tidplan
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En förbättrad kollektiv
trafik för ostsektorn bidrar
bl.a. till betydligt bättre
kollektivtrafikförbindelser
mellan de sydöstra delarna
av centrala regionkärnan
(östra Södermalm och
Nacka) och de två regionala
stadskärnorna KistaSollentuna-Häggvik respektive Barkarby-Jakobsberg.

F OTO: E R JA L EM P I N E N
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medfinansiering inklusive trängselskatt och avgifter. Idag finns bara en
större väg för passage genom staden
eller mellan de norra och södra
delarna: Essingeleden, rakt genom
Stockholm. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och
innerstaden och minskar sårbarheten
i Stockholms trafiksystem. Av vägens
21 km går drygt 18 km i tunnel. Projektering pågår för närvarande.
Byggstart: 2015. Beräknad byggtid:
ca 10 år (2026).
Stomnätsplan för Stockholms län27
som tagits fram av Trafikförvaltningen,
Stockholms läns landsting, bygger på
analyser av resenärsbehoven i länet år
2030 och har tagits fram i två etapper.
Den första etappen med fokus på
stomnätet i och runt Stockholms
innerstad och den andra etappen med
fokus på resande utanför Stockholms
innerstad. Behovsanalysen för stomtrafiken utanför innerstaden identifierar en stor potential för förbättrat
tvärresande i anslutning till de regionala stadskärnorna. De linjer som
berör de regionala stadskärnorna är:
27

• G Hemmesta – Norrtälje: Norrtäljes
radiella stombuss mot centrala
Stockholm förbinds med Värmdös
stomlinje. Linjen skapar bättre
kopplingar till och från region
kärnan Täby centrum-Arninge för
såväl ostsektorn som nordost
sektorn.
• H Barkaby – Täby: Den yttre tvärförbindelsen ansluter de två regionala stadskärnor med ostkust
banans pendeltågstrafik och
förbättrar därmed även kopplingen
till Arlanda och Uppsala.
• I Tyresö – Vaxholm: En stombusslinje som minskar antalet byten och
som förbättrar den nordöstra tillgängligheten till och från Täby
centrum.
• J Tyresö – Täby (regional stads
kärnelinje): Flera regionala stads
kärnor (alla utom centrala regionkärnan, Arlanda-Märsta och Södertälje) förbinds med en ringlinje.
Linjen förutsätter ny infrastruktur
(Förbifarten, Södertörnsleden, ny
väglänk Barkarby – Bergslags
vägen, samt eventuell länk till
Vällingby). Linjen knyter ihop
kollektivtrafiksystemet genom

en effektiv tvärförbindelse i stråk
med stort resande och viktiga
målpunkter.
• M Kungens kurva – Orminge: Den
planerade linjen med stärkt koppling mellan ostsektorn och söderort
förbättrar tillgängligheten till och
från den regionala stadskärnan
Kungens kurva-Skärholmen, inte
minst där Spårväg Syds linjedragning utnyttjas.
• N Norsborg – Tyresö: Linjen förbättrar tillgängligheten i söderort
till och från Flemingsberg.
• O Nykvarn – Nynäshamn: Nynäshamn och Nykvarn knyts ihop
med den regionala stadskärnan i
Södertälje.
Tvärförbindelse Södertörn, en 20
kilometer ny sträckning av väg 259
från E4/E20 vid Kungens kurvaSkärholmen till väg 73 vid Haninge
centrum/Haninge stad. Vägen skapar
förutsättningar för smidigare arbetspendling, regional utveckling och säkrare transporter för människor och
gods. Investeringskostnaden beräknas till 4,9 Mdr kr. Planeringen av
den nya vägen startade hösten 2014.

https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/aktuella-projekt/stombusslinje-4/stomnatsplan.pdf
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I mars 2017 valdes en av tre utredningskorridorer, den så kallade norra
korridoren. Sommaren 2017 tog Trafik
verket ställning till var vägen och de
nio trafikplatserna ska placeras. Byggstart tidigast 2021, klart ca 2027.28
Roslagsbanan, dubbelspårsutbyggnad och förlängning mot T-centralen.
Program Roslagsbanans utbyggnad,
som sker i flera etapper, har en budget
på cirka 8 Mdr kr. Dubbelspårsutbyg
gnaden sker från och med 2014 på
flera sträckor i Täby, Vallentuna och
Österåker. Övriga åtgärder som planskilda korsningar, säkerhets-, signaloch bullerdämpande åtgärder berör
också Danderyd och Stockholms stad.
I planerna ingår även upprustning av
stationer och vagnar, inköp av nya tåg
samt en ny depå. Åtgärderna kommer
att innebära stora förbättringar för
resenärerna. Med fler dubbelspår blir
trafiken punktligare och mindre störningskänslig.
Stockholm Norvik Hamn. Stockholms
Hamnar planerar en ny hamn för
rullande gods och containers på
Norvikudden i Nynäshamn. Stockholm
Norvik är framtidens godshamn i
Östersjön. Den nya hamnen kommer
att ha sju kajlägen på totalt 1400 m.
Byggstart under 2017 med en byggtid
på cirka tre år.29
Södertälje Kanal och sluss inkl. farled
i Mälaren. Genom att bredda kanalen
kan större fartyg passera och transportkostnaderna kan sänkas för företag som transporterar gods via hamnarna i Mälaren. Sjöfartsverket satsar
1,5 Mdr kr i projektet som har påbörjats och förväntas vara färdigställt år
2020.
Farled Landsort-Södertälje. En ny
säkrare farled som ska stärka hamnen
och göra det möjligt för större fartyg
att ta sig fram. Byggstart 2019/2020.

Sverigeförhandlingen i
Stockholmsregionen
I mars 2017 presenterades resultatet
av Sverigeförhandlingens Stockholmsdel. Förhandlingarna mellan Sverigeförhandlingen och Stockholms läns
landsting, Stockholms stad, Huddinge
kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun samt
Solna stad inleddes i februari 2016.
Resultatet är en ny tunnelbanelinje
mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förlängd Roslagsbana till City, utbyggd
Spårväg syd och en tunnelbanestation
i Hagalund. Kopplat till dessa satsningar kommer det att byggas över
100 000 nya bostäder i Stockholm.
De fyra kollektivtrafikobjekten har
en total investeringskostnad på 30,2
miljarder kronor inklusive fordon och
depå omfattande 5,1 miljarder kronor.
Finansieringen omfattar bidrag från
staten baserat på kommunernas
bostadsåtagande och trängselskatt.
Medfinansieringen från kommunerna
är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Region
Stockholm baseras på restidsnytta.
Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan.
Region Stockholm bygger ut tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan till en investeringskostnad på
12,6 miljarder kronor. Tunnelbanan
får sex stationer: Älvsjö, Östberga,
Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen
och Fridhemsplan. Stockholms stad
åtar sig att bygga 48 000 bostäder.
Spårväg syd. Region Stockholm bygger ut Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö till en investeringskostnad på 4,2 miljarder kronor.
Spårvägen kommer att gå via Masmo,
Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. Huddinge kommun åtar sig att bygga 18 500 bostäder.
Roslagsbanans förlängning till city.
Region Stockholm förlänger Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via
en ny station vid Odenplan och vidare
till T-centralen. Investeringskostna-

den är 7,1 miljarder kronor. Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder,
Vallentuna kommun 5 650 bostäder,
Österåker kommun 7 020 bostäder
och Stockholms stad 500 bostäder.
Tunnelbanestation Hagalund. Region
Stockholm bygger en ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden
till en investeringskostnad på 1,2 miljarder kronor. Bygget av tunnelbanestationen Hagalund sker samlat med
utbyggnaden av Gula linjen. Solna
stad åtar sig att bygga 4 000 bostäder.
Kollektivtrafikobjekten kommer att
vara projektstartade senast år 2026.

Bostäder i länet
Länsstyrelsen i Stockholm har på
regeringens uppdrag sammanställt
kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga det antal
bostäder som behövs i Stockholms
regionen. Utgångspunkten har varit
behovet av 16 000 inflyttningsklara
bostäder per år. Utredningen visar att
kommunerna i Stockholms län har
färdiga detaljplaner för över 47 000 nya
bostäder. Därmed finns det möjligheter för ett ökat byggande i regionen.
De senaste åren har bostadsbyg
gandet i länet ökat kraftigt. Mellan
2013–2016 påbörjades knappt 62 000
bostäder i Stockholms län jämfört med
drygt 29 000 föregående fyraårsperiod.

Bostäder i Stockholms stad
En stor del av de nya bostäder som
planeras i Stockholms stad kommer
att växa fram i de delar som pekas ut
som fokusområden alternativt strategiska samband i Översiktsplan för
Stockholm30.
De föreslagna fokusområdena är
Kista-Järva, Skärholmen, Farsta och
Hagsätra-Rågsved. Kopplade till
dessa finns även tio strategiska samband prioriterade. Dessa är HagsätraÄlvsjö, Bandhagen-Högdalen-Rågsved,
Tensta-Rinkeby-Spånga, Kista-HusbyAkalla, Fagersjö-Farsta, Bredäng-

28

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/strategi-och-infrastruktur/tvarforbindelse-sodertorn/

29

http://www.stockholmshamnar.se/nynashamn/stockholm-norvik-hamn/

30

Översiktsplan för Stockholms stad 2018
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Mälarhöjden, Skärholmen-Vårberg,
Östberga-Årsta, Hässelby Gård-VinstaVällingby och Älvsjö-SolbergaTelefonplan. Se figur 2.3.2.
För närvarande pågår och planeras
i Stockholms stad ca 450 olika stadsutvecklingsprojekt, alltifrån färdigställandet av Norra Djurgårdsstaden
och Hammarby Sjöstad till utvecklingen av nya stadsdelar såsom Haga

staden och Årstafältet.31 De största
bostadsprojekten (>1 000 bostäder)
är till stor del koncentrerade till den
centrala regionkärnan.
En viss tyngdpunkt av stora
bostadsprojekt finns även i nordvästra
delarna av Stockholms stad med
angränsning till de två regionala
stadskärnorna Kista-SollentunaHäggvik och Barkarby-Jakobsberg.

Figur 2.3.2 Planerat bostadsbyggande år 2016–2026 i förhållande till prognosticerad
befolkningsutveckling. Balans antas råda när antalet nya bostäder är ca 60 % av
befolkningsökningen. Ljusgrön färg indikerar balans medan mörkgrön indikerar
överskott. Gul och röd indikerar bostadsbrist.

Dessa utgörs av:
• Stockholmsporten
• Spångadalen
• Bromstenstaden
• Stadsutveckling i Alvik
Stockholmsporten är en plattform för
ett genomgripande stadsutvecklingsprojekt som hanterar den storskaliga
trafikplatsen där framtida Förbifart
Stockholm korsar E18. Målsättningen
är att skapa attraktiva boendemiljöer
med cirka 5 000 bostadslägenheter
blandat med arbetsplatser i norra
Stockholm med starka kopplingar till
Järvafältet och Barkarbystaden i Järfälla. Utmaningen är att överbrygga
de barriärer som skapas i landskapet
när E4/Förbifart Stockholm i ytläge
möter E18 i Hjulstamotet. Detta görs
genom att binda samman delarna i
trafikplatsen med gröna stråk som
kommunicerar. För att minska eventuella barriäreffekter föreslås tre passager över motorvägarna. Projektet
utreds för närvarande.
Spångadalen är utpekad som ett av
tio strategiska samband (TenstaRinkeby-Spånga) i Stockholms översiktsplan. Stadsutvecklingsprojekt
syftar till att koppla samman områdena Tensta, Rinkeby och Bromsten.
Förslag till planprogram har tagits
fram som inrymmer en ny för- och
grundskola, 1500–1700 nya bostäder,
ett regionalt cykelstråk och tre nya
gator som kopplar samman befintliga
gator inom de olika stadsdelarna. I juli
2018 avslutades programsamrådet för
Spångadalen.

Antalet planerade bostäder
2016–2026
80 000

15 000
< 4 000
31

https://växer.stockholm/omraden/

Antalet tillkommande bostäder i
förhållande till bostadsökningen
>80 %
60–80 %
50–60 %
40–50 %

Bromstenstaden. Syftet med projektet är att utveckla Bromstens
industriområde till en ny stadsdel i
Spånga, med cirka 2 500 nya bostäder,
lokaler och verksamhetslokaler. Kollektivtrafikförsörjningen är bra med
gångavstånd till pendeltåg, ett flertal
busslinjer, och Spånga centrums serviceutbud. Projektet ger en upprustning av området längs Spångaån,
bättre underlag för Bromstensplans
och Spånga centrums serviceutbud,
och bättre boendemiljö i närområdet.
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Figur 2.3.3 Tio platser som håller samman Stockholm.

Idrotts- och kulturanläggningar
Ambitionen är att sprida Stockholm
stads investeringar i idrotts- och
kulturanläggningar geografiskt, och
även följa intentionerna i översiktsplanen att stärka utsedda fokusområden och strategiska samband. Stadens
kulturanläggningar bör ses som en
samlad resurs för stadens invånare.

Sjukvård33

Källa: ÖP för Stockholm stad

Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20:e november
2008. Detaljplanen för kv Tora, del av
Lunden m.fl., var ute på samråd 2011.
Byggnationen inom Bromstensstadens
första etapp påbörjades i oktober 2018.
Stadsutveckling i Alvik. När SL ska
flytta sin buss- och tågdepå från Alvik
till Ulvsunda frigörs tomtmark. Alvik
har i Stockholms stads översiktsplan
pekats ut som ett viktigt utvecklings
område och Stockholm stad utreder
för närvarande vilka möjligheter
som finns att bygga bostäder i Alvik,
beroende på vilka förändringar i den
befintliga infrastrukturen som är
tänkbara. I dagsläget beräknas området kunna inrymma cirka 1 500–3 000
bostäder. Arbetet i stadsutvecklingsområdet Alvik pågår i två program –
Alvik Östra och Alvik Västra. Arbetet
utgörs av en samverkan mellan olika
aktörer, t.ex. Stockholms stad, SL,

fastighetsägare samt boende och verksamma i området. Programarbeten
fortsätter under 2018.
Utöver stora bostadsprojekt i de
nordvästra delarna av Stockholm
kommun, med anslutning till de regionala stadskärnorna, planeras för
4000 nya bostäder i Skärholmen inom
ramen för stadsutvecklingsprojektet
Fokus Skärholmen, som är en del av
den regionala stadskärnan Kungens
kurva-Skärholmen.

Arbetsplatser
Planeringen för arbetsplatser är speciellt viktig för utveckling av Söderortsvisionen. Här vill Stockholm stad
vända den historiskt negativa trenden
att antalet arbetsplatser inte ökat i
takt med antalet bostäder. En ökning
med cirka 50 000 arbetsplatser fram
till 2030 är ambitionen och detta
skulle också minska behovet av långa
resor, förbättra miljön samt skapa förutsättningar för bättre livskvalitet.32

32

Investeringsstrategi Stockholms stad, 2012, Bilaga 03 Stockholms stads investeringar.

33

SLL, Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting, 2013.

Nya Karolinska. I princip färdigbyggt. Nya Karolinska i Solna (NKS)
är ett mindre och mer högspecialiserat sjukhus än det gamla Karolinska
universitetssjukhuset i Solna. Även
akutmottagningen på NKS har ett nytt
uppdrag. Vuxenakuten kommer bara
att ta emot de allra svårast sjuka, som
behöver sjukhusets medicinskt och
tekniskt mycket avancerade resurser.
NKS kommer inte att ha något begränsat geografiskt upptagningsområde
utan finns för hela länets invånare,
liksom vid behov för invånare från
övriga landet. Barnakuten, den mottagning som öppnade först på NKS,
kommer till att börja med fungera som
dagens Astrid Lindgrens barnsjukhus, där vissa barn tas om hand på
akuten och andra, mindre svårt sjuka,
hänvisas till lättakuten i närheten.
Byggandet har utformats inom
ramen för ett OPS-avtal (OffentligPrivat-Samverkan).
Övriga akutsjukhus. Precis som
under 1960-talet, när Stockholm
växte mycket och stora investeringar
gjordes i sjukvården, gör nu Region
Stockholm en omfattande satsning för
att möta den kraftiga befolkningsökningen liksom den ökande andelen
äldre invånare.
Utöver investeringen i NKS satsas
28 Mdr kr i upprustningar och
nybyggnationer vid övriga sjukhus
och vårdgivare i länet. Totalt kommer
650 fler vårdplatser att skapas på de
mindre sjukhusen och ytterligare
cirka 220 på akutsjukhusen i
Stockholm fram till 2018–2019.
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Den bärande principen i den Framtidsplan34 som tagits fram är rätt vård
på rätt vårdnivå. De som kan vårdas
utanför sjukhusen, ska få möjlighet
till det. Framtidsplanens inriktning är
att 300 000 av de öppenvårdsbesök
som i dag görs på akutsjukhusen på
sikt ska ske på specialistmottagningar, mindre sjukhus och närakuter. Sekundärdirigeringar, där patienten bedöms på ett akutsjukhus, och
sedan skickas vidare till ett annat,
kommer att bli vanligare. Processerna
för detta ska vara väl definierade.
Närakuterna får en stor betydelse.
De kommer att ha förlängda och enhetliga öppettider liksom tillgång till
röntgen och vissa laboratorieanalyser.
Karolinska Huddinge. En ny- och
ombyggnation planeras för operationsverksamheten vid Karolinska
Huddinge. I beslutet ingår även att
samlokalisera interventions- och operationsverksamheten. De nya lokalerna
kommer att tas i drift successivt och
vara helt färdigställda 2019. En ombyg
gnad planeras också av akutsjukhusets
röntgenavdelning i befintligt läge.
Utredningar har visat på ekonomiska
och sambandsmässiga fördelar att
lokalisera röntgenavdelningen inom
ny operationsbyggnad. Nuvarande
akutmottagning vid Karolinska Huddinge är också i behov av upprustning.
Parallellt med ny- och ombyggnaderna för akutmottagning, operation
och radiologi sker en successiv upprustning av vårdavdelningarna vid
sjukhuset. De nya lokalerna beräknas
vara klara att ta i full drift 2022.
Upprustning av lokaler för den
psykiatriska vården som Stockholms
läns sjukvårdsområde bedriver vid
Huddinge sjukhus är ett särskilt
projekt.
Kostnaden för strategiska investeringar planeras uppgå till 2,2 Mdr kr
under perioden 2015–2024, varav
2 Mdr kr 2015–2019.

Danderyds sjukhus planeras få cirka
4 000 fler akuta vårdtillfällen till följd
av förändringarna vid Karolinska
Solna. Samtidigt beräknas Danderyds
sjukhus lämna ifrån sig cirka 3 500
vårdtillfällen till andra vårdgivare.
Sammantaget planerar Danderyds
sjukhus ta emot cirka 50 500 vård
tillfällen 2018. Beslut har tidigare fattats om en ny akutvård-byggnad vid
Danderyds sjukhus. Denna beräknas
kunna tas i drift i början av 2019.
Kostnaden för strategiska investeringar planeras uppgå till 2,1 Mdr kr
under perioden 2015–2024.
Capio S:t Görans sjukhus. De akuta
vårdtillfällena är planerade att öka
med cirka 3 500 genom att en ny akutmottagning uppförs. Landstingsf ull
mäktige har även fattat beslut om
investeringar för att skapa förutsättningar för att bedriva förlossningsvård
vid S:t Görans sjukhus. Enligt planerna
ska förlossningsverksamheten vara i
full drift med cirka 4 000 förlossningar
2019. 2014 togs utredningsbeslut att
inleda en förstudie om att uppföra en ny
byggnad för psykiatrin på S:t Göransområdet. Kostnaden för strategiska
investeringar planeras uppgå till 2,1
Mdr kr under perioden 2015–2024.
Södersjukhuset. Beslut finns om en
ny behandlingsbyggnad med bland
annat en akutmottagning. Beslut
finns också att investera i ett nytt försörjningskvarter samt ny vårdbyggnad med drygt 150 nya vårdplatser.
Sammantaget innebär investeringsplanen utgifter för Södersjukhuset på
knappt 7 Mdr kr. Efter den tioåriga
investeringsplanen återstår fortfarande omfattande investeringar innan
Södersjukhuset är helt upprustat och
ombyggt. Kostnaden för strategiska
investeringar planeras uppgå till 2,8
Mdr kr under perioden 2015–2024.

34

SLL, Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting, 2013.

35

SLL, Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting, 2013.

Södertälje sjukhus kommer att ha ett
fortsatt uppdrag som integrerat akutsjukhus, där den geriatriska verksamheten finns placerad på sjukhuset och
ingår i nära samverkan med akutsjukvården. Med den om- och nybyggnad
som sker kan Södertälje sjukhus i
framtiden öka sin kapacitet upp till
14 000 vårdtillfällen 2018 och ytterligare 2 000–3 000 år 2020. Detta förutsätter att möjligheterna att styra fler
patienter till sjukhuset ökar. Bland
annat behöver ambulansstyrning från
omkringliggande kommuner ses över
liksom möjligheten att styra patientströmmar till sjukhuset. En sådan
utökning av vårdvolymer ger bättre
förutsättningar för sjukhuset att
utveckla kompetens och upprätthålla
en hög kvalitet för att ge en jämlik
vård. Södertälje sjukhus har inlett ett
nära samarbete med Södersjukhuset
avseende vård av vissa patientgrupper. Kostnaden för strategiska investeringar planeras uppgå till ca 1 Mdr
kr under perioden 2015–2024.
Investeringar vid övriga sjukhus35.
Region Stockholm förfogar över Handens, Dalens, Nackas, Rosenlunds,
Sabbatsbergs, Bromma, Jakobsbergs,
Sollentuna samt Löwenströmska
sjukhuset. Utöver detta finns flera privata sjukhus. Beslut har tagits om att
söka en ny lokalisering i Haninge för
den vård som nu bedrivs vid Handens
sjukhus. Region Stockholm och
Haninge kommun har undertecknat
en gemensam avsiktsförklaring och
också arbetat tillsammans med en
utredning i frågan.
Flertalet av de landstingsägda mindre
sjukhusen byggdes under 1960-talet
och är nu i stora behov av upprustningar. Mot bakgrund av Framtids
planens huvudinriktning att bygga ut
vården utanför akutsjukhusen avsätts
i den tioåriga investeringsplanen cirka
2,6 Mdr kr för strategiska investeringar
i dessa byggnader. Avsikten är att
dessa sjukhus efter upprustningarna
ska tillhandahålla moderna lokaler
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för vården. Förutom vårdavdelningar
kommer det att finnas mottagningar
för specialistvård och primärvård vid
sjukhusen. Undersökningsmöjligheter
som provtagning/laboratorium och
röntgen kommer att finnas vid sjukhusen. Öppettiderna för dessa kommer att bli förlängda för att kunna
stödja slutenvård och närakuter.

Handelsetableringar
I de regionala stadskärnorna planeras
för ett flertal större handelsetableringar, t.ex. i Kungens kurva-Skär
holmen, Barkarby-Jakobsberg, Täby
centrum-Arninge och Haninge
centrum/Haninge stad. Dessa redogörs för i kapitel 3 under respektive
regional stadskärna.
Nedan ges exempel på större handelsinvesteringar i övriga Stockholms
regionen.
Mall of Scandinavia invigdes år 2017.
Strax väster om Solna station finns
Mall of Scandinavia, som erbjuder en
kombination av internationella och
skandinaviska handelsaktörer med
”flagship stores” och innovativa
butikskoncept. Totalt finns 250
butiksytor och ca 101 000 kvm butiksyta. I kombination med Södra länken

och nya förbättrade motorvägsinfarter från E4 och E18 innebär det att
Mall of Scandinavia kan nås inom
rimlig restid från hela Stockholms
regionen. Ägare är företaget UnibailRodamco, med specialinriktning på
köpcentrum i europeiska storstäder.
Bromma Blocks ska enligt
Stockholms stads förslag till detaljplan byggas ut till en mycket stor handelsplats. Om Bromma Blocks byggs
ut enligt planförslaget kommer lokal
ytan för handel fullt utbyggt att uppgå
till 85 000 kvm. Ungefär två tredjedelar av totalytan är tänkt för shopping.36
Mörby centrum. Centrumägaren
Diligentiainvesterar tre miljarder
kronor i utvecklandet av Mörby
centrum med start 2016. Därmed får
Mörby centrum en upprustning och
cirka 100 affärer, dubbelt så många
som i dag och ändrar namn till Danderyd centrum. Upprustningen innebär
bl.a. att tunnelbanan får en ny entré
med ett bilfritt torg och bussarna får
en ny anläggningsplats som t agits
fram i samråd med SL. En ambition
hos Mörby centrum är att bli bäst i
Stockholm på dagligvaror med
saluhallskaraktär.37

36

Förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen – fördjupning.

37

MittiStockholm, 2015-03-13
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Investeringar i de
regionala stadskärnorna
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Arlanda-Märsta
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Arlanda-Märsta ligger i Sigtuna kommun. Utvecklingen inom den regionala stadskärnan ska bidra till att
skapa en sammanhängande stadsmiljö som binder ihop Märsta och
Arlanda. I enlighet med kommunens
översiktsplan ska en fördjupning av
översiktsplanen genomföras för den
regionala stadskärnan, där fokus
bland annat ligger på arbetet med en
strukturplan för en möjlig stadsutveckling med en omfattande ny
bostadsbebyggelse omedelbart öster
om Märsta station. Utvecklingen av
den regionala stadskärnan ska ske
samordnat med utvecklingen av verksamheter i flygplatsstaden Airport
City Stockholm. En flygplatsstad, som
med en levande stadskärna och attraktiva verksamhetsområden på sikt
har potential att inrymma 50 000
arbetsplatser.
I samverkan mellan de fyra Arlandakommunerna – Sigtuna, Knivsta,
Vallentuna och Upplands Väsby samt
Swedavia Arlanda flygplats sker ett
fördjupat samarbete om en delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen, där flygplatsen och den regionala
stadskärnan är strategiska drivkrafter för samhällsutvecklingen i regionen. Ny bebyggelse i den regionala
stadskärnan ska bidra till en stads
miljö där bostäder blandas med olika
typer av verksamheter, offentliga rum
och service. För kollektivtrafik
försörjningen i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska finnas ett

38

strategiskt kollektivtrafikstråk mellan
Märsta och Arlanda, som genom
moderna och hållbara lösningar för
trafiken kopplar samman mål- och
knutpunkter i stråket och i den framväxande flygplatsstaden Airport City
Stockholm.
Aktörerna i de nordöstra delarna av
länet verkar för en förlängning av Roslagsbanan från Vallentuna till
Arlanda med en möjlig koppling till
Märsta. Inom ramen för samarbetet i
Arlandaregionen verkar aktörerna
därutöver för att ytterligare spårbunden trafik ska utvecklas mellan Märsta och Arlanda.
Inom flygplatsstaden Airport City
Stockholm planeras för ytterligare ett
stationsläge utmed Arlandabanan
söder om flygplatsen. Tillgängligheten
i och till den regionala stadskärnan
Märsta-Arlanda behöver också förbättras genom att Märsta station
byggs om till ett modernt och funktionellt resecentrum. Med stöd av en
genomförd åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
för Märsta station finns en upprättad
avsiktsförklaring mellan Trafikverket,
Sigtuna kommun och Trafikförvaltningen, Region Stockholm om
ansvaret för genomförandet av denna
investering. Därutöver behöver i
transportinfrastrukturen också
genomföras kapacitetsförbättrande
åtgärder på både Ostkustbanan och
väg E4.
Tillgängligheten till Arlanda i
radiella stråk med kollektivtrafik har
förbättrats genom utökad trafikering

SLL, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013.

med pendeltåg fr.o.m. december 2012
på sträckan Stockholm-ArlandaUppsala.
Resandet med pendeltåg till och
från Arlanda hämmas dock kraftigt
genom att särskilda avgifter måste tas
ut för att stiga av och på tågen vid
Arlanda C enligt gällande avtal för
tågtrafiken på Arlandabanan.

Fastighetsägare
Arlanda-Märstas arbetsmarknadsomland är relativt litet med relativt
låg andel högutbildade.38 Sigtuna
kommun har hög inflyttning och stor
efterfrågan vad gäller företagsetablering. Efterfrågan är särskilt stor från
företag inom logistik och transporter.

Flygplatsen och den regionala
stadskärnan är strategiska
drivkrafter för samhälls
utvecklingen i regionen.

23

24

SYNERGIER MELL AN INVESTERINGAR

ARLANDA-MÄRSTA

Marktillgången är god och kommuner
säljer mark till nya företag.39 Området
expanderar också inom konferensoch hotellverksamhet. Den kommer
siella servicen i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta står inför nya
utmaningar och möjligheter. Märsta
centrum förvaltas av Fastpartner. De
har tillsammans med Sigtuna kommun
undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla Märsta
centrum både med avseende på bostäder som på kommersiell service.
Befintliga lokaler har renoverats och
byggts om för att skapa plats för nya
butiker längs gågatorna i centrum.
Under 2014 öppnade det nya biblioteket och konsthallen i Märsta centrum.
I början på 2015 flyttade även Kulturskolan in i nyuppförd byggnad. Delar
av utvecklingen är färdigställd.
Affärsytan i Märsta Centrum kommer
på längre sikt att fördubblas, från ca
20 000 till 40 000 kvm.
Den tidigare ägaren UnibailRodamco sålde 2017 det externa köpcentret Eurostop Arlanda till Arlandastad Holding där handeln i det
tidigare externa köpcentret Eurostop

avvecklats efter ägarbyte och där
inriktningen nu ligger på att skapa ett
utvecklat mäss- och besökscentra.
Flera fastighetsaktörer bygger i
kommunen, och tyngdpunkten för
investeringarna är i Märsta centralort. Det är främst de stora aktörerna
som bygger såsom Skanska, JM,
PEAB m.fl. Det kommunala fastighetsbolaget Sigtunahem är en av de
större fastighetsägarna, med totalt
4 500 lägenheter i kommunen.
I Arlandastad finns stora mark
områden i anslutning till flygplatsen
som går att exploatera. Där behövs en
god samverkan mellan aktörerna så
att alla åtgärder har ett tydligt helhetsperspektiv. 40

Utvecklingsbehov och målbild
Utvecklingen i Sigtuna utmanas av
påtagliga fysiska barriärer. Stadskärnan Arlanda-Märsta är idag delvis
delad, med E4 och Ostkustbanan som
skär igenom den regionala stadskärnan och skiljer Märsta från Arlandaområdet. Det är en utmaning att binda
ihop, utveckla och förtäta stadskärnans olika delar till en sammanhäng-
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ande, mer urban stadsmiljö. I detta
sammanhang innebär bullrets påverkan från flygets verksamhet begränsningar för vilka verksamheter som kan
inrymmas i närheten av flygplatsen.
Arlanda flygplats med idag nästan
27 miljoner flygpassagerare, är landets viktigaste och största kommunikationsnav för flyget, och enligt
Swedavias prognoser bedöms till
växten att fortsätta. För att omhänderta och möjliggöra för passagerartillväxten kommer mer kapacitet
behöva tillföras i Arlandas infrastruktur. Swedavia har därför fattat beslut
om en långsiktig investeringsplan
omfattande 13 miljarder kronor under
en 30-årsperiod. Av dessa kommer
7 miljarder att investeras de närmaste
tio åren. Investeringarna omfattar
utbyggd terminalkapacitet bl.a. en ny
pir, utökad säkerhetskontroll, förbättrad bagagekapacitet och nya kommersiella ytor. I den första fasen kommer
utbyggnaderna att ske vid terminal 5
för att i den andra fasen även innefatta
kapacitetsökningar i det övriga terminalsystemet.
Arbete pågår också med att upp
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rätta en Masterplan för Arlandas
långsiktiga utveckling till år 2070, där
även förutsättningarna för att lokalisera läget för en framtida tredje parallell rullbana på Arlanda ingår. Samtidigt pågår inom ramen för en nationell
flygstrategi ett arbete inom det av
regeringen tillsatta Arlandarådet,
med representanter för offentliga
aktörer på både nationell, regional och
lokal nivå samt företrädare för
näringslivet. Målsättningen är att
under år 2018 ta fram en långsiktig
färdplan för Arlanda utveckling.
Airport City Stockholm är den flygplatsstad som växer fram i direkt

anslutning till flygplatsen. En gemensam vision i Arlandaregionen finns
om att realisera förutsättningarna för
att uppnå målet om 50 000 arbetsplatser inom flygplatsstaden till år
2030. Integrerat med bebyggelseutvecklingen i Airport City och utbyggnaden av bostäder i kommunen behöver parallellt med detta en hållbar
trafikförsörjning utvecklas i stråket
Sigtuna-Märsta-Arlanda, vad gäller
både infrastruktur och förbättrad
kollektivtrafik för att främja tillgängligheten och tvärförbindelserna i
Arlandas omedelbara närhet.

En utmaning är att få en större
bredd av näringslivslokaliseringar.
Branschinriktning som kommunen
verkar för är logistik, särskilt med
högre förädlingsvärde, konferens- och
hotell, specialiserade företagstjänster
samt branscher där flygplatsnärhet
avgör. 41 Tanken är att den regionala
stadskärnan ska växa och få ett större
innehåll över hela dygnet och skapa
förutsättningar för kvällsekonomi.

Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
Ökad kapacitet på E4. Trafikverket
planerar att öka tillgängligheten till
E4 söderut vid Måby trafikplats, i
närheten av Arlanda flygplats.
Trafikplatsen har i dagsläget endast
på- och avfartsramper norrut, mot
Uppsala, vilket gör att trafikanter
från Måby är hänvisade till Arlanda
trafikplats för förbindelse mot
Stockholm. Nuläge: Arbetsplan,
finansiering ännu inte klart.
2017 togs en åtgärdsvalsstudie
fram över sträckan på E4 mellan
Häggvik och Arlanda. Studien har
genomförts i samarbete med Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och
Swedavia. Bristande framkomlighet skapar idag problem längs väg
E4 på sträckan Häggvik-Arlanda.
Trafikmängderna på E4:an är i
nuläget nära att tangera kapacitetstaket vilket periodvis resulterar i
trängsel och köbildning. Åtgärderna som rekommenderas är flera,
men framför allt handlar det om
breddning av befintlig väg. Tidpunkt för genomförande är oklart
41

på grund av anpassning till andra
investeringar och att åtgärderna
kommer ha stor påverkan på trafiksystemet. Sannolikt någon gång
mellan 2025 och 2050.
Förlängning av Roslagsbanan
Vallentuna-Märsta-Arlanda.
SL och berörda kommuner, bl.a.
Sigtuna, Täby och Vallentuna, samverkar om att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Stockholms nordostsektor kommer ett steg närmare
en spårburen direktförbindelse till
Arlanda. Dessutom binds de regionala stadskärnorna Täby-Arninge
och Arlanda-Märsta ihop. Den nya
förbindelsen skulle innebära att det
kommer att ta cirka 15 minuter till
Arlanda från Vallentuna och en
knapp halvtimme från centrala
Täby. Det är idag oklart när och om
investeringen blir av.
Ny och innovativ kollektivtrafik i
stråket Arlanda-Märsta. Genomförda studier visar på behovet av
investeringar för ny och hållbar trafikförsörjning inom den regionala

SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

stadskärnan Arlanda-Märsta och i
stråket Sigtuna-Märsta-Arlanda
med både elektrifierad kollektiv
trafik och autonoma fordon. Landstinget har beslutat om införande av
elektriska bussar i kollektivtrafiken
fr.o.m. år 2019 medan övriga investeringar och lösningar för autonoma fordon i området ännu är på
idéstadiet.
Ostkustbanan. Ostkustbanan har
idag stora kapacitetsproblem,
framför allt mellan Uppsala och
Stockholm. Många utredningar
kring fler spår som kan lösa kapacitetsbristerna har genomförts. Inom
ramen för Sverigeförhandlingen
har fler spår på sträckan från Uppsala till länsgränsen tagits med
vilket skulle möjliggöra en ökad
trafikering av fjärrtåg och pendeltåg, och därigenom öka tillgängligheten i Stockholms läns norra delar.

Bostäder
Sigtuna kommun har en hög takt i
bostadsbyggandet. Under perioden
2018–2022 planeras för byggstart av
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drygt 4 000 nya bostäder i Sigtuna
kommun. Ambitionen är att bygga en
levande blandstad där värdefulla
grönområden bevaras och människor
har nära till gröna rekreations- och
motionsområden. Kommunen äger
förhållandevis mycket mark. AB
SigtunaHem planerar för nybyggnation i följande områden:
• Sigtuna stadsängar
• Märsta centrum (trygghetsboende)
• Sätuna torg
• Märsta Port
• Tingvalla
• Valstaområdet
• Steningehöjden
• AB SigtunaHem har även anmält
intresse av att medverka i utvecklingen av Västra Rosersberg.
Den regionala stadskärnan ArlandaMärsta ska utvecklas mot en bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.
Under planeringsperioden ska en systematisk förtätning av bland annat
centrala Märsta och Valsta ske.
Utvecklingen av Märsta centrum sker
i etapper. I Märsta centralort planeras
omfattande investeringar i form av
exploatering av ny mark och förtätning
av i huvudsak bostäder. Nytt badhus
har byggts vid Midgårdsvallen i anslut
ning till Märsta. Utbyggnad av förskolor sker i flera av de nya områdena.
Sannolikheten för genomförande
bedöms som medelhög. De flesta projekten har antagna detaljplaner. Den
höga takten i detaljplaneringen har
ännu inte mötts upp av marknadens
byggnadstakt.
Märsta centrum. Ca 200–300 nya
bostäder och kommersiella lokaler
på ca 20 000 kvm planeras. Detaljplan antogs 2014. 42 Fastpartner
uppför en ny byggnad på 7 000 kvm
invid torget i Märsta Centrum.
Fastpartner har tecknat avtal med
Ica Kvantum på 3 200 kvm. Fastigheten kommer även att inrymma
ytterligare 3–4 större butiker
avsedda för mode och sport.
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Märsta port. Märsta och Valsta
byggs samman och en naturlig
mötesplats utvecklas mellan handelscentrum och Midgårdsvallens
idrottstråk. Genom att kombinera
handel och fritidsaktiviteter med
ett tätt, nära och blandat boende
skapas ett livskraftigt centrum, ett
centrum med offentligt rum och
urbana kvaliteter för en hållbar
livsstil.
Norrbacka. I Norrbacka har det
under 2016 tillförts nya kvaliteter
genom dels en ombyggnad av
befintliga bostadshus, men även en
förtätning med lamellhus inom
bostadsområdet. För närvarande
pågår planarbete för omvandling av
parkerings och garageytorna i öster
mot Norrbackavägen.
Västra Rosersberg. I Sigtuna kommuns södra del ligger tätorten
Rosersberg med invånarantal om
ca 1 700 personer. Det finns goda
förbindelser till både Sigtuna stad,
Märsta, Arlanda, Upplands Väsby,
Uppsala och Stockholm. Rosersberg är idag ett villaområde med
småstadskaraktär mitt i en expansiv region. I Västra Rosersberg
planeras för en ny stadsdel med ca
1 000 nya bostäder (oklart antal).
Steninge. I Steninge utanför den
regionala stadskärnan planeras
för en omfattande utbyggnad av
bostäder i området kring Steninge
Slottspark och Slottsby. Pågående
utveckling.

Näringsliv
Mittemellan Stockholm och Uppsala,
i området kring Stockholm Arlanda
Airport, växer en ny stad fram –
Airport City Stockholm. Den nya staden kommer att ha en avgörande roll
för tillväxten i Stockholmsregionen
och Sverige. Här planeras arbetsplatser för 50 000 personer. En ny stadsdel utmed motorvägen håller på att ta
form. De yttre stadsdelarna expanderar och nya verksamheter står i startgroparna. Runt Sky City har byggan-

Sigtuna kommun, Program för bostadsbyggande 2015–2019, 2014.

det av ett nytt kontorshus påbörjats.
I planerna finns en attraktiv stads
bebyggelse präglad av oaser i form av
parker och gröna stråk.
En stadsbyggnadsstrategi finns
framtagen för Airport City, där pågående och planerade investeringar
presenteras.
Sky City. SkyCity Office One är det
första av husen i den nya kontorsstaden vid Arlanda. Fastigheten,
en fortsättning av satsningen på
Clarion Hotel Arlanda Airport,
erbjuder en bred variation av lokalstorlekar. Liksom resten av Airport
City Stockholm utvecklas Sky City
med hållbarhet i fokus. Området
strävar efter att vara klimatneutralt.
Park City. Området inrymmer idag
långtids-och personal-parkering
och kommer att fortsätta utvecklas
för detta syfte. På längre sikt, om
marknaden så medger, kan annan
kommersiell utveckling tänkas
även inom detta område.
Cargo City. Sydväst om terminalområdet, i direkt anslutning till
både Stockholm Arlanda Airport
och E4:an, ligger Cargo City. Det är
här som Airport City Stockholms
stora centrum för frakt och logistik
utvecklas. I nuläget finns flera stora
frakt- och logistikföretag etablerade på området och hela 150 000
kvm frakt- och logistikbyggnader
planeras att byggas.
Drive lab. DriveLAB Stockholm är
en samlingspunkt för utbildning
och utveckling inom trafik och
trafiksäkerhet. En arena för fram
tidens fordonsindustri där företag
och forskare möts i en kreativ miljö.
Här sker produktutveckling sida
vid sida med utbildningsverksamhet och ytkrävande urbana experiment. Flera anläggningar inom
konceptet finns. I DriveLab Center
pågår en byggnation av en ny stor
eventlokal. Eventlokalen kommer
kunna inhysa upp till 500 personer.
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Verksamheten i och kring DriveLab
Center, utbildning inom fordons
industrin, går bra och behöver över
tid mer lokalytor. Som ett led i detta
och för att möjliggöra access till
ytterligare exploaterbara ytor öppnar Arlandastad Holding upp en ny
stadsdel genom att bygga
en infartsväg direkt från E4 vid
Sigtuna-/Märstarampen. Parallellt
med att infartsvägen byggs kommer även en tunnel under E4 i höjd
med norra delarna av Eurostop att
byggas. På så sätt möjliggörs en
hopkoppling av de båda stadsdelarna på västra respektive östra
sidan av E4. Infartsvägen och
tunneln under E4 beräknas vara
färdiga 2019.

Figur 3.2.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan
Arlanda-Märsta

Logistic Park med drygt 100 000
kvm logistikbyggnader nära flygplatsen
Nytt hotell vid DriveLAB Stockholm
eRoad Arlanda. En demonstrationsanläggning för elväg på en
sträcka av 2 km mellan Arlanda
flygplats och Rosersbergs logistikområde har byggts av ett konsortium i samarbete mellan flera
offentliga och privata aktörer och
med finansiellt stöd av Trafikverket
inom ramen för en särskild innovationsupphandling. Syftet är på
denna sträcka testa och utvärdera
att med ny teknik trafikera lastbil
på elvägen mellan Arlanda och
Rosersberg. Trafiken utgörs av
posttransporter mellan postterminalen på Arlanda och PostNords
terminal i Rosersberg.
Rosersbergs logistik. Norr om
Stockholm ligger Rosersbergs
logistik – ett område som befinner
sig i full expansion. En hel del företag är verksamma i området idag
och fler är på väg att flytta sin verksamhet. Trafikverket arbetar med
att förbättra kommunikationerna
genom en trafikplats och överlämningsbangård. Trafikplatsen är klar
liksom byggnationen av överlämningsbangården.

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter
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Barkarby-Jakobsberg
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Den regionala stadskärnan BarkarbyJakobsberg, belägen i Järfälla kommun, är med cirka 21 000 invånare
den näst största yttre regionala stadskärnan, mätt i befolkning. I termer av
arbetstillfällen är den emellertid den
tredje minsta med cirka 13 000 sysselsatta. Näringslivet i Barkarby-Jakobsberg domineras av handel, tillverkning samt vård och omsorg.
Jakobsberg är kommuncentrum med
ett medelstort detaljhandelsområde
byggt på 1960-talet. Barkarby är
Sveriges tredje största handelsplats
med ett stort antal besökare från hela
Stockholmsregionen. Mellan Jakobsberg och Barkarby ligger Veddesta
industriområde som är under en suc
cessiv omvandling till en blandstad,
med potential att bli mer attraktivt
för kunskapsintensiva företag och
utbildning.
Den regionala stadskärnan har ett
medelstort arbetsmarknadsomland
med relativt få högutbildade. 43 Andelen högutbildade som pendlar in till
arbetsplatser har dock ökat snabbt
under 2000-talet. Den mest specialiserade sysselsättningen finns inom
tillverkning av precisionsinstrument,
elektronik, miljöteknik och försvarsteknologi.
Kvällslivet i Barkarby–Jakobsberg
är i dag begränsat och utgör inte något
egentligt alternativ till Stockholms
innerstad. 44 Utbudet utvecklas dock i

positiv riktning i takt med att antalet
invånare i Järfälla ökar.

Fastighetsägare
Järfälla kommun äger huvuddelen av
marken i Barkarbystaden och kommer
att sälja av den som kvartersmark allt
eftersom staden planeras och byggs
ut. Idag är ett stort antal bostads-/
fastighetsutvecklare aktiva i Barkarby
staden. Det kommunala bostadsbolaget Järfällahus äger en stor andel fler
bostadshus i Jakobsberg och Barkarby.
Barkarbystaden är ett av Europas
största stadsutvecklingsområden som
kommer ha ca 50 000 nya invånare
när det är klart efter år 2040. Här planeras även för ett nytt kontorsläge
med bra kommunikationer.
I Jakobsberg äger Citycon centrumanläggningen som är i behov av investeringar för att upprätthålla konkurrenskraft och attraktivitet. 45

Utvecklingsbehov och målbild
I Barkarby-Jakobsberg pågår ett av de
största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. I den nya
stadsdelen Barkarbystaden inklusive
Veddesta planeras under en tjugoårsperiod en framväxt av ca 30 000 nya
bostäder och minst 10 000 nya arbetsplatser. Barkarbystaden handlar om
att bygga stad från grunden. Trovärdighet, trygghet och långsiktiga projekt är centrala begrepp och riktlinjer.
Ett av dessa långsiktiga projekt är
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SLL, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013.
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SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.
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Underlag från Järfälla kommun, juni 2014.
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SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

tunnelbaneutbyggnaden som beräknas vara färdig år 2024 och som
Järfälla kommun medfinansierar.
Kommunen räknar med att satsningen betalar sig genom att mark
värdet stiger och att kommunen via
markförsäljning får igen investeringen.
Exempel på branscher som kommunen önskar utvecklas inom framöver
är: utbildning och forskning, kontor
med stödtjänster, företagstjänster,
högteknologiska företag och handel.
Kommunens ambition är att BarkarbyJakobsberg ska vara ett lokaliseringsalternativ för tjänste- och teknikföretag och arbetar mot det genom att
utveckla attraktiva stadsmiljöer med
kontorslokaler. Det finns mål att
skapa ett mer innovativt Järfälla och
klusterutveckling. Järfälla kommun
vill utveckla högre utbildning i den
regionala stadskärnan och koppla
forskning och utveckling till området.46

Barkarby är Sveriges tredje
största handelsplats med ett
stort antal besökare från
hela Stockholmsregionen.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
Tunnelbana till Akalla-Barkarby.
Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station. Den nya sträckan blir cirka
4 kilometer lång och kommer att
gå helt under jord. Den nya tunnelbanan till Barkarby knyts samman
med Mälarbanan vid Barkarby station. Det ger bra förbindelser till
stora arbetsplatsområden i Kista,
Akalla, Hallonbergen, Näckrosen
och Solna centrum. Aktörer för
denna del av utbyggnaden är Järfälla
kommun, staten, landstinget och
Stockholms stad. Tunnelbanan fick
i november 2017 det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och
miljödomstolen. Byggstart 2018,
beräknad byggtid är ca sex år.
Detaljplanering pågår för de områ-

den där respektive station ska etableras. Detaljplaneförslagen för
Barkarbystaden IV (station Barkarbystaden) och Veddesta I (station
Barkarby/Järfälla) har båda varit
ute på samråd.
Barkarby station. Uppgradering av
Barkarby station till en regional
omstigningspunkt och kollektivtrafiknod som kopplar samman Stockholm och Östra Mellansverige med
tvärkopplingar till målpunkter
såsom de regionala stadskärnornaKista-Sollentuna-Häggvik, Kungens Kurva-Skärholmen och Solna.
Barkarby station möjliggör tidseffektiv pendling, ett mer robust
transportsystem med fler färdvägar
och förbättrar restidskvoten för
kollektivtrafik för resor på tvären

som idag är låg. Vidare skapas
förutsättningar för en starkare
näringslivsutveckling i den regionala stadskärnan BarkarbyJakobsberg. Projektet finns med i
Trafikverkets plan.

Bostäder
I Jakobsberg planeras det för ca
3 000 nya bostäder i olika förtätningsprojekt i centrala lägen. Under
2018 ska byggnationen av 600 nya
lägenheter påbörjas i centrala staden
och ytterligare 500 i närliggande
områden. Projektet förväntas vara
klart år 2030. Aktörer är bland
annat Stena Fastigheter, Tornet,
Riksbyggen, Skandia, Järfällahus.
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Serneke Blandstad. Göteborgs
baserade Serneke Group har tilldelats en stor markanvisning på 150
000 kvm där de ska bygga en multisportarena (med bl.a. en inomhusskidanläggning), hotell, kontor,
skolor, kulturhus, bostäder, med
mera. Området är planerat att stå
klart år 2022.
Barkabystaden. Den nya stads
delen Barkarbystaden, på Veddesta
industriområde och det gamla flygfältet i Barkarby, ska det byggas
30 000 bostäder. Projektet beräknas stå klart år 2040, vilket motsvarar en byggtakt på ca 1000
bostäder per år. Det är främst
hyresrätter och bostadsrätter som
byggs i Barkarbystaden, men det
kommer även att finnas en del radhus och villor i stadsdelens utkanter. För närvarande uppför Wallen-

47

stam, ByggVesta, Ikano, Brabo, Åke
Sundvall, Peab och Viktor Hansson,
Veidekke, bostäder. En rad andra
byggherrar står på tur för att dra
igång byggande av sina kvarter.
Skanska planerar för investeringar
i kontor, hotell och bostäder i
Barkarbystaden i direkt anslutning
till pendeltåg och t-bana. Detaljplanering pågår för närvarande i Veddesta, väster om Barkarby station.
Detaljplanerna kommer innehålla
byggrätter för bostäder, kontor,
handel, samhällsservice mm. På
SAAB:s mark längs Järnvägen planeras utöver FoU-center även
blandstad som kommer inrymma
bostäder, samhällsservice, handel
mm. I kommunens genomförandestrategi för Barkarbystaden lyfts
det fram att aktörer som får markanvisning i området ska följa en i
förväg bestämd utbyggnadstakt

Järfälla kommun, Barkarbystaden Genomförandestrategi, 2007.

och utbyggnadsordning, så att
inflyttade inte under lång tid behöver bo på en byggarbetsplats. 47
Söderdalen i Jakobsberg. Under de
närmaste åren kommer ett industriområde att förvandlas till ett
femtontal bostadskvarter med sammanlagt cirka 1 250 lägenheter.
Största investerare är JM. Med i
planerna för området finns även
lokaler för närservice och olika
typer av mötesplatser, samt två förskolor.

Samhällsservice
Flera nya för- och grundskolor
med idrottshall/idrottsplan och
bibliotek i Barkarbystaden. Järfälla
kommun äger frågan. Kommunen
har planerat så att utbudet ska finnas på plats i Barkarbystaden tidigt
och med en kvalitet, utformning
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och gestaltning som stärker
Barkarbystadens attraktivitet och
möjliggör ökad inflyttning samt att
det därmed kan byggas fler bostäder i Barkarbystaden.

Figur 3.4.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan
Barkarby-Jakobsberg

Barkarby sjukhus. Landstinget
planerar att sälja Jakobsbergs sjukhus och, tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö, anlägga ett
närsjukhus vid den kommande
trafikleden i Barkarbystaden.

Övriga investeringar
Ny simhall i Jakobsberg. Ersätter
en nedgången anläggning med en
ny med 50-metersbassäng. Investeringen skapar ett attraktivt sportoch fritidsutbud, gynnar föreningsverksamhet/idrottsklubbar samt
avlastar driftansvar från kommunen. Medley bygger och står för
investeringen. Järfälla kommun
hyr hela anläggningen långsiktigt.
Den nya simhallen i Jakobsberg
invigdes våren 2018. Den gamla
simhallen byggs om för att kunna
inrymma andra funktioner, t.ex.
idrott, kultur mm.
FoU-center. Saab Group planerar
att bygga ett nytt FoU-center i
Järfälla på ca 50 000 kvm.
Barkarby Science. På initiativ från
Järfälla kommun och i samarbete
med näringsliv och akademi sjö
sattes 2018 Barkarby Science, en
utvecklingsarena i Järfälla för
forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och
hållbar stadsbyggnad. Barkarby
Science ska skapa gynnsamma förutsättningar för att ny teknik och
nya metoder kan utvecklas långsiktigt och att hållbar stadsutveckling
kan prövas under nya former.
BAS Barkarby ska utvecklas till en
regional knutpunkt och samlingspunkt för Barkarbystaden och
Järfälla, där lärandemiljöer med
främst teknisk och naturvetenskaplig inriktning samlas tillsammans
med kultur och service. Kommunen

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

ser denna OPS-satsning som en
nyckeletablering för den regionala
stadskärnan och har därför avsatt
mark för den i ett mycket attraktivt,
centralt läge. BAS Barkarby innebär en investering på cirka 1 Mdr kr,
beräknad på 2017–2021. Byggstarten är planerad till 2019 och den
första etappen beräknas vara klar
år 2021. Aktörer: Järfälla kommun
och Atrium Ljungberg.

Naturreservat längs Norra
Igelbäcken. Järfälla fattat beslut
om ett nytt naturreservat längs
Norra Igelbäcken (del av Järvakilen) mellan Akalla och Barkarbystaden. Beslutet vann laga kraft
2018. Möjliga kopplingar mot
Akalla inom reservatet utreds
tillsammans med Stockholm stad.
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Flemingsberg
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Flemingsberg ligger till större delen
inom Huddinge kommun och till en
mindre del i Botkyrka kommun.
Flemingsberg har en tydlig specialisering i högre utbildning/forskning och
sjukvård, med en omfattande hög
skoleverksamhet samt ett stort
universitetssjukhus med betydande
biomedicinsk forskning. Här finns
Södertörns högskola som har 11 000
studenter. Högskolan erbjuder cirka
70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom
humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. De erbjuder
också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket
av forskningen handlar om frågor som
rör hållbar samhällsutveckling eller
Östersjö- och Östeuropaområdet.
Här finns också Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Karolinska
Universitetssjukhuset är ett av Europas
största universitetssjukhus. Här arbetar 15 800 medarbetare inom flera
olika yrkesgrupper. Tillsammans med
Karolinska Institutet (KI) utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt
internationellt anseende. KI har ungefär hälften av sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg med cirka 3 500
studenter och en tredjedel av all forskningsverksamhet. Utbildningen och
forskningen vid Karolinska Institutet
Flemingsberg bedrivs i huvudsak på
Campus Flemingsberg. Under 2017
invigdes nya moderna lokaler för forskning och utbildning med förhoppning

till ökad interaktion och samverkan
mellan institutioner och klinik. På
campusområdet invigdes under våren
2018 Framtidens laboratorium. Under
2019 planerar Huddinge kommun att
öppna ett spetsgymnasium i samma
byggnad som KI:s nya lokaler för forskning och utbildning.
Inom Flemingsberg finns även akademierna Stockholms musikpedagogiska institut Röda korsets högskola
samt delar av KTH. Sammanlagt finns
2018 över 18 000 studenter inskrivna
inom fem akademier i Flemingsberg.

Flemingsberg har en
tydlig specialisering i högre
utbildning/forskning och
sjukvård, med en omfattande högskoleverksamhet
samt ett stort universitetssjukhus med betydande
biomedicinsk forskning
KTH driver i Flemingsberg förutom
utbildningsverksamhet även Centrum
för teknik i medicin och hälsa (CTMH).
Det är ett samarbete mellan KTH, KI
och Region Stockholm för att bidra till
utvecklingen av regionen som ett kluster för medicinsk teknik. I Flemingsberg finns inkubatorverksamhet som
ska hjälpa studenter och andra som vill
starta företag inom medicinsk teknik.48
Den regionala stadskärnan domineras av arbetsställen inom offentlig sek-
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SLL, TMR, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

49

SLL, TMR, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

tor, vilka tillkom som delar i den så
kallade Södertörnssatsningen på 1980talet och senare. Hit hör Karolinska
Universitetssjukhus Huddinge, delar
av KI:s forskning och utbildning,
Södertörns högskola samt forskningen
vid KI Science Park.
Dessutom har enheter inom det statliga rättsväsendet – polis, tingsrätt och
åklagarmyndighet – lokaliserats till
Flemingsberg.
Flemingsberg har ett stort arbetsmarknadsomland med relativt få högutbildade och låga löner.49
Flemingsberg station är en viktig
nod i Stockholms trafiksystem. Här
möts fjärr- och regionaltåg, pendeltåg,
Lv 226 och Lv 259 med buss- och biltrafik samt cykeltrafik. Inom gångavstånd
från Flemingsbergs station finns cirka
15 000 arbetstillfällen, cirka 18 000
studenter och cirka 15 000 boende.

Utvecklingsbehov och målbild
Sedan 2007 finns ett för Huddinge
kommun, Botkyrka kommun och
Region Stockholm gemensamt
utvecklingsprogram för den regionala
stadskärnan Flemingsberg. Detta har
genom en gemensam process under
åren 2015–2018 aktualiseras och
under våren 2018 antogs i alla tre
organisationers fullmäktige ett nytt
utvecklingsprogram – Flemingsberg
2050. Detta innehåller en aktörsgemensam vision för platsen 2050,
övergripande utvecklingsmål till 2050
samt mätbara delmål till 2030.
Huddinge kommun vill utveckla
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Flemingsberg till en levande stadskärna fylld av arbetsplatser, bostäder,
handel, restauranger och kultur.
Utvecklingen av området pågår för fullt
och det byggs samtidigt på flera platser.
Målbilder för utvecklingen av Flemingsbergs olika delar tas fram tillsammans
med boende, fastighetsägare, företag
och andra myndigheter. Totalt planeras
för en utveckling med 15 000 nya
bostäder inom 1 km från Flemingsbergs station, 50 000 nya arbetstillfällen, plats för tusentals nya studenter
samt ett nytt större stadscentrum med
service för 100 000 invånare invid
Flemingsbergs station. Inom 3 km från
Flemingsbergs station planeras för
ytterligare 15 000 nya bostäder.
Flemingsbergs utvecklingspotential
är stor, men det krävs investeringar i ny
bebyggelse, service och infrastruktur.
Tillgängligheten till området är god
med det behövs förbättrade förbindelser i tvärled, framförallt kollektivt. För
att skapa en sammanhållen, tät kärna
med goda stadskvaliteter, behöver
spårområdet överbyggas.
Utvecklingen av Flemingsberg till en
50

Inom ramen för Sverigeförhandlingen.

stadskärna sker i samarbete med
många olika aktörer, organisationer
och myndigheter. Förutom Huddinge
kommun, Botkyrka kommun och
Region Stockholm deltar bland andra
Trafikverket, högskolorna i Flemingsberg och befintliga fastighetsägare.
Ett av större och mest prioriterade
utvecklingsområdena i Huddinge kommun är området vid tågstationen som
kallas Flemingsbergsdalen. Målet är
att Flemingsbergsdalen ska bli en
gemensam mötesplats i Flemingsberg
för boende, verksamma, studerande
och besökare. Här ska all service finnas
som hör till en stadskärna. Dessutom
planeras ett nytt resecentrum som en
knutpunkt för den kollektiva trafiken.
Första inflyttningen i de nya bostäderna
skedde under hösten 2016, tillsammans med öppnandet av ett ICA Maxi.
Under sommaren 2018 tecknades
vidare en avsiktsförklaring med bland
annat Fabege om att utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till en
internationellt ledande affärs- och
forskningshubb – Stockholm South
Business District (Stockholm SBD).

Tillsammans önskar parterna att
skapa en levande urban stadsdel för
arbetande, studenter, boende och besökare. Intentionen med samarbetet är
att förnya och utveckla Flemingsbergs
stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000
besökare inom Flemingsberg. Tanken
är att Stockholm SBD ska utvecklas till
en varierad, dynamisk och multifunktionell plats som skapar grogrund för
idéer och som attraherar och föder
dagens och morgondagens talanger. En
stadsdel med kontor, bostäder, konferensmöjligheter, hotell, restauranger,
nattliv, shopping, nöje, kultur och service. De första delarna i Stockholm
SBD planeras till 2024. För att Spårväg
syd ska bli verklighet har Huddinge
kommun åtagit sig att bygga 18 500
bostäder i anslutning till spårvägen50.
En stor del av dessa, ca 7000, planeras
att byggas i en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg som planeras bli
en ny stadsdel i kommunen inom 3 km
från Flemingsbergs station.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
BanaVäg Flemingsberg. Trafik
verket genomför flera åtgärder för
att förbättra väg och järnväg i
området. De har arbetat fram en
vägplan samtidigt som ett nytt
järnvägsspår byggts. För att kunna
bygga det nya spåret har väg 226
Huddingevägen, inklusive korsningen Hälsovägen, flyttats med
cirka 25 meter. Det nya spåret i Flemingsberg är nu klart och används
redan av ordinarie fjärrtåg. Ett nytt
stationshus färdigställdes under
2018. Stationen har fått en ny
interiör med effektivare gångstråk,
bättre entrédörrar, ny väntsalsyta
samt bättre servicefunktioner.
Trafikverket har tagit fram en
vägplan för området mellan Pålamalm och Södertörns högskola i
Huddinge och Botkyrka kommuner. Vägplanen består av tre delar:
infart Riksten, trafikplats Högskolan samt ett gång- och cykelstråk
mellan Flaggplan och Hälsovägen.
– Infart Riksten. I vägplanen föreslår Trafikverket en ny väg som
ska gå från väg 226 Huddinge
vägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och
Tullinge, förbi Hantverksbyn, för
att slutligen kopplas ihop med
väg 571 Pålamalmsvägen. Det
är en första del av Förbifart
Tullinge.
– Ny trafikplats. I vägplanen föreslås en ny trafikplats på väg 226
Huddingevägen i höjd med
Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan
skapas mellan Alfred Nobels allé
och Björnkullavägen binder ihop
västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen, där både arbetsplatser och
verksamheter finns i dag.

– Ny gång- och cykelväg. I samverkan med Huddinge och Botkyrka
kommuner tar Trafikverket fram
ett förslag på gång- och cykelväg
utmed Huddingevägen från Hälsovägen i norr till Flaggplan i
söder. Det är en del i den regionala cykelplanen som idag saknar separerad gång- och cykelväg.
Bytespunkt Flemingsberg. Under
augusti 2018 startade Huddinge
kommun i samverkan med Trafikverket och Trafikförvaltningen,
Stockholms läns landsting en
åtgärdsvalsstudie av Bytespunkt
Flemingsberg (f.d. projekt Resecentrum Flemingsberg). Denna planeras vara klar sommar 2019 och
samordnas med stadsutvecklingen
inom ramen för planprogram för
centrala Flemingsberg. Bytespunkten förväntas med kommande
utveckling expandera från dagens
25 000 resenärer till minst ca 60
000 resenärer år 2030. Med Spårväg syd och fortsatt stadsutveckling
förväntas denna siffra öka ytter
ligare därefter.
Tvärförbindelse Södertörn.
Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från
E4/E20 vid Kungens kurva-Skärholmen till väg 73 vid Haninge
centrum/Haninge stad. Tvärförbindelsen, inklusive gång- och cykelväg, bidrar till bättre pendlingsmöjligheter och utveckling av
Södertörn.
Planeringen av den nya vägen
startade hösten 2014. I mars 2017
valdes en av tre utredningskorridorer, den så kallade norra korridoren.
Sommaren 2017 tog Trafikverket
ställning till var vägen och de nio

trafikplatserna ska placeras. Under
planeringsprocessen kommer
Trafikverket vid flera tillfällen att
bjuda in till samråd och berätta om
hur arbetet går till och hämta in
synpunkter. Byggstart är planerad
till tidigast 2021, och därefter
beräknas en byggtid på minst
sex år.
Spårväg Syd. Stockholms läns
landsting bygger Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Det
beskedet gavs den 30 mars 2017 när
resultatet av Sverigeförhandlingen
presenterades, om satsningar på
kollektivtrafik och bostadsbyggande i Stockholms län. Spårväg
syd gör det lättare att resa i södra
Stockholm. Det blir en effektiv
tvärförbindelse som knyter ihop
olika expansiva områden, och
underlättar byten mellan spårväg,
buss, tunnelbana, pendeltåg och
regionaltåg. En spårväg gör det
också möjligt att bygga nya bostäder längs sträckan. Det vidare arbetet lyfts in i trafikförvaltningens
organisation för Sverigeförhandlingen. Trafikering beräknas starta
2026–2029.
Cykelvägar och cykelgarage. Inom
ramen för Sverigeförhandlingen
beslutades även om statlig finansiering av ett omfattande nät av nya
cykelvägar i Flemingsberg med
omland. Det beslutades även om en
utveckling av ett cykelgarage för
3500 cyklar i anslutning till Flemingsbergs station. Detta är nu
inkluderat i fortsatt studie av Bytespunkt Flemingsberg (f.d. projekt
Resecentrum Flemingsberg).
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Bostäder
Under 2018 antogs ett nytt utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg med omland
som samlar Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka
kommun. I utvecklingsprogrammet
fastslås att det i Flemingsberg med
omland finns utrymme att utveckla
cirka 25 000 nya bostäder och 50 000
nya arbetstillfällen samt möjlighet att
utveckla ett nytt stadscentrum med
service för 100 000 invånare.
Studentbostäder, forsknings-, företagslägenheter, bostadsrätter, hyresrätter och stadsradhus byggs och planeras i Flemingsberg av ett flertal
aktörer (Wästbygg, Vestigia Projektutveckling, Bo Klok, Byggvesta, Skanska Riksbyggen, Concent, Brabo,
Huge). Totalt pågår genomförande av
ca 1 400 bostäder med inflyttning
2015–2018 och 2 000 bostäder med
inflyttning 2018–2021. Huddinge och
Botkyrka kommun studerar inom
ramen för en gemensam utvecklingsplan möjligheterna att utveckla totalt
ca 15 000 nya bostäder inom 1 km från
Flemingsbergs station. Till detta tillkommer ytterligare ca 15 000 nya
bostäder i den regionala stadskärnans
omland genom en ny stadsdel i Loviseberg, utveckling av centrala Tullinge,
utveckling av Centrala Huddinge
inklusive en omvandling av industriområdet Storängen samt en fortsatt
utveckling i Riksten och Vistaberg/
Glömsta.
Loviseberg. För Huddinge kommuns del har beslutet om investeringen i Spårväg syd varit avgörande för att kommunens ska
kunna förverkliga sina höga ambitioner om bostadsbyggandet.
Huddinge kommun åtagit sig att
bygga totalt 18 500 bostäder i
anslutning till spårvägen. En stor
del av dessa, 7 000, är planerade
att byggas i en helt ny stadsdel i
Glömstadalen/Loviseberg.
Flemingsbergsdalen. Ett av de
större och prioriterade utvecklingsområdena som pekas ut i utvecklingsprogrammet är området vid

tågstationen som kallas Flemingsbergsdalen. Här ska en ny stadsdel
med flera kvarter skapas med
bostäder, handel, service, kontor,
kultur och idrott. Målet är att
Flemingsbergsdalen ska bli en ny
stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap samt bli
en mötesplats för studenter och
forskare. Projektet hade byggstart
2014. Första inflyttningen i de nya
bostäderna skedde hösten 2016
tillsammans med öppnandet av ett
ICA Maxi. Etappvis utbyggnad.
Björnkulla. Årsskiftet 2017/2018
gavs samhällsbyggnadsavdelningen
i uppdrag att starta planering
genom planprogram för en ny
stadsdel i Björnkulla. En stadsdel
med på sikt ca 4 000 nya bostäder,
nytt lokalt centrum, service i form
av en större skola och förskolor
samt ett verksamhetsområde närmast Botkyrka.
Campus Flemingsberg. Våren 2018
gavs samhällsbyggnadsavdelningen
i uppdrag att ta fram en ny detaljplan inom campus Flemingsberg
med ca 450 nya student- och forskarlägenheter, en förskola samt ca
50 000 BTA nya lokaler för högre
utbildning och forskning.
Stockholm South Business District.
Sommaren 2018 gavs samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att

starta planering genom planprogram för en ny stadsdel i centrala
Flemingsberg – Stockholm South
Business District. Intentionen att
förnya och utveckla Flemingsbergs
stationsområde och tillhörande
stadsdelar och skapa plats för 50
000 arbetande, 50 000 boende och
50 000 besökare inom Flemingsberg med konferenslokaler, ett nytt
större stadscentrum, bostäder och
service.
Visättra ängar. I Visättra ängar
byggs ungefär 750 nya lägenheter.
I området byggs också en förskola.
Etappvis utbyggnad. Klart 2019.
Hälsovägen. På Hälsovägen startar
snart bygget av 800 nya bostäder,
två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att
anläggas. Byggstart sker under
2019 och första inflyttning för
bostäderna inom området bedöms
kunna ske under 2020.
Stallet 3. Bostäder och förskola.
Kommande samråd 2018. Förtätning om ca 220 nya lägenheter.
Klart ca 2023.
Embryot. Student- och forskarbostäder. Totalt byggs 433 lägenheter i
flerbostadshus om 5–9 våningar för
studenter och forskare.
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Samhällsservice
Flera nya förskolor och skolor
planeras i Flemingsberg Grantorp
och Visättra.
Utbyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. En nyoch ombyggnation planeras för
operationsverksamhet, byggstart
2014. De nya lokalerna kommer att
tas i drift successivt och vara helt
färdigställa 2019. En ombyggnad
planeras också av akutsjukhusets
röntgenavdelning i befintligt läge.
Utredningar har visat på ekonomiska och sambandsmässiga
fördelar att lokalisera röntgenavdelningen inom ny operations
byggnad. Beslut om genomförande
togs av landstinget 2015. Nuvarande
akutmottagning vid Karolinska
Huddinge är också i behov av upprustning. Lokalerna planeras vara
klara att tas i full drift 2022.

Flemingsbergs Science. Stiftelsen
Flemingsberg Science ska främja
samarbetet mellan akademi,
näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Region
Stockholm, Huddinge kommun,
Botkyrka kommun, KI, KTH och
Södertörns högskola. Under 2016
initierades av Flemingsberg science
en samverkan mellan akademierna,
Campusområdets fastighetsägare
och de båda kommunerna i syfte att
ta fram en gemensam vision för
Campus Flemingsbergs fortsatta
utveckling. Denna har nu beslutats
i samtliga intressenters organisa-

tioner och arbetet kommer att fortsätta i fem arbetsgrupper med
representanter från berörda intressenter i syfte att genom fem strategier ta fram en gemensam Campusplan Arbetet med att attrahera fler
företagsetableringar till Flemingsberg fortsätter.
Flemingsbergsparken, upprustning. Parken rustas upp under 2018
och invigs våren 2019. Förslaget
innehåller bland annat en lekplats,
ny multisportyta, grillplatser och
scen.

Figur 3.6.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan Flemingsberg

Det pågår även inom kommunen
tidiga diskussioner om utveckling
av ytterligare skolor, kulturcentrum och simhall i Flemingsberg.
Kring dessa finns emellertid ännu
inga tydliga uppdrag.

Övriga investeringar
Rättscentrum Flemingsberg. Det
pågår tidiga diskussioner mellan
kommun och polismyndigheten
kring en fortsatt utveckling av
rättscentrum i Flemingsberg. 2015
togs ett beslut att utveckla en bas
för polisområdet Stockholm syd i
Flemingsberg vilket innebär att
dagens 240 arbetsplatser behöver
utökas till ca 1 000.
Polisutbildning. Nya lokaler för
polisutbildning med cirka 700 studenter. Inflyttning skedde i mars
2018.
Bio City. Technology for Health +
NEO, utbildnings- och forskningscenter. Klart 2017–2018. Under
2019 kommer Huddinge kommun
öppna en gymnasieskola i samma
byggnad som KI.

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
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Haninge centrum/Haninge stad

51

Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Haninge centrum/Haninge stad är
kommuncentrum och ligger helt och
hållet i Haninge kommun. Offentlig
sektor dominerar bland de sysselsatta.
Den regionala stadskärnan utgörs av
ett relativt väl sammanhållet område
väster om riksväg 73. Norr om
Haninge centrum/Haninge stad finns
ett större externhandelsområde i
Länna i Huddinge kommun.
Ny stadsmässig bebyggelse är planerad i Haninge centrum/Haninge
stad, som kommer att sammanlänka
stationsområdet med bussterminal
med kommuncentrum. I norra delen
av den regionala stadskärnan planeras nya bostäder och en ny pendel-

tågsstation i Vega. I den nya stadsutvecklingsplanen planeras det för att
låta Vega och Handen växa samman
med 17 000 nya bostäder till år 2050.
Som kommunalt centrum har
Haninge centrum/Haninge stad en
blandad miljö avseende boende och
verksamheter. Sysselsättningen
domineras av offentliga verksamheter
och utbildning. Handel och kommunikationer är fjärde största bransch sett
till antalet sysselsatta och byggverksamhet femte störst.52
Viktiga kultur- och mötesplatser i
den regionala stadskärnan är Haninge
kulturhus och bibliotek samt torget i
Haninge stad. 2010 invigdes Port 73,
en handelsplats i Haninge, som idag

har en butiksarea om cirka 37 000 kvm.
Stadskärnan har ett litet arbetsmarknadsomland med relativt få
högutbildade. Analyser visar att
stadskärnans förtätningspotential är
hög.53 Genom den planerade förtätningen och nybyggnationen av stadsdelen Vega tas en del av denna potential till vara. Med förverkligande av
utbyggnaden av Tvärförbindelse
Södertörn utökas arbetsmarknadsomlandet väsentligt.

Fastighetsägare54
I centrum finns ett antal stora fastighetsägare som äger såväl verksamhetslokaler (utbildning, hotell, kontor,
köpcentrum) som bostäder. Därtill

51

Haninge centrum är det namn den regionala stadskärnan har i de regionala utvecklingsplanerna (RUFS 2001, 2010 och RUFS 2050) och 		
andra tidigare rapporter och kunskapsunderlag. Haninge kommun arbetar i nuläget med namnet Haninge stad för den regionala stadskärnan
i Haninge vilket också har beslutats genom stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan (Stadsutvecklingsplan för Haninge stad,
2018-05-21).

52

SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

53

SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

54

Haninge kommun, svar investeringsenkät, 2014-06-12
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Utvecklingsbehov och målbild

finns bostadsrättsföreningar, villa
ägare och kommunens eget bostadsoch fastighetsbolag. Större fastighetsägare är:
Hemfosa har verksamhetslokaler i
Riksäpplet med restaurangskola och i
Najaden med verksamhetslokaler,
hotell, restaurang och kommunhus.
Wallenstam har hyresbostäder i
Poseidons gränd.
Stena Fastigheter har bostäder vid
Poseidons torg samt bostäder i ett
mindre område kallat Lill-Centrum.
Grosvenor har köpcentret Haninge C
med mindre antal kontorslokaler.
CBRE Global Investors äger köpcentret Port 73, med tidig markanvisning
och deltagande i planprogram för fortsatt utveckling.
SveaNor driver utvecklingen av
Haninge-terrassen, med omvandling
av bussterminalen, utveckling av
bostäder och verksamhetslokaler för

kommersiell service samt specialistsjukhus. På Haningeterrassen bygger
Riksbyggen höghuset Blicken.
Profi äger och utvecklar verksamhetslokalerna i Handenterminalen.
Haninge kommun har tillsammans
med dessa åtta fastighetsägare tecknat ett samverkansavtal som förlängts
för ett gemensamt arbete med utveckling av den regionala stadskärnan.
Utvecklingsarbetet finansieras på
50/50-basis mellan kommunen och
fastighetsägarna.
I verksamhetsområdena, Handens
industriområde, Brandbergens företagsbyar och Kvarntorp, är bilden mer
varierad; där finns några stora fastighetsägare, men också ett antal egenbrukare.
I den nya stadsdelen Vega finns både
ett flertal privata fastighetsägare och
kommunalt ägda fastigheter där ingen
kan sägas vara dominerande ägare.
Fastighetsägare i Vega är bl.a. Togo
Danielsson, Stena Fastigheter, LE
Lundberg och Haninge kommun.

55

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad -fördjupning av översiktsplanen (2018-04-16).

56

Ibid

57

Ibid

Visionen i stadsutvecklingsplanen
som antogs 2018 betonar att det är
människorna som skapar liv och
rörelse, utveckling och dynamik.
Genom att bygga tätare stad ska man
bidra till en mer hållbar regional tillväxt och förbättra förutsättningar för
service och kulturutbud, utan att ta ny
mark i anspråk.55
Närheten till grönområden, sjöar
och skärgård utmärker Haninge.
Staden ska därför förtätas med stor
respekt för ekologiska värden och ta
tillvara på dessa för att skapa en miljö
där stadens och naturens kvaliteter
stärker varandra. Ekosystemtjänster,
som dagvattenhantering, integreras i
stadsmiljön och grönområden tillgängliggörs till en större målgrupp.56
Haninge ska vara en tillväxtnod och
en pulserande stad med god tillgängligheten till grannkommunerna,
Stockholms stad och de övriga regionala stadskärnorna. Det ska vara möjligt att transportera sig på ett hållbart
och medvetet sätt, vilket ska möjlig
göras genom att det erbjuds en resurseffektiv infrastruktur som skapar
möjligheter och incitament att resa
klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet.57
Tillgängligheten till Haninge regionala stadskärna har stor utvecklingspotential. Idag når omkring 16 procent av länets befolkning Haninge
inom 45 minuter med kollektivtrafik.
Enligt RUFS 2050 kommer denna
andel att mer än fördubblas till 33
procent till år 2030. Denna tillgänglighetsförbättring hänger främst samman med Tvärförbindelse Södertörn,
som kopplar ihop den regionala stadskärnan Haninge centrum/Haninge
stad med de regionala stadskärnorna
Flemingsberg och Kungens kurvaSkärholmen, ökad tågtrafikering,
samt förstärkt spårkapacitet på
Nynäsbanan.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
Nynäsbanan. Godsanpassning
buller.
Koppling Handen-Brandbergen.
Kommunen utreder ny koppling
mellan Handen och Brandbergen,
i form av en överdäckning samt nya
på- och avfarter till väg 73 mot
Stockholm.58
Tvärförbindelse Södertörn. Byggstart är planerad till tidigast 2021
och därefter beräknas en byggtid på
minst sex år. Aktörer: Trafikverket,
kommuner (se Kungens kurvaSkärholmen).
Regionalt cykelstråk genom
Haninge stad förbättras avseende
trafiksäkerhet och framkomlighet.

Stadsdelsutveckling
Vega stadsdel med 3 500 bostäder,
ny pendeltågstation, ny trafikplats,
skolor, mm. Projektet är påbörjat.
Byggandet sker i etapper och första
inflyttningen var år 2014.
– Bostäder, 7,5 Mdr kr, 2014–2025.
Fastighetsägare.
– Samhällsservice, skolor, mm, 1,5
Mdr kr, 2014–2025. Haninge
kommun, privata aktörer.
– Vega Trafikplats 400 Mkr, 2015–
2017 och klar 2018. Trafikverket,
Haninge kommun.
– Vega Station 500 Mkr, 2015–
2018. Trafikverket, Haninge
kommun, Region Stockholm
– Övrig infrastruktur 1 Mdr kr,
2014–2020, Haninge kommun,
fastighetsägare.

58

Haningeterrassen med bussterminal, hälsohus, 600 bostäder, mm.
Utbyggnaden sker i etapper. Byggstart skedde under hösten 2014 och
hela utbyggnaden beräknas vara
klar 2020. Total investeringskostnad är cirka 2,5 Mdr kr, varav:
– Bostäder och lokaler. Investeringskostnad på 2,3 Mdr kr.
Aktörer: SveaNor och Stockholm
läns
landsting.
– Bussterminal, Pendeltågstation.
Investeringskostnad på 200 Mkr.
Aktörer: Staten, SLL, Haninge
kommun och SveaNor. (Avtal
beslutat i KF)
– Övrig infrastruktur, 100 Mkr.
Aktör: Haninge kommun
Brandbergen. År 2017 togs beslut
om uppdrag om planprogram för
delar av Brandbergen och kopplingen mot Handen. Planprogram-

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad- fördjupning av översiktsplanen (2018-04-16).

met ska samordna frågor, säkra en
hög kvalitet på exploateringen och
förankra en vidareutveckling av
den här delen av Brandbergen och
den regionala stadskärnan. Området längs väg 73 bedöms vara fortsatt lämplig för verksamheter.

Bostäder
Örnens väg. Bostäder, 500 Mkr,
2017–2019. Arbetet har påbörjats.
Aktör: Wallenstam och Järn
grinden.
Lill-Centrum ska utvecklas med
bostäder, handel och skola. Plan
arbete pågår. Aktör: Stena fastig
heter.
Brandbergens centrum och området norrut. Utvecklas med handel
och totalt ca 500 bostäder och ett
vårdboende. Aktörer: Savana AB
och Danator.
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Haninge C/Nynäsvägen. Utvecklas
med bostäder och handel. Planarbete pågår.
Norra Folkparken. 2016 gavs stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram en detaljplan för Norra Folkparken som möjliggör för ca 500
bostäder. Området har ett strategiskt läge mellan Handen och Vega,
marken ägs huvudsakligen av
Haninge kommun. Detaljplanearbetet är inne i ett tidigt skede.59

Verksamheter
Albyberg företagsområde. År 2014
färdigställdes 20 ha företagsmark i
Albyberg, strax söder om den regionala stadskärnan. Fullt utbyggt ska
verksamhetsområdet omfatta cirka
85 hektar företagsmark. Det motsvarar ungefär hälften av Jordbro
industriområde. Etapp ett är i stort
sett slutsåld och för etapp två pågår
planläggning. Aktörer: Haninge
kommun, Albybergs fastigheter AB.

Samhällsservice
Riksäpplet byggs om och området
utvecklas med bland annat en ny
skola. Aktör: Hemfosa.

Figur 3.8.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan
Haninge centrum/Haninge stad

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

59

https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/handens-detaljplaner/
tackeraker-118-norra-folkparken/planuppdrag-norra-folkparken.pdf
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Kista-Sollentuna-Häggvik
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Den regionala stadskärnan KistaSollentuna-Häggvik berör kommunerna Stockholm, Sollentuna och
Sundbyberg och är den största av de
yttre regionala stadskärnorna, både
avseende sysselsatta och befolkning.
Kista-Sollentuna-Häggvik har en
stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva näringsgrenar och ett
ledande kluster inom informationsoch kommunikationsteknik (IKT).
I Kista finns sedan 1980-talet även
högre utbildningar genom KTH och
Stockholms universitet. Kista är
Sveriges ledande IKT-campus med
omkring 7 000 studenter.

Antalet sysselsatta i Kista–Sollentuna–Häggvik har växt med 22 procent mellan 2008 och 2015. Den regionala stadskärnan har idag ca 45 000
sysselsatta, varav cirka 40 % arbetar
inom IKT-sektorn. Exempel på stora
företag i den regionala stadskärnan är
Ericsson, IBM och Pfizer. Därtill finns
många mindre företag.
Den regionala stadskärnan har
diversifierad och internationell
arbetskraft. Kista-Sollentuna-Häggvik hör till de regionala stadskärnor
vars dagbefolkning har högst utbildningsnivå.
Detaljhandeln spelar en viktig roll
för den regionala stadskärnan.60 Kista

60

SLL, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013.

61

TMR, Synergier mellan investeringar, 2014.

Galleria och dess utbud av restauranger, service och kultur har haft stor
betydelse för de investeringar som
gjorts för att utveckla infrastrukturen
och för att få en attraktiv stadsmiljö.61
Kista galleria har i snitt 60 000 besökare/dag. Gallerian har ett litet upptagningsområde under veckodagar,
men ett betydligt större på helger.
Även i Sollentuna finns omfattande
handel.
Utöver Kista Galleria är Arena
Satelliten vid Sollentuna centrum och
pendeltågsstationen en viktig mötesplats i den regionala stadskärnan.
Satelliten inrymmer bl.a. ungdomsverksamhet, sporthallar, musikverk-
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samhet, konst- och kulturscen samt
cafeteria. Ett par hundra meter nordost om Sollentuna pendeltågsstation,
strax utanför den regionala stadskärnans avgränsning, ligger Sollentuna
sjukhus.
Kistamässan (byggd 2007) och
hotell- och kontorsbyggnaden Victoria
Tower (byggd 2011) är två andra viktiga målpunkter i stadskärnan, som är
lokaliserade med närhet till Ericssons
huvudkontor och Helenelund pendeltågsstation.
Kista-Sollentuna-Häggvik har ett
strategiskt läge med närhet både till
Arlanda och till Bromma flygplatser,
samt Stockholms innerstad. Pendel
tågen, som sedan december 2010 går
Helenelund-Arlanda-Uppsala har
ytterligare förbättrat tillgängligheten
till den regionala stadskärnan. Tillgängligheten har också stärkts genom
ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta
och Kista. Den har genomförts för att
minska bilköerna, bullret och antalet
olyckor och möjliggöra för fler människor och företag att flytta till områdena kring E18.62
Sollentuna centrum har genomgått
en omvandling och modernisering i
och med att Sollentunavägen blivit
lokal huvudgata, med alléplantering,
nya bostadshus och ett utbyggt affärscentrum. Turebergs torg, placerat
mellan Turebergshuset och det nya
Sollentuna centrum, har förvandlats
från förortstorg till modern stadsmiljö. Totalt har cirka 600-700 lägen
heter tillkommit och butiksytorna
fördubblats.63

Fastighetsägare
Den centrala marken i Kista ägs av
Stockholms stad. Stadens strategi är
att endast undantagsvis sälja mark.
De största fastighetsägarna är Klövern,
Vasakronan, Atrium Ljungberg,
Kungsleden, Newsec, FastPartner,
Areim och Citycon. Kista Galleria ägs
till lika delar av Citycon och CPPIB.64
Sedan länge finns Kista fastighetsägarförening, som möjliggör en god

samverkan mellan ägarna. Föreningen diskuterar stadsplanering och
infrastruktur och har en nära dialog
med staden.

Utvecklingsbehov och målbild
En målsättning är att ge såväl nya som
befintliga företag i området goda
förutsättningar för expansion i en
dynamisk stadsmiljö med levande
gatustråk och med god kompetensförsörjning. Kommunerna eftersträvar
även utveckling av kulturverksamhet,
som kan ge synergier med befintligt
näringsliv, och kreativt företagande.
En annan målsättning för den regionala stadskärnan är att stärka integrationen mellan bostads- och företagsområdena.65

62

Trafikverket, 2014.
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AB SL, Förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen – fördjupning, 2011.
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Canada Pension Plan Investment Board.
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SLL, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013.

För att uppnå målet om en tät
blandstad i den regionala stadskärnan
behövs omfattande förtätning både i
Sollentuna-Häggvik och i Kista. E4
delar kärnan i två delar och barriären
behöver överbryggas med förbättrade
interna kommunikationer. I december
2016 fastställde landstingsfullmäktige beslutet att genomföra en utbyggnad av tvärbanan till Kista-Helenelund. Tillgängligheten till och inom
kärnan kommer att förbättras genom
spårutbyggnaden mellan Ulvsunda
och Kista, samt mellan Barkarby och
Sollentuna. Genom en utbyggnad av
Förbifart Stockholm förbättras även
tillgängligheten till området med bil.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Nya stationsentréer i Häggvik och
Helenelund. Sollentuna kommun,
Trafikverket och Trafikförvaltningen rekommenderar en sydlig
uppgång vid Häggviks station för
att göra det lättare att åka kommunalt till Södra Häggvik i framtiden.
Till utrednings- och förberedelse
arbetet för den sydliga entrén försöker Trafikverket för närvarande
hitta finansiering. Även för Helenelund diskuteras behovet av en sydlig entré.

och södra Stockholm under
Saltsjön och Södermalm avlastas
sträckan Slussen – T-Centralen.
Det blir då möjligt med tätare
avgångar på alla södergående linjer.
Tunnelbanan kommer att förstärka
kollektivtrafikkopplingarna mellan
de sydöstra delarna av den centrala
regionkärnan och den regionala
stadskärnan Kista-SollentunaHäggvik. Byggstart planeras till
2019 förutsatt att planerna inte
överklagas. Byggtiden beräknas till
7–8 år, vilket innebär att tunnel
banan kan vara klar tidigast 2027.

Utbyggd tunnelbana AkallaBarkarby. Tunnelbanans Blå linje
ska förlängas från Akalla till
Barkarby station. Den nya sträckan
blir cirka 4 kilometer lång och kommer att gå helt under jord. Den nya
tunnelbanan till Barkarby knyts
samman med Mälarbanan vid
Barkarby station. Det ger bra förbindelser till stora arbetsplatsområden i Kista, Akalla, Hallonbergen,
Näckrosen och Solna centrum.

Ändring av tunnelbanans linje 10
från Hjulsta till Barkarby. Diskussioner pågår om att binda ihop linje
10 med Barkarby station. Den nya
tunnelbanestationen i Barkarby
byggs så att den ska gå att koppla
ihop med en eventuell framtida
utbyggnad mot Hjulsta. Ett even
tuellt genomförande ligger dock
längre fram i tiden.

Infrastruktur

Tunnelbanan beräknas vara klar
tidigast 2025, men tidplanen är
preliminär och bygger på att tillstånd finns på plats i tid och att
planerna inte överklagas. Tunnelbanan fick dock i november 2017 det
viktiga miljötillståndet i en dom
från mark- och miljödomstolen.
Tunnelbana till Nacka, Södermalm
och Söderort. Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via
Södermalm till Nacka centrum.
Samtidigt ska den förlängas från
Sofia, på Södermalm, till Sockenplan där den kopplas ihop med den
gröna Hagsätragrenen. Genom att
bygga en ny passage mellan norra
66

Tvärbana Norr Kistagrenen.
Tvärbanan från Norra Ulvsunda via
Bromma flygplats, Kista och vidare
till Helenelund byggs ut. Det är
SL genom Region Stockholm som
ansvarar för utbyggnaden. Arbetet
sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och
Sollentuna kommun. Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr
med bostadsområden i söder ihop.
Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektiv
trafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen
ger möjlighet till smarta byten till
tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Restiden Alvik-Helenelund beräknas till 23 minuter. Totalkostnad

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014–2025.

för Tvärspårväg Kista är ca 5 Mdr
kr. Satsningen är planerad att
finansieras gemensamt av Region
Stockholm, Stockholm stad,
Länstransportplanen, samt
berörda kommuner.66
Förbifart Stockholm (nya E4). Förbifarten går från Kungens Kurva i
söder till Häggvik i norr. Förbifart
Stockholm binder samman de norra
och södra länsdelarna, avlastar
Essingeleden och innerstaden och
minskar sårbarheten i Stockholms
trafiksystem. Genom Förbifart
Stockholm får boende i norra Järva
en snabb och smidig förbindelse till
de södra länsdelarna. Med bil kommer resan från Akalla till Kungens
kurva att ta mindre än 15 minuter.
Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.
Akallalänken planeras få en annan
funktion när Förbifart Stockholm
öppnar. Länken får en mer lokal
karaktär än tidigare. Akallalänken
är en del av de utpekade och prioriterade stråken i Stockholm stads
cykelplan. Det är också en koppling
mot Järfälla kommun, som bidrar
till att förbättra förutsättningarna
för regional cykling. Projektet
genomförs av Trafikverket och
Stockholms stad tillsammans.
Det bedöms dock som osäkert om
Akallalänken verkligen kommer få
så låga trafikflöden som tidigare
analyser visat med hänsyn till
framtida trafikalstring från bland
annat Barkarbystaden.
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Linbana mellan Häggvik och
Väsjön. Förslag om att skapa
kollektivtrafikförsörjning till den
nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna.
I utredningsstadie.

Bostäder
Kring centrala Kista planeras för
omkring 6000 nya lägenheter fördelade på flera lokala utbyggnadsområden. Även en viss del kontorsyta
beräknas tillkomma.
Gamla IBM-området, kv Odde.
IBM:s tidigare kontorsanläggning
vid Hanstavägen i nordvästra Kista
görs om till ett nytt kvarter, kv
Odde, med bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg,
stråk och parker. Omkring 2000
nya bostäder planeras. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 14
januari 2016 om att påbörja planarbete. Samråd om planförslaget ägde
rum under 2018. Utbyggnaden är
ett samarbete mellan Stockholms
stad och Skanska.
Kista äng. Kista Äng blir en ny
stadsdel i norra Kista. Cirka 1600
bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker
och torg. Utbyggnaden kommer att
ske etappvis. I förslaget till Kista
Äng finns cirka 1600 bostäder, fördelat på lägenheter och student
bostäder. 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget
till detaljplan. Utbyggnaden av
området planeras att genomföras
etappvis med start 2018.
Ny stadsdel i norra Kymlinge.
Norra Kymlinge ligger söder om
centrala Kista i Sundbybergs kommun. Området ägs av Vasakronan,
som vill bygga en hållbar stadsdel i
anslutning till Kista. Vasakronans
bedömning är att 6 000–7 000
bostäder skulle kunna byggas i
Norra Kymlinge när man utvecklar
området. Utbyggnaden är inte
fastställd, då det finns osäkerheter

om framtida markanvändning i
Kymlinge.
Thorvaldsengången, Anholt 1.
Söder om Kista centrum finns
planer på att bygga flerbostadshus,
studentlägenheter, förskola och
ungdomsgård. Förslaget innebär att
cirka 350 lägenheter i flerbostadshus byggs. Detaljplanen vann laga
kraft 16 november 2016.
Området Kilen i Helenelund. Syftet
är att möjliggöra bebyggelse i form
av publika verksamheter, bostäder,
kontor och handel som utnyttjar det
goda läget vid Ostkustbanan, E4
och kommande spårväg och som
bidrar till att stärka det urbana
stråket mellan Helenelund och
Kista. Idag oklart innehåll, utredning pågår.
Väsjön. Inom Väsjön förbereds för
omkring 4 400 hem i form av villor,
stadsradhus och flerbostadshus.
Området är Sollentunas största
utbyggnadsprojekt. Området blir
en integrerad del av stadsdelen
Edsberg och utbyggnaden beräknas
pågå fram till ca år 2032.
Kvarteret Hoppet. Syftet är att
utveckla det urbana stråket mellan
Helenelund och Kista. Omkring 270
bostäder planeras, samt ändhållplats för ny Tvärbana i Helenelund.
Tureberg/Sollentuna. Det pågår ett
omfattande arbete med förnyelse av
bebyggelsen i Västra Tureberg. I
området ingår bland annat gamla
Sollentunamässan, Malmvägen,
Malmparken och kvarteret Tabellen. Ambitionen är att bebyggelsen i
Västra Tureberg ska utgöra en
naturlig fortsättning på den täta
stadsbebyggelsen som finns/ uppförs i östra delen av centrum. Totalt
planeras ca 600 - 700 lägenheter
och fördubblade butiksytor.
Sollentuna kommun planerar för
ny bebyggelse i f.d. mässområdet i
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Planbeskrivning Detaljplan för del av Isafjord 1 mm i stadsdelen Kista – nybyggnad
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SLL, Framtidsplanen tredje steget, 2014.

centrala Sollentuna. De nya kvarteren inom mässområdet innehåller
totalt ca 600 bostäder, handel,
kontor och andra verksamheter.
Attunda tingsrätt byggs ut och
utformas till ett landmärke i
Sollentuna. Byggstart hösten 2017.
Turebergs Allé. Byggarbeten och
planering pågår för att binda ihop
Sollentuna centrum med Södra
Häggvik. Utbyggnaden sker etappvis och den södra delen är färdigställd.
Södra Häggvik. Totalt planeras för
omkring 1500 lägenheter.
Hekla. Ombyggnad av kontorsområdet Hekla i Kista. Kontors- och
industrifastigheten Hekla 1 i Kista
planeras renoveras och byggas ut
till bostäder, förskola, hotell och
kontor med publika verksamheter i
entréplan. Detaljplanen befinner
sig i planskede.
Isafjord i sydöstra delen av Kista
verksamhetsområde (Kista Science
City) med närhet till Kista centrum
och Helenelunds pendeltågsstation.
Omvandling av befintliga parkeringsytor till ett levande bostadsområde med blandade funktioner
som bostäder, förskola, centrum,
kultur samt en park. Detaljplanen
möjliggör ca 520 bostäder och förväntas antas 2019.67

Samhällsservice
Sollentuna sjukhus kommer vara
helt ombyggt och upprustat vintern/våren 2019. Efter ombyggnaden kommer den geriatriska vård
som idag finns vid Danderyds sjukhus att flytta in. Till mottagningarna planeras viss primärvård,
barnläkarmottagning och viss
övrig somatisk specialistvård samt
rehabilitering. Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 580 Mkr
och ingår i Stockholms läns landstings framtidsplan.68
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Övriga investeringar
Kista Data Park. Kista data park är
ett initiativ från Stockholms stad,
Fortum Värme, Ellevio och Stokab.
Målet är att etablera Stockholm
som ett av världens ledande data
centerområden. Ett av områdena
som ska utvecklas ligger i Kista.
Tanken är att ta tillvara överskottsvärme från de elektriska anläggningarna och distribuera värmen
som fjärrvärme.

Figur 3.10.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan
Kista-Sollentuna-Häggvik

Place Hotel. Plan för att bygga en
sportanläggning med hotell, konferens, kontor, butiker och cirka 270
bostäder i Kista. Syftet är att integrera näringsliv, teknik, forskning,
boende, hälsa och sport. Målet är
att skapa en anläggning som kan
utgöra en ny attraktion såväl i Kista
som i Stockholmsområdet.
Startskede pågår.
Kronåsen logistikområde. Eventuell utveckling av Kronåsens industriområde till ett logistikcenter.
Stockholm Science and Innovation
School, SSIS, är en ny och växande
gymnasieskola som startades 2013
av Stockholms stad med fokus på
vetenskap, entreprenörskap och
innovation. Upptagningsområdet
är hela Storstockholm. Utbildningen förbereder eleverna för studier på tekniska utbildningar och
rusta dem för anställningar på högteknologiska företag i området.
Skolan är lokaliserad i Kista Nod
och bedrivs i samverkan med strategiskt utvalda globala företag samt
KTH och Stockholms universitet.
Kista rektorsområde. Förskola-årskurs 9 och IT-profil. Utbildningsförvaltningens egen skola.

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter
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Kungens kurva-Skärholmen
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Den regionala stadskärnan utgörs av
två delområden: Kungens Kurva i
Huddinge kommun och Skärholmen i
Stockholm stad. Motorvägen E4/E20
skär rakt igenom stadskärnan och
skiljer de två områdena åt.
För närvarande pågår program
arbete för Skärholmen Centrum.
Programarbetet är under uppstartsfas
och syftar till att utreda förutsättningar för att koppla ihop stadskärnan, förbereda stadsutvecklingen för
spårväg syd, tillföra handel, arbetsplatser och bostäder. En aktör som vill
utreda placering av närsjukhus har
fått en tidig markreservation av exploateringskontoret. Skärholmen, som
började byggas under miljonprogrammet på 1960-talet, har idag ett av regionens största inomhuscentrum och
knyter samman stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.69
Kungens kurva är Sveriges största
externhandelsområde med utbredd
bebyggelse och stora parkeringsytor.
Kungens kurva är också ett viktigt
logistiknav för tunga transporter.
Inom handelsområdet finns tillverkningsindustri och transporter som går
till och från de stora handelscentrumen inom kärnan.70 I stadskärnan
finns även Stockholms Transport och
Fordonstekniska Gymnasium.

I anslutning till Kungens kurva
finns ett centrum för bilhandel. Smista
Park AB (Fastighets AB Brostaden
AB) äger planlagd mark för verksamheter på båda sidor om Smista allé.
Inom det östra området har bl.a.
BMW, Porsche och Veho Bil etablerat
sig och längre söder ut har Mekonomen byggt sitt huvudkontor. I januari
2015 invigdes Volkswagens konceptanläggning vid Smista allé.71
Utbildningsnivån hos befolkning
och sysselsatta i Kungens kurvaSkärholmen är låg jämfört med övriga
regionala stadskärnor, vilket delvis
hänger samman med dominansen
inom handelssektorn. Den regionala
stadskärnan har ett medelstort
omland, med relativt få högutbildade
och låg genomsnittlig inkomst.72

Fastighetsägare
En relativt stor del av marken i den
regionala stadskärnan är i privat ägo.
Flera fastigheter inom dagens handelsområde Kungens kurva ägs av
utländska fonder och i Skärholmen
finns bl.a. många bostadsrättsföreningar och kommunägda bostads- och
skolfastighetsbolag.
Huddinge kommun äger mark inom:
• Gömmarens naturreservat
• Ett område mellan E4/E20 och
Månskärsvägen
• Ett mindre område centralt i
Kungens kurva
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SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.
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ÅVS Tvärförbindelse Södertörn.
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Stockholms stad och Huddinge kommun, 2009.
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SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.
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Skärholmens fastighetsägare, oktober 2014.

• Sydvästra delen av Kungens kurva
• Del av Lindvreten som i huvudsak
ligger under den stora kraftledning
som går genom området.
Stockholms stad äger ett markområde
i den södra delen av området.
Till de större fastighetsägarna i den
regionala stadskärnan hör KF Fastigheter AB, IKEA Fastigheter AB, IKEA
Centres Stockholm AB, Fastighets AB
Brostaden, Niam, Bonnier Fastigheter
AB och Pramerica. Större fastighets
ägare i Skärholmendelen är bl.a.
Centeni AB (Skärholmen centrum),
SISAB, HSB, Riksbyggen och
Stockholmshem.73

Utvecklingsbehov och målbild
Stockholms stad och Huddinge
kommun har under en längre tid samarbetat kring utvecklingen i området
och tagit fram en gemensam vision;
”Vision Kungens kurva-Skärholmen
2030”. Utgångspunkten är att handeln
ska vara drivkraften, men att området
ska kompletteras med upplevelser,
kultur, kontor, kunskapsintensiva
tjänsteföretag och andra verksamheter så att det blir en komplett stadskärna.
Huddinge kommun har påbörjat
arbetet med två utvecklingsplaner, en
för Vårby och en för Kungens kurva.
Utvecklingsplanerna är ett planeringsinstrument som ligger mellan
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ÖP och planprogram och syftar till
att ge en sammanhållen helhet för
utvecklingen.
Stockholm stad driver stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen med
ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Målsättningar i projektet är även att utveckla området
med social hållbarhet i fokus och att
åstadkomma en effektivare plan
process.
Kungens kurva Skärholmen Fastighetsägare är en ekonomisk förening
som har bildats för den regionala
stadskärnan. Föreningen är samtalspart med kommunerna i utvecklings-

processen och ett samarbetsavtal har
slutits. Under 2018 bildades Kraftsamling Kungens kurva som är ett
samarbete mellan Huddinge kommun, Kungens kurvas företagarförening samt Kungens Kurva Skärholmen
Fastighetsägare ekonomisk förening i
syfte att säkerställa en tät dialog med
alla aktörer i området.
E4/E20 delar den regionala stadskärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna
kommunikationer. Kollektivtrafikförsörjningen behöver förbättras,
särskilt för Kungens kurva.

Kungens kurva är Sveriges
största externhandels
område med utbredd bebyggelse och stora parkerings
ytor.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
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Infrastruktur
Förbifart Stockholm. Förbifarten
innebär bl.a. att tillgängligheten
från Stockholms västra och nordvästra delar ökar och att området
får ökad tillgänglighet. En helt ny
trafikplats byggs i höjd med Heron
city, Lindvreten norra, med anslutningsvägar till Månskärsvägen och
Skärholmsvägen som planeras att
öppnas 2019. När trafiken kan börja
köra där startar ombyggnaden av
nuvarande trafikplats Lindvreten
Södra, som beräknas vara klar
2021. Arbetet med Lindvreten
Norra påbörjades 2015 och byggnation pågår.
GC-bro E4/E20. GC-bro har byggts
över E4/E20 söder om Heron City
som knyter ihop Kungens kurva
och Skärholmen. Ytterligare en ny
gc-bro planeras över E4/E20 för
vilket förberedande arbeten inleddes under sommaren 2018.
Videgårdsvägen. Ny anslutningsväg till Förbifart Stockholm.
Huddinge kommun bygger ny
anslutningsväg från Förbifart
Stockholm på delen mellan Mån-

skärsvägen och Kungens kurva
leden. Kommunen står även för
erforderliga ombyggnader av
Månskärsvägen och Kungens kurvaleden. Byggnation pågår och projektet förväntas vara klart 2019.
Tvärförbindelse Södertörn. Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny
sträckning av väg 259 från E4/E20
vid Kungens kurva-Skärholmen till
väg 73 vid Haninge centrum/
Haninge stad. Tvärförbindelsen,
inklusive gång- och cykelväg,
bidrar till bättre pendlingsmöjligheter och utveckling av Södertörn.
Planeringen av den nya vägen startade hösten 2014. I mars 2017 valdes
en av tre utredningskorridorer, den
så kallade norra korridoren. Sommaren 2017 tog Trafikverket ställning till var vägen och de nio trafikplatserna ska placeras. Under
planeringsprocessen kommer
Trafikverket vid flera tillfällen att
bjuda in till samråd och berätta om
hur arbetet går till och hämta in
synpunkter. Byggstart är planerad
till tidigast 2021, och därefter
beräknas en byggtid på minst sex år.

Spårväg syd. Den nya tvärförbindelsen Spårväg syd är utpekad i
RUFS 2050 och är en del av Sverigeförhandlingen. Linjen är tänkt att
trafikera sträckan FlemingsbergMasmo-Kungens kurva-Skär
holmen-Fruängen-Älvsjö. Investeringskostnaden under åren
2014–2025 är beräknad till 3,4 Mdr
kr. I länsplanen finns 825 Mkr
avsatta. Beslut om avtal i Sverigeförhandlingen har tagits i samband
med Nationell plan. När kommunerna planerar tas i nuläget hänsyn
till Spårväg syd. Aktörer är Region
Stockholm, Trafikförvaltningen
och kommunerna.
Förlängning av Tangentvägen.
Ny detaljplan för en ny öst-västlig
huvudgata inom Kungens kurva,
Tangentvägens förlängning. Detaljplanen har vunnit laga kraft och
gatunamnet har ändrats till Ingvar
Kamprads Allé. Huvudgatan är en
del av det föreslagna stamnätet för
kollektivtrafik i Huddinge kommun
och ska bli ett stråk omgärdat av
trädplanteringar och dagvattendammar med öppna vattenytor.
Utbyggnad bedöms kunna påbörjas
som tidigast under 2018 och förväntas vara klart tre år därpå.

Näringsliv
Privata investeringar planeras till stor
del inom detaljhandel och delvis inom
bilhandel, vilket ytterligare förstärker
stadskärnan inom dessa nischer. För
närvarande pågår en utvecklingsetapp
om ca 70 000 kvm BTA för handel och
verksamheter i Kungens kurva.
Bonnier Fastigheter AB. Ombyggnad av ytterligare ett plan i befintlig
byggnad för handel. Framtagande
av detaljplan pågår och beräknas
att antas hösten 2018.
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IKEA och IKEA Centres. Detaljplan
finns för att bygga ett nytt IKEAvaruhus med 57 000 kvm handel
och etapp 2 av Kungens kurva
Shoppingcenter som omfattar ca 54
000 kvm handel. Totalt (inkl. etapp
1) innebär det 140 000 BTA handel.
IKEAS planer just nu är dock att de
ska renovera befintligt IKEA-varuhus och satsa mer på e-handel.

Figur 3.12.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan
Kungens kurva-Skärholmen

Bostäder
Enligt Huddinge kommuns mål och
budget 2016 ska planering av nya
bostäder och arbetsplatser ske inom
de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, i Huddinge
centrum-Storängen, i Glömstadalen
samt i kommunens lokala centra.
Kungens kurva planerar för sitt första
bostadsprojekt.
Nytt bostadsområde i Kungens
kurva. Arbete med planprogram
har startat. Möjligheterna att
utveckla området med 3500 lägenheter, förskola och skola, service
och parker utreds. Området ska bli
en urban miljö i nära anslutning till
Gömmarens naturreservat. Detta
är det första bostadsprojektet i
Kungens kurva. KF Fastigheter AB.
Vårbergsvägen. Del av Fokus Skärholmen. Omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata
med stadsbebyggelse. Cirka 1 200–
1 400 nya bostäder samt utredning
av plats för ny skola, vård- och
omsorgsboende samt förskolor.
Samråd i slutet av 2017, beslut planerat till andra kvartalet år 2018.
Aktörer: ByggVesta, Svenska Bostäder, Peab, Micasa och Sisab
Segeltorp. Totalt drygt 300 nya
bostäder med inflyttning 2015–
2019. Bland annat flerbostadshus i
Segeltorps centrum. Kommunen
har även startat ett arbete med att
ta fram ett planprogram för Segeltorps industriområde och Segeltorp
centrum för omvandling av industriområdet till bostäder.
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Vårby. Under perioden 2015–2019
planeras för inflyttning av ca 220
lägenheter. Bland annat flerbostadshus och lokalyta för centrumändamål i Solhagaparken i anslutning till Masmos tunnelbana i
Vårby Haga.
Vårby udde. Arbete pågår för framtagandet av ett planprogram för
Vårby udde. I området kring
Spendrups bryggerilokaler i Vårby/
Masmo planeras en ny stadsdel
med ca 2000 bostäder, service och
park.

Skärholmsdalen. Del av Fokus
Skärholmen. Ny bebyggelse med
cirka 900 nya bostäder samt ett
vårdboende, verksamhetslokaler
och förskolor. Skärholmsvägen
omvandlas till en stadsgata, parkstråket i dalgången utvecklas och
entrén till Sätraskogen tydliggörs.
Granskning och beslut ska ske i
andra kvartalet 2018. Huvudaktör:
SKB.
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Södertälje
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Södertälje regionala stadskärna är en
tät blandstad med god tillgång till
urbana verksamheter inom restaurang, sällanköpshandel och kultur och
har i detta avseende liknande kvaliteter som delar av Stockholms innerstad. Analyser visar att Södertälje
även har goda möjligheter till fortsatt
stadsutveckling.74
Södertäljes strategiska läge ur
transportsynpunkt återspeglas också
i en hög andel företag inom dessa
verksamheter. Här finns sannolikt
utrymme för ytterligare expansion.
Södertälje svarar för den högsta rela-

tiva specialiseringen i en enskild
bransch och yttre regional stadskärna, eftersom sysselsättning inom
branschen motorfordonstillverkning
är exceptionellt hög. Södertälje har
även specialisering inom medicinbranschen.
Två stora företag är särskilt betydelsefulla i kommunen. AstraZeneca och
Scania svarar tillsammans för drygt
10 % av Sveriges totala exportintäkter.
Därtill har Södertälje en relativt hög
andel arbetsställen i finansklustret,
vilket beror på att det finns många
lokala bankkontor.75
Södertälje har en allt starkare roll i

det framväxande forsknings- och
företagsklustret för medicin, sjukvårdsteknik och bioteknik i Mälar
dalen. Detta i kombination med högteknologisk verkstadsindustri och
förädling av livsmedel ger näringslivet
dess profil. Scania bedriver kvalificerad forskning i Södertälje.
Campus Telge har under 2018 utvidgat sin verksamhet med Civilingenjörsutbildningar och tillhörande
forskning, och har idag omkring 1 200
studenter. Här samverkar Södertälje
kommun med bland annat KTH, YH
Södertälje och Mälardalens högskola.

Målbild och utvecklingsbehov
Södertälje hör till de stadskärnor som
har lägst tillgänglighet med kollektivtrafik till Stockholms läns arbets
platser och boende. Analyser visar
emellertid att Södertälje också hör till
de stadskärnor som vid det högre
utvecklingsalternativet enligt RUFS
2050 kommer att få relativ störst
tillgänglighetsökning fram till år
2030–2050. Andel arbetsplatser som
nås inom 45 minuters restid med kollektivtrafik för boende i Södertälje
stadskärna bedöms öka från cirka
12 % år 2005 till omkring 17 % till år
2030.
Exempel på önskad branschinriktning som kommunen verkar för
framöver är handel, bank-, finans-,
juridik-, IT- och företagstjänster,
individinriktade tjänster och dygnet
runt branscher.
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SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013:4.

75

SLL, TMR, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013:4.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
Ostlänken, staten satsar i framtida
höghastighetsjärnväg totalt 70 Mdr
kr. Ostlänken innebär ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg Järna
-Linköping för tåg upp till 320 km/h.
Projektet syftar till att ge kortare
restider, kapacitet för fler tåg och
regionförstoring. Startade 2015
med arkeologi och geotekniska
undersökningar i Södertälje följt av
en successiv byggstart under åren
2017–2021. År 2017 påbörjades
byggandet i Norrköping. Målet är
att de första tågen ska kunna börja
rulla 2028.
Södertälje C, bangårdsombyggnad.
Bangårdsombyggnad genomförd
med bland annat justeringar av
plattformar som komplettering till
genomförd dubbelspårsutbyggnad.

Åtgärden har förbättrat kapacitet
och säkerhet samt möjliggör ökad
exploatering av området runt stationen. Investeringskostnaden uppgår till 150 Mkr och finansieras via
länsplanen. Åtgärden ligger i planen
under åren 2018–2019.
Nytt stationshus vid Södertälje C,
Pendeltågsstationen utformas till
en modern kundmiljö med ny
biljetthall, sluten spärrlinje i
anslutning till nya plattformar,
plattformstak och övrig plattformsutrustning. Åtgärder som förbättrar tillgängligheten mellan pendeltåg och bussar ingår. Samarbete
mellan Södertälje kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen och
Jernhusen. Investeringskostnaden
uppgår till 60 Mkr och ligger i länsplanen åren 2019–2020. Åtgärden

finansieras till hälften av länsplanen
och till hälften av Region Stockholm.
Detaljplanering påbörjades 2015
och arbetet ska påbörjas 2019.
Södertälje Kanal och sluss inkl.
farled i Mälaren. Genom att bredda
kanalen kan större fartyg passera
och transportkostnaderna kan sänkas för företag som transporterar
gods via hamnarna i Mälaren. Sjöfartsverket satsar 1,5 Mdr kr i projektet som har påbörjats och förväntas vara färdigställt år 2020.
Farled Landsort-Södertälje. 2020.
En ny säkrare farled som ska stärka
hamnen och göra det möjligt för
större fartyg att ta sig fram. Byggstart 2019.
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Ny motorvägsbro över kanalen.
Bättre passage över kanalen genom
nya broar och ett nytt motorvägskörfält i vardera riktningen.
Investeringen finns med i den
nationella planen och kostnaden
uppgår till 500 Mkr. Byggnationen
planeras till år 2021/2022.

Bostäder
Totalt planeras omkring 20 000 nya
bostäder i Södertälje mellan 2016–
2026, med tyngdpunkt i de centrala
delarna.76 Nedan redogörs för ett antal
exempel under de närmaste åren.
Södertälje City
– Orion (100 bostäder och handel),
119 Mkr. Byggnationen har påbörjats år 2017 och förväntas vara
färdigställt år 2019, ByggVesta AB.
– Lyran (70 bostäder och handel), 85
Mkr, planerad utbyggnad 2019–
2021, Veidekke AB, Detaljplanering
pågår.
– Tellus (80 bostäder och allmänt
ändamål), 136 Mkr, planerad
utbyggnad 2018–2020, Detalj
planering pågår.
– Norra stadskärnan (800 bostäder),
170 Mkr, utbyggnad görs i tre

76

etapper, påbörjades år 2016 och
förväntas vara färdigställt år 2020,
Magnolia.
– Solen (50–100 bostäder), 80 Mkr,
majoriteten studentbostäder,
påbörjad 2017, förväntas klart
2020.
– Södra (3 000 bostäder). Beslut
taget, ska påbörjas år 2019–2021.
– Resecentrum Yttre Maren (100–
150 bostäder och parkeringsgarage
för 600 bilar) Södertälje C, planerad byggstart 2020–2022. Planläggning i takt med ombyggnationen av Södertälje centrums
stationsområde.
Kanalstaden. Nytt bostadsområde
med 600 nya bostäder i direkt
anslutning till city med mindre än
5 min gångväg till Södertälje C.
Total investeringskostnad: ca 700
Mkr. Planläggning påbörjades
under 2015 och byggstart förväntas
år 2019.
Bårsta. Satsningar på ca 700 bostäder bl.a. studentbostäder, ca 800
Mkr. Byggstart förväntas till år
2019–2021.

Södertäljesamarbetet Bostäder Södertälje 2030 ver 2.

Näringsliv
Scanias Tekniska centrum för
forskning och utveckling av last
bilar med lastbils- och bussproduktion. Scania står idag för 5% av
exportintäkterna och ska nu utöka
verksamheten i Södertälje med nya
forskningsanläggningar och fabriker. De förväntas anställa 4000
personer på 3 år.
Södertälje Science park är en storsatsning på industrinära utbildning
och forskning. Den består främst av
ett nytt campusområde och Biovation park; 1000 kvm forskningsyta
för företag inom Life science. Aktörer är KTH, Scania, AstraZeneca,
Acturum, Södertälje kommun med
flera. Projektet startade år 2015 och
har en beräknad investeringskostnad på 1,6 Mdr kr över tio år.
AstraZeneca investerar i en ny
anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje.
Anläggningen kommer att producera läkemedel till kliniska prövningsprogram för Astra och Medimmune. I etapp ett bedöms
satsningen skapa mellan 150 och
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250 högkvalificerade produktionsjobb i Södertälje. Den nya anläggningen ska vara driftklar under
2019. Investeringskostnaden för
etapp ett uppgår till 2,3 Mdr kr.77

Figur 3.14.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan Södertälje

Stockholm Syd (Almnäs-Mörby).
Industriområde 2 200 ha, varav
1 200 ha i Södertälje. Projektet har
påbörjats och utvecklas snabbt då
man ser en stor efterfrågan från
företag som vill etablera sig i
området.

Samhällsservice
Södertälje Sjukhus. Om- och nybyggnad Stockholms läns landsting satsar
1,2 Mdr kr på totalt 38 000 kvm, varav
22 000 kvm nybyggnad. Första delen
invigdes 2017 och kommer att öppna
etappvis i takt med att de olika delarna
blir klara. Investeringen möjliggör
drygt 150 nya vårdplatser. Södertälje
sjukhus kommer att ha ett fortsatt
uppdrag som integrerat akutsjukhus
med den geriatriska verksamheten
placerad på sjukhuset och i nära samverkan med akutsjukvården. Sjuk
huset kan öka sin kapacitet upp till
14 000 vårdtillfällen år 2018 och
ytterligare 2 000–3 000 år 2020. En
sådan utökning av vårdvolymer ger
bättre förutsättningar för sjukhuset
att utveckla kompetens och upprätthålla en hög kvalitet för att ge en jämlik vård. Södertälje sjukhus har inlett
ett nära samarbete med Södersjuk
huset avseende vård av vissa patientgrupper.
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SVD och Sveriges Radio, 18 maj 2015.
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Täby centrum-Arninge
Nuläge
Dagens funktion och karaktär
Täby centrum–Arninge i Täby kommun utgör ett betydande centrum för
hela nordostsektorn. I Täby finns närhet till vatten och natur samt ett brett
utbud av bostäder, skolor, handel,
idrott, friluftsliv och kultur.
Näringslivet har en inriktning på
handel, vård och omsorg, företagstjänster samt tillverkning och utvinning. Täby centrum–Arninge har en
av de största handelsplatserna i regionen. Gallerian i Täby centrum är en
viktig mötesplats i den regionala
stadskärnan.78
Bebyggelsen i den regionala stadskärnan karaktäriseras av omväxlande
stora flerbostadshus, villor och radhus. Som en del av den utveckling och
förtätning som pågår i stadskärnan
har bland annat den tidigare parkeringsytan i Täby centrum ersatts med
ny kvartersbebyggelse för fler än 800
bostäder, nytt kommunhus och stora
offentliga ytor.
Täby park, strax öster om Täby
centrum, består för närvarande av
den gamla galoppbanan, vars verksamhet flyttade 2016, läktarbyggnad,
infartsparkering samt outnyttjad yta.
Täby park ska utvecklas till en levande
och blandad stadsdel med minst 6 000
bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser. Bygget av Täby park påbörjades i
mars 2018 och 2020 flyttar de första
in. I Roslags-Näsby, i den regionala
stadskärnans sydvästra del, låg tidigare kommunhuset som nu är rivet i
väntan på kommande stadsutveck-

ling. Här möts Roslagsbanans två grenar. Mellan Roslags Näsby station och
Galoppfältet, söder om Täby centrum,
ligger två större bostadsområden med
hög, öppen bebyggelse: Näsbydal och
Grindtorp. Arninge, i den regionala
stadskärnans nordöstra del, har en
blandning av ytkrävande volym
handel, småindustri och kontor samt
andra typer av verksamheter. I
Arninge, framförallt i Hägerneholm,
pågår en etappvis utbyggnad med
bostäder och service däribland en stor
grundskola. Inflyttning är påbörjad.
Täby centrum-Arninge har ett litet
arbetsmarknadsomland med många
högutbildade individer.79
E18 och Norrortsleden samt
Roslagsbanan är av central betydelse
för tillgängligheten till/från Täby
centrum-Arninge.

Målbild och utvecklingsbehov
Den regionala stadskärnan ska vara
en viktig knutpunkt för hela nordöstra
delen av Stockholm med hög tillgänglighet till hela Stockholmsregionen.
Det ska bli en stadsmiljö i mänsklig
och levande skala, attraktivt utbud av
kultur, nöjen, mötesplatser och shopping, ett starkt näringsliv med fokus
på forskning och innovation och ett
hållbart samhällsbyggande.
Täby kommun har idag drygt 70
000 invånare och enligt befolkningsprognoser kommer kommunen år
2024 ha växt till över 80 000 invånare. Kommunen tar fram detalj
planer för 750 bostäder per år i snitt
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Den kommande rapporten om näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna, hösten 2019.

79

SLL, Stockholmsregionens regionala stadskärnor, 2013.

fram till år 2030. Bostadsbyggnadstakten förväntas att öka framöver
och befolkningen kommer att vara
närmare 100 000 till år 2030. Täby
centrum-Arninge står inför flera
omfattande investeringar. Förtätning
i äldre struktur och utbyggnad av nya
stadsdelar kan finansiera investeringar i äldre bestånd, såsom att förbättra kvaliteten på äldre byggnader,
t.ex. skolor.
Den spårburna kollektivtrafiken
och tvärförbindelser i kollektivtrafiken behöver utvecklas. Kommunerna
i Stockholm Nordost utreder tillsammans frågan i samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Roslagsbanan ska förlängas till city via
Odenplan och Täby har åtagit sig att
planera för 16 200 nya bostäder i närheten till Roslagsbanans stationer
innan år 2035. Majoriteten av dessa
kommer att finnas inom den regionala
stadskärnan.
En förutsättning för förbättrade
kommunikationer är att byggandet
sker tätare och mer koncentrerat. Det
är en viktig anledning till varför
utbyggnaden i Täby i huvudsak koncentreras till fyra områden: Täby
centrum, Västra Roslags-Näsby, Täby
park (f.d. Galoppfältet) och ArningeUllna. Idén kring alla delar i den regionala stadskärnan är att de ska vara
blandade stadsdelar med bostäder,
arbetsplatser och service. För området kring Täby park, Täby centrum
och Roslags-Näsby pågår arbete med
en fördjupning av översiktsplanen för
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att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen fram till år 2050. Bland annat
har en arkitekttävling hållits för det så
kallade Tibble-Åvaområdet, med syfte
att ta fram en framtidsbild för hur
området kan utvecklas med utbildning, innovation, idrott och annan
samhällsservice.
Målbilden är att den regionala
stadskärnan ska utgöras av en tät
stadsbebyggelse med blandat innehåll, ett växande näringsliv som kan
skapa många arbetstillfällen och förbättrad tillgänglighet till viktiga målpunkter i regionen. De viktiga frågorna
för Täby centrum –Arninge är utvecklingen av Roslagsbanan genom dubbel
spårsutbyggnad, etablering av resecentrum i Arninge, förlängning till
City via Odenplan och på sikt även till
Arlanda. Därutöver en utveckling av
transportsystemet för att skapa bättre
tillgänglighet mellan de regionala
stadskärnorna Täby centrum-Arninge
och Kista-Sollentuna-Häggvik vilket
utreds på regional nivå (i en ÅVS) samt
ombyggnad av trafikplatser.
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Nordregio, 2011.

Kommunen arbetar med flera verktyg för att utveckla kommunen på ett
hållbart sätt och få en sammanhållen
planering med gemensamma visioner
och mål:
• Fördjupad översiktsplan för den
regionala stadskärnan.
• Deltagande i arbete med ÅVS:er
för förbättrad framkomlighet i
vägnätet.
• Uppstart av Framkomlighetsstrategi för alla transportslag.
• Flera sektorsvisa planer och strategier såsom parkeringsstrategi,
cykelplan, kommande kollektiv
trafikplan m m.
• Riktlinjer för bostadsförsörjning.
• Uppstart av ny översiktsplan.
I studien av näringslivets förutsättningar i den regionala stadskärnan
pekas bl.a. på behov av stärkta möjligheterna att rekrytera rätt kompetens
och unga, behov av bredare utbud av
bostäder och moderna/flexibla lokaler
samt behov av konkreta näringslivsstrategier och marknadsföring.80

Täby kommun har en målsättning att
verka för en ökning med 20 000 nya
arbetstillfällen fram till år 2040.
Det handlar bl.a. om att:
• erbjuda den mest intressanta handelsplatsen i Stockholmsregionen
• vara en kommun med ett högt
ny företagande
• välkomna en bredd av aktörer inom
välfärdssektorn
• skapa särskilt goda förutsättningar
för den kunskapsintensiva tjänstesektorn och högteknologiska företag
• verka för att möjliggöra tillväxt i det
befintliga näringslivet.

Täby centrum–Arninge utgör
ett betydande centrum för
hela nordostsektorn. I Täby
finns närhet till vatten och
natur samt ett brett utbud av
bostäder, skolor, handel, idrott,
friluftsliv och kultur.
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Pågående och planerade investeringar
Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter

Infrastruktur
Roslagsbanan dubbelspårsutbyggnad. SLL bygger dubbelspår och
förbättrar tillgänglighet, säkerhet
och bullerskydd. De rustar även
upp stationer och befintliga vagnar,
köper nya tåg och bygger en ny
depå. I samband med dubbelspårsutbyggnaden genomför kommunen
förbättringar i gång- och cykelvägnätet. Syftet är att öka kapaciteten
samt förbättra säkerheten, tillgängligheten och genomföra bullerskyddsåtgärder. Dubbelspår minskar risken för störningar, vilket ger
bättre punktlighet och gör det möjligt att öka turtätheten. Den totala
investeringskostnaden är cirka 10
miljarder kronor.
– Delar av Österskärslinjen är
utbyggd och trafiken är återupp
tagen. Under 2018 pågick dubbel
spårsutbyggnad på delen Viggbyholm-Ullna kvarnväg samt
ombyggnation av Åkersberga station. På Kårstalinjen återstår en del
arbeten, vilket beräknas vara helt
klart 2021. Bland annat kommer
dubbelspår att byggas på sträckan
Täby kyrkby-Kragstalund.
– Arninge Resecentrum och
Arninge trafikplats, en ny station
för Roslagsbanan med infarts
parkering för bil och cykel och
med bussanslutningar till stora
delar av nordostsektorn/norra
Roslagen/Vallentuna/Vaxholm/
Norrtälje. Resecentrumet knyter
ihop regionen med buss och
spårburen kollektivtrafik. Här
kan resenärer kliva på Roslagsbanan eller ta stomlinjebussar
mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm samt lokala busslinjer mot
Åkersberga, Vallentuna, Danderyds sjukhus etc. På en sträcka
norr om Arninge byggs enkelspår
i nytt läge.

– Roslagsbanans förlängning till
city är en del av Sverigeförhandlingen. Detta innebär att Roslags
banan förlängs från Universitetet
i tunnel via en ny station vid
Odenplan och vidare till Tcentralen. Investeringen kommer att förbättra tillgängligheten
med kollektivtrafik till och från
nordostsektorn till tunnelbaneoch pendeltågsnätet och med en
direkt förbindelse till de mest
centrala delarna av Stockholm.
Kopplat till investeringen åtar sig
Täby kommun att bygga 16 200
bostäder, Vallentuna kommun
5 650 bostäder, Österåker kommun 7 020 bostäder och
Stockholms stad 500 bostäder.
Investeringskostnaden beräknas
till 7,1 miljarder kronor.
Förlängning av Roslagsbanan
Vallentuna-Arlanda-Märsta.
Förlängningen av Roslagsbanan
skulle ge bättre förbindelser mellan
de regionala stadskärnorna
Arlanda-Märsta och Täby-Arninge.
Det är idag bristfälliga kopplingar
med kollektivtrafik mellan dem och
det saknas tvärgående direkta förbindelser, vilket innebär flera byten
och långa restider. Genom att binda
samman dessa båda regionala
stadskärnor förbättras tillgängligheten dels till/från Arlanda, dels
mellan arbetsmarknaderna i nordostkommunerna Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker
och Norrtälje och i nordkommunerna Upplands Väsby, Sigtuna,
Knivsta och Uppsala.
Förstudien visade att samtliga
utredningsalternativ ger ökad resenärsnytta, vilket betyder att restiden och reskostnaden för resenären
minskar jämfört med jämförelse
alternativet. Med minskade restider

och minskade reskostnader sker en
överflyttning av trafikanter både
från annan kollektivtrafik och från
bil till kollektivtrafiken, vilket ger
positiva miljöeffekter. Inget utredningsalternativ beräknades dock
vara samhällsekonomiskt eller
företagsekonomiskt lönsamma ur
ett 2030 perspektiv. Programstudie
pågick under 2014–2015 avseende
finansiering och utformning.
Studien bedrevs av Trafikförvaltningen i samverkan med kommunerna i nordostsektorn och Sigtuna. Kommunerna i
nordostsektorn driver nu det fortsatta arbetet och man har gått
vidare med utredningsalternativ 3
för att kunna säkra angöringen vid
Arlanda med Roslagsbanan och
smalna av utredningskorridoren.
Det är idag oklart om, och i så fall
när investeringen blir av.
Ombyggnad av trafikplats Roslags
Näsby vid E18. I och med ombyggnationen av Täby centrum och en
ökad bebyggelse inom anslutande
områden planerar Täby kommun
för fler människor i rörelse i dessa
områden. Det är i första hand trafikplatsen Roslags Näsby och Viggbyholm som förser dessa områden
med trafik. Roslags Näsby trafikplats är byggd för vänstertrafik och
har trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem. Stråken för gång- och
cykeltrafikanter har låg standard
vilket medför brister i trafiksäkerheten. Trafikverket åtgärdar dessa
problem genom att bygga om trafikplatsen. Arbetet med trafikplats
Roslags Näsby blev klart i december 2018.
E18 Danderyd – Arninge: Trafik
verket utreder förutsättningarna
för att förbättra framkomligheten
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för kollektivtrafik på E18 mellan
trafikplatserna Danderyds kyrka
och Arninge. Ambitionen är att öka
kapaciteten och förbättra trafik
säkerheten för busstrafiken. Breddningen är en trimningsåtgärd och
planeras till 2019.
Regionalt Cykelstråk, Täbystråket.
För att bidra till ökad cykelpendling
mellan kommunerna i nordöstra
Stockholm och innerstaden uppgraderas befintlig cykelbana på
sträckan Roslagstull-Mörby
centrum. Projektet genomförs i
samband med E18 Frescati-Bergshamra-Stocksundsbron. Ev. byggstart 2018–2020.

Bostäder
Täby park. I Täby park planeras
det för cirka 6 000 bostäder och
4 000–5 000 arbetsplatser. Målet
är att bygga en stadsmiljö med liv
och rörelse som är miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbar.
Området ska erbjuda service,
kultur, utbildning, offentliga rum,
idrott och rekreation. Målet är att

den nya stadsdelen ska få stadsmässig karaktär med tät bebyggelse
samt att det etableras/utvecklas/
byggs kluster av kontor i stationslägenas direkta närhet. Det två första
detaljplanerna omfattar ca 2 200
bostäder, skola, idrottshall och
verksamheter. Byggstart för de
första kvarteren skedde i juli 2018.
Första inflyttning för dessa beräknas till 2020 och omfattar både
hyresrätter och bostadsrätter.
Området kommer att byggs ut i
etapper, med cirka 200-300 lägenheter per år. I slutet av 2030-talet
räknar Täby kommun med att
området står helt klart. Täby park
är ett samarbetsprojekt mellan de
fyra markägarna; Täby Park AB,
Täby kommun, Riksbyggen och
TryggHem AB.
Arninge-Ullna. Nya bostäder som
planeras länkas samman med det
befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge. I hela
Arninge-Ullna finns potential för
fler än 3000 nya bostäder, med närhet till omgivande naturområden

och med möjligheter till friluftsliv
och sport. Utbyggnad planeras
bland annat i projekten Ullna Park
(2020), Ullna strand (inflyttning
pågår) och Hägerneholm (2017–
2022). Vid Ullnasjöns södra strand
föreslås uppförande av en rekreationsanläggning. Förslaget innehåller upplevelsebad, hotell mm.
Centralt planeras här ett evenemangstorg. Vid kvarteret Tumstocken planeras för utbyggd handel. Som komplement till FÖP
Arninge-Ullna ska en strukturplan
tas fram med start under 2018.
Roslags-Näsby. På västra sidan av
Roslags-Näsby station kommer en
ny stadsdel att växa fram med hållbarhet i fokus. Här planeras för
cirka 1400 bostäder av varierande
arkitektur och karaktär. Stadsdelen
kommer att erbjuda en trivsam
stadsmiljö med torg, stadspark,
uteserveringar och handel. Hela
exploateringsområdet planeras
vara utbyggt cirka år 2025.
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anger ca 700 nya bostäder. Är en del
i utvecklingen av Täby stadskärna,
ingår både i ÖP och i FÖP Täby
stadskärna. Planarbete startade
2018.

Näringsliv
Arninge handelsplats: Arninge
handelsområde fortsätter att
expandera för att fortsatt vara ett
ledande regionalt handelscentrum i
nordostkommunerna. Handelsområdet kommer utgöra entrén till
hela Arninge-Ullna för både bilister
och resande med kollektivtrafik och
därför läggs mycket kraft på att
skapa både en funktionell och attraktiv plats. Idag finns det ca 60
000 kvm handel inom Arninge
handelsområde. Det planeras för
ytterligare 54 000 kvm BTA
handel.82
Sågtorp. Området prövas för möjligheten att uppföra flerbostadshus,
studentbostäder samt kontor. Detta
bidrar till att stärka platsen som en
av entréerna till Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby. Vid Näsbyvägen,
på en del av Scandic Hotels tidigare
parkeringsplats kommer bostäder
att byggas. Den nya byggnaden
kommer att ha en högre del, 10
våningar, mot motorvägen och en
lägre del, sex våningar, åt andra
hållet. Inflyttning under 2019.
Hägernäs. På de tidigare obebyggda fastigheterna Spaken 1 och
2, vid infarten till Hägernäs strand,
byggs ett bostadskvarter med ca 135
lägenheter uppförda som hyresrätt.
Viggbyholm. Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E18 i norr
och Skördevägen i sydost. Arbete
med att upprätta en detaljplan för
området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel,
idrottsverksamhet samt en naturpark. Granskningsfas.

Strömmingen. Planområdet ligger
mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan. Området planeras för
bland annat fler bostäder, service,
förskoleverksamhet och grönområde. I översiktsplanen är området
utpekat för i huvudsak bostäder.
Samråd pågår.81
Tibble-Åva, centrum i den framväxande regionala stadskärnan
Täby centrum – Arninge. Täby
kommun har 2018 bjudit in till arkitekttävling med uppgiften är att
upprätta en långsiktigt hållbar
strukturplan för tävlingsområdet
som ska ligga till grund för framtida
planprogram och detaljplaner.
Vinnare blev Henning Larsen
Architects med tävlingsförslaget
Tibble 2.0.
Pentavägsområdet. Område mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan som idag är verksamhetsområde. Ligger i anslutning till
stadsutvecklingsområdet RoslagsNäsby. Området ska planläggas för
blandad stad med bostäder, verksamheter och service. Planbeskedet
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https://www.taby.se/taby-vaxer/ovriga-projekt/strommingen/
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Sweco Infrastructure AB, 2012-12-21.

Täby park: I planprogrammet
för Täby park har man skapat
förutsättningar för att etablera ca
4 000–5000 arbetstillfällen.
Området ligger strategiskt bra med
Täby centrum som granne och med
två hållplatser på Roslagsbanan,
bussterminalen vid Täby centrum
och med direkt anslutning till E18
och då även motorvägsbusshållplats.

Samhällsservice
Det är stor efterfrågan på LSS-boenden och sådana verksamheter planeras till de nya områdena. Det finns
även stor efterfrågan på att kommunen ska satsa på kultur och fritid, i
form av exempelvis idrottsplatser och
idrottshallar. Idrottsplatser försöker
kommunen bygga i anslutning till
befintliga verksamheter och nya skolor. Genom att anlägga dem nära skolor kan skolorna nyttja dem bättre och
därigenom främja en hälsosam livsstil, en del av kommunens hälsofrämjande arbete. Kommunen arbetar med
en detaljplan för en ny simhall som
kommer att ligga i anslutning till Täby
park, vid Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen.
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Skolor. I de aktuella investeringsprojekten är många bostäder planerade och det behövs många skolor
för att svara mot behoven hos en
växande befolkning. Det pågår
stora investeringar i skolor i kommunen genom att bygga nya och
bygga ut befintliga skolor. I både
Täby park och Arninge planeras
flera förskolor och skolor. I stads
utvecklingsområdet Roslags-Näsby
ska lokaler för en gymnasieskola
byggas.

Figur 3.16.1 Ett urval av större investeringar i den regionala stadskärnan Täby- Arninge

Äldreboenden. Inom de kommande
fem åren skapas drygt 200 platser
på boenden för äldre, 3 st. i privat
ägo. I Västra Roslags-Näsby byggs
kommunens första boende som
samlokaliserar äldre och barn.

Övriga investeringar
Marstorget. Fritids- och rekreationsprojekt inom Täby centrum.
nytt torg mellan Grindtorp och
Täby centrum. Torget kommer att
bli ett promenadstråk med en
blandning av park och torg. Klart
2018.

Symbolförklaring
Pågående byggnation eller hög sannolikhet
Medelhög sannolikhet. Plan antagen, men aktör och/eller tidplan osäkert.
Idéstadie/många osäkerheter
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F OTO: S H U T T E R S TO C K

Analys av möjliga
synergier
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Arlanda-Märsta
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag nås endast Kista-SollentunaHäggvik och den centrala regionkärnan inom 45 minuter med kollektivtrafik från Arlanda-Märsta.
Enligt RUFS 2050 kommer tillgängligheten öka till/från Arlanda-Märsta
och fem av de övriga regionala stadskärnorna kommer att nås inom 45
minuter med kollektivtrafik till 2030.
Dessa är:
• Täby centrum-Arninge
• Barkarby-Jakobsberg
• Kungens kurva-Skärholmen
• Flemingsberg
Därtill nås betydligt större delar av
den centrala regionkärnan och KistaSollentuna-Häggvik inom 45 minuters restid med kollektivtrafik. Tillgänglighetsförbättringarna till/från
Arlanda-Märsta med bil beräknas bli
mer marginella.
Hög tillgänglighet till en internationell flygplats är en viktig regional kvalitet. För innovativa företag är möjligheten att kunna nå internationella
kunder och kvalificerad arbetskraft
centralt. En förbättrad internationell
tillgänglighet gör Stockholmsregionen
mer nåbar för utländska besökare. Det
underlättar marknadsföringen av
regionen och gör den mer attraktiv.
Vid etablering av huvudkontor är
hög internationell tillgänglighet ofta
centralt vid val av lokalisering. Tillgängligheten till Arlanda kommer på
sikt att förbättras betydligt jämfört
med idag. I nuläget beräknas omkring
66 procent av arbetsplatserna i
Stockholms län nå Arlanda inom 60
minuter med kollektivtrafik. Enligt
RUFS 2050 förväntas denna andel öka
till omkring 72 procent. De främsta
förklaringarna till förbättringen beror
på att en stor del av arbetsplatserna

tillkommer i centrala delar av
Stockholms län, samt kring Arlanda,
samt att pendeltågstrafikeringen till
och från Arlanda ökar betydligt.
Generellt innebär de långsiktiga
tillgänglighetsförbättringarna enligt
RUFS 2050 väsentligt förbättrade förutsättningar för synergier mellan
investeringar och samspel med andra
regionala stadskärnor, i synnerhet
med Täby centrum-Arninge, KistaSollentuna-Häggvik och Flemingsberg.

Bostadsinvesteringar, kontors-,
handels-, och serviceetableringar
Arlanda-Märsta har något speciella
förutsättningar, eftersom det på grund
av buller inte är möjligt att bygga ut
bostäder vid det kraftigt expanderande
arbetsplats- och serv iceområdet i
direkt anslutning till Arlanda flygplats. Det finns många potentiella
synergier mellan pågående och planerade investeringar i bostäder och samhällsservice i Märsta (i den västra
delen av den regionala stadskärnan)
och investeringarna i kontor och verksamheter som pågår och planeras
främst vid Arlanda flygplats i nordvästra delen, men även i Arlandastad
och i Rosersberg.
Ett ökat och varierat utbud av bostäder i den regionala stadskärnan stärker
tillgängligheten till arbetskraft till
fördel för de framväxande arbetsplatserna. Vidare ökar marknadsunder
laget och köpkraften för nyligen genomförda och planerade handelsetableringar. Förtätningsprojekten i Märsta
bidrar även till att ge den regionala
stadskärnan en mer urban karaktär,
vilket ökar attraktiviteten för de närbelägna investeringarna i arbetsplatser. Att ha närhet till service, affärer,
restauranger, gym, sportarenor etc.
värdesätts idag vid företagsetablering
och av anställda. För att öka attrakti-

viteten och konkurrenskraften i konceptet Airport City Stockholm är det
viktigt att skapa närhet till Märsta.
Den ökade bredden av branscher
och tillgången på arbetstillfällen i närområdet som investeringarna i kontor
och verksamheter vid Arlanda flygplats, Rosersberg och Arlandastad
stärker även förutsättningarna för
bostadsinvesteringarna i Märsta.

Synergier med spårtrafik
Arlanda-Märsta
För att förstärka synergieffekterna är
det viktigt att stadsdelskärnorna sammanlänkas och att kollektivtrafiken,
främst i stråket Arlanda-Märsta,
utvecklas. Det kräver kollektivtrafik
som snabbt överbryggar avstånden
och utan påtagliga väntetider.
En direktförbindelse mellan Arlanda
och Märsta som knyter samman de
delområden som byggs ut parallellt i
Arlanda-Märsta skulle bidra till:
• Förstärkta synergier mellan investeringar i bostäder, kontor, handel
och service i de olika stadsdels
kärnorna.
• Högre markvärden, och förbättrade
förutsättningar till byggande.
• Bättre förutsättningar till att
utveckla klusteregenskaper.
• Bättre integration för ArlandaMärsta i Stockholm-Mälardals
regionens arbetsmarknad.
• Ytterligare förstärkt internationell
tillgänglighet för den regionala
stadskärnan och för hela Stockholms
regionen.
• Att genom en ökad hållbarhetsprofil
stärka hela den regionala stads
kärnans attraktivitet.
• Minskat P-platsbehov, vilket ger
kostnadsbesparingar och medger
högre exploateringsgrad. En täthet
som också bidrar till en bättre urban
miljö.
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Arlanda-Märsta har något speciella förutsättningar, eftersom det
på grund av buller inte är möjligt
att bygga ut bostäder vid det
kraftigt expanderande arbetsplats- och serviceområdet i direkt
anslutning till Arlanda flygplats.
Länken Arlanda-Märsta har särskilt
stor betydelse för boende i Sigtuna
som idag har sämre kollektivtrafik
förbindelser med Arlanda än med t.ex.
Upplands Väsby.

Behov av kompletterande
investeringar
Avstånden är gynnsamma för cykeltrafik mellan bostad och arbete inom
den regionala stadskärnan. Utbyggnad av kompletterande gång- och
cykelstråk för att på ett bra sätt länka
samman de olika stadsdelskärnorna
är därför värdefullt, såväl ur funktions- som miljö- och hälsohänseende.
Utvecklat resecentrum i Märsta,
som en nod för kollektivtrafiken, och
därmed förstärka förutsättningarna
för kollektivt resande i den regionala
stadskärnan och till/från denna har
synergier med planerade bostads
investeringar.

Stärkt tillgänglighet till omlandet
och övriga regionala stadskärnor
Hela den regionala stadskärnans
omland har nytta av om det kommer
fler arbetsplatser vid Arlanda, som
stärker den regionala arbetsmarknaden och tillgången till sysselsättning.
Härvid finns viktiga synergier med
investeringar för ökad tillgänglighet.
Primärt är det i detta sammanhang
viktigt att utveckla tillgängligheten
inom och till den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta genom utvecklad
kollektivtrafik i stråket MärstaArlanda. En ny spårförbindelse för
pendeltågstrafik via Märsta till
Arlanda som förbindelse mellan Ostkustbanan och Arlandabanan kan
vara intressant att studera närmare.
Synergier finns dessutom mellan
såväl en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Arlanda som kompletteringarna av cykelstråket till/från
Upplands Väsby och investeringarna i
en utbyggd flygplatsstad vid Arlanda.
Roslagsbanans förlängning till
Arlanda förutsätter också goda och
integrerade lösningar med kollektivtrafiksystemen mellan Arlanda och
Märsta. Förlängningen av Roslags
banan har betydelse för att på ett
effektivt och hållbart sätt koppla ihop
de regionala stadskärnorna Arlanda-

Märsta och Täby centrum-Arninge
med det framväxande Airport City
Stockholm och de omfattande investeringar i kontor och verksamheter som
planeras där. Detta bidrar till att
skapa dynamiska effekter och en vidgad tillgång till en gemensam bostadsoch arbetsmarknad mellan Arlandaområdet och Stockholm Nordost.

Unika attraktionsvärden som
stärker Stockholmsregionen
Flygplatsens tillgänglighet och
utveckling av verksamheter i anslutning till flygplatsområdet kan ses som
en del i en större strategi för att stärka
regionens internationella konkurrenskraft.
Genom att investera och öka kapaciteten på Arlanda läggs bl.a. grunden
för fler direktlinjer. Internationella
företag värderar flygkommunikationerna högt vid sitt val av placering för
sina nordiska/europeiska/huvudkontor. Genom att skapa fler direktlinjer
och linjer till större hubbar ökar regionens attraktionskraft vilket stärker
tillväxten och arbetstillfällen i både
Stockholmsregionen och övriga
Sverige.
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Barkarby-Jakobsberg
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag når omkring 35 procent av länets
befolkning Barkarby-Jakobsberg
inom 45 minuter med kollektivtrafik.
Tillgängligheten till övriga regionen
och de regionala stadskärnorna kommer enligt RUFS 2050 att förbättras
väsentligt fram till 2030–2050, då
omkring 55 procent av länets befolkning kommer att nå den regionala
stadskärnan inom 45 minuter med
kollektivtrafik. Detta innebär att den
regionala stadskärnans lägeskvaliteter förbättras betydligt.
Tillgängligheten till de övriga regionala stadskärnorna med kollektivtrafik förbättras också och BarkarbyJakobsberg kommer att nå flera
regionala stadskärnor som idag inte
nås inom 45 minuter. Till dessa hör:
• Kungens kurva-Skärholmen (hela
kärnan)
• Täby-Arninge (hela kärnan)
• Arlanda (delar av kärnan)
• Haninge stad (delar av kärnan)
• Södertälje (delar av kärnan)
Tillgänglighetsförbättringarna till
Barkarby-Jakobsberg inom 30 minuter med bil är inte lika påtagliga, men
fortfarande väsentliga. 2030 beräknas
Jakobsberg-Barkarby kunna nås från
Kungens kurva-Skärholmen inom 30
minuter med bil och även från delar av
Arlanda-Märsta och Flemingsberg,
förutom Kista-Sollentuna-Häggvik
och Täby-Arninge och delar av den
centrala regionkärnan, som redan nås
inom 30 minuter med bil.

Tunnelbana till Barkarbystaden
och bostadsutbyggnad
Den planerade utbyggnaden av spårbunden trafik är en viktig förutsättning för att långsiktigt klara en hållbar trafikförsörjning av den

expanderande stadskärnan BarkarbyJakobsberg. Synergieffekter uppstår i
form av ökad efterfrågan på bostäderna och högre fastighetspriser.
En stor del av den omfattande
bostadsutbyggnaden i Barkarby
staden kommer emellertid att stå klar
före tunnelbanan till Barkarbystadens
beräknas tas i drift 2024. Detta ställer
krav på övergångslösningar på kort
sikt. Det behövs smidiga väg-, gångoch cykelförbindelser till såväl pendeltågsstationen/Barkarby station
som tunnelbanestationen/Akalla, och

En stor del av den omfattande bostadsutbyggnaden i
Barkarbystaden kommer
emellertid att stå klar före
tunnelbanan till Barkarby
stadens beräknas tas i drift
2024. Detta ställer krav på
övergångslösningar på
kort sikt
genomtänkta parkeringsmöjligheter
för bil och cykel. Med god planering
kan en situation där stora delar av de
som flyttar in etablerar en vana att
köra bil till arbetet istället för att åka
kollektivt förebyggas.

Förbifart Stockholm och investeringar i Barkarby-Jakobsberg och
Kungens kurva-Skärholmen
Förbifarten är inte en förutsättning
för utbyggnaden av Barkarbystaden,
men stärker exploateringen genom
den förbättrade tillgängligheten till
området.
Den stärkta tillgängligheten till
Kungens kurva-Skärholmen som
Förbifart Stockholm ger innebär möjliga synergier inom exempelvis upp

levelseindustri, där Kungens kurva
kan erbjuda kompletterande kvaliteter till Barkarby-Jakobsberg.

Kunskapsintensiva näringar
När det gäller utvecklingen av kunskapsintensiva näringar, kan Kungens
kurva-Skärholmen få draghjälp av det
potentiellt framväxande klustret i
Jakobsberg-Barkarby och det inter
nationellt starka kunskapsintensiva
klustret i Kista-Sollentuna-Häggvik.
Samtidigt kan en bättre matchning på
arbetsmarknaden åstadkommas då
fler personer når fler arbetsplatser på
kortare tid.
Både Barkarby-Jakobsberg och
Kungens-kurva Skärholmen har
redan idag en stark profil inom handel
och dessutom omfattande pågående
och planerade investeringar för att
vidareutveckla handeln. I och med
Förbifart Stockholm kommer de båda
regionala stadskärnorna att i betydligt större utsträckning än tidigare
knytas ihop inom samman upptagningsområde för handel, i synnerhet
avseende sällanköpsvaror. Det kan
därför vara värdefullt att beakta vilka
nischer av handel som utvecklas i Barkarby-Jakobsberg respektive i Kungens kurva-Skärholmen, så att utbudet
blir kompletterande snarare än överlappande.

Förtätning, service och
tillgänglighet -> BAS Barkarby/
Barkarby Science -> privata
FoU-investeringar
De investeringar som görs och planeras i ökad täthet, service och tillgänglighet i Barkarbystaden har skapat
förutsättningar för den nyligen beslutade investeringen i BAS Barkarby och
Barkarby Science. BAS Barkarby och
Barkarby Science kan därmed sägas
vara en synergi av de övriga, väl sam-
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ordnade investeringarna i området.
Närhet till högre utbildning/yrkesinriktade utbildningar är intressant
för företag, som behöver ny kompetens och tillgång till forskning. Lärandemiljöer kan även resultera i
avknoppningar och nyföretagande,
vilket stärker näringslivsklimatet.
BAS Barkarby och Barkarby Science
kommer att höja den lokala kompetensen och den regionala stadskärnans
image, vilket kan påverka företag att
lokalisera sig till stadskärnan. Här
finns betydande samspelsmöjligheter
med det angränsande Veddesta, som
börjar bli attraktivt för kunskapsintensiva företag.
Om investeringen i Stockholm Väst
regionaltågstation genomförs och
Barkarby station även blir huvudknutpunkt för omstigning mellan regionaloch pendeltåg skulle det ytterligare
öka områdets attraktivitet för etablering av kontorsverksamhet. Kontaktoch kunskapsintensiva tjänster
bedöms kunna dra bäst nytta av den
höga tillgängligheten i det nya stationsläget. I huvudsak gäller det kontorsverksamheter med angränsande
stödtjänster och service.83

Synergier mellan investeringar i
verksamhetslokaler

den dynamiska tillväxtmotor som
Kista utgör. Samspelsmöjligheterna
gynnas även av de planerade transportinfrastrukturinvesteringarna:
• Förlängd tunnelbana AkallaBarkarbystaden -Barkarby station,
som knyter ihop de båda regionala
stadskärnorna. Här är det också
viktigt att ta tillvara de möjligheter
för Akalla att ta del av tillväxten och
arbetsmarknaden i de två regionala
stadskärnor som omgärdar Akalla.
Detta kan också ha sociala synergieffekter med ökat utbyte mellan
områden av olika karaktär.
• Akallalänken, som i samband med
att Förbifart Stockholm byggs ut
och planeras få karaktär av lokalgata med gång- och cykelväg längs
gatan. Det bedöms dock som osäkert om Akallalänken verkligen
kommer få så låga trafikflöden som
tidigare analyser visat med hänsyn
till framtida trafikalstring från
bland annat Barkarbystaden.

Nya bostäder och lokal infra
struktur ger förutsättningar för
utvecklad kvällsekonomi
Bostadsinvesteringarna i stadskärnan
ger en ökad täthet som skapar bättre
förutsättningar för kvällsliv i stadskärnan Barkarby–Jakobsberg. Gång-

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.
Detta innebär att det finns betydande
synergier mellan olika investeringar i
verksamhetslokaler, t.ex. ICA Fastigheters investering i köpkvarteret Flottiljen, TK Developments verksamhetslokaler och Veddesta Handel.

FoU och nya bostäder vid
exploateringen av Barkarbyfältet
Det finns synergier mellan näringslivs- och bostadsinvesteringar i Kista
och exploateringen av Barkarbyfältet.
Barkarbystaden och hela den regionala
stadskärnan Barkarby-Jakobsberg
kan dra nytta av lokaliseringen intill
83

SLL, Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen, 2013.

och cykelstråk och stadsgator som
stärker tillgängligheten inom kärnan
är också betydelsefullt.
Betydande, potentiella synergi
effekter finns också med stadsutvecklingsprojektet Stockholmsporten, som
hanterar den storskaliga trafikplatsen
där framtida Förbifart Stockholm korsar E18. Målsättningen är att skapa
attraktiva boendemiljöer med cirka 5
000 bostadslägenheter blandat med
arbetsplatser med starka kopplingar
till Järvafältet och Barkarbystaden.
Projektet syftar bland annat till att
överbrygga de barriärer som skapas
i landskapet när E4/Förbifart
Stockholm i ytläge möter E18 i Hjulsta
motet. Detta görs genom att binda
samman delarna i trafikplatsen med
gröna stråk som kommunicerar. För
att minska eventuella barriäreffekter
föreslås tre passager över motorvägarna. Förutom att överbrygga barriäreffekterna mellan Barkarby-Jakobsberg och in mot centrala staden
möjliggör Stockholmsporten synergier i form av stärkt underlag för pågående investeringar inom handel och
service i Barkarby-Jakobsberg och
även för eventuella, kommande investeringar i utvecklad kvällsekonomi.
Projektet är i utredningsfasen.

POJKEN, BRONS, AV LARS NILSSON FOTO: ROZMIAR PIERWOTNY.
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Flemingsberg
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag når omkring 40 procent av länets
befolkning Flemingsberg inom 45
minuter med kollektivtrafik. År
2030–2050 beräknas denna andel
öka till omkring 62 procent, vilket
innebär att kärnans lägeskvaliteter
och nåbarhet förbättras betydligt.
Idag nås Flemingsberg inom 45
minuter med kollektivtrafik från den
centrala regionkärnan, Kungens
kurva-Skärholmen, Södertälje och
mindre delar av de tre regionala stadskärnorna Haninge centrum/Haninge
stad, Barkarby-Jakobsberg och KistaSollentuna-Häggvik.
Enligt RUFS 2050 kommer tillgängligheten med kollektivtrafik öka mel-

lan Flemingsberg och samtliga övriga
regionala stadskärnor, då man även
kommer att nå:
• Täby centrum-Arninge
• Arlanda-Märsta (nordöstra delen)
• Haninge centrum/Haninge stad
(hela kärnan)
• Barkarby-Jakobsberg (hela kärnan)
• Kista-Sollentuna-Häggvik (hela
kärnan)
inom 45 minuter med kollektivtrafik.
Tillgänglighetsförbättringarna till
Flemingsberg från övriga regionala
stadskärnor med bil inom 30 minuter
beräknas bli mer marginella.
Generellt innebär de långsiktiga
tillgänglighetsförbättringarna enligt
RUFS 2050 väsentligt förbättrade

förutsättningar för synergier mellan
investeringar och samspel med
samtliga regionala stadskärnor.

Ökad tillgänglighet och stärkta
förutsättningar för kluster och
företagsetableringar
Citybanans färdigställande (2017) har
inneburit att Odenplan blivit en knutpunkt för pendeltågstrafiken. Detta
stärker tillgängligheten mellan
Uppsala, Arlanda, Hagastaden och
Flemingsberg. Den ökade tillgängligheten gynnar klustersamverkan inom
Life science-sektorn och dess tyngdpunkter i Flemingsberg och Haga
staden i den centrala stadskärnan.
Den förbättrade tillgängligheten
underlättar klustersamverkan och
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möjliggör synergier mellan de satsningar som genomförs i Hagastaden
(bl.a. Nya Karolinska samt nya bostäder och verksamhetslokaler) och
FoU-investeringar, nya bostäder och
arbetsplatser i Flemingsberg. Den
ökade tillgängligheten innebär även
en starkare koppling till Arenastaden
och Kista. En spårbunden kommunikation mellan en etablering i norra
och södra Stockholm kan i vissa fall
vara avgörande. Flemingsbergs tillgänglighet som internationellt affärscentrum kommer vidare gynnas av en
spårbunden koppling till Arlanda på
under 30 min samt med byggnationen
av Ostlänken till Skavsta på 30 min.

Synergier mellan bostads- och
arbetsplats/FoU- investeringar
Tillgången på bostäder, och i synnerhet student- och forskarbostäder, har
mycket stor betydelse för utvecklingen
av det kunskapsintensiva näringslivet84. Brist på bostäder kan innebära
att studenter och forskare väljer andra
platser. Det finns därmed stora
synergier mellan de omfattande investeringarna i student- och forskarbostäder och investeringarna i Polisutbildningen vid Södertörns högskola
och Karolinska US. Investeringarna är
också väl synkroniserade i tid, vilket
förstärker synergieffekterna.

84

Service och urbana kvaliteter
stärker förutsättningarna för
klusterutveckling
Förtätningen med bostäder i kombination med pågående investeringar i
handel och i Flemingsbergsdalen och
Björnkulla samt planerade investeringar i ett näringslivsstråk med
caféer och handel längs Hälsovägen
samt beachvolleyanläggning bidrar
sammantaget till ökade urbana kvaliteter och attraktivitet i den regionala
stadskärnan. Under sommaren 2018
tecknades vidare en avsiktsförklaring
med bland annat Fabege om att
utveckla de centrala delarna av
Flemingsberg till en internationellt
ledande affärs- och forskningshubb –
Stockholm South Business District
(Stockholm SBD).
I sin tur ger detta viktiga synergier
med Stiftelsen Flemingsberg Science
arbete för att attrahera företagsetableringar till Flemingsberg – som nu även
får draghjälp av Fabege att attrahera
en helt ny typ av branscher såsom
finans och IT.

Skärholmen är i hög grad inbördes
komplementära. Investeringarna i
Flemingsberg avser FoU (högskolor
och kunskapsintensiva verksamheter), bostäder och infrastruktur tillsammans med en utveckling med
privata investeringar i kontor, handel
och konferens inom en 10 års-period
medan de privata investeringarna i
Kungens kurva-Skärholmen till stor
del är koncentrerade till handel och
upplevelser. Med förbättrade kommunikationer, som exempelvis Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd,
kan investeringarna i de respektive
regionala stadskärnorna i hög grad
stärka varandra. Exempelvis finns
intressanta synergier mellan bostadsoch arbetsplatsinvesteringar i
Flemingsberg och handel och upp
levelseindustri i Kungens kurvaSkärholmen. Tillgången till ett bredare utbud och kvaliteter, såväl avseende det privata näringslivet som
inom specialiserad samhällsservice,
stärker lokaliseringsförutsättningarna för både bostäder och företag i
de regionala stadskärnorna.

Komplementaritet mellan
investeringar i Kungens kurvaSkärholmen och Flemingsberg
De omfattande investeringar som
pågår och planeras i de två relativt
närbelägna regionala stadskärnorna
Flemingsberg och Kungens kurva-

LST Stockholm, Infrastrukturens och bostädernas betydelse för innovation och tillväxt i Stockholmsregionen 2012.
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Haninge centrum/Haninge stad
Idag når omkring 16 procent av länets
befolkning Haninge inom 45 minuter
med kollektivtrafik. År 2030–2050
beräknas denna andel mer än fördubblas till omkring 33procent, vilket
innebär att kärnans lägeskvaliteter
och nåbarhet förbättras betydligt.
Idag nås delar av den centrala regionkärnan, Flemingsberg och delar av
Kungens kurva-Skärholmen inom 45
minuter med kollektivtrafik från
Haninge centrum/Haninge stad.
Till 2030–50 beräknas enligt RUFS
2050 tillgänglighet öka till/från
Haninge så att även:
• Kungens kurva-Skärholmen (hela)
• Kista-Sollentuna-Häggvik (delar av)
nås inom 45 minuter med kollektivtrafik.

Därtill nås betydligt större delar av
den centrala regionkärnan inom 45
minuters restid med kollektivtrafik.
Tillgänglighetsförbättringarna till/
från Haninge centrum/Haninge stad
med bil är inte lika påtagliga, men
fortfarande betydande.
Generellt innebär de långsiktiga
tillgänglighetsförbättringarna enligt
RUFS 2050 väsentligt förbättrade
förutsättningar för synergier mellan
investeringar och samspel med andra
regionala stadskärnor, främst med
Flemingsberg, Kungens kurvaSkärholmen, Kista-SollentunaHäggvik samt med den centrala
regionkärnan.

Bostadsinvesteringar stärker
förutsättningarna för utökad
samhällsservice
Haninge centrum/Haninge stad pågår
och planeras ett flertal bostads- och
stadsdelsutvecklingsprojekt. Stora
synergier finns mellan dessa och planerade investeringar inom handel och
samhällsservice. Exempelvis förbättras förutsättningarna för att vidare

I Haninge stad pågår och
planeras ett flertal bostadsoch stadsdelsutvecklingsprojekt. Stora synergier
finns mellan dessa och
planerade investeringar
inom handel och samhällsservice
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Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
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utveckla Port 73 som en stark och
långsiktig regional handelsplats. De
relativt omfattande och samlade
bostadsinvesteringarna förbättrar
även förutsättningarna för kvällsekonomin i Haninge stad i väsentlig grad.
Samplaneringen av utvecklade kollektivtrafiknoder (Vega station och ny
bussterminal vid Haningeterrassen)
och bostadsinvesteringar ger viktiga
synergier både i form av tillgänglighet
och hållbarhet. Det planerade sam
arbetet, avsiktsförklaringen och utredandet av ett hälsohus tillsammans
med Region Stockholm är en viktig
del i planeringen och möjliga synergier i projektet Haningeterrassen.
Det är dessutom i linje med Region
Stockholms framtidsplan om ett
specialistcentrum och ett sätt för
Region Stockholm att med sina investeringar också verka för starka regionala stadskärnor.

Verksamhetsetableringar i
Haninge stad stärks av andra
investeringar i regionen
Nya bostäder i centrala Stockholm
medför en undanträngning av företag,
i synnerhet företag med mer ytkrä-

vande verksamhet, så som lager- och
logistikverksamheter. Dessa behöver
nya etableringsplatser i regionen.
Samverkan med Stockholms stad blir
därmed allt viktigare för att få till en
god samordning kring dess frågor.
Härigenom finns synergier mellan
de omfattande bostadsinvesteringarna i centrala Stockholm (se avsnitt
2.3) och utveckling av företagsområden i Haninge, som t.ex. Albyberg.
Intressanta synergier finns också
med utvecklingen av Norvik Hamn.
Stråket Nynäshamn-HaningeStockholm kommer då att få ökad
betydelse för godstransporter och nya
möjligheter öppnas för företag inom
transport och logistik.

Ökat utbud av arbetsplatser, högre
utbildning och forskning
Den relativt korta bilrestiden mellan
Haninge och Flemingsberg, cirka 20
minuter, innebär att även Haninge
kan dra nytta av de investeringar som
genomförs i Flemingsberg inom t.ex.
Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge, Polishögskolan, KTH, KI
och forskning. Det är viktigt att det
finns en bra kollektivtrafik så att även

tex studenter lätt kan ta sig mellan de
regionala stadskärnorna. I cykel
vägnätet saknas också länkar mellan
Huddinge och Haninge stad.
Tvärförbindelse Södertörn innebär
att tillgängligheten förbättras mellan
Haninge-Flemingsberg-Kungens
kurva-Skärholmen, vilket på sikt
kommer att kunna medföra förstärkta
synergieffekter mellan investeringarna i tre av de fyra sydliga, regionala
stadskärnorna.

Citybanan och ny gul tunnel
banelinje ger ökad nytta av
investeringar i norra delen av
centrala stadskärnan
Citybanan och den nya pendeltågstationen Stockholm Odenplan i kombination med ny tunnelbana OdenplanHagastaden-Arenastaden innebär
förbättrad tillgänglighet från Haninge
stad till regionala, strategiska målpunkter som Nya Karolinska i Solna,
Kista och Arlanda. Detta innebär
ökade möjligheter till synergieffekter i
form av ökad tillgång till strategisk
samhällsservice och arbetsplatser för
de nya bostadsområdena i Haninge
centrum/Haninge stad.
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Kista-Sollentuna-Häggvik
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag når omkring 40 procent av länets
befolkning Kista inom 45 minuter
med kollektivtrafik. År 2030–2050
beräknas denna andel öka till
omkring 60 procent, vilket innebär att
kärnans lägeskvaliteter och nåbarhet
förbättras betydligt.
Tillgängligheten till de övriga regionala stadskärnorna kommer enligt
RUFS 2050 att förbättras väsentligt
fram till 2030–2050. Kista-SollentunaHäggvik kommer att nå fler andra
regionala stadskärnor inom 45 minuter. Till dessa hör:
• Kungens kurva-Skärholmen (hela
kärnan)
• Flemingsberg (hela kärnan)
• Arlanda-Märsta (delar av kärnan)
• Täby centrum-Arninge (större del
av kärnan)
Idag nås Kista-Sollentuna-Häggvik
inom 30 minuter med bil från de
övriga tre nordliga regionala stadskärnorna och från drygt halva den
centrala regionkärnan. 2030 beräknas Kista-Sollentuna-Häggvik enligt
RUFS 2050 även kunna nås från
Kungens kurva-Skärholmen och från
hela den centrala regionkärnan inom
30 minuter med bil.

E18 Hjulsta-Kista ger synergier
med bostads- och näringslivs
investeringar
Ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista
skapar bättre förutsättningar för
planerade bostads- och näringslivs
investeringar i de två kärnorna KistaSollentuna-Häggvik och BarkarbyJakobsberg, men även för de fem kommunerna Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg i stort.
För boende i området blir t.ex.
Järvafältet mer tillgängligt och buller-

nivåerna minskar. För bilisterna medför nya E18 kortare restider och ökad
trafiksäkerhet. Detta gynnar arbetspendlingen till/från de två regionala
stadskärnorna och därmed pågående
och planerade bostadsinvesteringar i
desamma. Detta kommer möjliggöra
och ytterligare främja tillväxten i
nordvästra Stockholmsregionen.

är det viktigt att den fysiska planeringen möjliggör god koppling mellan
tunnelbanestationen i Kista och
bostads- och kontorsetableringar. På
motsvarande sätt är det viktigt med
god koppling mellan planerade tunnelbanestationer i Barkarbystaden
och Barkarby och bostads- och kontorsetableringar.

Utbyggnad av tunnelbana
till Nacka

Tvärbanan – näringslivs- och
bostadsinvesteringar

Investeringen möjliggör tunnelbaneförbindelse utan byte mellan KistaSollentuna-Häggvik och den sydöstra
delen av den centrala regionkärnan
(östra Södermalm och Nacka), vilket
stärker förutsättningarna för en attraktiv och hållbar pendling. Detta
innebär synergieffekter för befintliga
och nya företagsetableringar i KistaSollentuna-Häggvik genom att kompetensförsörjningen till området
underlättas. Vidare höjer investeringen områdets attraktivitet för
boende, vilket gynnar planerade
bostadsinvesteringar i Kista-Sollentuna-Häggvik och Barkarby-Jakobsberg. För att öka denna synergieffekt

Utbyggnaden av Tvärbanan, Kista
grenen, innebär att arbetsplatserna i
Kista-Sollentuna-Häggvik knyts ihop
med bostadsområden i de västra och
sydvästra delarna av centrala stadskärnan. Hopkopplingen ger stärkta
etableringsförutsättningar för företag

Utbyggnaden av Tvärbanan
ger stärkta etableringsförut
sättningar för företag i KistaSollentuna-Häggvik genom
underlättad arbetspendling
och kompetensförsörjning
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i Kista-Sollentuna-Häggvik genom
underlättad arbetspendling och
kompetensförsörjning. Vidare ger
Tvärbanan stärkt spårkoppling till
Bromma flygplats och för boende och
företag i den regionala stadskärnan,
vilket stärker den nationella och internationella tillgängligheten och därmed ytterligare förbättrar etablerings
förutsättningarna för företag och
bostäder.
Tvärbanan har också synergier med
pendeltågstrafiken som sedan december 2010 går Helenelund-Arlanda flygplats-Uppsala genom att de två åtgärderna tillsammans ger förbättrade
spårförbindelser till Arlanda flygplats
för ett bredare upptagningsområde.
Sammantaget finns betydande
synergieffekter mellan investeringen i
Tvärbanan och pågående investeringar
i verksamhetslokaler och bostäder i
Kista-Sollentuna-Häggvik genom
underlättade arbets-, tjänste- och fritidsresor lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Troliga synergieffekter är stärkt efterfrågan på lokaler
och bostäder med fler sysselsatta och
boende och/eller ökade prisnivåer
som följd.

Förbifart Stockholm
Den stärkta tillgängligheten till
Kungens kurva-Skärholmen innebär
att Kista-Sollentuna-Häggvik får tillgång till den etablerade och expanderande upplevelseindustrin i Kungens

kurva-Skärholmen. Detta innebär en
attraktiv utbudsökning för KistaSollentuna-Häggvik.
Det innebär också att det är lättare
för företag att få tag på kompetent personal, då upptagningsområdet blir
större.
För aktörer som investerar i upplevelseindustrin i Kungens kurvaSkärholmen innebär platsens ökade
tillgänglighet ett stärkt marknadsunderlag och möjligheter till ökad
avkastning på investeringar.
Trafikförvaltningens planer (i tidigt
skede) på att etablera en ”regionala
stadskärnor”-linje är betydelsefull för
att klara en hållbar utveckling och för
att motverka negativa miljöeffekter.

Södra Häggvik: Entré till pendeltåg och kontors- och bostads
investeringar
Närhet till noder i kollektivtrafiksystemet är en mycket viktig faktor för
kontorsetableringar och för bostadsområdens attraktivitet. Den smidiga
koppling till pendeltåget, som en ny
sydlig entré till Häggvik station skulle
innebära, har därmed synergier med
planerade investeringarna i bostäder,
handel och arbetsplatser i södra
Häggvik. En sydlig entré till pendel
tåget skulle i väsentlig grad stärka
etableringsförutsättningarna i
området.

Investeringar i Sollentuna sjukhus
och bostadsinvesteringar
Investeringen i Sollentuna sjukhus,
som beräknas vara klar år 2019,
innebär stärkt tillgång till strategisk
samhällsservice för såväl KistaSollentuna-Häggvik som BarkarbyJakobsberg och har därmed betydande synergier med planerade
bostadsinvesteringar.

Stärkt utbud av arbetstillfällen och
utbildning för omlandet
Genom att fler får tillgång till den
regionala stadskärnan, dess utbildningsutbud, service och goda förbindelser till övriga regionen och dess
arbetsplatser, stärks marknadsunderlaget för de investeringar som planeras för att utveckla Kista-SollentunaHäggvik. Möjliga synergier finns
därför mellan investeringar som syftar till att stärka kopplingarna med
den regionala stadskärnans omland,
exempelvis Kymlingestråket och
Rinkebyterrassen/planerad ny för
bindelse över Järvafältet till Kista
centrum. Genom stärkta förbindelser
till omlandet stärks tillgängligheten
till utbildning och arbetstillfällen
även för ytterområdena.
Betydande synergier finns även med
de insatser som görs inom ramen för
Stockholm stads långsiktiga fokus
område Kista-Järva, där utbildningsoch arbetsmöjligheter för invånarna
är två avgörande utmaningar.

SYNERGIER MELL AN INVESTERINGAR

Kungens kurva-Skärholmen
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag når omkring 30 procent av länets
befolkning den regionala stadskärnan
Kungens kurva-Skärholmen inom
45 minuter med kollektivtrafik. År
2030–2050 beräknas denna andel
öka till över 50 procent, vilket innebär
att den regionala stadskärnans lägeskvaliteter och nåbarhet förbättras
betydligt.
Idag nås endast Flemingsberg, den
centrala regionkärnan och vissa delar
av Södertälje (vissa tider) inom 45
minuter med kollektivtrafik från
Kungens kurva-Skärholmen.
Enligt RUFS 2050 kommer tillgänglighet öka mellan Kungens kurvaSkärholmen och samtliga övriga regi-

onala stadskärnor, då Kungens
kurva-Skärholmen även kommer att
nå: Haninge centrum/Haninge stad.
• Södertälje
• Barkarby-Jakobsberg
• Kista-Sollentuna-Häggvik
• Täby centrum-Arninge
• Arlanda-Märsta (Arlandadelen)
inom 45 minuter med kollektivtrafik
till 2030–2050.
Även tillgänglighetsförbättringarna
till Kungens kurva-Skärholmen med
bil beräknas bli mycket väsentliga.
Tillgänglighet med bil inom 30 minuter beräknas enligt RUFS 2010 uppnås
även från Haninge centrum/Haninge
stad, Södertälje, Barkarby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik

till år 2050. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm är viktiga skäl härtill.
Generellt innebär de långsiktiga tillgänglighetsförbättringarna enligt
RUFS 2050 väsentligt förbättrade förutsättningar för synergier mellan
investeringar och samspel med samtliga regionala stadskärnor.

Ökad tillgänglighet och
investeringar i kunskapsintensiva
näringar och bostäder
Planerade infrastrukturinvesteringar
och därpå följande tillgänglighetsförbättringar innebär att Kungens kurvaSkärholmen placerar sig som en av de
främsta regionala stadskärnorna
avseende tillgänglighet till högutbil-
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dade och stödtjänster till 2030. Eftersom tillgänglighet till högutbildade
och stödtjänster är en mycket viktig
lokaliseringsfaktor för kunskaps
intensiva näringar kan infrastrukturinvesteringarna ge synergier med
eventuella, framtida investeringar
inom kontor- och tjänsteföretag i den
regionala stadskärnan.
Investeringarna Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och
Spårväg Syd, ger väsentligt bättre
tillgänglighet till högre utbildning för
den regionala stadskärnan Kungens
kurva-Skärholmen, Södertörns högskola, KI, KTH, Röda korsets högskola
och Polishögskolan i Flemingsberg
samt KTH och Stockholms Universitet
i Kista. De planerade infrastruktur
investeringarna gör att Kungens
kurva-Skärholmen kan dra stor nytta
av investeringarna i FoU och högre
utbildning. Här finns stora potentiella
synergieffekter i form av högre utbildningsnivå och stärkta förutsättningar
för en större bredd av näringslivs
investeringar i den regionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen.
Spårväg Syd kommer även att bidra
till att binda ihop den regionala stadskärnan Kungens-kurva-Skärholmens
olika delområden, och till att knyta
ihop den med Flemingsberg, vilket
innebär att större delen av kärnan
kan dra nytta av investeringarna i
högre utbildning och arbetsplatser i
Flemingsberg. Sammanlänkningen

med Flemingsberg ger också Kungens
kurva-Skärholmen stärkt tillgänglighet till fjärrtåg och därmed bättre
interregionala förbindelser. Detta
stärker ytterligare förutsättningarna
för lokalisering av kunskapsintensiva
näringar i Kungen kurva-Skärholmen.

Potentiella lägesfördelar
för nya bostäder
När de planerade investeringarna i
Spårväg Syd och Tvärförbindelse
Södertörn genomförs innebär det att
planerade bostadsinvesteringar i
Vårby Gård och Solhagaparken får ett
strategiskt läge med god tillgänglighet
till såväl Kungen kurva-Skärholmen
som Flemingsberg. Det kommer dock
enligt investeringarnas tidplaner att
dröja åtminstone några år efter bostädernas färdigställande till att den förstärkta infrastrukturen är på plats.
För att maximera synergieffekterna
mellan investeringarna är det angeläget att med god framförhållning planera för goda lokala anslutningar till
de nya infrastrukturstråken och att
minimera eventuella störningar.

Synergier med tyngdpunkt
Skärholmen
Skärholmen är utpekad av Stockholms
stad som ett av fyra fokusområden för
satsningar på verksamheter, bostäder,
stadsmiljöer och kommunikationer.
Att Fokus Skärholmen sammanfaller
med den regionala stadskärnan inne-

bär potentiella synergieffekter.
Satsningar på stadsmiljö och kommunikationer i Skärholmen (och ev. profilering inom kultur, upplevelser eller
idrott) bidrar till att öka attraktiviteten
i den regionala stadskärnan. Detta ger
synergier med exempelvis pågående
och planerade etableringar inom handel och upplevelser genom att bidra
till att attrahera fler besökare och till
planerade bostadsprojekt genom att
attrahera fler inflyttare och boende.
De samverkansprocesser som finns
mellan Stockholms stad och Huddinge
kommun och med fastighetsägarföreningen skapar gynnsamma förutsättningar för god samordning av
satsningarna inom ramen för fokusområdet respektive för den regionala
stadskärnan.

Investeringar i lokalgator, gångoch cykelstråk och stadsmiljö
Pågående och planerade investeringar
i lokalgator och gång- och cykelstråk
stärker tillgängligheten och attraktiviteten i den regionala stadskärnan
och därmed lokaliseringsförutsättningarna för investeringarna i vidareutvecklad handel och upplevelseverksamhet. Investeringarna i det lokala
gatunätet möjliggör också stärkta
synergier av Förbifart Stockholm.
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Södertälje
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Av de regionala stadskärnorna når i
nuläget delar av centrala regionkärnan, Flemingsberg och sydligaste
delen av Kungens kurva-Skärholmen
den regionala stadskärnan Södertälje
inom 45 minuter med kollektivtrafik.
Enligt RUFS 2050 kommer Södertälje regionala stadskärna att bli tillgänglig från fyra av de åtta övriga
regionala stadskärnor inom 45 minuter med kollektivtrafik till 2030–50:
• Flemingsberg (hela)
• Kungens kurva-Skärholmen (hela)
• Haninge centrum/Haninge stad
(norra delen)
• Centrala regionkärnan (till stora
delar)
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Tillgänglighetsförbättringarna till
den regionala stadskärnan Södertälje
inom 30 minuters restid med bil
beräknas bli begränsade. Generellt
innebär de långsiktiga tillgänglighetsförbättringarna med kollektivtrafik
enligt RUFS 2050 väsentligt förbättrade förutsättningar för synergier
mellan investeringar och samspel med
de andra regionala stadskärnor,
främst med den centrala regionkärnan och med de övriga regionala
stadskärnorna på Södertörn.85

Förtätning med blandning av
bostäder och arbetsplatser ->
urbana kvaliteter -> attraktivitet
-> ökade bostadspriser
Nya bostäder, bl.a. studentbostäder, i
Bårsta stärker förutsättningarna för

SLL, TRF, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050, 2017:16.

utvecklingen av Södertälje Science
Park och Norra delen av stadskärnan.
Stärkt tillgång till och ett mer varierat
utbud av bostäder i anslutning till det
nya campusområdet och forskningsmiljön gör Södertälje Science Park
tillgängligt och attraktivt för flera.
Förtätningen av såväl bostäder som
arbetsplatser i den norra delen av regionala stadskärnan (Bårsta och Norra
delen av stadskärnan) stärker förutsättningarna för tillväxt av urbana
verksamheter i form av exempelvis
restauranger och kulturverksamheter.
En förutsättning för tillväxten av
sådana urbana verksamheter är att
attraktiva lokaler i gatuplan kan tillgodoses. Eftersom utbudet av urbana
verksamheter, exempelvis restauranger, för närvarande är begränsat i
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den norra delen av den regionala
stadskärnan kan även ett mindre tillskott av sådana verksamheter bidra
till ökade priser på de nya bostäderna.
Tillskottet av kvalificerade tillverkningsarbeten genom AstraZenecas
investering i produktionsanläggning
för läkemedel i Södertälje bidrar också
till ökad köpkraft i den regionala
stadskärnan med omnejd. Den ökade
köpkraften stärker förutsättningarna
för planerade handelsinvesteringar i
Södertälje City. Den tillväxt av arbetsplatser som det innebär bidrar sannolikt till ytterligare utveckling av stadskärnans urbana värden och därmed
högre priser på bostäder, högre exploateringstryck och/eller ökad avkastning på bostadsinvesteringar.

Investeringar i transportinfra
strukturen och större verksamhetsinvesteringar
AstraZenecas investering i produktionsanläggning för läkemedel i
Södertälje förstärker den viktiga nisch
inom exportproduktion i Stockholmsregionens näringsliv som finns i
Södertälje. Dessutom samlar Scania
(Volkswagenkoncernen) en stor del av
sin FOU samt produktion till Södertälje med bland annat ett helt nytt gjuteri och en beräknad anställningstakt
på över 1000 personer per år. Redan
idag pendlar ca 23 000 in och 16 000
personer ut från Södertälje och denna
pendling kan komma att stärkas med

investeringarna i AstraZenecas och
Scanias forsknings- och tillverkningsanläggning och Södertälje Science
Park. Här finns betydande synergier
med investeringar i transportinfrastrukturen, bl.a. åtgärder på E4 i form
av ytterligare körfält och körvarningssystem (2014), Ostlänken och Södertälje C. Åtgärderna på Södertälje C
omfattar åtgärder som förbättrar tillgängligheten mellan pendeltåg och
buss.

Ostlänken skapar förutsättningar
för att utveckla samspelet mellan
regionala stadskärnor
Inom projektet Ostlänken diskuteras
fler spår i framtiden samt regionaltåg
med hastigheter på omkring 250
km/h. Detta skulle möjliggöra
5-minuters restid mellan Södertälje
och Flemingsberg. En sådan tillgänglighetsförbättring skulle gynna förutsättningarna för spillover-effekter och
korskopplingar mellan FoU-investeringarna i Södertälje och Flemingsberg, och därmed stärkta etableringsoch utvecklingsförutsättningar för
Life Science i Stockholmsregionen.
Även kompetensförsörjningen till
anläggningarna skulle gynnas av
utvecklad tågtrafikering genom ökad
tillgänglighet från bl.a. Flemingsberg
och den centrala regionkärnan.
För att maximera effekten av eventuella, framtida investeringar i
utvecklad spårtrafik är det generellt

viktigt att verka för hög tillgänglighet
till strategiska målpunkter, så som det
framväxande Södertälje Science Park
och AstraZeneca. Härigenom kan
man uppnå synergieffekter i form av
stärkt tillgänglighet till kvalificerad
arbetskraft, högre nyttjande av kollektivtrafikinvesteringar och ökad
hållbarhet.

Utbyggnad av farleden
till Södertälje hamn
Den planerade farledsutbyggnaden,
planerad byggstart 2020, kommer
medföra ökade möjligheter till mer
gods på sjöfart. En viktig förbättring
är möjligheterna till utveckling av
inlandssjöfart där Norvik och Södertälje hamn samt Stockholm kan
bindas samman och försörjas med
gods på pråm, så kallad IVV.
Ökad tillgänglighet kan stärka förutsättningarna för Södertälje sjukhus
Sannolikt finns också synergier
mellan de stora tillgänglighetsökningarna till Södertälje enligt RUFS 2050
och möjligheten att öka kapaciteten på
Södertälje sjukhus genom att styra
patientströmmar till sjukhuset från
den regionala stadskärnans omland/
omkringliggande kommuner. En
utökning av vårdvolymerna ger bättre
förutsättningar för sjukhuset att
utveckla kompetens och upprätthålla
en hög kvalitet.
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Täby centrum-Arninge
Ökad tillgänglighet till övriga
regionala stadskärnor
Idag når omkring 23 procent av länets
befolkning Täby-Arninge inom 45
minuter med kollektivtrafik. År
2030–2050 beräknas denna andel
öka till omkring 45 procent, vilket
innebär att den regionala stadskärnans lägeskvaliteter och nåbarhet
förbättras betydligt.

Näringslivet rekrytering
av arbetskraft försvåras för
närvarande av den outvecklade transportinfrastrukturen
i Nordost. Detta gäller i synnerhet unga, som ofta är
beroende av kollektivtrafik.
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Idag nås Kista-Sollentuna-Häggvik,
Barkarby-Jakobsberg och den centrala
regionkärnan inom 45 minuter med
kollektivtrafik från Täby centrum.
Enligt RUFS 2050 kommer tillgängligheten öka till/från Täby centrumArninge och man kommer även att nå:
• Flemingsberg
• Barkarby-Jakobsberg (större delen)
• Kungens kurva-Skärholmen (nordöstra delen) och
• Arlanda (nordöstra delen)
inom 45 minuter med kollektivtrafik
2030-50.
Tillgänglighetsförbättringarna till/
från Täby centrum-Arninge med bil är
inte lika påtagliga, men fortfarande
väsentliga. År 2030 beräknas även
den del av Barkarby-Jakobsberg som
ligger väster om E18 att kunna nås

SLL, TRF, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050, 2017:16.

inom 30 minuter med bil och även
vissa delar i sydväst och sydost av den
centrala regionkärnan.
Generellt innebär de långsiktiga
tillgänglighetsförbättringarna väsentligt förbättrade förutsättningar för
samspel och synergier mellan investeringar, bland annat kopplat till de
omfattande förtätningsprojekten som
planeras i Täby-Arninge och kopplat
till utvecklingen av Stockholmsregionens kunskapsintensiva näringsliv.86

Kollektivtrafikinvesteringar
och förtätningsprojekt
Näringslivet rekrytering av arbetskraft försvåras för närvarande av den
outvecklade transportinfrastrukturen
i Nordost. Detta gäller i synnerhet
unga, som ofta är beroende av kollektivtrafik. En annan viktig fråga för
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kompetensförsörjningen till arbetsplatser i den regionala stadskärnan är
möjligheten att erbjuda ett brett utbud
av attraktiva boendemiljöer med en
blandning av hög kvalitet och rimliga
kostnader, vilket under senare år har
upplevts som otillräcklig.87
Utbyggnaden av Roslagsbanan
innebär förbättrad tillgänglighet mellan Täby centrum-Arninge och den
centrala regionkärnan och även mellan Täby centrum och dess omland i
Nordost-sektorn. Det finns betydande
synergier mellan dubbelspårsutbyggnaden, Resecentrum i Arninge och de
förtätningsprojekten kopplat till
underlättad arbetspendling och förbättrade kommunikationer till den
centrala regionkärnan, men även
kopplat till förbättrade förutsättningar för utveckling av näringslivet i
Täby-Arninge.
Täby centrum, Västra Roslags
Näsby och Täby Park ligger invid
befintliga stationer längs Roslagsbanan, vilket stärker synergieffekterna
mellan investeringarna. ArningeUllna utvecklas i anslutning till det
planerade resecentrumet i Arninge,
vilket innebär att det finns betydande
samordningsfördelar mellan investeringarna i utbyggd Roslagsbana,
Resecentrum och den nya stadsdelen.
Den relativt goda tidsmässiga samord
ningen, där åtgärderna på Roslags
banan och Resecentrumet beräknas
klara samtidigt och merparten av
bostäderna enligt tidplanen färdigställs efter denna tidpunkt, stärker
synergieffekterna mellan utvecklingen av bostäder och arbetsplatser i
den regionala stadskärnan och dubbel
spårsutbyggnaden.
En eventuell försening av Roslagsbanan kan ha en dämpande effekt på
investeringarna i förtätningsområdena i den regionala stadskärnan,
såväl avseende bostäder som verksamheter. På sikt kommer kopplingarna till Stockholms centrala delar att
stärkas betydligt i och med Roslags

banans nya sträckning till Odenplan
och T-centralen.
Det nya resecentrumet i Arninge
har mycket stor betydelse för förverkligandet av de relativt omfattande
bostadsutbyggnadsplanerana på
3 000 nya bostäder och till viss del
även för rekreations- och evenemangs
anläggningar. Området i anslutning
till det nya resecentrumet blir strategiskt intressant och behöver nyttjas
till verksamheter där man kan få ut
mest av det strategiska läget. Lägen
intill strategiska noder i kollektiv
trafiksystemet som denna är ofta
särskilt attraktiva för lokalisering för
kunskapsintensiva näringar. Läget vid
E18 är också fördelaktigt för företag
som även behöver tillgång till vägtransporter.
En eventuell förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda skulle
medföra en attraktiv kollektivtrafikförbindelse Täby centrum-Arlanda,
vilket ytterligare skulle stärka förutsättningarna för att attrahera FoUinvesteringar till den regionala stadskärnan. Vidare skulle det ge synergier
med investeringarna i arbetsplatsutveckling i den regionala stadskärnan.
Under 2015 arbetade man med en fördjupad översiktsplan för den södra
delen i den regionala stadskärnan. Det
viktigt att klara ut förutsättningarna
för goda lokala kopplingar till en eventuell förlängd Roslagsbana till
Arlanda. Detta för att stärka förutsättningarna att uppnå starka synergieffekter med övriga investeringar, så
som förtätningsprojekten i Roslags
Näsby, Täby centrum och Täby Park.
Sannolika synergieffekter är bättre
lokaliseringsförutsättningar och
högre priser på lokaler. Förlängning
av Roslagsbanan till Arlanda skulle
också göra kollektivtrafiken till ett
attraktivt alternativ för resor mellan
Täby centrum och Märsta.

Kunskapsintensivt näringsliv
Täby centrum-Arninge har genom
Roslagsbanan god tillgänglighet
till framstående lärosäten som
Stockholms universitet och Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH). Området
kring KTH, Stockholms universitet
och Karolinska institutet (KI) är
mycket akademitätt. Här finns
70 000–80 000 studenter och många
kvalificerade forskare. Investeringarna i Roslagsbanan ger synergier
med planerade forskar-, studentbostäder och service i Roslags Näsby och
arbetsplatser i Täby centrum /Täby
Park och Arninge-Ullna, genom ytterligare förstärkt koppling till de högre
utbildningsinstanserna.
Många av de anställda i Kista och
dess informations- och kommunikationsteknik (IKT)-kluster bor i
norrort, bl.a. i ingenjörstäta Täby och
Sollentuna. Det finns även ett stort
antal mindre IKT-företag/ enmans
företag i norra länshalvan, exempelvis
i Täby. Snabba kollektiva transporter
är centralt för att tillgängligheten ska
fungera bra mellan geografiskt
spridda tyngdpunkter inom IKT-
kluster och även inom andra näringar.
Generellt behövs bättre och mer pålitliga spårförbindelser.
Tvärkommunikationerna mellan
IKT-klustrets olika tyngdpunkter och
mellan bostäder och arbetsplatser i
regionens nordöstra respektive nordvästra delarna är ett problem88.
Förbättrad kollektivtrafikkoppling
västerut mot Solna och Kista-Sollentuna-Häggvik i linje med de investeringar som utreds för kollektivtrafik
till Nordostsektorn skulle möjliggöra
underlättad rekrytering till IKT-sektorn i Kista och därmed stödja näringlivsinvesteringarna där. Vidare skulle
goda spårförbindelser i tvärled mellan
Täby centrum-Arninge och kunskapsintensiva Solna (norra delen av den
centrala stadskärnan) och KistaSollentuna-Häggvik underlätta
utvecklingen av det kunskapsintensiva
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Nordregio, Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling.
Kartläggning och analys av förutsättningar i den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge och Stockholm Nordost 2011.
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näringslivet i Täby centrum-Arninge.
Betydande synergier finns därför mellan de tvärförbindelser som utreds
och såväl bostads- som lokal-investeringar i Täby centrum-Arninge.
I åtgärdsvalsstudien föreslås ett
antal åtgärder som på kort sikt kan
öka resandeunderlaget för kollektivtrafiken i nordost-sektorn och därmed
stärka förutsättningarna för att större
spårbundna investeringar blir av.
Det handlar bl.a. om åtgärder i
form av:
• Kommunala parkeringsstrategier/
Infartsparkeringsplan för Nordostsektorn. Täby kommun har tagit
fram en parkeringsstrategi. Vidare
pågår utredning kring infartsparkeringar i nordost.
• Samordnad trafikledning mellan

olika trafikslag/entreprenörer för
att underlätta byten
• Utreda hur Danderyds sjukhus kan
utvecklas till en attraktiv bytespunkt.
• Utreda möjligheten att tillskapa ett
byte mellan den radiella trafiken på
Roslagsbanan och den tvärgående
busstrafiken på Norrortsleden.
• Förbättrade lokala cykelanslutningar till kollektivtrafikens hållplatser och stationer. Täby kommun
har tagit fram en cykelplan.
Aktörer för dessa åtgärder är Region
Stockholm, berörda trafikentreprenörer, kommunerna i Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker), Solna Stad,
Trafikverket och Stockholms stad.

Sjukhusinvesteringar
Utökningen av antalet akutvårdplatser och den nya akutvårdbyggnaden
vid Danderyds sjukhus, som beräknas
vara klar 2019, stärker den strategiska
samhällsservicen även för Täby
centrum-Arninge och har därmed
synergier med planerade bostads
investeringar i den regionala stadskärnan. Synergierna finns även med
utbyggnaden av genomgående kollektivtrafikkörfält mellan Arninge och
Danderyd och dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan, som stärker
kollektivtrafikförbindelsen mellan
Täby centrum-Arninge och Danderyds
sjukhus. Därigenom kan även utsläppen av koldioxid och farliga partiklar
från vägtrafiken begränsas.
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F OTO: S H U T T E R S TO C K

Strategiska
åtgärder
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Noggrann förutsättningsanalys
För ett lyckat utvecklingsarbete och
för att öka synergierna mellan olika
utvecklingsinsatser är det grundläggande att det finns en noggrann analys
av områdenas förutsättningar för att
hysa olika typer av verksamheter och
vad som krävs för att frigöra utvecklingskraften. Tillgänglighetsanalyser
har exempelvis visat på att samtliga
yttre regionala stadskärnor fram till
år 2030 får en ökad tillgänglighet till
högutbildad arbetskraft och avancerade stödtjänster och därmed stärkta
förutsättningar att attrahera FoUinvesteringar.
För att uppnå en bra regional helhetsfunktion och inbördes komplementaritet mellan de regionala stadskärnorna är det viktigt att olika
aktörer har övergripande kunskap om
vilka investeringar som pågår och
planeras i och kopplat till de regionala
stadskärnorna.

Samverkan mellan olika aktörer
Identifiera samverkansbehov och
aktörer att samverka med
Det är viktigt att samverkansformerna mellan aktörer är ändamåls
enlig. I arbetet ingår bl.a.:
• Att klara ut vad kommunen kan
göra själv, vad den kan göra ihop
med andra och vad de kan lämna
över.
• Hitta aktörer att samarbeta med
som tror på platsen och vill göra
investeringar där.
Det finns flera exempel på samverkan
mellan olika aktörer för att utveckla
olika regiondelar, som kan underlätta
tillvaratagandet av synergier. Ett
exempel är Stiftelsen Electrum och
dotterbolaget Kista Science City AB,
som arbetar med att vidareutveckla
samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom stiftelsen Electrum och Kista Science City
möjliggörs även effektivare marknadsföring av området. Till Stiftelsen
Elektrum är knutet ett strategiråd där
kommunerna Järfälla, Sollentuna,
Sundbybergs och Solnas kommuner
representeras av sina respektive
stadsdirektörer, därtill Stockholm

stads förvaltningschefer för exploateringskontor, stadsbyggnadskontor,
och trafikkontor, vilket stärker den
mellankommunala samverkan.
Järfälla kommun pekar på att alla
vinner på att byggherrar delar med sig
av sina planer och är öppna, snarare
än att de håller på dem. ”Om det finns
2-3 projekt med bostäder till salu,
säljer de bättre än om det bara är ett.”
I föreliggande studie har framkommit flera bra exempel på samverkan
mellan kommuner, fastighetsägare
och andra aktörer med koppling till de
regionala stadskärnorna. Kungens
kurva-Skärholmen är ett exempel där
de ingående kommunerna (Stockholm
och Huddinge) har kommit långt i det
gemensamma arbetet med mål och
planer för att skapa en sammanhållen
regional stadskärna. Där har kommunerna också tagit fram mål och
åtgärdsförslag på hur de på kort och
lång sikt avser knyta samman Kungens kurva-Skärholmen till en integrerad regional stadskärna.
I många fall behövs emellertid mer
samverkan mellan olika kommuner
och andra drivande aktörer på olika
nivåer. Det är viktigt att de olika aktörerna har en gemensam målbild för
helheten i den regionala stadskärnan,
men också att man försöker att knyta
ihop den regionala stadskärnans olika
stadsdelar, ”kärnan i kärnan”.
För att främja de regionala stadskärnorna och näringslivsutvecklingen
i dessa är det även avgörande att kommuner, regionen och myndigheter har
ett tydligt helhetsperspektiv på
näringslivets behov. I detta sammanhang är det viktigt att:
• Synkronisera processer och aktörer
inom näringsliv och fysisk planering
• Få till stånd/utveckla samarbete
mellan aktörer på lokal, regional
och nationell nivå
• Skapa en tydlig struktur för arbetet
• Tidigt involvera näringslivet och
utbildningsväsendet i process och
organisation för den fysiska planeringen
• Uppnå samsyn i sakfrågorna.
Strävan bör vara en planenlig samtidighet och samsyn mellan bland annat

kommunens förvaltningar, eftersom
många verksamheter inom kommunen påverkar den regionala stadskärnans och dess näringslivs utvecklingsmöjligheter. Detsamma gäller även för
Region Stockholm, där olika verksamhetsområden, t.ex. hälsa och vård,
kollektivtrafik, kultur och regional
utveckling, alla påverkar den regionala strukturen. Stora synergier finns
att uppnå när de olika verksamhetsområdenas planer är synkroniserade.
Exempelvis har Region Stockholms
investeringar i hälso- och sjukvård
och lokalisering av dessa och investeringar i kollektivtrafik, central betydelse för de regionala stadskärnornas
utvecklingsmöjligheter.
Region Stockholm har genom sina
investeringar i hälso- och vårdinrättningar och kollektivtrafik stor möjlighet att påverka storleken på synergier/
samordningsfördelar med andra investeringar i de regionala stadskärnorna.
Samplanering mellan olika verksamheter och fastighetsägare kan ge
viktiga synergieffekter. Ett exempel
kan vara att samutnyttja p-ytor för
olika verksamheter, som har sina
belastningstoppar under olika delar
av dygnet. Därigenom kan yteffektiviteten öka, kostnadsbesparingar göras
och tätheten/urbaniteten öka.
Likande synergieffekter kan uppnås
om anläggning av parkyta kan göras
så att flera nya bostadsområden får
tillgång till den. Samfinansiering av
bygg-, gatu- och parkprojekt, som
gynnar flera aktörer kan vara ett sätt
att skapa mervärde av investeringar.

Behovet av en gemensam målbild
Det är betydelsefullt att berörda aktörer arbetar fram en gemensam målbild och även samarbetar kring PR och
kommunikation, för att förmedla
denna i relevanta kanaler. Marknadsföringen för en regional stadskärna
bör syfta till att föra ut vilken profil
just den regionala kärnan eftersträvar
på sikt för att kunna attrahera intressanta etableringar och funktioner.
Pågående och planerade investeringar
för att utveckla den regionala stadskärnan och dess tillgänglighet är en
intressant del i marknadsföringen.
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Exempel: En framgångsfaktor för
Kistas hittillsvarande utveckling är
att satsningarna har varit strategiskt
grundade i tydliga mål och visioner för
områdets utveckling, som tagits fram i
samverkan mellan privata aktörer
inklusive fastighetsägare och offent
liga aktörer. Kista Science City och
Flemingsberg är också exempel på
regionala stadskärnor som aktivt har
utvecklat marknadsföringskanaler.89 90
Studier visar dock att de initiala
planerna för hur man vill utveckla
ett område i många fall har dålig överensstämmelse med det faktiska,
slutgiltiga resultatet och att det ofta
tar lång tid innan man ser de fulla
synergieffekterna mellan olika typer
av investeringar.91
Med en gemensam målbild, synkroniserade planer mellan berörda aktörer (privata och offentliga) och realistisk tidplan och budget för planerade
åtgärder stärks emellertid förutsättningarna för att planerna ska gå i lås.

Ökad flexibilitet i planeringen
Med tanke på att strukturen på de
företag och branscher som är lokaliserade till ett utvecklingsområde tenderar att snabbt förändras över tid är det
viktigt att bygga in en flexibilitet i planeringen. Detta för att kunna hantera
den osäkerhet och dynamik som präglar företagens lokaliseringsval.
Nedan redovisas några exempel på
sätt att skapa flexibilitet i samband
med detaljplaneringen.92
I bebyggelseområden med god kollektivtrafik bör, vid nyplanering eller
ombyggnation, förutsättningar skapas för etablering av personal- och
besöksintensiva verksamheter. Möjligheter till variation i utbud bör
undersökas oavsett planens huvud
inriktning. I planeringsarbeten, med
fokus på bostäder, bör alltid möjlig
heten att integrera verksamhetslokaler
i bottenvåningar eller i angränsande

strategiska punkter eller stråk inom
planområdet undersökas. På samma
vis bör möjligheten till integrering av
bostäder undersökas vid planer i
bebyggelseområden som fokuserar på
verksamheter.
Tredimensionell fastighetsbildning
ger möjlighet att kombinera funktioner inom byggnader. Detta kan vara
ett bra redskap för att åstadkomma en
attraktiv företagsmiljö.
Att förbereda byggnader för en
flexibel användning, genom till exempel tillåtande takhöjder och flexibel
konstruktion, är ett bra sätt att ge
möjlighet till variation.

Tredimensionell fastighetsbildning ger möjlighet att
kombinera funktioner inom
byggnader. Detta kan vara
ett bra redskap för att
åstadkomma en attraktiv
företagsmiljö.
Vid planering bör möjligheten till
flera eller mer generella planbeteckningar undersökas. Om det finns möjlighet till fler planbeteckningar, om
inget motsätter detta, bör dessa anges
för att skapa möjlighet till flexibilitet.
Detta ger möjlighet att ändra byggnaders användningssätt utan att behöva
göra en planändring, vilket annars
kan hindra en etablering, vara tids
ödande och kostsamt.

Behov av tydliga investeringsramar
Det är viktigt att utforma investeringsramar noggrant samt att ställa
krav på och precisera ramarna på sätt
som medverkar till att investeringarna blir attraktiva.
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SLL, TMR, Synergier mellan investeringar för en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014.
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Telefonintervju med Åke Lindström, Kista Science City, juni, 2014.
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SLL, TMR, Synergier mellan investeringar för en tät och flerkärnig Stockholmsregion 2014.
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Göteborgs stad, Planera för verksamheter, 2010.
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SLL, TMR, Synergier mellan investeringar för en tät och flerkärnig Stockholmsregion, 2014.
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SLL, TMR, Synergier mellan investeringar för en tät och flerkärnig Stockholmsregion, 2014.

Exempel: Erfarenheter från Järfälla
kommun visar att det kan handla om
att påverka exempelvis vid gestaltning
av byggnader. I ett fall ställde kommunen krav på att det skulle finnas butiker/lokaler i bottenplan. Först ville
inget fastighetsbolag investera, men
när kommunen ställde krav och visade
att det fanns en hyresgäst fanns det
fastighetsbolag som ville investera.

Reducera osäkerheten i
offentliga investeringar
Ju större osäkerhet som råder kring en
infrastrukturinvestering, desto större
blir projektrisken i den bostadsproduktion som berörs av investeringen.
Det leder i sin tur till att avkastningskravet höjs med följd att det för varje
given nivå på den totala betalnings
viljan för nya bostäder kommer att
byggas mindre.93
Detta är möjligen ett mindre problem i områden som även utan den
planerade infrastrukturen har goda
marknadsförutsättningar för bostadsbyggande. Här skapar infrastrukturinvesteringen i första hand ett tryck
uppåt på mark- och därmed bostadspriser, medan effekten på mängden
producerade bostäder sannolikt blir
mer måttlig. I områden med svagare
efterfrågan på nya bostäder kan dock
en hög projektrisk kopplat till osäkerheter i infrastrukturinvesteringar få
mer kännbara effekter på mängden
producerade bostäder. Om det går att
reducera den risken i ett infrastrukturprojekt kan det därmed få betydande konsekvenser för bostadsbyggande och även andra privata och
offentliga investeringar.94
Synergier mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsinvesteringar
kan främjas av att på olika sätt verka
för maximal trovärdighet i de offentliga infrastrukturplanerna. Detta
gäller såväl nationella som regionala
och lokala infrastrukturplaner.
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Steg för steg: Etappvis
utbyggnad
Strategier för etappvis utbyggnad är i
många fall angeläget för att undvika
suboptimering och för att kunna ta
tillvara synergier mellan olika delprojekt. Vissa planerade investeringar är
beroende av att andra investeringar
genomförs, gärna innan. Exempelvis
är nya knutpunkter för infrastruktur
grundläggande för de yttre regionala
stadskärnornas framtida utveckling,
eftersom stadskärnornas utveckling
ofta planeras kring sådana knut
punkter.

Stärk underlaget för kollektivtrafik
Åtgärder som på kort sikt kan öka
resandeunderlaget för kollektivtrafiken och därmed stärka förutsättningarna för att större spårbundna investeringar blir av. Exempel finns i
Nordostsektorn och Täby centrumArninge. Det handlar bl.a. om åtgärder i form av:
• Kommunala parkeringsstrategier/
Infartsparkeringsplan för Nordostsektorn. Täby kommun har tagit
fram en parkeringsstrategi. Vidare
pågår utredning kring infartsparkeringar i nordost.
• Samordnad trafikledning mellan
olika trafikslag/entreprenörer för
att underlätta byten
• Utreda utveckling av attraktiva
bytespunkter
• Förbättrade lokala cykelanslutningar till kollektivtrafikens hållplatser och stationer. Täby kommun
har tagit fram en cykelplan.
Åtgärderna sker i samverkan mellan
Region Stockholm, berörda trafikentreprenörer, kommuner och Trafik
verket.

Utbyggnad av nya stadsdelar
En regional stadsdelskärna behöver
tidigt få goda kollektivtrafikanslutningar och tillgänglighet. Exploatörer
skall kunna räkna med ”trovärdiga”
kollektivtrafikstråk och tillgänglig-

hetsstandard vid utveckling av kvarter och byggnader. Genom att arbeta
för att nya bostads- och verksamhetsområden ska ha hög tillgänglighet till
kollektivtrafik redan från början kan
en situation där mindre hållbara
resmönster etableras förebyggas. En
ytterligare effekt är att dubbelinvesteringar och störningar (vilket oftast
belastar fastighetsägare och kommuner) kan undvikas.
Erfarenheterna från större stadsdelsutbyggnader i Stockholm är att
det initialt flyttar in en stor andel barn
0–12 år i förhållande till det totala
invånarantalet. Olika sätt att hantera
uppbyggnaden av barnomsorg och
grundskola vid inledningsvis stor
andel barn och sedan vikande barn
antal är betydelsefullt för stadsdelens
inverkan på kommunens ekonomi.
Det är också avgörande för att lyckas
integrera inflyttande från olika håll
och för att stadsdelen ska bli ett attraktivt boendealternativ. Erfarenheter visar att det är mycket viktigt för
stadsdelens attraktivitet att kommunen satsar ordentligt på skola och ungdomsverksamhet redan från början
för att slippa dyrbara särskilda åtgärder för att lösa problem senare.95
En god planberedskap är en förutsättning för att kunna göra markanvisningar (försäljning av kvartersmark med byggrätt till byggherrar)
när det är lämpligast med hänsyn till
bostadsefterfrågan, exploatörernas
betalningsvilja, verksamhetsplaneringen samt utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik. För att nya
stadsdelar ska få en bra start är det
viktigt att markanvisningar samordnas och villkoras av att bebyggelsen
genomförs så att inflyttade delar har
färdig boendemiljö omkring sig.96 Det
är även av stor vikt att god samordning sker mellan markanvisningar
och utbyggnad av gator, annan allmän
plats och VA.

Förtäta med blandning av
bostäder och arbetsplatser
Studier visar att hushållens tillgänglighet till urbana verksamheter som
restauranger, affärer för sällanköp
och kulturverksamheter är en central
stadskvalitet.97 Denna typ av urbana
verksamheter värderas högt och
påverkar bostadsefterfrågan mycket
tydligt. Den viktigaste förutsättningen för att dessa urbana verksamheter ska uppstå är täthet, ett stabilt
befolkningsunderlag, som består både
av boende och arbetsplatser. God tillgång till urbana verksamheter finns i
områden där det inom en kilometer
bor och arbetar många människor.
Det är därför angeläget att det planeras för en blandning av bostäder
som arbetsplatser i de regionala stadskärnorna och att de regionala stadskärnorna har/får goda förutsättningar
att attrahera såväl boende som verksamheter. Flera regionala stadskärnor
har också som målsättning att utöka
antalet arbetsplatser i hög grad och att
såväl bredda som fördjupa sin branschinriktning.
Exempel: Airport City Stockholm,
med stark koppling till den regionala
stadskärnan Arlanda-Märsta, har en
vision om att öka från omkring 20 000
arbetsplatser idag till 50 000 arbetsplatser år 2030.
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Järfälla kommun, Barkarbystaden Genomförandestrategi, 2007.
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Järfälla kommun, Barkarbystaden Genomförandestrategi, 2007.
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SLL, Stockholms stad, Lidingö stad, Haninge och Nacka kommuner, Värdering av stadskvaliteter, 2011.
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Planera för verksamheter
Företag som vill etablera sig eller
utveckla sin verksamhet behöver veta
hur kommunens framtidsplaner ser ut.
Aktuella översikts- och detaljplaner
och andra utvecklingsstrategier är en
tydlig färdriktning från kommunens
sida och kan vara avgörande för ett
företags planering av investeringar.
Aktuella planer kan därmed bidra till
växande företag och fler arbets
tillfällen.98
Låt företagen ingå i dialogprocesser
enskilt eller representeras av näringslivsorganisationer. Bjud till exempel
in företag att delta i diskussioner om
markanvändning och lokalisering.
Tillsammans med näringslivet kan
kommunen utveckla en uppfattning
om vilket näringsliv man vill attrahera
och var i kommunen det finns fysisk
plats för ett växande näringsliv.
Samverkan mellan privata och
offentliga aktörer vid lokala torg och
knutpunkter gynnar en positiv
utveckling och ett gemensamt
ansvarstagande. Det behövs en dialog
med fastighetsägare för att service ska
finnas kvar och upprätthållas.
Samlad handel innebär att det är
korta gångavstånd mellan etableringarna. Att samla handel är positivt för
handeln som bransch genom att man
når fler kunder. Etableringarna blir
dessutom lättare att kollektivtrafikförsörja när de samlas.99
Exempel: Det samverkansavtal som
Haninge kommun har tillsammans
med större fastighetsägare i den regionala stadskärnan bidrar till att få in
fastighetsägarnas intentioner i planeringen och till att skapa en gemensam
målbild. Avtalet löper över tre år och
utvecklingsarbetet finansieras på
50/50-basis mellan kommunen och
fastighetsägarna. Inom ramen för
samarbetet har en processledare
anställts. Ett antal workshops har hållits och kommunen har tagit fram en
stadsutvecklingsplan. En handelsut-

redning har gjorts och diskussioner
har förts kring utveckling av vissa
strategiska stråk i den regionala stadskärnan.

slumpartade möten gynnas av en
varierad gestaltning av parker, torg,
andra offentliga platser, caféer och
restauranger.

Använd gröna transportplaner

Exempel: I Flemingsberg pågår investeringar som ger en ökad blandning av
bostäder, verksamheter och service i
den regionala stadskärnan. Utvecklingen av nya bostadsområden och
servicefunktioner i anslutning till
verksamhetsområdena bidrar till
ökad attraktivitet, vilket även stärker
förutsättningarna för företagsutveckling i den regionala stadskärnan.
Utifrån ett näringslivsperspektiv är
det värdefullt att attrahera studenter
och forskare samt behålla och stärka
kunskap i den regionala stadskärnan.
Tillgången på kunskapsintensiv
arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor, varför samarbetet med universitetet är viktig. Kommunen kan bidra
till att bibehålla och stärka universitetets roll genom att främja samarbeten
mellan universitet, offentlig sektor
och näringsliv.

För att på ett tidigt stadium sätta fokus
på de transporter som är knutna till en
verksamhet kan gröna transportplaner
upprättas i anslutning till nyetableringar, parallellt med utvecklingen av
detaljplanen och genomförandeavtal.
Motivet är att minska energibehovet
för resor och transporter samt att förbättra luftmiljön och minska trängseln. Detta kan skapa förutsättningar
för verksamheter (en eller flera verksamhetsutövare) att på ett systematiskt sätt förbättra tillgänglighet och
bidra till ett hållbart samhälle.100

Kunskapsintensivt näringsliv
Investeringar i ökad täthet, urbanitet
och tillgänglighet inom respektive till/
från de regionala stadskärnorna kan
möjliggöra synergier i form av FoUinvesteringar och kunskapsintensiva
verksamheter. Utbudet av service,
handel och restauranger, som kan
bidra till en attraktiv och urban miljö,
hänger samman med stadskärnans
storlek och täthet. Många bostäder i
stadskärnan och dess närhet innebär
att det finns service som de anställda
kan dra nytta av. Även restauranger
och kultur- och nöjesutbud förutsätter
ett stort befolkningsunderlag.
Forskning visar att stabilt innovativa miljöer finns i science parks,
stadskärnor och övergivna stadsrum
med billiga lokaler, där företagare har
lätt att få tillgång till ny kunskap och
hitta bra lokaler. Dessa områden
behöver vårdas för att förbli attraktiva
innovationsmiljöer.101
Ett mer kunskapsintensivt näringsliv är också kontaktintensivt. Därför
behövs mötesplatser och god tillgänglighet inom den regionala stadskärnan, till andra regionala stadskärnor
och till omlandet. Till exempel kan
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Tillväxtverket, Tillväxt kräver planering, 2014.
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Göteborgs stad, Planera för verksamheter, 2010.
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Göteborgs stad, Planera för verksamheter, 2010.
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Tillväxtverket, Tillväxt kräver planering, 2014.

Exempel: Södertälje Science Park, en
satsning som sker i samverkan mellan
Södertälje kommun, staten och
näringslivet, och innebär dels nytt
campusområde och dels forskningsyta för företag inom Life Science med
mera.

Kompletterande investeringar
och strategiska satsningar
Kompletterande lokal
trafikinfrastruktur
Det är generellt viktigt att arbeta för
bra gång- och cykelkopplingar och
kollektivtrafik med bussar mellan
bostadsområden och stationer för
spårtrafiken samt mellan stationer
och viktiga målpunkter, såsom större
arbetsplatsområden, större arenor
eller liknade. Detta för att förstärka
synergieffekterna av pågående och
planerade spårbundna förbindelser
med positiva effekter för tillgänglig-
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het, bostads- och verksamhetsinvesteringar samt hälsa och miljö.
Cykelstråken behöver vara gena och
sammanhängande så att cyklister inte
hamnar i en oklar blandtrafikmiljö,
utan att veta var nästa cykelstråk tar
vid. Viktiga cykelstråk bör byggas för
hög hastighetsstandard. Målsättningen bör vara att ha bra beläggning,
god sikt och få ställen där cyklisten
behöver stanna. Cykelbanorna behöver vara tillräckligt breda, så att
omkörningsmöjlighet alltid finns.
Väderskyddade och säkra cykelparkeringsmöjligheter i direkt anslutning
till stationerna är betydelsefullt.

Lokalisering och byggande
• Förtäta i hög grad kring kollektivtrafikknutpunkter så att underlaget

för kollektivtrafiken stärks och nya
bostäder och arbetsplatser får god
tillgång till kollektivtrafik.
• Lokalisering av besöksintensiva
målpunkter, exempelvis närsjukhus
och handel, intill kollektivtrafikknutpunkter.
• Lokalisera servicefunktioner så att
dagliga/ofta återkommande ärenden kan uträttas längs spårtrafikens
linjer i samband med arbetspendling eller andra resbehov.
• Vänd om möjligt huvudentréer mot
kollektivtrafikens knutpunkter.
Känslan ska vara att det logiska är
att resa kollektivt eller med cykel.
Naturligtvis behöver det också
finnas angöring med bil nära huvud
entrén för exempelvis funktions
hindrade.
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Slutsatser
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Tillgänglighet är en
nyckelfaktor
Tillgängligheten till, inom och mellan
de regionala stadskärnorna är grundläggande för attraktiviteten och vilka
synergier som kan uppnås av de olika
investeringarna som genomförts,
planeras och kan bli aktuella. Härvid
är investeringar i utvecklade spår
system särskilt betydelsefulla och ger
viktiga nyttor för regionen. Med god
samordning mellan investeringar blir
nyttorna/synergierna ännu större.
Exempel på synergier av förbättrad
tillgänglighet:
• Ökad attraktivitet och konkurrensfaktor för företagsetableringar och
bostäder, och därmed även för övrig
kringservice.
• Underlättar kompetensförsörjning
• Möjlighet att utveckla kluster
egenskaper.
• Ökade fastighetsvärden, som ökar
investeringsviljan.
• Minskad ”risk” för mindre hållbara
resmönster från nya bostads- och
verksamhetsområden.
• Utvecklade spårbundna förbindelser möjliggör effektiv markanvändning, minskade utsläpp av klimatoch miljöovänliga produkter, ökar
trafiksäkerheten, med mera.
• Ökat nyttjande av cykel som transportmedel har många positiva
effekter för människors hälsa,
samhälle och miljö.
• Genom en ökad hållbarhetsprofil
stärka hela regionens attraktivitet.
Hög tillgänglighet stärker, som ovan
nämnts, förutsättningarna för att attrahera företagsetableringar, bl.a. FoUrelaterade sådana. FoU-investeringar
ger i sin tur synergier i form av exempelvis:
• högre inkomster och därmed ökad
köpkraft
• ökade privata investeringar i exempelvis bostäder, handel och service
Denna studie har fokuserat på samspelet och synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna.
Det är dock viktigt att komma ihåg att
varje regional stadskärna har ett
omland, som kan dra nytta av investe-

ringarna i den regionala stadskärnan
och stärka underlaget för dessa. Det är
därför generellt viktigt att även stärka
kopplingarna till de regionala stadskärnornas omland.

Insyn, kunskap och
samverkan är nödvändigt
För att göra rätt och kunna tillskapa
synergieffekter är ändamålsenlig och
strukturerad samverkan mellan
inblandande aktörer avgörande. Det
är exempelvis viktigt att kommuner,
regionen och myndigheter förstår och
kan ta vara på näringslivets behov.
Vidare är tvärsektoriell samverkan
mellan kommunernas och Region
Stockholms olika verksamhetsområden, exempelvis fysisk planering och
regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård,
mycket betydelsefull för att bidra till
ökade synergier mellan investeringar.
Även utbildningsväsendet behöver
involveras i processerna och organisation för den fysiska planeringen.
Med en gemensam målbild och
samsyn mellan inblandade aktörer
skapas stora möjligheter för olika
synergier. Genom god samplanering
skapas förutsättningar för:
• Bättre utformning och framkomlighet på vägar inom exploaterings
områden.
• Bättre kopplingar och underlag för
kollektivtrafiksystem, och därmed
bättre ekonomi i trafik- och infrastruktursatsningar.
• Ökad kollektivtrafikandel och
därmed positiva miljö- och hälso
effekter.
• Yteffektivitet, bl.a. samnyttjande av
p-ytor, vilket bidar till stora kostnadsbesparingar, ökad täthet, mm.
Bygg ut stadskärnorna inåt.
• Mindre risk för ”dubbelinvesteringar”.

Utveckling för blandade funktioner, täthet och attraktivitet
För att bidra till att uppnå målen i
RUFS 2050 är det viktigt att de regionala stadskärnorna kan erbjuda ett
brett och tillgängligt utbud av bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Utbudet av service, handel och

restauranger, som alla kan bidra till
en attraktiv och urban miljö, hänger
samman med stadskärnans storlek,
täthet och blandning av bostäder och
arbetsplatser. Därmed finns det i respektive regional stadskärna betydande synergier mellan pågående och
planerade investeringar i bostäder,
arbetsplatser och servicefunktioner.
En förutsättning för att uppnå en attraktiv blandning av funktioner är att
den fysiska planeringen tillgodoser
detta.
Dessutom finns det synergier mellan olika bostadsprojekt i en regional
stadskärna - flera bostadsprojekt i ett
område säljer bättre än om det bara är
ett. Det finns även synergier mellan
olika handelsetableringar i ett område,
i synnerhet om de erbjuder ett kompletterande utbud. Om handel etableras i anslutning till befintlig handel
nås fler kunder. Samlad handel innebär också att etableringarna blir
lättare att kollektivtrafikförsörja,
vilket är gynnsamt för resurseffek
tiviteten.

Kompletterande profiler i
kärnorna stärker regionen
som helhet
Som ovan nämnts är det viktigt att
respektive regional stadskärna kan
erbjuda en bredd av kvaliteter och hög
tillgänglighet inom, mellan och till
den regionala stadskärnan för att på
så vis skapa synergier mellan investeringar och för att bidra till att uppnå
målen i RUFS 2050.
Det finns även viktiga synergier förknippat med att de yttre regionala
stadskärnorna kan utveckla sina respektive unika, kompletterande profiler. Förutsatt god tillgänglighet mellan
de regionala stadskärnorna gynnar
detta såväl investeringarna inom
respektive stadskärna som regionen
som helhet.
Nedan redogörs för exempel på
utmärkande, strategiskt viktiga kvaliteter för respektive regional stadskärna samt hur dessa kan utvecklas
genom pågående och planerade investeringar. Vidare ges exempel på behov
av kompletterande investeringar.
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Arlanda-Märsta

Barkarby-Jakobsberg

Arlanda flygplats har avgörande betydelse för hela Stockholmsregionens
internationella tillgänglighet. Flygplatsens tillgänglighet och utveckling
av verksamheter i anslutning till flygplatsområdet kan ses som en del i en
större strategi för att stärka regionens
internationella konkurrenskraft.
Genom att investera och öka kapaciteten på Arlanda läggs bl.a. grunden
för fler direktlinjer. Internationella
företag värderar flygkommunikationerna högt vid sitt val av placering för
sina nordiska kontor. Genom att skapa
fler direktlinjer ökar regionens attraktionskraft, vilket stärker tillväxten
och arbetstillfällen i både Stockholmsregionen och övriga Sverige.
Hela den regionala stadskärnans
omland har nytta av om det tillskapas
fler arbetsplatser vid Arlanda, som
stärker den regionala arbetsmarknaden och tillgången till sysselsättning.
Härvid finns viktiga synergier med
investeringar för ökad tillgänglighet.
I detta sammanhang är det viktigt att
utveckla tillgängligheten inom och till
den regionala stadskärnan ArlandaMärsta genom utvecklade kollektivtrafikförbindelser i stråket MärstaArlanda. Utvecklat resecentrum i
Märsta och därmed förstärka förutsättningarna för kollektivt resande i
den regionala stadskärnan och till/
från denna skulle kunna ge synergier
med planerade bostadsinvesteringar i
Märsta.
Stora synergier finns dessutom med
en förlängning av Roslagsbanan till
Arlanda från Vallentuna. Förlängningen av Roslagsbanan har betydelse
för att på ett effektivt och hållbart sätt
koppla ihop de regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta och Täby
centrum-Arninge med det framväxande Airport City Stockholm och de
omfattande investeringar i kontor
och verksamheter som planeras där.
Detta bidrar till att skapa dynamiska
effekter och en vidgad tillgång till en
gemensam bostads- och arbetsmarknad mellan Arlandaområdet och
Stockholm Nordost.

Barkarby-Jakobsberg har idag en
välkänd profil inom handel. Specialiserad sysselsättning finns även inom
tillverkning av precisionsinstrument
samt medicinska och optiska instrument.
En strävan är att utveckla BarkarbyJakobsberg som ett attraktivt alternativ till den centrala regionkärnan för
boende och etablering av företag och
verksamheter. Ett flertal större investeringar pågår och planeras för att
föra den regionala stadskärnan i
denna riktning. Den nya stadsdelen
Barkarbystaden och förlängningen av
tunnelbanans blå linje mellan Akalla
och Barkarby har central betydelse
och ger tillsammans mycket betydelsefulla synergier avseende tillgänglighet, hållbarhet och investeringsvilja.
Barkarbystaden och hela den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg kan dra nytta av lokaliseringen
intill den dynamiska tillväxtmotor,
som Kista utgör. Samspelsmöjligheterna förstärks av planerade transportinfrastrukturinvesteringar.
Förutom av tunnelbana Akalla-Barkarbystaden -Barkarby station även av
Akallalänken, som byggs ut och ges
karaktär av lokalgata med gång- och
cykelväg. Akallalänkens framtida
trafikflöden är dock osäkra.
Förbifart Stockholm stärker exploateringen genom den förbättrade tillgängligheten till området.
De investeringar som görs och
planeras i ökad täthet, service och tillgänglighet i Barkarbystaden har skapat förutsättningar för den förestående investeringen i Barkarby College.
Barkarby College kan därmed sägas
vara en synergi av de övriga, väl samordnade investeringarna i området.
Lärandemiljöer som denna kan bidra
till avknoppningar och nyföretagande,
vilket stärker näringslivsklimatet.
Barkarby College kommer att höja den
lokala kompetensen och den regionala
stadskärnans image, vilket kan
påverka företag att lokalisera sig till
stadskärnan. Om investeringen i
Stockholm Väst genomförs och
Barkarby station även blir huvud
knutpunkt för omstigning mellan

regional- och pendeltåg skulle det
ytterligare öka områdets attraktivitet
för etablering av kontorsverksamhet.

Flemingsberg
Näringslivet i Flemingsberg domineras idag av större offentliga verksamheter inom vård och omsorg samt
utbildning och forskning. Kopplat till
detta finns inkubatorverksamhet för
att underlätta företagsutveckling
inom medicinsk teknik.
För Flemingsberg har öppnandet av
Citybanan (med station Odenplan)
och ny tunnelbana Odenplan-Hagastaden bidragit till en stärkt tillgänglighet mellan Uppsala, Arlanda, Hagastaden och Flemingsberg. Den ökade
tillgängligheten gynnar klustersamverkan inom Life Science-sektorn och
dess tyngdpunkter i regionen. Den
förbättrade tillgängligheten underlättar klustersamverkan och möjliggör
synergier mellan de satsningar som nu
genomförs i Hagastaden (bl.a. Nya
Karolinska samt tusentals nya bostäder och verksamhetslokaler) och de
investeringar i FoU, nya bostäder och
arbetsplatser som pågår och planeras i
Flemingsberg.
Utvecklingen av en internationellt
ledande affärs- och forskningshubb i
Flemingsberg har potential till synergieffekter mellan privat näringsliv och
offentliga aktörer. En sådan hubb, om
den åstadkoms, kan ge spridnings
effekter i södra länshalvan och innebär en möjlighet att öka den regionala
balansen av liknande verksamheter.
Tillgången på bostäder, i synnerhet
student- och forskarbostäder, har
mycket stor betydelse för utvecklingen
av det kunskapsintensiva näringslivet.
Det finns därmed stora synergier mellan de omfattande investeringarna i
student- och forskarbostäder och
investeringarna i Polisutbildningen
vid Södertörns högskola, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge och
Teknik för Hälsa. Den ökade täthet
och därmed kringservice i sällanköp,
restauranger etc. som bostadsinvesteringarna medför, bidrar även till ökad
attraktivitet i Flemingsberg för såväl
boende som företag. Därmed kan
investeringarna i bostäder och service
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även förväntas stärka förutsättningarna för företagsetableringar.

Haninge centrum/Haninge stad
Haninge centrum/Haninge stad spelar en viktig roll när det gäller att
kunna erbjuda boende ett varierat
utbud av arbetsplatser, service och
rekreation i Stockholmsregionen.
Därmed kan den regionala stadskärnan få en allt viktigare roll i att
erbjuda alternativ till den centrala
regionkärnan, där efterfrågan på
bostäder överstiger utbudet och driver
upp mycket höga prisnivåer. I Haninge
centrum/Haninge stad pågår och
planeras ett flertal bostads- och stadsdelsutvecklingsprojekt, vilka kommer
att bidra till ökade urbana kvaliteter,
förbättrade förutsättningar för kvällsekonomi och stärkt strategisk samhällsservice.
Samplaneringen av utvecklade kollektivtrafiknoder (Vega station och ny
bussterminal vid Haningeterrassen)
och bostadsinvesteringar ger viktiga
synergier både i form av tillgänglighet
och hållbarhet. En sjukhuslokalisering i hälsohuset vid Haningeterassen
skulle ytterligare stärka dessa synergier.
Citybanan och ny pendeltågstation
Stockholm Odenplan i kombination
med ny tunnelbana Odenplan-Haga
staden-Arenastaden innebär även
förbättrad tillgänglighet till regionala,
strategiska målpunkter som Nya
Karolinska sjukhuset, Kista och
Arlanda.
Den planerade Tvärförbindelse
Södertörn är viktig för att stärka tillgängligheten i tvärled och därmed
bl.a. koppla an till det stora och växande utbudet av högre utbildning i
Flemingsberg. Stärkt tillgång till kompetensförsörjning och en breddning
av näringslivet med större inslag av
kunskapsintensivt näringsliv och
kontor kan bidra till höjd utbildningsnivå i den regionala stadskärnan och
därmed ökade inkomstnivåer och
köpkraft. Investeringen i Citybanan
förbättrar förutsättningarna för
direkttågförbindelse Haninge
stad-Arlanda, vilket bidrar till att
öka Haninges internationella tillgänglighet.

Haninge centrum/Haninge stad har
ett expansivt näringsliv kopplat till
verksamheter som kräver lite större
ytor. bl.a. transport- och logistik. Här
finns viktiga synergier med planerade
investeringar i Norviks hamn och
Tvärförbindelse Södertörn.

Kista-Sollentuna-Häggvik
Kista-Sollentuna-Häggvik inrymmer
Kista Science City, som är ett av världens ledande högteknologiska kluster.
Vidare spelar detaljhandeln en viktig
roll för den regionala stadskärnan
med Kista Galleria, vars serviceutbud
haft stor betydelse för de investeringar som gjorts för att utveckla
infrastrukturen. Även i Häggvik finns
omfattande handel.
Tillräcklig tillgång till rätt kompetens är en viktig kärnfråga för den
fortsatta utvecklingen av framstående
företag i Kista-Sollentuna-Häggvik.
Tunnelbaneutbyggnaden till Nacka
binder ihop den regionala stadskärnan med den sydöstra delen av den
centrala regionkärnan, vilket stärker
förutsättningarna för attraktiv och
hållbar pendling. Utbyggnaden av
Tvärbanans Kistagren kopplar samman med befintliga och planerade
bostadsområden i västra Stockholm
samt Bromma flygplats. Ytterligare
behov: Rationell kollektivtrafikkoppling till Täby centrum-Arninge och
Nordostsektorn.

Kungens kurva-Skärholmen
Kungens kurva är Sveriges största
externhandelsområden. Därtill finns i
Skärholmen ett av regionens tio
största inomhuscentrum. Kungens
kurva är också ett viktigt logistiknav
för tunga transporter och ett centrum
för bilhandel. I området pågår och
planeras även kompletterande funktioner inom upplevelser och kultur.
Planerade infrastrukturinvesteringar och därpå följande tillgänglighetsförbättringar innebär att Kungens
kurva-Skärholmen kan placera sig
som en av de främsta regionala stadskärnorna avseende tillgänglighet till
högutbildade och stödtjänster till
2030.

Eftersom tillgänglighet till högutbildade och stödtjänster är en mycket
viktig lokaliseringsfaktor för kunskapsintensiva näringar kommer
infrastrukturinvesteringarna kunna
ge synergier med eventuella, framtida
investeringar inom kontor- och tjänsteföretag i den regionala stadskärnan.
För att ta vara på detta är det viktigt
att hålla god planeringsberedskap för
denna typ av utveckling.
Genom Förbifart Stockholm kan
Kungens kurva-Skärholmen få draghjälp av det potentiellt framväxande
kunskapsintensiva klustret i Jakobsberg-Barkarby och det internationellt
starka IKT-klustret i Kista-Sollentuna-Häggvik. Därtill har Tvärförbindelse Södertörn och den framtida
investeringen Spårväg Syd stor betydelse för att kunna dra nytta av satsningarna inom högre utbildning i
Flemingsberg. Stärkt tillgång till kompetensförsörjning och en breddning
av näringslivet med större inslag av
kunskapsintensivt näringsliv och kontor kan bidra till höjd utbildningsnivå
i den regionala stadskärnan och
därmed ökade inkomstnivåer och
köpkraft.

Södertälje
Södertälje är nationellt framstående
inom tillverknings- och exportindustri och har stor inpendling från
Stockholm-Mälardalen.
Södertälje har en allt starkare roll i
det framväxande forsknings- och
företagsklustret inom Life science i
Stockholm-Mälardalen. Denna roll
kommer att stärkas ytterligare av
investeringarna i Södertälje Science
Park och AstraZenecas kvalificerade
tillverkningsanläggning. Utvecklingen av klustret påverkas i hög grad
av tillgängligheten till den regionala
stadskärnan. Härvid finns stora
synergier med nytt resecentrum och
Ostlänken och tänkbara framtida trafikupplägg, som den möjliggör. Vidare
är goda kopplingar mellan strategiska
målpunkter, som Södertälje Science
park och Astra-Zeneca, och transportnoder viktigt att tillgodose.
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Täby centrum-Arninge
Täby centrum-Arninge är idag kanske
främst känt som attraktiv bostadsort
och för sitt stora handelsutbud. Täby
centrum-Arninge har genom Roslagsbanan god tillgänglighet till det akademitäta området kring KTH, Stockholms universitet och Karolinska.
Investeringarna i Roslagsbanan ger
synergier med förtätningsprojekten i
Täby centrum-Arninge med bl.a. forskar-, studentbostäder, genom förstärkt koppling till de högre utbildningsinstanserna med synergier för
såväl bostadsinvesteringar som
utveckling av näringslivet. Täby

centrum-Arninge kan härigenom
spela en än viktigare roll när det gäller
att förse Stockholmsregionen med
student- och forskarbostäder. På sikt
kommer Täbys lägeskvaliteter att stärkas betydligt i och med Roslagsbanans förlängning in mot Odenplan och
Stockholm C. En förlängning av Roslagsbanan mot Arlanda skulle stärka
kärnan ytterligare och förbättra Täbys
internationella tillgänglighet betydligt, vilket i sin tur skulle stärka attraktiviteten för företagsetableringar
ytterligare.
Täby centrum-Arninge har även
genom hög utbildningsnivå (bl.a.

inom teknik), många småföretag inom
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och geografisk närhet till
Kista förutsättningar för utveckling
av kunskapsintensivt näringsliv.
Tvärkommunikationerna mellan IKTklustrets olika tyngdpunkter och
mellan bostäder och arbetsplatser i
regionens nordöstra respektive nordvästra delarna är dock en begränsande faktor för IKT-sektorns utveckling. Utvecklad kollektivtrafik och
förbindelser i tvärled, som kopplar
ihop med Kista-Sollentuna-Häggvik
är därför angeläget.
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