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Förord

Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig och behöver bli mer flerkärnig.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms regionen, RUFS 2010,
pekar ut åtta yttre regionala stadskärnor, utöver den centrala regionkärnan.
De yttre kärnorna är Arlanda–Märsta, Barkarby–Jakobsberg, Kista–
Sollentuna–Häggvik, Täby centrum–Arninge, Kungens kurva–Skärholmen,
Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.
Syftet är att undvika utspridning av verksamheter och bostäder. En flerkärnig regionstruktur är resurseffektiv och främjar regionens utveckling i
många avseenden.
Befolkningen i regionen har ökat med 270 000 sen år 2000. Till 2030 förväntas befolkningen i Stockholms län öka ytterligare med drygt 500 000 till
2,6 miljoner – en ökning med 30 procent. En stor del av denna ökning bör
ske i de yttre regionala stadskärnorna. Även lokalisering av nya ytsnåla och
kunskapsintensiva verksamheter bör ske i de regionala stadskärnorna.
Utvecklingen av en regional stadskärna är en uppgift som är mycket långsiktig och som sträcker sig över flera mandatperioder. Kommunerna har ett
stort ansvar för utvecklingen, men det finns även andra aktörer som har del i
ansvaret.
Syftet med denna rapport är att följa upp utvecklingen i de yttre regionala
stadskärnorna. Rapporten redovisar bl.a. utvecklingen av befolkning och
sysselsättning i kärnorna samt hur utvecklingsarbetet bedrivs i de regionala
stadskärnorna.
Oktober 2012
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Sammanfattning och slutsatser

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, bygger vidare
på strategin att regionen ska utveckla en flerkärnig struktur med yttre regionala
stadskärnor som komplement till den centrala regionkärnan. Planen pekar ut åtta
yttre regionala stadskärnor:
•

Arlanda–Märsta

•

Barkarby–Jakobsberg

•

Kista–Sollentuna–Häggvik

•

Täby centrum–Arninge

•

Kungens kurva–Skärholmen

•

Flemingsberg

•

Haninge centrum

•

Södertälje

Tanken är att de ska bli attraktiva komplement till den centrala regionkärnan och att
de ska motverka utspridning av bostäder och arbetsplatser. De yttre kärnorna ska
kunna balansera den snabba tillväxten i centrum på ett sätt som är hållbart på lång
sikt. Inriktningen mot en flerkärnig region beslutades redan i samband med den
förra utvecklingsplanen, RUFS 2001. TMR har följt upp utvecklingen i de regionala
stadskärnorna sedan dess.
Under åren 2000–2011 ökade befolkningen i den centrala regionkärnan med 19
procent, medan befolkningstillväxten i de yttre regionala stadskärnorna var drygt
10 procent i genomsnitt. I övriga länet ökade befolkningen med 15 procent. Antalet
sysselsatta i den centrala regionkärnan ökade med drygt 13 procent under perioden
2000–2010 och i de yttre regionala stadskärnorna med cirka 10 procent.
Stockholmsregionen präglas av ett alltmer kunskapsintensivt och specialiserat
näringsliv, vilket avspeglas i sysselsättningens fördelning på olika branscher.
Andelen sysselsatta inom tjänster samt utbildning och forskning ökade mest under
2000-talet i länet, samtidigt som andelen sysselsatta inomtillverkning minskade. I
de regionala stadskärnorna är tjänster, tillverkning samt vård och omsorg de största
branscherna.
En hög utbildningsnivå är en viktig förutsättning för regionens ekonomiska
tillväxt. Åren 2000–2010 ökade andelen högutbildade i länet och i de regionala
stadskärnorna kraftigt. Andelen högutbildad dagbefolkning i de yttre regionala stadskärnorna var 31 procent år 2010, och för nattbefolkningen var motsvarande siffra 20
procent. Det innebär att de som arbetar i de yttre regionala stadskärnorna har högre
utbildningsnivå än de som bor där.

Strategier och samverkan
Att utveckla en regional stadskärna är en mycket långsiktig uppgift som sträcker sig
över många mandatperioder. Kommunerna har ett stort ansvar tillsammans med andra aktörer. För fem av de regionala stadskärnorna finns visioner eller målbilder för
den regionala stadskärnan, och flera har även en särskild utvecklings- eller genom
förandeorganisation för kärnans olika aktörer.
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I några kärnkommuner behandlas strategiska frågor för stadskärnans utveckling i
arbetet med kommunens översiktsplan. Då kopplas ofta genomförandet främst till
den ordinarie linjeorganisationen och verksamhetsplaneringen.
Alla regionala stadskärnor berörs av samarbeten över kommun- eller länsgränserna. En del gäller frågor som har med den regionala stadskärnans samspel med sitt
omland, i första hand transportinfrastruktur, bostadsmarknad och näringsliv. Bland
dessa samarbeten finns det länsövergripande ABCU-samarbetet och Arlandakommunerna, 4S + J, samarbetet i Stockholm Nordost, Södertörnssamarbetet och det
storregionala samarbetet i östra Mellansverige.
För hälften av de regionala stadskärnorna har kommunerna lagt fast strategier
för sin näringslivsutveckling. De går ut på att behålla och attrahera företag, särskilt
inom kunskapsintensiva branscher eller med specialiserad inriktning. För resten av
kärnorna pågår arbete med näringslivsstrategier eller motsvarande. Kommunernas
ambition är att locka verksamheter som kompletterar de egna branscherna och även
få en blandning av branscher och olika funktioner som den regionala stadskärnan bör
ha. Hittills har strategierna kompletterat varandra på ett positivt sätt när det gäller
näringslivsinriktning.
Flera kärnkommuner vill höja utbildningsnivå hos dem som bor och arbetar
i den regionala stadskärnan. Ambitionerna är att utveckla utbildningsutbudet,
oftast i form av högskola eller yrkeshögskola. I fråga om högskoleverksamhet söker
många kärnkommuner akademiska samarbetspartner utanför Stockholms län, för
att utveckla utbudet i kärnan. I flera kärnor 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.
Det råder en stor brist på studentbostäder i Stockholmsregionen. I flera av de
regionala stadskärnorna finns det därför planer på att bygga studentbostäder.
Triple Helix är en form av samverkan mellan akademi och offentlig och privat sektor för att åstadkomma en dynamisk utveckling för sysselsättning, företag och högre
utbildning. Sådan samverkan finns i Flemingsberg och Kista–Sollentuna–Häggvik.
I båda kärnorna drivs samverkan mellan kommuner, akademi och företag av stiftelser. I båda finns även en inkubatorverksamhet som ska hjälpa studenter och andra
som vill starta företag att komma igång. Ett annat koncept är vetenskapsparker
– science parks – eller utvecklingsparker, där ”idéer blir verkstad”. Etablering av
sådana har diskuterats eller diskuteras för flera kärnor.
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En flerkärnig och attraktiv Stockholmsregion
Alla regionala stadskärnor ligger i transportsystemets större knutpunkter, vid radiella
vägar och spår och tvärgående förbindelser i länet. Det är dock nödvändigt med bättre
tvärförbindelser för att stadskärnorna ska få en högre tillgänglighet, kunna komplettera varandra och utvecklas. För att nå dit anser de flesta kommuner i länet att det
behövs mer resurser för investeringar och andra satsningar på transportinfrastruktur
och trafikering, särskilt i fråga om kollektivtrafik.
Satsningar på transportinfrastruktur bör samplaneras med stadsbebyggelsen,
särskilt när det gäller spårtrafiken. En utmaning för flera kärnor är att skapa en sammanhållen och attraktiv stadsmiljö, samtidigt som de behöver gemensamma principer måste hittas för att brygga över de mest påtagliga barriärerna av vägar och spår.
För att kunna fungera som ett reellt alternativ till den centrala regionkärnan måste
en yttre regional stadskärna vara attraktiv för boende, företag och besökare. De
flesta kärnkommunerna vill få en stadskänsla 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. Flera kärnkommuner anser att ett brett och
tillgängligt utbud av nöjen, kultur och handel ökar attraktionskraften.
Flera kärnkommuner har börjat arbetet med att utveckla och stärka sin egna unika
profil. I några ser man den regionala stadskärnan som ett varumärke som ska tydliggöras och marknadsföras. Det handlar exempelvis om att stärka kärnans attraktivitet
och att tydliggöra dess värden och den roll den spelar i förhållande till omlandet och
regionen i stort. Dessutom profilerar man sig på olika målgruppers specifika behov,
till exempel dagens och morgondagens kommuninvånare, besökare och näringsliv.
Kommunikationsinsatser behövs och ett inslag i arbetet kan gälla identitet och frågor
som rör kärnans innehåll. Syftet kan exempelvis vara att göra kommunmedborgarna
stolta över sin regionala stadskärna och därigenom stärka sammanhållningen.

Utmaningar och uppföljning
Att utveckla Stockholmsregionens flerkärnighet och de yttre regionala stadskärnorna
är ett långsiktigt åtagande med sikte på år 2030 och 2050. Uppföljningen visar att befolkningen och sysselsättningen i de yttre regionala stadskärnorna har ökat i mindre
grad än i den centrala regionkärnan och länet i övrigt i början av 2000-talet. Kommuner och regionala aktörer står också inför flera utmaningar i utvecklingsarbetet. Ofta
gäller det att
•

utveckla näringslivet och attrahera nya företag och verksamheter till de regionala
stadskärnorna så att regionens enkärniga karaktär minskar

•

skapa ett mer varierat boende med en blandning av olika upplåtelseformer

•

locka befolkning, besökare och näringsliv så att tillväxten bidrar till en tät och
flerkärnig region samtidigt som utglesningen motverkas

•

Öka attraktiviteten för befolkning, besökare och näringsliv i de yttre regionala
stadskärnorna, så att deras tillväxttakt bidrar till en tät och flerkärnig region ökar
samtidigt som utspridningen minskar
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•

göra de regionala stadskärnorna mer urbana och även mer attraktiva, särskilt för
ungdomar, akademi och det kunskapsintensiva näringslivet

•

skapa och konkretisera gemensamma målbilder för de regionala stadskärnorna
och handlingsprogram för att genomföra dessa, där de olika delarna är översiktligt sammanfogade i tid och rum

•

landstinget och länsstyrelsen deltar aktivt genom sina olika verksamhetsområden

•

att berörda regionala aktörer ser nyttan av en flerkärnig region och deltar i målformulering, program och genomförande – fastighetsägare, byggare, näringsliv
och kommuner

•

öka kollektivtrafikutnyttjandet och främja cykelanvändningen genom att förtäta
kärnan, blanda funktioner och öka det regionala serviceutbudet i kärnans regionala bytespunkter

•

knyta samman och integrera den regionala stadskärnans olika delar, bland annat
genom bättre inre tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter och
genom att överbrygga barriärer och skyddszoner

•

förbättra kunskaperna om drivkrafter och attraktivitet för bosättning och näringslivsetablering i de yttre regionala stadskärnorna, respektive utanför dem inom
länet i övrigt.

För att stödja kommunerna behöver även länets regionala aktörer kraftsamla, och
därför har TMR tagit fram ett förslag till ”Handlingsprogram Regionala stadskärnor”.
Programmet remissbehandlas under hösten 2012.
I förslaget till handlingsprogram betonas behovet av ökad regional aktivitet,
och särskilt det ansvar som Stockholms läns landsting och länsstyrelsen har för att
stimulera utvecklingen och bidra till kommunernas arbete med de stadskärnorna och
regionens flerkärnighet.
Tillväxt, miljö och regionplanering kommer även i fortsättningen följa upp åtagandet i RUFS 2010 om en flerkärnig Stockholmsregion och utvecklingen av regionala
stadskärnor.
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Utgångspunkter i RUFS 2010

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, bygger vidare
på strategin att regionen ska utveckla en flerkärnig struktur med yttre regionala
stadskärnor som komplement till den centrala regionkärnan. I den förra utvecklingsplanen, RUFS 2001, fanns följande yttre regionala stadskärnor:
•

Barkarby–Jakobsberg

•

Kista–Sollentuna–Häggvik

•

Täby centrum–Arninge

•

Kungens kurva–Skärholmen

•

Flemingsberg

•

Haninge centrum

•

Södertälje.

I RUFS 2010 finns också en åttonde kärna:
•

Arlanda–Märsta.

Den flerkärniga strukturen har fått stort stöd från kommunerna och regionala aktörer.
De yttre regionala stadskärnorna har goda lägen och är valda tack vare att de har
eller kan få hög tillgänglighet i länet. De fungerar som knutpunkter i transportsystemet, där radiella vägar och spår möter tvärförbindelser. Tanken är att kärnorna ska
kunna nås av många och med flera olika transportmedel. De yttre regionala stadskärnorna ingår även i ett övergripande stadsnätverk i östra Mellansverige och har god
storregional tillgänglighet genom regionaltågstrafiken.
Motivet för att utveckla dessa yttre regionala stadskärnor är att de ska bli attraktiva komplement till den centrala regionkärnan. De ska motverka utspridning av
bostäder och verksamheter och balansera den snabba tillväxten i den centrala regionkärnan på ett hållbart sätt. De yttre regionala stadskärnorna ska också kunna erbjuda
goda näringslivsbetingelser och en god livsmiljö.

Figur 1. Regionala stadskärnor enligt RUFS 2010

Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen 13

Utvecklingen i länet och i
de regionala stadskärnorna
Befolkning
Enligt RUFS 2010 är det viktigt att befolkningsunderlaget i de regionala stadskärnorna och deras omland blir tillräckligt stort. Den centrala regionkärnan är störst, och
befolkningen och antalet sysselsatta är omkring 30 gånger större än genomsnittet för
de yttre regionala stadskärnorna. Sett till arealen är centrala regionkärnan cirka sju
gånger större än de yttre kärnorna tillsammans.
Stockholms län växer. Mellan 2000 och 2011 ökade befolkningen i länet med
nästan 270 000, vilket motsvarar 15 procent. I den centrala regionkärnan ökade befolkningen med 19 procent och i de yttre regionala stadskärnorna ökade befolkningen
med 13 procent.
Till 2030 förväntas befolkningen i Stockholms län öka med drygt 500 000 till 2,6
miljoner – en ökning med 30 procent. En stor del av denna ökning förväntas gälla de
yttre regionala stadskärnorna.
Diagram 1 visar befolkningen i kärnorna år 2011. I den centrala regionkärnan bor
23 procent av länets befolkning och i de yttre regionala stadskärnorna bor drygt 6
procent av länets befolkning.
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Diagram 1. Folkmängd i kärnorna.

Diagram 2 visar den procentuella förändringen från år 2000 till 2011. Den största
procentuella förändringen har skett i Flemingsberg som ökade sin befolkning med 22
procent.
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Diagram 2. Befolkningsförändringar 2000-2010 (procent).

Diagrammen 3, 4 och 5 visar befolkningspyramider för hela Sverige, Stockholms län
och de yttre regionala stadskärnorna. De regionala stadskärnorna har en mycket ung
befolkning och en stor andel i åldern 20–30 år. Det finns också en stor andel utlandsfödda i de yttre regionala stadskärnorna.
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Sysselsättning
Antalet sysselsatta i Stockholms län ökade med 117 000 mellan 2000 och 2010. Det
innebär en ökning med 12 procent. I den centrala regionkärnan ökade sysselsättningen med 13 procent och i de yttre regionala stadskärnorna med endast 10 procent,
Det betyder att sysselsättningsutvecklingen under denna period befästa Stockholmsregionens enkärniga karaktär med en koncentration till den centrala regionkärnan
och en utspridning av verksamheter i regionen. Nästan hälften av ökningen i de yttre
regionala stadskärnorna skedde i Kista – Häggvik – Sollentuna, där antalet sysselsatta ökade med 23 procent.
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Utbildning

För att de regionala stadskärnorna ska växa måste de ha ett humankapital i form av
människor med hög utbildningsnivå som bor och arbetar där. Det finns ett tydligt
samband mellan andelen högutbildade och en regions ekonomiska tillväxt.

Högutbildade i nattbefolkningen
Under perioden 2000 till 2010 ökade utbildningsnivån hos befolkningen i Stockholms län. År 2000 hade 21 procent högskoleutbildning och år 2010 var 28 procent
av befolkningen högskoleutbildad. Högst andel högutbildade finns bland de boende
i den centrala regionkärnan. I samtliga yttre regionala stadskärnor är utbildnings
nivån lägre än länsgenomsnittet, andelen högutbildade är 20 procent jämfört med 28
procent i hela länet.
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Diagram 8. Andel högutbildad nattbefolkning (procent).

Utbildningsnivån hos dagbefolkningen
Under perioden 2000 till 2010 ökade andelen högutbildade av de förvärvsarbetande i
länet, från 23 procent till 31 procent. Högst utbildningsnivå av de förvärvsarbetande i
alla kärnor har de som arbetar i Flemingsberg, där är 53 procent högutbildade.
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Diagram 9. Andel högutbildad dagbefolkning (procent).

I alla yttre regionala stadskärnor är utbildningsnivån hos de förvärvsarbetande högre
än i befolkningen, utom i Täby Centrum – Arninge.
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Diagram 10. Jämförelse högutbildad dagbefolkning (procent).
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Utvecklingsarbetet i kommunerna

Att utveckla en regional stadskärna är en uppgift som är mycket långsiktig och som
sträcker sig över flera mandatperioder. Kommunerna har ett stort ansvar för utvecklingen i de regionala stadskärnorna, men det finns även andra aktörer som har del
i ansvaret. Det är därför naturligt och önskvärt att de närmast berörda aktörerna
formulerar och arbetar utifrån gemensamma målbilder och program för arbetet.
Tabell 1. Aktuella planer och programbeslut för utveckling av de regionala stadskärnorna,
näringslivsstudier är det enda sektorsmaterial som tas med i listan. Under rubriken
Handlingsplan, uppföljning, underlag ingår i några fall även beslut på tjänstemannanivå

Regional stadskärna och
involverade kommuner

Vision, utvecklingsprogram

Arlanda–Märsta

Arlanda Forum 2009

Sigtuna kommun

FÖP Arlanda 2006

Handlingsplan, uppföljning,
underlag

Underlag handlingsprogram
och fortsatt utvecklingsarbete
2011

Arlandakommunerna:
Knivsta, Sigtuna, Upplands
Väsby, Vallentuna
Barkarby–Jakobsberg

Vision Jakobsberg 2010

Järfälla kommun

FÖP Barkarby 2006
Vision Järfälla 2004

Kista–Sollentuna–Häggvik

Vision 1999

Stockholm–Sollentuna–
Sundbyberg (–Järfälla)

Framtidsbild 2000

Stockholms stad

Vision & strategi Kista Science
City 2010–2020

Analys utvecklingsmöjligheter
2010
Genomförandestrategi
Barkarby 2007

Trendrapport 2010, 2011

Promenadstaden 2010
Vision Stockholm 2007
Sollentuna kommun

Översiktsplan, utställning
2011

Sundbybergs kommun

Översiktsplan 2010

Täby centrum–Arninge

Handlingsplan 2012

Handlingsplan 2012

Täby kommun

Översiktsplan 2009

Näringslivets utveckling 2011

Nordostkommunerna:
Danderyd, Norrtälje,
Vallentuna, Vaxholm,
Österåker

Stockholm Nordost: En vision
för tillväxt 2010–2040, 2012

Kungens kurva–
Skärholmen

Vision 2009, 2010, 2011

Handlingsplan 2009

Vision 2008

GPF 2007, 2008, 2009, 2010

Huddinge och Stockholms
kommuner

Utvecklingsplan 2004

Kartläggning handel 2009

Huddinge kommun

FÖP Kungens kurva 2010

Stockholms stad

Promenadstaden 2010

Dialogplattform 2010

Vision Söderort 2010
Vision Stockholm 2007
Södertörnskommunerna:
Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem,
Södertälje, Tyresö

Utvecklingsprogram
Södertörn 2007

Utvecklingsprogram
Södertörn 2010
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Regional stadskärna och
involverade kommuner

Vision, utvecklingsprogram

Handlingsplan, uppföljning,
underlag

Flemingsberg

Flemingsberg Science 2011

Huddinge och Botkyrka
kommuner, SLL m.fl.

FÖP Flemingsberg 2009

Verksamhetsplan 20092011, inkl. Handlingsplan;
Handlingsplan 2007–2009;
GPF 2007

Södertörnskommunerna

Utvecklingsprogram
Södertörn 2007

Utvecklingsprogram
Södertörn 2010

Haninge centrum

Utvecklingsprogram 2011

Utvecklingsprogram 2011

Haninge kommun

Vision Haninge C 2009

Mätning av stadskvalitet
2010, 2011

Södertörnskommunerna

Utvecklingsprogram
Södertörn 2007

Utvecklingsprogram
Södertörn 2010

Södertälje

Översiktsplan. samråd 2011

Näringsrika Södertälje 2011

Södertälje kommun

Södertälje stadskärna 2009

Södertörnskommunerna

Utvecklingsprogram
Södertörn 2007

Utvecklingsprogram 2007

Utvecklingsprogram
Södertörn 2010

För fem av de regionala stadskärnorna finns visioner eller målbilder som är framtagna och beslutade i en bred process, se förteckning nedan. Detta är ett sätt att involvera
de viktigaste aktörerna, och det gäller särskilt för de kärnor som fysiskt ligger inom
flera kommuner. Beslutsdokumenten kan kallas för en vision, ett utvecklingsprogram
eller en handlingsplan, men ofta framgår även de huvuduppgifter eller fokusområden
som aktörerna har bedömt vara nödvändiga för att kärnan ska utvecklas i önskad riktning. I flera fall har en särskild utvecklings- eller genomförandeorganisation inrättats
för kärnan. Om kärnan ligger inom en enda kommun kopplas genomförandet ofta till
den ordinarie linjeorganisationen och verksamhetsplaneringen.
För de övriga tre kärnorna – Sigtuna, Järfälla och Södertälje – behandlas strategiska frågor för den regionala stadskärnans utveckling i det pågående arbetet med
kommunernas översiktsplaner.
För de flesta regionala stadskärnorna finns ett särskilt kunskapsmaterial om kärnans förutsättningar för utveckling och tillväxt som underlag för programarbete och
planering. I flera fall har detta skett genom samfinansiering mellan kommunen eller
kommunerna och TMR.
För två kärnor, Kista–Sollentuna–Häggvik och Flemingsberg, har särskilda
stiftelser bildats för att främja kommunernas samarbete med näringslivet, akademin
och övriga offentliga organ. Stiftelserna ska se till att alla åtgärder genomförs inom
ramen för en eller flera beslutade huvuduppgifter och fokusområden. I fallet Kista–
Sollentuna–Häggvik finns dessutom två dotterbolag för att förverkliga kommunernas
vision och nå verksamhetens mål.
Utvecklingsarbetet har således kommit väl igång för alla regionala stadskärnor
i regionen. Arbetsinriktningen är olika och präglas i hög grad av förutsättningarna
i respektive regional stadskärna med omland och preferenserna hos medverkande
aktörer.
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Samverkan

Utgångspunkter i RUFS 2010
Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att stimulera
utvecklingen av stadskärnor och behöver samverka med andra
aktörer. För att skapa en samsyn om utvecklingen kan det vara av
stort värde att ta fram ett särskilt utvecklingsprogram för en regional stadskärna.
En tydlig organisation kan underlätta det ofta komplicerade
genomförandet. I en del fall kan det vara en fördel om en särskild
huvudman ansvarar för att utveckla centrumområdet i stadskärnan. Huvudmannen samverkar då med kommunen och de fastighetsägare och verksamheter som finns i den regionala stadskärnan.
Arbetet sker ofta i partnerskap med privata aktörer och i samverkan med regionala och statliga organ.
En tydlig organisation ger också goda förutsättningar för att
marknadsföra kärnan.
De insatser som planeras för att stimulera utvecklingen av de
yttre stadskärnorna ska samordnas med exempelvis investeringsplaner för transportinfrastruktur, olika näringslivs- och innovationspolitiska initiativ samt högskole- och forskningspolitiska
insatser.

Flera olika intressenter behöver samverka i sakfrågor och över tid för att en kärna ska
utvecklas enligt intentionerna i RUFS 2010. Kretsen av aktörer inbegriper även den
privata sektorn med mark- och fastighetsägare och företag. Det finns många olika
intressen som måste hanteras så att de inte komplicerar genomförandet.
Kärnkommunerna bedömer att andra kommuner är viktigast som samverkanspartner när det gäller att utveckla de regionala stadskärnorna. Det finns flera exempel på mellankommunal samverkan som pågår i en regiondel eller storregionalt.

Stråkplanering och delregional samverkan sätter
kärnan i större sammanhang
Ett komplement till det flerkärniga perspektivet perspektivet på Stockholmsregionen
är det stråktänkande utifrån de dominerande transportlederna, som börjat utvecklas
i samarbetet mellan kommunerna. Det innebär också att kommunerna förtydligar sin
delregionala roll utifrån ett större omland. Analyser visar att planering och utveckling
i stråk underlättar för regional utveckling och tillväxt. Inom ett stråk eller en regiondel ses en eller flera regionala stadskärnor i samspel med sitt omland. Stråkperspektivet kan röra både delar av och hela regionen eller länsövegripande beroende på om
det gäller bostäder, arbetsmarknad, utbildning eller andra funktioner.
Alla de regionala stadskärnorna har någon form av stråkplanering eller del
regionalt samarbete. Fyra kommuner i regionens norra del deltar tillsammans med
Swedavia i den samarbetsgrupp som kallar sig Arlandakommunerna. I norr verkar
även flera andra samarbetsgrupper, främst kring stråkplanering. Sex kommuner
samarbetar i Stockholm Nordost och åtta kommuner samverkar på Södertörn.
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Arlandakommunerna
Sigtuna och de tre grannkommunerna Vallentuna, Upplands Väsby och Knivsta har
sedan några år tillbaka samverkat kring näringsliv, bostadsmarknad och infrastruktur. Kommunerna står nu tillsammans med TMR bland annat bakom ett gemensamt
kunskapsunderlag för att utveckla den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta.

ABC-samarbetet
I drygt tio års tid har kommuner, regionala organ och trafikhuvudmän i stråket Stockholm–Uppsala samverkat. Utgångspunkt har varit den gemensamma arbetsmarknaden över länsgränsen mellan Stockholm (AB) och Uppsala (C) län. Deltagarna har
haft ett kontinuerligt utbyte som skapat samsyn om bland annat stråkets utveckling
och behovet av ökad tillgänglighet i och kring stråket. Den övergripande handlingsinriktningen har gällt att förbättra trafiken och förbättra förutsättningarna att bo och
arbeta i stråket. Även Arlanda har varit i fokus som flygnav och arbetsområde. Ett
handlingsprogram togs fram år 2003 och arbetsinriktningen förtydligades år 2007.
Samarbetet har haft några års uppehåll eftersom flera av aktörerna har deltagit i
de så kallade SATSA-projekten, men planen är att återuppta ABC-samarbetet under
hösten 2012. Utbytet ska då även omfatta de två regionala stadskärnorna i stråket,
Arlanda–Märsta och Kista–Sollentuna–Häggvik.

Stockholm Nordost
Det finns ett samarbete mellan sex kommuner i Stockholm Nordost, Täby, Danderyd,
Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Österåker, och det visar att utvecklingen av en
regional stadskärna är en angelägenhet för hela nordostsektorn. Flera års gemensamma arbete har lett till ett värdefullt delregionalt tänkande kring den regionala
stadskärnan. Utvecklingen av infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur kan då
samspela och matchas på ett sätt som gynnar både Täby kommun och de övriga
kommunerna i nordostsektorn. Även relationerna till de närmast liggande regionala
stadskärnorna Kista–Sollentuna–Häggvik och Arlanda–Märsta kan behandlas i ett
regionalt perspektiv.
Täby kommun har nyligen lagt fast en handlingsplan för den regionala stads
kärnan Täby centrum–Arninge. De övriga fem nordostkommunerna har genom
Stockholm Nordost också varit med i processen och parallellt reviderat den gemensamma visionen. Framöver planerar de att samverka enligt ett gemensamt näringslivsprogram.
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Tabell 2. Aktuell samverkan och planering mellan länets kommuner i ett rumsligt stråk- och
omlandsperspektiv

Samverkan och planering i
regionala stråk

Vision, utvecklingsprogram

Arlandakommunerna

Samarbetsfrågor
Kollektivtrafik (SATSA),
bostadsmarknad, kompetensförsörjning, regional
stadskärna, internationella
transporter (SATSA II)

Sigtuna, Vallentuna,
Upplands Väsby, Knivsta
Swedavia
ABCU-samarbetet
Järfälla, Upplands-Bro

Dubbelspårsutbyggnad
Mälarbanan

Övriga kommuner och regionala organ i ABCU-stråket

-”-

SL och TMR

-”-

4S + J

Fysisk planering kring
Järvafältet

Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Järfälla,
TMR
Stockholm Nordost

Vision Nordost 2010–2040,

Täby, Danderyd, Vallentuna,
Österåker, Vaxholm, Norrtälje

2012

Södertörnskommunerna

Utvecklingsprogram
Södertörn 2007 och 2010

Infrastruktur

Utvecklingsprogram för
Södertörn – en förstudie 2000

Fyra regionala stadskärnor

Målbild 2050

Stadsstruktur utifrån
spårtrafik

Haninge, Huddinge, Bot
kyrka, Södertälje, Tyresö,
Nynäshamn, Salem, Nykvarn
Östra Mellansverige
Sju län: Stockholm, Uppsala,
Sörmland, Västmanland,
Örebro, Västmanland,
Östergötland

Näringslivsutveckling,
transport-infrastruktur,
bostadsmarknad, regional
stadskärna
Näringsliv och högskola

Storregionala samband
Framskrivningar befolkning
m.m.

Av tabellen framgår även ABCU-samarbetet som är ett samarbete mellan kommuner
och regionala aktörer över länsgränserna i Stockholm (AB), Uppsala (C) och Västmanlands (U) län. 4S + J är ett samarbete på tjänstemannanivå mellan fyra kommuner som börjar på S – Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Stockholm – samt J som
betyder Järfälla kommun. Där deltar även TMR.

Södertörnssamarbetet
Samarbetet mellan de åtta kommunerna på Södertörn har bland annat en inriktning
mot att stärka de fyra regionala stadskärnorna i södra länsdelen och sambanden
mellan dem. Det finns ett gemensamt utvecklingsprogram som uppdaterades år
2010. Kommunernas mål för 2020 är att de regionala stadskärnorna på Södertörn
ska vara tillväxtmotorer med specifika särdrag, och kommunerna kan i olika avseenden hjälpa till och stötta varandra i arbetet med att utveckla dessa kärnor. Det
fortsatta samarbetet bör syfta till att stärka kärnornas olika profiler samt deras specifika förutsättningar och potential.
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Fokus i Södertörnssamarbetet ligger på att utveckla kollektivtrafiken till och mellan
de fyra regionala stadskärnorna samt på att skapa större tydlighet mellan dem. De har
tagit fram en lista på åtgärder för bättre tillgänglighet med kollektivtrafik och arbetet
har fördelats mellan kommunerna.

Samverkan med näringsliv, fastighetsägare och andra
intressenter
Förutom samverkan med andra kommuner och med regionala organ är det viktigt för
kommunerna att även samverkar med privata aktörer. Detta gäller särskilt de aktörer
som ska kunna svara för investeringar och andra utvecklingsinsatser i den regionala
stadskärnan.
Alla yttre kärnor har redan någon form av samverkan med befintliga företag
och fastighetsägare. Det handlar nästan uteslutande om insatser som har fokus på
näringslivsutveckling i kärnan. I ett par fall ingår även att utveckla stadsmiljön och
göra den mer attraktiv.
Mest formaliserat är samarbetet i stiftelsen Electrum i Kista–Sollentuna–
Häggvik. Stiftelsen verkar för strategier som ska säkerställa en fortsatt tillväxt i Kista
Science City och driver genom två dotterbolag frågor om högre utbildning inom
informations- och kommunikationsteknologi (IKT), global tillväxt och innovation. I
Electrum deltar större företag och fastighetsägare i Kista tillsammans med KTH och
Stockholms stad.
När det gäller Kungens kurva–Skärholmen tänker Huddinge och Stockholms
stad uppdatera sin gemensamma vision för den regionala stadskärnan. Detta ska ske
tillsammans med fastighetsägarföreningen för kärnan.
Även för Barkarby–Jakobsberg samarbetar kommunen med fastighetsägare om
övergripande frågor. Det gäller kommunens utveckling i stort, såsom Vision 2015 och
varumärket Järfälla. Även frågor som rör bebyggelsen i Barkarbystaden är aktuella
för samverkan med fastighetsägare och byggare.
I andra regionala stadskärnor finns en samverkan mellan kommuner och
fastighetsägare i form av projekt eller nätverk, exempelvis för Södertälje city och
Täby centrum. Ett annat exempel är Sigtuna, där kommunen sedan tidigare har
företagssamverkan kring Arlanda flygplats. Parterna har formulerat gemensamma
avsiktsförklaringar som en utgångspunkt för flygplatsens utveckling.
Uppföljningen visar att behovet av samverkan i utvecklingsarbetet för en
regional stadskärna är stort och omfattar många olika frågeställningar och aktörer.
Samverkan mellan de kommuner som närmast berörs av en regional stadskärna är
vanligast och utgår från det funktionella sammanhang över kommun- och länsgränser som kärnan ingår i.
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De regionala stadskärnorna som
lokaliseringsalternativ
Utgångspunkter i RUFS 2010
Ett delåtagande i RUFS är att ta fram en gemensam målsättning
och modell för näringspolitiken. Insatserna måste stödja utvecklingen av de regionala stadskärnorna och den pågående omvandlingen mot ett allt mer kunskaps- och tjänstebaserat näringsliv.
En del i detta är att säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte
mellan offentlig sektor och näringsliv.
De regionala stadskärnorna kan erbjuda bättre förutsättningar
för effektivitet genom närhet till kunder och samarbetsparter.
Stadskärnornas dynamiska miljö och kultur är en ekonomisk
tillgång och tillväxtfaktor, och bör därför utvecklas vidare.
De regionala stadskärnorna ska utvecklas till trygga och stadslika miljöer som är attraktiva för boende och verksamheter.
Handel, kultur och kvällsliv är förutsättningar för att stadskärnor utanför regioncentrum ska utvecklas och bli attraktiva.
Nya och omvandlade stadsområden bör planeras så att det finns
förutsättningar för en dynamisk handel med kvällsöppna restauranger, barer och nöjen. Markägare och kommunala representanter i de regionala stadskärnorna har då en viktig uppgift. Planeringsredskapen behöver användas för att skapa en dynamisk och
levande stad, med många kvällsöppna verksamheter. En varierad
detaljhandel och ett brett kulturutbud är lockande.

Branschstruktur
År 2009 fanns det drygt 1 miljon sysselsatta i Stockholms län, och av dessa arbetade
130 000 i de yttre regionala stadskärnorna. De tre största branscherna i länet är tjänster, handel, vård och omsorg samt utbildning och forskning. Tjänster samt utbildning
och forskning ökade mest under 2000-talet. Den enda bransch som minskade var
tillverkning.
Stockholmsregionen präglas av ett alltmer kunskapsintensivt och specialiserat
näringsliv samtidigt som traditionella näringar, såsom tillverkningsindustri, minskar. I Södertälje är dock tillverkning den största branschen. I Arlanda–Märsta är
transport dominerande och i de övriga är tjänster och handel störst.
Mer detaljerad statistik visar att branscherna i de yttre regionala stadskärnorna
kompletterar varandra.
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Mellan år 2000 och 2009 har andelen sysselsatta inom tillverkning minskat och
andelen sysselsatta inom forskning och utbildning ökat i Stockholms län.

Länet 2000
Övriga
branscher
Vård och
omsorg

Tillverkning

6

11

Transporter

13
Offentlig
förvaltning
Utbildning och
forskning

6

6

14

Handel

7

37
Tjänster

Länet 2009
Övriga
branscher
7

Vård och
omsorg

Tillverkning
Transporter

8
5

13
Offentlig
förvaltning

Utbildning och
forskning

14
6

10

37
Tjänster
Diagram 11. Branschstruktur, länet 2000 och 2009 (procent).
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Mellan åren 2000 och 2009 har andelen sysselsatta inom branscherna tillverkning
och transporter minskat i de yttre regionala stadskärnorna samtidigt har andelen
sysselsatta inom tjänster samt utbildning och forskning ökat.

8 kärnor 2000
Övriga
branscher

Vård och
omsorg

3

Tillverkning
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förvaltning
Utbildning och
forskning
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5
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8 kärnor 2009
Övriga
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Vård och
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4
12
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förvaltning
Utbildning och
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Tillverkning
22

6
8

8

22
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18
Handel

Diagram 12. Branschstruktur, 8 kärnor 2000 och 2009 (procent).
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Mål och strategier för näringslivet
Visionsarbete och näringslivsstrategier har visat sig vara viktiga för att attrahera
företag och utveckla näringslivet i de regionala stadskärnorna. Det finns goda exempel på kommuner som via sin näringslivsenhet arbetar aktivt och förebyggande med
företagen och det lokala näringslivet. De kan till exempel utveckla dialogen med dem,
sälja mark och underlätta nyetablering av företag.
För hälften av de regionala stadskärnorna har kommunen eller kommunerna lagt
fast någon form av näringslivsstrategi som går ut på att behålla och attrahera företag,
särskilt inom kunskapsintensiva branscher. I några fall är det dock inte tydligt om
det är den regionala stadskärnan eller kommunen i stort som avses i strategierna för
näringslivet. För den andra hälften av kärnorna arbetar kommunerna med näringslivsstrategier eller motsvarande.
Kommunerna håller alltså på att identifiera branscher som kan vara intressanta
för framtida utvidgning och etablering för respektive regional stadskärna. Samtidigt
behövs mer kunskap om förutsättningarna för de olika branscherna att etablera sig
i kärnan. Det är exempelvis viktigt att veta vad som är specifikt och aktuellt inför
framtiden inom en viss bransch eller ett branschsegment. Bland annat behöver kommunerna kunskap om vilken typ av fysisk miljö som olika företag efterfrågar utifrån
en kärnas specifika förutsättningar.
När fokus läggs på nyetablering av företag ställs särskilda krav på strategierna för
näringslivsutveckling. Arbetet måste fokusera mer på att marknadsföra, profilera
och paketera kvaliteter som är attraktiva för att attrahera nya företag till en regional
stadskärna. När det gäller befintliga företag är det i stället ofta dialogen mellan kommuner och företag som behöver utvecklas.

Attrahera nya och behålla befintliga branscher
De flesta kärnkommunerna förbereder sig för att locka företag som överväger att
etablera sig i den regionala stadskärnan. Kommunernas ambition är att locka verksamheter som kompletterar de egna branscherna och få en blandning av branscher
och olika funktioner.
Intentionerna i RUFS 2010 är att kontaktintensiva verksamheter med krav på
mycket god tillgänglighet och ett stort regionalt omland ska kunna lokaliseras till de
regionala stadskärnorna. Som exempel nämns datakonsulter, dataservice, läke
medelsindustri, banker, kreditinstitut, internationellt ledande kluster, företags
huvudkontor, intresseorganisationers ledningsfunktioner och statliga organ med hög
specialiseringsgrad eller ett stort regionalt upptagningsområde
De regionala stadskärnor som domineras av handel behöver enligt RUFS ett mer
varierat innehåll, till exempel fler bostäder som gör dem mer attraktiva.
Både aktuell utveckling och planerade utvecklingsinsatser för de regionala
stadskärnorna går mot ett allt mer kunskaps- och tjänstebaserat näringsliv. Sam
tidigt kompletterar de olika kärnorna varandra på ett bra sätt i fråga om näringslivets utveckling.
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Kunskapsintensitet och
specialisering
Utgångspunkter i RUFS 2010
De regionala stadskärnorna ska erbjuda goda förutsättningar för
innovativa verksamheter.
Både gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning bör lokaliseras utifrån arbetsmarknadens behov och de inomregionala förutsättningarna. I Stockholmsregionen finns det goda förutsättningar
för att erbjuda olika typer av yrkesutbildningar i de regionala
stadskärnorna. Här krävs samverkan mellan aktörer i regionen,
främst utbildningsanordnare och näringsliv, men även andra regionala aktörer, exempelvis de som har ansvar för den fysiska planeringen. Etablerandet av centrum för yrkesutbildning kan stärka ett
områdes profil och sådana centrum kan ge det lokala och regionala
näringslivet kraft att utvecklas.

Kärnkommunerna vill komplettera de egna branscherna och även bygga vidare på
den befintliga specialiseringen i respektive regional stadskärna. Samtidigt vill kommunerna medverka till ett mer kunskapsintensivt och eller specialiserat näringsliv, se
exempel i förteckningen nedan.
Tabell 3. Branschspecialisering år 2009 och exempel på branschinriktning som kommunerna
verkar för framöver

Befintlig bransch
specialisering

Exempel på önskad bransch
inriktning

Arlanda–Märsta

Transport, särskilt
lufttransport

Logistik, särskilt högre
förädlingsvärde; konferens
och hotell; dygnet runtbranscher; specialiserade
företagstjänster; branscher
där flygplatsnärhet avgör

Barkarby–Jakobsberg

Handel, särskilt parti- och
detaljhandel; elektronik,
instrument (särskilt preci
sionsinstrument samt
medicinska och optiska)

Utbildning, forskning;
kontor med stödtjänster;
företagstjänster; högteknologiska f öretag; handel, särskilt
volym- och dagligvaruhandel

Kista–Sollentuna–Häggvik

Tillverkning, särskilt teleprodukter, ITK-kluster;
finans/juridik/ekonomi och
handel

Kulturverksamhet som kan
ge synergieffekter med
befintligt näringsliv; kreativt
företagande

Täby centrum–Arninge

Handel, särskilt parti- och
detaljhandel

Mer diversifierat och expansivt; småföretagsutveckling

Kungens kurva–
Skärholmen

Handel, särskilt storskalig

Upplevelser; vardagsservice;
kontor; kultur; kunskaps
intensiva tjänsteföretag

Flemingsberg

Vård och omsorg, särskilt
hälso- och sjukvård och
sociala tjänster inom denna
bransch

Bioteknik och life science

30 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

Befintlig bransch
specialisering

Exempel på önskad bransch
inriktning

Haninge centrum

Handel, särskilt detaljhandel; utbildning, forskning;
bilförsäljning samt vård och
omsorg

Detaljhandel; logistikföretag;
medicinsk teknik; cleantech;
bygg; utbildning, forskning

Södertälje

Tillverkning, särskilt motoroch släpfordon; internationellt ledande; kluster inom
life science

Handel; bank-, finans-,
juridik-, IT- och företagstjänster; individinriktade tjänster;
dygnet runt-branscher

Mål och motiv för att höja utbildningsutbudet i kärnorna
Flera kärnkommuner uttrycker i sina visionsdokument och handlingsplaner en vilja
att höja utbildningsnivån hos både natt- och dagbefolkningen. För de flesta regionala
stadskärnorna finns även ambitioner att utveckla utbudet av utbildning. Oftast gäller
det högskola eller yrkeshögskola. Flera kommuner vill också utveckla sin roll i dialogen mellan näringsliv, akademi och övrigt utbildningsväsende. Ambitionen är ofta att
främja samarbetet mellan enheter med olika kompetenser och förutsättningar.
I flera kärnor finns redan en samverkan med olika gymnasieskolor. Avsikten är
oftast att profilera och stärka gymnasieutbildningar så att de matchar näringslivets
behov av kompetensförsörjning. Kommunen vill också behålla sina ungdomar och
inte minst få företag att etablera sig och stanna kvar i kommunen.
Några kommuner, till exempel Sigtuna med kärnan Arlanda–Märsta, arbetar för
att tidigt påverka och ge ungdomar en positiv bild av företagande och entreprenörskap. Ett annat exempel på kommunikation med studenter gäller Södertälje som
häromåret tog fram ett nytt varumärkesprogram för sitt campus. En egen logotyp och
en ny webbplats lanserades, och högskolan genomför olika rekryteringskampanjer.

Kontakter med högskolor utanför länet
I flera kärnor gör kommunen ansträngningar för att få filialer till högskolor och
universitet att etableras i området. Länets större högskolor – Stockholms universitet,
KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola – har redan filialer i fyra av de
regionala stadskärnorna: Flemingsberg, Haninge, Södertälje och Kista–Sollentuna–
Häggvik. Trenden är dock att dessa institutioner snarare drar sig tillbaka till huvudinstitutionen i regioncentrum i stället för att etablera nya enheter i de yttre regionala
stadskärnorna. I många fall söker sig kärnkommunerna därför till samarbetspartner
utanför Stockholms län för att utveckla utbildningsutbudet och högskoleverksam
heten i kärnan.
Ett exempel är Södertälje regionala stadskärna, där KTH och Mälardalens hög
skola finns etablerade sedan tidigare. Från hösten 2012 kommer även Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde att ha utbildningar och kurser i Södertälje. Detta sker i ett nära samarbete mellan näringslivet i
regionen, kommunen och övriga verksamheter inom den offentliga sektorn. Även
för Haninge, Täby centrum–Arninge och Barkarby–Järfälla etableras kontakter och
samarbete med högskolor utanför länet.
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Yrkeshögskolor
Flera regionala stadskärnor har sedan tidigare ett visst utbud av kvalificerad yrkesutbildning (KY). Exempelvis erbjuder Yrkeshögskola Södertälje utbildningar på
eftergymnasial nivå för tandsköterskor, trädgårdsmästare och arbetsledare inom
byggbranschen. För Arlanda– Märsta finns numera också en KY-utbildning inom
logistikområdet, i samverkan med näringslivet. För att kunna behålla utbildningen
har kommunen ansökt hos regeringen om att få anordna en tvåårig kvalificerad
yrkeshögskola i logistik. För Kungens kurva–Skärholmen finns planer på olika former av utbildning som är kopplade till handel. Detta skulle kunna öka rekryteringen
från närområdet.
Det finns flera skäl till att etablera högskoleverksamhet i kärnorna. Ett syfte är att
sänka trösklarna för studieovana att gå vidare till högre utbildningar. Ett annat är att
höja den lokala kompetensen och skapa en mer positiv bild av den regionala stadskärnan. På så sätt vill kärnorna bli attraktiva för företag och individer så att de väljer
att lokalisera sig till stadskärnan.

Stiftelser, vetenskapsparker och inkubatorer
Triple Helix är en form av samverkan mellan akademi samt offentlig och privat
sektor, och målet är att gynna sysselsättning, företag och högre utbildning på ett mer
aktivt sätt. Sådan samverkan finns i de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och
Kista–Sollentuna–Häggvik, och i båda fallen drivs samverkan med akademi och
företag av stiftelser. Resultatet för exempelvis Kista–Sollentuna–Häggvik är betydligt
fler studenter på utbildningarna inom informationsteknik på KTH och Stockholms
universitet.
Ett snarlikt koncept är vetenskapsparker – så kallade ”science parks” – eller
utvecklingsparker, där idéer blir ”verkstad”. En etablering av sådana har diskuterats
eller diskuteras för flera kärnor, bland annat för Haninge.
Både i Kista och i Flemingsberg finns inkubatorverksamheter som ska hjälpa
studenter och andra som vill starta företag att komma igång. I dessa fall gäller det
områdena IKT respektive medicinsk teknik. Även för Södertälje startade häromåret
ett ”drivhus” som en brygga mellan akademin och näringslivet. Finansiering sker
genom kommunen, Scania och Astra Zenica.

Samverkan i utbildningscentrum
Flera regionala stadskärnor etablerar centrum som spänner över flera utbildningsnivåer, och där samverkar kommunen med utbildningsinstitutioner och näringsliv.
I Södertälje finns exempelvis ett sådant centrum för organisationers förbättrings
arbete. Dessutom planeras ett mångfaldscentrum som en plattform för att skapa nya,
mångfaldsorienterade utbildningar. I Haninge finns utbildningscentrum för flera
olika inriktningar – det livslånga boendet, strömnings- och klimatteknik, ljus och
belysning samt äldreforskning.
Andra insatser för kompetensutveckling och specialisering är att skapa mötesplatser för kreativt företagande där forskning, skapande och lärande kan samverka. Det
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senaste exemplet finns i Kista Science Center. Där kommer den nya mötesplatsen att
inrymma Stockholms universitet, små och mellanstora IKT-bolag, caféer och restauranger samt det publika innovationscentret Digital Art Center.
I Södertälje finns sedan flera år en collegeverksamhet med olika inriktningar.
Järfälla kommun planerar också en collegeverksamhet som ska samla utbildningar
upp till universitetsnivå, kopplade till teknik och naturvetenskap. Ett projekt pågår,
tänkt som en utbildning för vuxna i bristyrken. Förslaget kommer att diskuteras
vidare med andra kommuner, företag och utbildningsanordnare, både inom och
utom Stockholmsregionen. Enligt Järfälla kommun kan universitets- eller hög
skolenivå bli aktuell i senare skeden. Även i Haninge finns planer på ett framtida
college inom olika utbildningssegment.

Studentbostäder
Det är en stor brist på studentbostäder i Stockholmsregionen. I de regionala stadskärnorna pågår därför diskussioner om att bygga studentbostäder, bland annat i
Barkarby–Järfälla, Täby centrum–Arninge och Södertälje. Andra har planer på
byggande, bland annat Kista–Sollentuna–Häggvik. I Haninge, Flemingsberg och
Södertälje finns redan studentbostäder att erbjuda och i Södertälje får studenterna
även bostadsgaranti.
För att möta en utveckling mot ett alltmer kunskapsintensivt och specialiserat
näringsliv satsar således flera kärnkommuner på framtidsinriktad utbildning i
nya former och konstellationer av samarbeten. Samverkan med lokala företag och
utbildningsanordnare i andra län är några innovativa exempel.
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Bättre tillgänglighet

Utgångspunkter i RUFS 2010
Den fysiska planeringen ska öka sammanhållningen i regionen
genom att utveckla en flerkärnig struktur och skapa fler förbindelser mellan nord och syd.
Goda vägförbindelser liksom bra kollektivtrafikförbindelser är
grundläggande faktorer för att näringslivet ska se stadskärnorna
som attraktiva alternativ för sina verksamheter. En stadskärna
bör därför vara tillgänglig genom järnvägsnätet, det regionala
vägnätet och tunnelbanan eller spårvägen. Stadskärnor som har en
station för regionaltåg blir ännu mer attraktiva jämfört med övriga
områden.
För att fler människor ska kunna nå de yttre stadskärnorna med
kollektivtrafik krävs nya tvärförbindelser som knyter kärnan till
övriga radiella spårsystem. Detta ger de yttre stadskärnorna ett
bättre läge jämfört med andra områden.
Möjligheten att via järnvägsnätet nå det omkringliggande området samt Arlanda kommer att bli betydelsefull för stadskärnornas
framtida rollfördelning.
Vid planering av regionala stadskärnor är det extra viktigt att
stadsutvecklingen runt stationer och andra knutpunktslägen får en
tät och tilltalande utformning.
I stadskärnorna behövs gång- och cykelförbindelser så att
människor väljer att ta sig fram genom att cykla och gå. De interna
kommunikationerna behöver förbättras för att hela området ska
kunna utnyttja tillgängligheten till resten av regionen.

Alla regionala stadskärnor ligger i transportsystemets större knutpunkter, vid radiella
vägar och spår och vid tvärgående förbindelser i länet. Tvärförbindelserna mellan
kärnorna måste dock bli bättre så att de regionala stadskärnorna kan samspela och
så att deras utbud blir mer tillgängligt och kan komplettera varandra. Tvärförbindelserna behövs således för de yttre regionala stadskärnornas tillväxt.
Kommunerna efterfrågar särskilt en regional kraftsamling i fråga om transportsystemet. De flesta kommuner i länet ser ett starkt behov av mer resurser för investeringar och andra satsningar på infrastruktur och trafik, särskilt kollektivtrafik.
Det finns ett stort behov av samplanering mellan transportinfrastruktur och stadsbebyggelse. Detta gäller särskilt spårtrafiken, där de regionala stadskärnornas höga
tillgänglighet ska värnas och utvecklas ytterligare. Marken omkring stationerna bör
enligt RUFS användas för stadsbebyggelse med mycket hög täthet. En utmaning för
flera regionala stadskärnor är att hantera behovet av utbyggd spårtrafik och samtidigt
skapa en sammanhållen och attraktiv stadskärna. Transportinfrastrukturen skapar i
många fall barriärer som måste överbryggas på ett sätt som är fördelaktigt för stadsmiljön.
Åtgärder för bättre tillgänglighet är i dagsläget den fråga som de flesta kärnkommunerna och deras grannar prioriterar högst. När det gäller transportsystemets utveckling – särskilt för kollektivtrafik –är efterfrågan på regional kraftsamling särskilt stor. Samtidigt finns ett stort behov av samverkan i planeringen mellan
transportinfrastruktur och stadsutveckling.
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Urbana värden

Utgångspunkter i RUFS 2010
Städer och stadskärnor bör planeras för att vara upplevelserika och
attraktiva stadsmiljöer för invånare, besökare och näringsliv.
De yttre stadskärnorna behöver få mer urban karaktär. Det
kan uppnås genom att tillföra stadskvaliteter såsom ett levande
fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och parker. De
regionala stadskärnorna ska kunna erbjuda ett mer specialiserat
utbud av samhällsservice än en stadsdel eller ett kommuncentrum.
Det kan innebära eftergymnasial utbildning, såsom yrkesutbildning kopplat till det lokala näringslivet, specialiserad vård och
omsorg, rättsväsende, kulturverksamheter eller handel som vänder
sig till befolkningen i hela regionen.
Bostäder bör byggas i stadskärnorna och närliggande områden
för att fler ska kunna bo där.
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och
grönområden – särskilt i de regionala stadskärnorna – ska bidra
till förnyelseförmåga, sociala kontakter och god hälsa. Många
olika slags verksamheter ska koncentreras till ett tätt område inom
stadskärnan där det är bekvämt att röra sig till fots. Den fysiska och
kulturella miljön bör utformas så att den blir stimulerande och rik
på upplevelser, med tillgängliga offentliga lokaler, gator, torg och
parker. Människor ska tryggt och bekvämt kunna nå många olika
målpunkter till fots. Den regionala ambitionen fram till år 2030
är att även de åtta yttre regionala stadskärnorna ska präglas av
promenadstadens kvaliteter.
Flera av de regionala stadskärnorna behöver förbättra den
fysiska miljön, avlägsna eller överbygga trafikbarriärer och tillföra
upplevelsevärden, mötesplatser och grönska. Tillgängligheten från
bostäder till parker och närliggande grönområden behöver bli
bättre, till exempel genom att integrera grönområdena i stadsstrukturen och förbinda dem genom gator och sammanhängande
stråk.
Ett rikare utbud av mötesplatser i de regionala stadskärnorna
kan också leda till kortare resor i regionen, vilket minskar transporternas miljö- och klimatpåverkan.

De flesta kommunerna i länet har anammat åtagandet om tätare bebyggelse och omsätter det i aktuella detaljplaner, utbyggnadsprojekt och översiktsplaner.
För de flesta kärnkommunerna är målet att bygga med högre stadskvalitet, med
en sammanhållen bebyggelse med kvartersstruktur, eller att komplettera den redan
byggda miljön. Syftet är att utnyttja marken mer effektivt i lägen med god tillgänglighet samt att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö i kärnan.
Detta är ett åtagande enligt RUFS 2010 som har hög prioritet i kärnkommunerna. De arbetar främst enligt olika program för att göra stadsmiljön mer attraktiv.
Ambitionerna för detta uttrycks samlat och mer övergripande i utvecklingsprogram
eller översiktsplaner, och flera kommuner konkretiserar dem i särskilda program för
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aktuella stadsutvecklingsprojekt. I några fall finns det mer specifika program för den
offentliga miljön och/eller för parkmiljöerna. Det kan exempelvis gälla att skapa eller
öppna upp gröna förbindelser ut mot större grönstråk eller att utforma hållplatslägen
samt korsningar och hörnhus i strategiska lägen så att de blir särskilt attraktiva.
För att en yttre regional stadskärna ska vara ett alternativ till den centrala regionkärnan måste den vara attraktiv för företag, boende och besökare. Då är det viktigt
med ett levande kvällsliv eftersom ett brett och tillgängligt utbud av nöjen, kultur och
handel har stor betydelse för storstadsregionernas unika attraktionskraft. Planeringsverktygen behöver användas för att skapa goda förutsättningar för en dynamisk
och levande stad, med många kvällsöppna verksamheter.
Många olika typer av stadskvaliteter behövs för att de regionala stadskärnorna
ska bli attraktiva för såväl besökare somföretag, sysselsatta och boende. De flesta
kärnkommunerna har stora ambitioner om detta och samverkar med privata
intressenter för att kunna genomföra dem.
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Profilering av kärnan

Utgångspunkter i RUFS 2010
De regionala stadskärnorna bör profilera sig, till exempel med
visuella symboler och landmärken såsom byggnader, anläggningar
eller konstverk.
Stockholmsregionen behöver fler landmärken som människor
kan identifiera, och kommunerna bör stödja nya landmärken i
form av byggnader eller konstverk som stärker både regionens och
ett områdes identitet. Genom att etablera flera olika typer av landmärken kan Stockholmsregionen skapa en mosaik som förstärker
de olika delarna och regionen som helhet. Regionens aktörer bör
gemensamt och på enskilda initiativ verka för landmärken som
betonar den flerkärniga strukturen, tätheten, öppenheten och
mångfalden. Sådana landmärken kan till exempel vara byggnader,
offentliga konstverk och minnesmärken, men också en upplevd
atmosfär, ljud och aktiviteter. Ett landmärke fungerar när det
upplevs som intressant, minnesvärt och speciellt för platsen eller
förknippas med platsens lokala identitet. Vad som är ett landmärke
är i viss mån en subjektiv uppfattning, men de flesta landmärken
upplevs som giltiga för alla eller många på en plats.
för att skapa landmärken bör man ta hänsyn till platsers historia.
I många fall finns redan landmärken som är viktiga för den lokala
identiteten, exempelvis IKEA i Kungens kurva.
En annan typ av landmärken har portalkaraktär och signalerar
att man har anlänt till ett område.

Flera kärnkommuner har påbörjat arbetet med att utveckla och stärka sin unika
profil. För några kärnor behandlas profilering och marknadsföring i utvecklingsprogrammet eller handlingsplanen. Det gäller exempelvis Flemingsberg, där två av
fem huvuduppgifter i utvecklingsprogrammet är att utveckla och stärka begreppet
Flemingsberg och stadsdelens attraktivitet.
För Täby centrum–Arninge satte de sex nordostkommunerna den regionala
stadskärnan på kartan redan år 2005 och formulerade då en vision för att gemensamt
marknadsföra kärnan utifrån de värden som finns i nordostsektorn. Enligt den nyss
antagna handlingsplanen för Täby centrum–Arninge ska Täby kommun stödja detta
arbete genom att tydliggöra kärnan. Kommunen ska ha en dialog med målgrupperna
medborgare, näringsliv och intresseorganisationer och även vara en del i kommunens varumärkesarbete.
För Haninge anser kommunen att begreppet identitet är centralt när det gäller att
utveckla en regional stadskärna. Det gäller att göra människor stolta över platsen och
stärka sammanhållningen inom den.
I dessa tre exempel är det den regionala stadskärnan som ska profileras och
marknadsföras, men för de övriga regionala stadskärnorna är det mindre tydligt
vad som ska profileras. Anledningen är att profilen bara gäller en del av kärnan eller
inbegriper ett större område än kärnan.
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En regional stadskärna har många målgrupper med vitt skilda behov, och därför finns
det olika sätt att formulera och utveckla kärnans profil och att kommunicera den
till målgrupperna. För Haninge regionala stadskärna riktas insatserna exempelvis
främst mot dagens och morgondagens kommuninvånare. För Täby centrum–Arninge
anges målgruppen vara medborgare, näringsliv och intresseorganisationer, där
frågor som rör stadens innehåll och liv ska vävas in i arbetet.
För att profileringen och kommunikationen ska bli framgångsrik krävs kunskap
om målgruppen och dess behov. Då blir det lättare att visa vilka kvaliteter och andra
egenskaper hos den regionala stadskärnan som svarar mot behoven och som ska
lyftas fram. Här ger Haninge kommun exempel på hur målgruppen kommuninvånare kan kartläggas. Genom intervjuer har kommunen fått veta invånarnas uppfattning
om den regionala stadskärnan.
Kommunerna har vitt olika sätt att profilera och marknadsföra sig. Flemingsberg
har tagit fram en egen layout och grafisk profil för den regionala stadskärnan, och
en egen hemsida med bland annat ett nyhetsbrev och en bildbank. Syftet har varit
att kommunicera Flemingsberg som en del av Stockholm. Nu ser man över detta
för att aktualisera arbetet med profilering och marknadsföring samt för att skapa
kontinuitet.
Visuella symboler och landmärken ska ge identitet åt de regionala stadskärnorna.
För Södertälje föreslås i samrådsförslaget till översiktsplan att entréerna till kärnan
ska förädlas genom att medverka till att märkesbyggnader förläggs där.
Hittills har de flesta kärnor allmänt formulerade profiler. Då blir det svårare att
se hur en viss kärna skiljer sig från de övriga regionala stadskärnorna och hur den
kompletterar regioncentrumet.
Intressant här är Södertörnskommunerna som uttalat vill skapa större skillnad
mellan de fyra regionala stadskärnorna i den södra länsdelen. Exempelvis pekar
Södertälje kommun på den regionala stadskärnans stora omland och vill gå vidare
för att profilera kärnan i flera avseenden – gentemot övriga städer i Sörmland och
Mälardalen samt gentemot övriga kärnor på Södertörn och den centrala region
kärnan Stockholm.
För några av de regionala stadskärnorna har arbetet med att särskilja och
tydliggöra dess profil startat. För flertalet kärnor är arbetet med profilering och
marknadsföring ännu relativt outvecklat och oprövat.
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Arlanda–Märsta
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Arlanda-Märsta var 11 400. Nedanstående bild visar
befolkningspyramiden för kärnan Arlanda-Märsta.
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Figur 4. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos både dag- och nattbefolkningen i Arlanda-Märsta är lägre än i
övriga länet.
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Branschdiagram
Antalet sysselsatta i kärnan Arlanda-Märsta var 2010 18 300. Nedanstående diagram
visar fördelningen på bransher år 2000 och år 2009.
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Figur 6. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Arlanda - Märsta
Datum: 2011-07-04
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Figur 10. Bebyggelseområden (källa:TMR:S bebyggelsetypologi).
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Kärnans struktur
Stadskärnan Arlanda–Märsta har bra storregional tillgänglighet i sitt läge inom
Sigtuna kommun, mellan Stockholm och Uppsala, tack vare pendeltågsstation och
motorväg. Stadskärnan består av flera delområden: Arlandastad, Arlanda flygplats
och delar av Märsta tätort. Dessa ligger skilda från historiska Sigtuna stad som stammar ända från 1000-talet. Märsta byggdes ut under 1960-talet och har förortskaraktär. Arlandastad ligger mellan Märsta och Arlanda flygplats och är en företagspark
från 1980-talet, med verksamheter och inslag av externhandel. I dag finns där cirka
350 företag med nära 4 000 anställda, bland annat inom hotell och externhandel.
Arlanda flygplats dominerar som arbetsplats och med arbetsområdet Arlandastad
finns här i dag närmare 20 000 arbetsplatser. Flygbuller begränsar möjligheterna till
en mer blandad och tät stadsbebyggelse i flygutrymmet kring Arlanda. I Märsta och
vid flygplatsen finns dock möjligheter att förtäta bebyggelsen och göra den mer stadsmässig. Verksamheter bör också kunna dra nytta av närheten till flygplatsen. Det
finns planer på att binda ihop Arlanda flygplats, Arlandastad och Märsta tätort till en
mer sammanhängande struktur. Där finns stor tillgång till parker, natur och vatten.

Utvecklingsarbete och samverkan
Målet för att utveckla Arlanda–Märsta regionala stadskärna består av ett antal delar
som lägger olika vikt vid de olika roller som den regionala stadskärnan kan spela i
framtiden. I RUFS 2001 hade området ännu inte pekats ut för att utvecklas även som
en regional stadskärna.
De fyra Arlandakommunerna Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Knivsta
har i flera år samverkat kring näringsliv, bostadsmarknad och infrastruktur, och har
nu en uttalad samsyn när det gäller utveckling av den regionala stadskärnan. De ska
ta fram ett handlingsprogram där pågående och planerade utvecklingsinitiativ kan
samlas. Hittills har de arbetat fram ett särskilt kunskapsunderlag med en omvärldsanalys, tillsammans med Swedavia Arlanda flygplats och TMR (2011). Enligt under
laget behövs en samlad utgångspunkt och målbild för att få ett effektivt och koordinerat utvecklingsarbete. De initiativ som pågår behöver även samordnas med den
pågående översynen av översiktsplanen för Sigtuna kommun. Utvecklingen behöver
också sättas in i regiondelens sammanhang och fungera som ett inslag i en samlad
markanvändningsstrategi för Arlandakommunerna.
De berörda kommunerna, bland annat Sigtuna, Täby och Vallentuna, samverkar
också om att förlänga Roslagsbanan till Arlanda och för att utveckla kontakterna mellan de båda regionala stadskärnorna Arlanda–Märsta och Täby centrum–Arninge.
Sedan 2003 förekommer även det så kallade ABC-samarbetet över länsgränsen
i norr. I detta deltar Arlandakommunerna och ytterligare kommuner och regionala
organ i stråket Stockholm–Sigtuna–Arlanda–Uppsala. Samarbetet gäller bostadsmarknad, infrastruktur, stråkplanering och kompetensförsörjning. På senare tid
har fokus lagts på att öka näringslivets tillgänglighet till stråket och på att förbättra
kollektivtrafiken. I dessa frågor samverkar kommunerna med Uppsala stad och
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region, trafikhuvudmännen (SL, Upplands lokaltrafik och Trafikverket), TMR och
länsstyrelsen i Stockholms län.
Ett annat mål är att göra Arlanda till den mest attraktiva flygplatsregionen i norra
Europa.
Inom ramen för Arlanda Forum samverkar Sigtuna kommun med bland annat
flera regionala aktörer och trafikhuvudmän om Arlanda flygplats och dess förutsättningar för utveckling i samspel med den omgivande regionen. Sigtuna kommun
samverkar även i en rad grupperingar där näringslivet ingår, med fokus helt på flygplatsen eller logistikbranschen. Dessa grupperingar framgår av faktarutan nedan.

Utveckling och samverkan som flygplatsregion
”Stockholmsregionens internationella tillgänglighet”, är en del
av det så kallade SATSA-projektet för att främja samordning och
synergieffekter mellan Arlanda Forum, SATSA och Stockholm
Access (det senare är ett samarbete mellan Stockholm–Arlanda
Airport, Invest in Sweden Agency, VisitSweden, Stockholm Business
Region Development och Stockholm Visitors Board). Syftet är
att öka antalet internationella flyglinjer till Stockholm–Arlanda
Airport och därmed öka antalet gästnätter och investeringar i
Stockholmsregionen.
En avgörande del i arbetet för näringslivsutveckling är Stockholm Airport City som drivs gemensamt av kommunen, Swedavia
och Arlandastad Holding. Resurser är avsatta under åren 2011–14
för att förbättra marknadsföringen och därmed öka etableringsoch exploateringstakten.
Arlanda Logistic är ett nätverk där företagen kring flygplatsen
samverkar, bland annat för att utveckla Arlandaområdet till det
ledande logistikcentrumet i norra Europa. Några av delmålen är
förbättrad infrastruktur och innovativa logistiklösningar för att
minimera miljöpåverkan från transporter.
Sedan 1994 ingår Sigtuna kommun och SLL i ett europeiskt samarbete mellan värdkommuner och regioner med större internationella flygplatser, bland annat Zürich och Amsterdam. Samarbetet
gäller framför allt näringsliv inriktat på flygbranschen, men också
infrastruktur, transporter, miljö och ekonomisk utveckling (ARC –
Airport Regions Conference).

Arlanda–Märsta som lokaliseringsalternativ
Den regionala stadskärnan attraherar i dag framför allt logistikföretag och sådana
verksamheter som kan ha fördelar av närheten till en storflygplats. Marktillgången är
god och kommunen säljer mark till nya företag.
Området expanderar också inom konferens- och hotellverksamhet, och hela
Sigtuna kommun har en stor inflyttning av boende. Samtidigt står den kommersiella
servicen i området inför utmaningar, främst inom handeln där köpcentrumverksamheten i Märsta centrum och Eurostop går mindre bra.
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En annan utmaning är att få en större bredd i näringslivslokaliseringen med fler branscher och gärna kunskapsintensiva företag. Tanken är att den regionala stadskärnan
ska växa och få ett större innehåll, över hela dygnet. Strävan är också att höja förädlingsvärdet i verksamheterna i anslutning till redan etablerade områden.
Specialiserade företagstjänster är en bransch som växer i länet och sprids ut från
den centrala regionkärnan i Stockholm. Förutsättningarna är goda för en fortsatt
tillväxt och geografisk koncentration av företagstjänster i Arlanda–Märsta. Det
kan också finnas utvecklingspotential i branscher där närheten till flygplatsen är
avgörande och i branscher med företag som kan dra nytta av de tillgängliga land
arealerna. Ett exempel är ett samlat koncept med bilserviceföretag som är koncentrerade till Arlandastad. Dock vill kommunen undvika ytkrävande ”logistiklador”.
Sådana hänvisas till arbetsområdet Rosersberg.
Kommunen är positiv till att pekas ut som en regional stadskärna eftersom det bör
öka möjligheterna till investeringar i infrastruktur och annan etablering. Det fokus
som finns inom projektet Airport City Stockholm mot cleantech (produkter och tjänster i rena, miljövänliga teknologier) i området bör ytterligare öka dess attraktivitet.

Kunskapsintensitet och specialisering
Sysselsättningen i Arlanda–Märsta är starkt specialiserad inom kommunikationsbranschen, vilket hänger samman med att Arlanda flygplats är den största arbets
givaren. Arlanda–Märsta är också en stor inpendlingsort och dagbefolkningens
utbildningsnivå är betydligt högre än nattbefolkningens.
Kommunen arbetar genom olika nätverk för att tidigt påverka och ge ungdomar en
positiv bild av företagande och entreprenörskap. Vidare vill kommunen främja samverkan mellan skolor och företag med olika kompetenser och förutsättningar samt
säkra kompetensförsörjningen i framtiden genom samarbete med skolan.
Sedan tidigare finns en KY-utbildning inom logistikområdet som startades i samverkan med näringslivet. För att kunna behålla utbildningen har kommunen ansökt
hos regeringen om att få anordna en tvåårig kvalificerad yrkeshögskola i logistik.

Bättre tillgänglighet
Flera intressenter vill utveckla kollektivtrafiken till Arlanda–Märstaområdet. Under
åren 2009–2011 pågick inom det så kallade SATSA-projektet ett arbete för att regionens aktörer gemensamt skulle finna lösningar som förbättrar kollektivtrafiken
i korridoren Stockholm–Arlanda–Uppsala. Därmed kan utbytet av arbetskraft
underlättas, arbetsmarknaden vidgas och resandet med kollektivtrafik öka. Syftet är
också att skapa bästa möjliga tillgänglighet till Arlanda samtidigt som utsläppen av
koldioxid begränsas och miljökraven tillgodoses. Med en ökad tillgänglighet går det
också att förändra branschstrukturen.
I linje med dessa ambitioner planeras en ny pendeltågslinje mellan Älvsjö och
Uppsala, via Arlanda, att tas i bruk i december 2012.
Ett ytterligare projekt pågår inom SATSA, där Sigtuna kommun deltar. Det gäller
insatser för att utveckla linjeutbudet och förbättra regionens internationella till-
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gänglighet. Arbetet ska bidra till samordning och synergieffekter mellan Stockholm
Access, SATSA I och Arlanda Forum.
SL arbetar för närvarande tillsammans med de berörda aktörerna i regionen för
att förlänga Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda, med en möjlig förgrening till
Märsta. Parallellt med detta har Sigtuna kommun börjat studera förutsättningarna
för en hållbar kollektivtrafikförsörjning i stråket Märsta–Arlandastad–Arlanda
flygplats. Dessutom studerar man möjligheterna att etablera spårbunden trafik i det
kollektivtrafikstråk som planmässigt har reserverats från Märsta station till Arlanda
flygplats.

Urbana värden
För att få en sammanhållen regional stadskärna måste kärnans tre delar fysiskt
länkas samman, över de barriärer som infrastruktur och bullerrestriktioner utgör.
Det gäller Märsta tätort, Arlandastad och Arlanda flygplats. Samtidigt behöver
Märsta utvecklas, göras mer attraktivt och få en tydlig regional roll. Kommunen
arbetar med förtätningsstudier för centrala Märsta, med syftet att närmare studera
kopplingen mellan stationen, centrum och den övriga stadsbygden. Möjligheterna
att bygga tätare i Märsta har formaliserats i sex detaljplaner och kommunala bostadsprojekt. Det finns också ett planprogram för Märsta centrum med planer för
handel, kulturskola, bibliotek, konsthall och bostäder. Mellan Sigtuna kommun och
fastighetsägaren till Märsta centrum finns också en avsiktsförklaring som gäller att
utveckla den kommersiella och offentliga servicen i centrum.
I Arlandastad finns stora markområden i anslutning till flygplatsen som kan
exploateras. Där behövs en god samverkan mellan aktörerna så att alla åtgärder har
ett tydligare helhetsperspektiv.
Det finns en fördjupad översiktsplan för Arlanda flygplats och Arlandastad
(2006). Den behöver dock kompletteras med en bredare ansats för en attraktiv stadsmiljö, så att både bostäder och verksamheter blandas på ett varierat sätt.

Profilering som regional stadskärna
Den största attraktionspunkten för Arlanda–Märsta är i dag Arlanda flygplats. Enligt
den fördjupade översiktplanen för Arlanda behöver kommunen och andra aktörer
arbeta vidare med att profilera och skapa en identitet för platsen: Att utveckla området som en port mot Stockholm, med flygplatsrelaterade verksamheter som är tongivande och karaktärsskapande. Det är viktigt är att få en tydlig, ordnad och fattbar
struktur som gör det lätt att förstå de bakomliggande intentionerna och att orientera
sig i området.
Profilering genom varumärkesbyggande uppfattas som allt viktigare när kommuner och regioner konkurrerar om etableringar, besökare och boende. Tillsammans
med en betydande del av det lokala näringslivet har kommunen tagit fram en ny
plattform för varumärket: ”Sigtuna – where Sweden begins”. För att göra varumärket
känt kommer man att göra extra insatser.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Några utmaningar för Arlanda–Märsta som regional stadskärna är att
•

skapa en gemensam målbild med de berörda intressenterna och ett handlings
program för utvecklingen

•

knyta samman flygplatsen, Arlandastad och Märsta

•

öka kollektivtrafikutnyttjandet, funktionsblandningen och serviceunderlaget i
Märsta

•

hantera bullerrestriktionerna för markutnyttjandet runt flygplatsen

•

höja förädlingsvärdet i verksamheterna.
Aktuella planer och programbeslut
Den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta –
underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet
(2011)

Arlandakommunerna, Swedavia och TMR

Stärkt kollektivtrafik i stråket Stockholm–
Arlanda–Uppsala,

Arlandakommunerna, regionala organ och
trafikhuvudmän i ABC-länen

SATSA (2011)

SL

Förlängning av Roslagsbanan, idéstudie
(2010)

Sigtuna, regionala organ, trafikhuvudmän
m.fl.

Arlanda Forum (2009)

Kommuner, regionala organ och kollektiv
trafikhuvudmän i ABC-stråket

ABC-samarbetet (2003–2009)
FÖP Arlanda flygplats–Arlandastad – en
fördjupning av översiktsplan (2006)

Sigtuna kommun
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Barkarby–Jakobsberg
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Barkarby-Jakobsberg var 20 200. Nedanstående bild
visar befolkningspyramiden för kärnan Barkarby-Jakobsberg.
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Figur 12. Befolkningspyramid.
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Figur 13. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.
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Figur 14. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Barkarby-Jakobsberg är lägre än i övriga
länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Barkarby-Jakobsberg var 2010 12 600. Nedanstående
diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 15. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Uppsala

Norrtälje

Arlanda

BarkarbyJakobsberg
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Södertälje
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Restid till kärna 45 min med
kollektivtrafiken
Nuläge
2030 (RUFS 2010)

Figur 16. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 17. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Barkarby - Jakobsberg
Datum: 2011-07-04
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Figur 18. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 19. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Barkarby Jakobsberg
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Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
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Medelhög sluten bebygg
Hög öppen bebygg

ˉ

Medelhög öppen bebygg
Tät småhusbebyggelse
Gles småhusbebyggelse
Mkt gles småhusbebyggelse

0

400

800 Meter

Figur 20. Bebyggelseområden (källa:TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 21. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg ligger i Järfälla kommun.
Jakobsberg är kommuncentrum med ett medelstort detaljhandelsområde byggt på
1960-talet. Barkarby är kommunens stora utvecklingsområde där delar i dag är regionens näst största externhandelsområde. Jakobsberg och Barkarby utgör två delområden i den regionala stadskärnan som skiljs åt av motorvägen E18. Omgivningarna till
Barkarby handelsplats står inför stora förändringar och är viktiga utgångspunkter för
stadskärnans fortsatta utveckling. Veddesta är ett industriområde på samma sida om
E18 som Barkarby.
Analyser visar att den regionala stadskärnan har förtätningspotential eftersom det
finns god tillgång till kollektivtrafik och mycket mark som går att omvandla.

Utvecklingsarbete och samverkan
Järfälla kommun har sedan länge stått bakom tanken att Barkarby–Jakobsberg ska
utvecklas till en regional stadskärna, till exempel i kommunens översiktsplan från
2001. Under de senaste åren har ett antal aktiviteter startats som rör utvecklingen av
den regionala stadskärnan:
•

en revision av kommunens översiktsplan med planerat samråd under 2012
som förväntas bredda samsynen på en målbild för den regionala stadskärnans
utveckling

•

en analys av förutsättningar och möjligheter som rör verksamhetsutveckling

•

genomförandet av Barkarbystaden, med detaljplanering och markanvisning till
ett antal olika byggherrar

•

en vision för Jakobsberg år 2025

•

planering och förberedelser för ett utbildningscenter i Barkarbystaden, Barkarby
College.

Sedan tidigare finns en vision för hela kommunen, ”Järfälla år 2015”. Syftet är bland
annat att skapa en mer attraktiv kommun för dagens och morgondagens medborgare
och företag samt att ge Järfälla en tydligare identitet. I visionen lyfts kommunens
samarbetsvilja fram som en av fyra hörnstenar.
Tillsammans med grannkommunerna vill Järfälla få fram ett varierat och långsiktigt hållbart näringslivsutbud, utbildningssatsningar och goda kommunikationer.
Inriktningen är också att personal- och besöksintensiva verksamheter ska läggas
nära pendeltågsstationer, att mindre verksamheter ska blandas med bostäder och att
detaljhandel framför allt ska ligga inom Barkarby handelsplats.
På tjänstemannanivå har flera projekt bedrivits under de senaste åren. ABCUsamarbetet handlar till stor del om infrastruktur, men också om bostadsplanering
och utbildningsfrågor. Utbyggnaden av dubbelspår på Mälarbanan är också en viktig
fråga i ABCU-stråket. I samarbetet deltar kommuner och regionala organ längs
Mälarbanan och E 18 mellan Stockholm och Västerås. Dessutom deltar TMR och SL.
Ett mer informellt erfarenhetsutbyte i den fysiska planeringen äger löpande rum i
den samarbetsgrupp som kallas 4S + J. Där träffar Järfälla kommunerna Sollentuna,
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Solna, Sundbyberg och Stockholm samt TMR för att diskutera strategiska kommun
övergripande planerings- och utvecklingsfrågor för de stadsdelar som ligger kring
Järvafältet.
Järfälla kommun har även olika samarbeten med fastighetsägarna. Aktuella
samverkansprojekt är varumärket Järfälla, utbyggnaden av Barkarbystaden och det
förestående samrådet om en ny översiktsplan för Järfälla.

Barkarby–Jakobsberg som lokaliseringsalternativ
I arbetet för näringslivsutveckling utgår Järfälla kommun från en näringslivsstudie
som gjordes år 2010 (se figur). På kort sikt är inriktningen att bygga vidare på de verksamheter som redan finns snarare än att satsa på helt nya branscher.
Den nuvarande näringslivsprofilen omfattar i hög grad handel, både detaljoch partihandel. Det finns också arbetsplatser och företag inom elektronik och
instrumentbranschen, vilket delvis är en ”spill over”-effekt från Kista. Nyligen har
dock ett av de större medicinsk-tekniska företagen beslutat flytta sin tillverkning
utomlands, medan forskning och utveckling stannar kvar.
Ur ett näringslivsperspektiv har den regionala stadskärnan olika utvecklingsförutsättningar i de olika delarna Barkarby, Jakobsberg och Veddesta.
Barkarby domineras av handel och har förutsättningar för nyetablering. Sam
tidigt som det finns potential att fylla hela området med handel eftersträvar kommunen ett mer blandat näringsliv och inte minst nya utbildningsverksamheter. I kommunens näringslivsstudie bedöms Barkarby vara en regional handelsplats som ska
fortsätta att expandera. Främst volymhandel bedöms vara lämplig, men det kan även
vara aktuellt med viss shopping och ny dagligvaruhandel i anslutning till bostäder i
Barkarbystaden.
Jakobsberg är och bör fortsättningsvis vara kommuncentrum med offentlig förvaltning, gymnasieskola, sjukhus, shopping, privat service och företagstjänster.
Veddesta är ett industriområde som har potential att bli attraktivt för kunskaps
intensiva verksamheter och för utbildning. Kommunen har redan börjat arbeta för
att locka fler högteknologiska företag.
Enligt näringslivsstudien bör kontakt- och kunskapsintensiva tjänster lokaliseras
till den nya stationen för pendel- och regiontåg, Stockholms Väst. Dessa verksam
heter bedöms kunna dra bäst nytta av den höga tillgängligheten i det nya stations
läget. I huvudsak gäller det kontorsverksamheter med angränsande stödtjänster och
service. Kommunen vill även dra nytta av att den regionala stadskärnan blir den första kontakten med Stockholmsregionen västerifrån. Det gäller företagsetableringar,
service och handel. Kommunen har de senaste åren köpt mark intill det kommande
läget för Stockholm Väst. Inom kort börjar troligen ett programarbete för både bostäder och verksamheter.
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Kunskapsintensitet och specialisering
Utbildningsnivån hos dem som bor och arbetar i den regionala stadskärnan
Barkarby–Jakobsberg ligger på ett genomsnitt för länet. Andelen högutbildade som
pendlar in till arbetsplatser i kärnan har dock ökat snabbt under 2000-talet. Den
mest specialiserade sysselsättningen finns inom tillverkning av precisionsinstrument
samt medicinska och optiska instrument.
Generellt sett strävar kommunen efter ett mer kunskapsintensivt näringsliv.
Dessutom arbetar kommunen med att utveckla näringslivet, områden för extensiv
industri, utbildningsutbudet och servicesektorn.
Dagens satsningar på infrastruktur förväntas göra kärnan mer tillgänglig för
arbetskraft, vilket troligen främst kommer att gynna stora arbetsplatser eller sådana
med specialistkompetens. Kommunens ambition är att Barkarby–Jakobsberg ska
vara ett bra lokaliseringsalternativ till E4-korridoren och Kista, till exempel för kunskapsintensiva teknikföretag.
I visionsdokumentet ”Vision 2015” finns mål om att skapa ett mer innovativt
Järfälla, och man lyfter fram klusterutveckling och vikten av att koppla forskning och
utveckling till området. Högre utbildning är därför en verksamhet som Järfälla kommun vill utveckla i den regionala stadskärnan.
Kommunen har observerat att det finns en efterfrågan på mer teknisk och natur
vetenskaplig kompetens. Därför planeras en collegeverksamhet som ska samla utbildningar kopplade till en sådan ämnesinriktning, upp till universitetsnivå. Projektet kallas Barkarby College, ett centrum för gymnasieutbildning och högre utbildning
inom främst naturvetenskap och teknik. Det är tänkt som en utbildning för vuxna i
bristyrken. Förslaget diskuteras även med andra kommuner, företag och utbildningsanordnare, både inom och utom Stockholmsregionen. I första skedet är inte universitets- eller högskolenivå aktuell.
Det pågår också diskussioner i kommunen om att bygga studentbostäder.

Bättre tillgänglighet
Tillgängligheten till och från den regionala stadskärnan kommer att bli bättre med
den nya pendel- och regiontågstationen som planeras i Barkarby och med en spårförbindelse till Kista, som RUFS 2010 har angett markreservat för. Dessutom kommer
Förbifart Stockholm och vägförbättringar kring Hjulsta att förbättra tillgängligheten
till och från området även med bil. När Mälarbanan byggs ut ska resenärerna kunna
byta mellan regionaltåg, pendeltåg, bussar och den planerade spårförbindelsen till
Kista. Tillsammans med Förbifart Stockholm kommer detta att ge nya förutsättningar för Barkarbys utveckling.
Mälarbanans utbyggnad till fyra spår innebär också en satsning på den regionala
stadskärnan. Kommunen har därför investerat i Mälarbansprojektet, för att få till det
nya stationsläget och den struktur som krävs för en kommande spårvägsförbindelse
till Kista.
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Urbana värden
Barkarbystaden förbereds för både näringsliv och boende, och kommunen planerar
att förtäta Jakobsberg och öka stadskaraktären. E18 och järnvägen skapar dock barriärer som gör det svårt att länka ihop kärnans olika delar utan stora insatser, och det
är en utmaning för stadsmiljön i den regionala stadskärnan som helhet.
Kommunen anser att Jakobsberg behöver stärka sin profil och sitt utbud. Visionen
är att utveckla centrum med nya bostäder och ökat utbud av kommersiell och offentlig service. Dessutom utreder man möjligheten att bygga ett medborgar- eller kommunhus som även inrymmer bibliotek och andra publika verksamheter. I samband
med en förtätning av Jakobsberg behövs dock också bättre parkmiljö.
I Barkarbystaden vill kommunen skapa en blandad stad med olika former av
bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur, service, natur och rekreation. I dag domineras
området av handelsverksamheter men framöver planerar kommunen att väva in mer
service, idrott, kontor, utbildning, vård och omsorg samt hotell- och restaurangverksamheter. Kommunen har arbetat med olika byggherrar och arkitekter för att skapa
variation i stadsmiljön och en blandning av boendeformer med hyreslägenheter,
bostadsrätter, radhus och villor, med närhet till rekreationsområden.
Kvällslivet i Barkarby–Jakobsberg är i dag begränsat och utgör inte något attraktivt alternativ till Stockholms innerstad. Kommunen måste bestämma och visa var
man vill att kvällslivet ska utvecklas och koncentreras.
Andra satsningar som planeras är fler bostäder i centrum samt bättre kopplingar
till olika delar av kärnan. Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk samt
stadsgator i stället för trafikleder. Ett koncentrerat utbud och en ökad täthet ska
skapa bättre förutsättningar för kvällsliv i stadskärnan Barkarby–Jakobsberg.

Profilering som regional stadskärna
Kommunen kommer att arbeta för att etablera varumärket Järfälla under de
närmaste åren, tillsammans med fastighetsägarna. Syftet är att göra kommunen mer
känd i Stockholmsregionen rent geografiskt och att skapa ett attraktivt alternativ
för boende och etablering av företag och verksamheter. Kommunen ska ta fram ett
förslag och arbeta med marknadsföring.
Begreppet Barkarby ingår i arbetet, men det är oklart om och hur den regionala
stadskärnan kommer in och kan profileras i det strategiska läget vid station Stockholm Väst. En fråga att gå vidare med är vad som krävs för att tydliggöra bilden av
den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg som ett framtida nav för de nordvästra delarna av Stockholmsregionen.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Det fortsatta utvecklingsarbetet för den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg
står inför en rad utmaningar. Kommunen och andra aktörer måste
•

skapa en gemensam målbild för den regionala stadskärnan, där de olika delarna
är översiktligt sammanfogade i tid och rum

•

sammanföra aktuella och framtida genomförandeaktiviteter i ett utvecklings- och
handlingsprogram

•

öka satsningarna på högre utbildning och studentbostäder

•

förtydliga den regionala stadskärnans profil i förhållande till centrala region
kärnan och övriga yttre regionala stadskärnor.
Aktuella planer och programbeslut

Översiktsplan, kommande samråd (2012)

Järfälla kommun

Vad kostar det att vänta? – om Mälarbanans
utbyggnad (2011)

ABCU-samarbetsparterna

Barkarby–Jakobsberg – analys av förutsättningar
och utvecklingsmöjligheter gällande verksamhet
(2010)

Järfälla kommun

Vision Jakobsberg 2025 (2010)

Järfälla kommun

Genomförandestrategi Barkarbystaden (2007)

Järfälla kommun

Aktualitetsförklaring av översiktsplan 2001 (2007)

Järfälla kommun

Fördjupad översiktplan för Barkarbyfältet (2006)

Järfälla kommun

Vision Järfälla 2015 (2004)

Järfälla kommun
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Kista–Sollentuna–Häggvik
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik var 30 400. Nedanstående bild
visar befolkningspyramiden för kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik.
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Figur 22. Befolkningspyramid.
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Figur 23. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.
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Figur 24. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos dagbefolkningen i Kista-Sollentuna-Häggvik är högre än i
övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik var 2010 29 300. Nedan
stående diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 25. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Figur 26. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 27. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.

68 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen
Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Kista - Sollentuna - Häggvik
Datum: 2011-07-04
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Figur 28. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).

173

93

13

Naturmark

Parkmark

Figur 29. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Kista-Sollentuna-Häggvik
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Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
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Figur 30. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärna som pekas ut i RUFS 2010 har tre tyngdpunkter: Kista i
Stockholm stad beläget väster om E4:an, Sollentuna centrum och Häggvik handels
område i Sollentuna kommun belägna öster om E4:an, och i söder ingår även en
mindre del av Sundbybergs kommun i stadskärnan. Avståndet är inte långt till
Barkarby–Jakobsberg i Järfälla kommun.
Kista–Sollentuna–Häggvik är den största av de yttre regionala stadskärnorna,
sett till både natt- och dagbefolkning. Dagbefolkningen har också ökat snabbast av
kärnorna under 2000-talet. Utvecklingen av arbetsplatser hänger framför allt samman med att Kista Science City har växt fram under de senaste tio åren, med en tydlig
profil av kunskapsintensivt näringsliv och kunskapsintensiva utbildningar.
De centrala delarna av Sollentuna har omvandlats och förtätats mycket det senaste
decenniet med nya bostäder i de centrala delarna och ett stort tillskott av handelsoch serviceytor, bland annat i det nya inomhuscentrumet. Detta håller på att ändra
karaktären i Sollentuna centrum.

Utvecklingsarbete och samverkan
Redan år 2000 presenterades framtidsvisionen Kista Science City som tog sikte på ett
område bestående av både Kista–Sollentuna–Häggvik och den närliggande regionala
stadskärnan Barkarby–Jakobsberg. Visionen delades av fyra kommuner runt Järvafältet: Stockholm, Järfälla, Sollentuna och Sundbyberg (se illustrationen ovan) och
sågs som den gemensamma bilden av hur en framtida vetenskapsstad ska se ut och
hur den ska skapas. Kista Science City är tänkt som ett av Sveriges viktigaste arbetsplatsområden i en levande stadsmiljö – en plats för tillväxt, där utbildning, bostäder,
forskning, kultur och natur interagerar med både nystartade och världsledande
företag för att utvecklas.
Det finns en uppdaterad vision för Kista Science City för perioden 2010–2020 som
har tagits fram på uppdrag av Stiftelsen Electrum, i nära samverkan med Stockholm
Business Region. Stockholms stad ingår i båda organisationerna och har aktualiserat
visionen i nära samarbete med företrädare för näringslivet, forskningen, akademin
och de omgivande kommunerna.
På tjänstemannanivå diskuterar de inblandade kommunerna samarbetsfrågor i
den informella gruppen 4S + J. Där ingår fem kommuner: Stockholms stad, Solna,
Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla, samt TMR. Kommunerna har bland annat
redovisat gemensamma önskningar om samsyn med landstinget och SL om en rad
satsningar på infrastruktur.
I ABC-samarbetet över länsgränsen mot Uppsala har infrastruktur- och bostadsmarknadsfrågor prioriterats. Utbildning diskuterades som en gemensam fråga för
samverkan, men har hittills prioriterats lägre.
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Stockholm
Kista har länge varit ett av Stockholms stads många stadsutvecklingsprojekt och
pekas i översiktsplanen ut som en av stadens tyngdpunkter. Utveckling och förnyelse
sker enligt framtidsvisionen Kista Science City.
Genom samverkan i Triple Helix har det bildats flera nätverk med universitet och
högskolor, företagande och offentlig sektor. Syftet är att stärka de involverade aktörernas tillväxtkraft och forskningsorganisationernas attraktionskraft i Kista Science
City och regionen som helhet. Målet är att utveckla och stärka det redan befintliga
klustret kring IKT och multimedia.
Arbetet med Kista Science City har framför allt inriktats på tillväxt inom närings
liv och högre utbildning samt på de lokaler och den service som behövs för att dessa
verksamheter ska utvecklas. Bostäder, transportsystem, lokaltrafik och övrig infrastruktur ingår allt mer i utvecklingsarbetet. För närvarande pågår arbetet med flera
så kallade strukturplaner, en typ av program för kommande detaljplaner. Strukturplanerna arbetas fram inom stadens förvaltning medan arbetet med Kista Science
City sker i stiftelsen Electrum.

Stiftelsen Electrum
Electrum verkar för strategier som säkerställer fortsatt tillväxt i
Kista Science City och driver frågor för högre IKT-utbildning, global
tillväxt och innovation. Dess styrelse består av representanter
från Ericsson, Acreo, IBM, Atrium Ljungberg, Packetfront, KTH
samt Stockholms stad. Stiftelsens arbete stöds av sex strategiråd
som rymmer ett tvärsnitt av all verksamhet inom Kista Science
City, bland annat ett för infrastruktur och ett för att levandegöra
staden. För att säkerställa att målen med verksamheten nås har två
operativa dotterbolag bildats – Kista Science City AB och inkubatorn STING AB, som erbjuder teknikföretag affärsutvecklingsstöd
och finansiering i tidigt skede.

Staden arbetar även med Järvalyftet, en bred och långsiktig satsning på Stockholms
stadsdelar kring Järvafältet. Utvecklingen i Kista är en viktig del i Järvalyftet.

Sollentuna
År 2011 kom ett förslag till översiktsplan för Sollentuna som stämmer väl med RUFS
2010. Det gäller inriktningen för den kommunala bebyggelsestrukturen, trafikstrukturen och grönstrukturen. Planförslaget innehåller åtta huvudfrågor, varav en
handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt av den regionala stadskärnan Kista–
Sollentuna–Häggvik. Översiktsplanen är nu vilande i avvaktan på en utredning som
Trafikverket svarar för, om utbyggnad av flera spår.
Helenelund är den kommundel som ligger närmast Stockholm och Kista. Den är
just nu aktuell för programarbete och Sollentuna kommun har inlett en dialog om
Helenelunds framtid.
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Sundbyberg
Sundbybergs översiktsplan antogs år 2010 och blev inaktuell redan efter kommunvalet samma år för den del som rör den regionala stadskärnan: Kymlinge ska inte
byggas ut som regional stadskärna utan bevaras som grönområde.

Kista–Sollentuna–Häggvik som lokaliseringsalternativ
Verksamheterna i den regionala stadskärnan innebär att befolkningen dagtid domineras av branscherna tillverkning och utvinning (där tillverkning av teleprodukter är
störst), finansiell verksamhet och företagstjänster (där databehandlingsverksamhet
är störst) samt handel och kommunikationer.
Kista Science City är känt som ett internationellt ledande kluster inom IKT.
Klustret konkurrerar framgångsrikt på den internationella marknaden, som etableringsplats för världsledande företag inom detta område.
En viss omstrukturering är på gång när det gäller etableringar i Kista Science City.
Det finns lokaler som står tomma och de större fastighetsägarna arbetar för att få in
mer kulturverksamheter i kärnan. Tanken är att skapa synergieffekter genom samlokalisering med näringslivet.
Sollentuna kommenterar handeln i sin översiktsplan och bedömer att den även i
framtiden kommer att vara koncentrerad till Häggvik och Sollentuna centrum.

Kunskapsintensitet och specialisering
Kista–Sollentuna–Häggvik karaktäriseras av en befolkning med hög utbildningsnivå
jämfört med de övriga yttre regionala stadskärnorna, både bland de boende och bland
dem som har sin arbetsplats där. Dessutom ökar andelen högutbildade i en takt som
hör till de snabbaste bland de yttre regionala stadskärnorna. Vidare har man haft en
stor ökning av antalet studenter på utbildningarna inom informationsteknik på KTH
och Stockholms universitet.
Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och
privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för IKT-branschen i Stockholmsregionen. Bakom projektet står några större företag, branschorganisationen
IT-företagen, Stockholms stad och Stokab, Stockholm Business Region Development, Kista Science City och Stockholms läns landsting. En mötesplats för kreativt
företagande är det senaste startskottet, där forskning, skapande och lärande kan
fås att samverka. Mötesplatsen kommer att inhysa Stockholms universitet, små och
mellanstora IKT-bolag, caféer och restauranger samt det publika innovationscentret
Digital Art Center.
Fler studentbostäder planeras i Kista och i Sollentuna pågår en utredning om var
det finns möjligheter att skapa fler studentbostäder.
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Bättre tillgänglighet
Flera stora infrastrukturprojekt pågår som kommer att förändra den regionala stadskärnans karaktär:
•

Breddning av E4. Trafikverket planerar att bredda E4 som delar kärnan i två
delar. Barriären blir allt större och behöver överbryggas med tvärförbindelser och
andra åtgärder.

•

Tvärspårvägen. Kommunerna har länge verkat för att förbättra tillgängligheten
till och inom kärnan genom en spårutbyggnad mellan Ulvsunda och Kista,
Barkarby och Sollentuna. Landstinget har nu godkänt en avsiktsförklaring om att
tidigarelägga Tvärspårvägen Ulvsunda–Kista, och nu planeras för byggstart år
2013 och färdigställande år 2017. Till att börja med föreslår SL att Helenelund blir
ändhållplats för Kistagrenen.

•

Förbifart Stockholm. Utbyggnaden förbättrar tillgängligheten till den regionala
stadskärnan och kontakterna mellan norra och södra delen av länet.

Både Stockholm och Sollentuna arbetar med att förbättra den inre gatustrukturen i
kärnan. I centrala delarna av Kista planeras en ny väg, samtidigt som man vill bygga
bort den trafikseparering som karaktäriserar både verksamhets- och bostadsområdena. I översiktsplanen finns ett förslag på att förbättra det interna gatunätet i Sollentuna för att det bättre ska svara mot en utveckling av stadsbebyggelse i området.
Det finns också planer på att bygga en stadsgata som ska binda samman Häggvik med
Sollentuna centrum.

Urbana värden
För Stockholmsdelen Kista finns stora visioner. En levande stadsmiljö ska skapas
med ett attraktivt utbud av boende, arbetsplatser, studerandemiljöer, service, handel,
kultur och fritidssysselsättningar. De offentliga miljöerna kommer att omgestaltas
och kommunen vill få in mer kultur i Kista. För Husby diskuteras ett nytt bibliotek
och eventuellt ett nytt kulturhus.
Kommunens förslag till översiktsplan för Sollentuna har en inriktning på att
utveckla stadsbyggnadskvaliteter, och förslaget ligger väl i linje med RUFS 2010.
Tanken är att karaktären av förort sakta ska gå över i något som mer liknar stad, med
grundläggande element såsom kvarter, gator, torg och parker. De offentliga rummen
ska vara tillgängliga för alla.

Profilering som regional stadskärna
För Stockholmsdelen av den regionala stadskärnan Kista–Sollentuna–Häggvik
finns samarbetsgrupper som arbetar strategiskt för att utveckla och stärka kärnans
attraktivitet och profil. Det sker bland annat genom att stimulera innovationer och
marknadsföra stadskärnan. Profilen som innovations- och klustercentrum för IKT
gör kärnan unik under dagtid.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Utvecklingen av Kista–Sollentuna–Häggvik står inför en rad utmaningar. I fortsättningen behöver kommunerna tillsammans med andra aktörer
•

ta fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kommunerna Sollentuna och
Stockholm

•

arbeta fram gemensamma/koordinerade utvecklingsprojekt och genomförandeprogram

•

ta vara på och bygga vidare på de ”spill over”-effekter som genereras av Kista
Science City

•

överbrygga den barriär som E4, dess utbyggnad och skyddszoner innebär

•

hantera konflikter i detaljplaneringen mellan tätare stadsbyggande och hänsynen
till risk och säkerhet.
Aktuella planer och programbeslut
Detaljplaner för att ”bygga stad”, Sollentuna
(2011)

Sollentuna kommun

Strukturplaner för olika delar av Kista, Stockholms stad (2011, 2012)

Stockholms stad

Översiktsplan Sollentuna kommun, utställning (2011)

Sollentuna kommun

Trendrapport Kista Science City (2010, 2011)

Kista Science City AB & Electrum Foundation

Uppdaterad vision & strategi för Kista Science
City 2010–2020

Electrum i samverkan med Stockholm
Business Region

Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm (2010)

Stockholms stad

Vision Stockholm 2030 (2007)

Stockholms stad

Strukturplan för bebyggelse och gator i Kista
(2003)

Stockholms stad

Kista Science City. Framtidsbild och underlag
för dialog (2000)

Stockholms stad, Sundbyberg, Järfälla och
Sollentuna kommuner

Vision Kista Science City (1999)

Stockholms stad
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Täby centrum–Arninge

76 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Täby centrum-Arninge var 15 800. Nedanstående bild
visar befolkningspyramiden för kärnan Täby centrum-Arninge.
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Figur 32. Befolkningspyramid.
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Figur 33. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.
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Figur 34. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Täby centrum-Arninge är högre än hos
dagsbefolkningen.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Täby centrum-Arninge var 2010 13 300. Nedanstående
diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 35. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Figur 36. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 37. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Täby centrum - Arninge
Datum: 2011-07-04
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Figur 38. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 39. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Täby centrum-Arninge
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Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
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Figur 40. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 41. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan Täby centrum–Arninge ligger helt inom Täby kommun
och utgörs i dag av två åtskilda delområden. Området i söder, Roslags Näsby, Täby
centrum och Galoppfältet, är den regionala stadskärnans ena tyngdpunkt. Här är
markanvändningen som mest intensiv och tillgängligheten till övriga regionen och
centrala regionkärnan som bäst. Området i norr, Arninge–Ullna, är den regionala
stadskärnans andra tyngdpunkt som har en viktig funktion för nordostsektorn med
god tillgänglighet, omstigningsmöjlighet i kollektivtrafiken, handel, arbetsplatser och
bostäder.
Bebyggelsen i den regionala stadskärnan är relativt gles och serviceutbudet och
stadsrummen behöver utvecklas. Förtätningspotential finns i lägen nära pärlbandet
av spårstationer och de gator som binder samman dem.
I jämförelse med de andra kärnorna är Täby centrum–Arninge en av de glesaste
kärnorna beträffande arbetsplatser. Invånarnas inkomster och utbildningsnivå ligger
högt i länet.

Utvecklingsarbetet och samverkan
Under 2011 arbetade Täby kommun fram en handlingsplan för den regionala stadskärnan. I planen ställer sig alla sex kommunerna i Stockholm Nordost bakom etable
ringen av den regionala stadskärnan, med motivet att det är en angelägenhet för hela
nordostsektorn. Det gäller Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och
Norrtälje. En regional stadskärna i Täby stimulerar ekonomisk tillväxt som gynnar
Täby och övriga kommuner i nordost. Även i nordostkommunernas gemensamma vision, En vision för tillväxt 2010–2040, betonas att den regionala stadskärnan gynnar
alla kommunerna i sektorn och i regionen som helhet.
Ett led i arbetet med handlingsplanen var en ”Plattform för dialog” som togs fram
under åren 2009–2010. Kommunen gjorde även flera utredningar i samarbete med
Stockholm Nordost och TMR. Representanter från näringsliv och SL var inbjudna till
arbetet där även medborgare, polis och skola medverkade.
Täby Centrumförening och kommunen planerar för Täby C – Täby växer. Arbetet
sker i samverkan med byggföretag, byggherrar och SL. KF Fastigheter tog år 2010
fram utvecklingsprogrammet ”Arninge – Norrorts starkaste handelsplats” tillsammans med kommunen. Den planerade handelsytan är nästan dubbelt så stor som
dagens .
De övergripande målen i kommunens handlingsplan är att den regionala stadskärnan Täby centrum–Arninge ska vara den kompletta och starka regionala stadskärnan för Stockholm Nordost, med hög tillgänglighet till hela Stockholmsregionen.
Med komplett menas att kärnan ska erbjuda mångfald och täthet av bostäder,
arbetsplatser, utbildning, handel, kultur och rekreation samt väl fungerande
infrastruktur. Dessutom finns övergripande mål om hållbar utveckling, företagsamhet, utbildning och välfärdstjänster. Målformuleringarna bygger på RUFS 2010, Vision Stockholm Nordost, Täbys varumärkesplattform och kommunens översiktsplan.
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Utvecklingsmål har formulerats också för den regionala stadskärnans två tyngdpunkter:
•

Täby centrum med Roslags-Näsby och Galoppfältet

•

Arninge–Ullna

Täby kommun tar ett förvaltningsövergripande ansvar för att genomföra handlingsplanen för den regionala stadskärnan. Kommunen vill också följa upp handlingsplanen regelbundet för att åstadkomma bra styrning och kontinuitet. Detta
uppföljningsarbete ska kunna ske samordnat för samtliga regionala stadskärnor i
Stockholms län, bland annat för att hitta korrekta värden för mål och mätningar.

Täby centrum–Arninge som lokaliseringsalternativ
Näringslivet i den regionala stadskärnan domineras av ett stort och diversifierat handelsutbud. Näst Kungens kurva är Täby centrum–Arninge den regionala stadskärna
som har flest sysselsatta inom denna bransch.
Handlingsplanens mål om en stark regional stadskärna ska uppnås genom tillväxt
som bygger på hållbar utveckling, goda förutsättningar för företagsamhet och entreprenörskap, ett rikt utbildningsutbud och väl fungerande välfärdstjänster med fokus
på trygghet och hälsa för alla. Allt detta ska ske i samverkan med Stockholm Nordost.
Mätvärden ska formuleras och visa hur den regionala stadskärnan påverkar även de
övriga kommunerna i nordostsektorn.
Enligt handlingsplanen bör kommunen i samverkan med andra aktörer utforma
en strategi och plan för företagsamheten i den regionala stadskärnan, med ett mer
diversifierat och expansivt näringsliv som mål. Bland annat ska det klarläggas vilken
typ av lokaler och lägen som efterfrågas av småföretag och andra. Likaså behöver
göras tydligt hur kvällsekonomin kan stärkas och bidra till ett stadsliv som omfattar
större delen av dygnet. Vidare innehåller handlingsplanen förslag på en gemensam
strategisk näringslivsfunktion för de sex nordostkommunerna, som ett led i arbetet
att tillsammans verka för företagsamhet i sektorn.

Kunskapsintensitet och specialisering
Specifika mål för Täby centrum med Roslags-Näsby och Galoppfältet är bland annat
att centrumet ska utvecklas med regionalt unika funktioner och verksamheter som
präglas av nytänkande och innovation. Målet är att stadskärnan ska utnyttja nordostsektorns framtida position som en av regionens starkaste kompetensbaser, med ett
omfattande och diversifierat näringsliv. Småföretagens utvecklingspotential ska tas
om hand och området göras attraktivt för företagsstarter, utveckling och expansion.
Handelns arbetsplatser och inriktningen mot småföretag ska kompletteras med fler
arbetsplatser inom kunskapsintensiva branscher.
För Arninge–Ullna är utvecklingsmålet att liksom tidigare vara en av regionens
starkaste handelsplatser och den största omstigningsnoden för kollektivtrafiken i
nordostsektorn. Området ska karaktäriseras av en innovativ upplevelseindustri och
kluster mot högteknologiska företag. Näringslivet ska växa och det ska även finnas
attraktiva bostadsmiljöer.
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De som i dag bor i Täby centrum–Arninge regionala stadskärna har en hög utbildnings- och inkomstnivå, och det är en hög andel elever som läser vidare på universitet
och högskolor. Utmaningen är dock att behålla de unga när de kommer upp i
20-årsåldern.
För både den regionala stadskärnan och Stockholm Nordost är alltså frågan hur
man kan locka fler unga till den regionala stadskärnan och till regiondelen. Enligt
handlingsplanen ska kommunen utreda förutsättningarna för ett fler student- och
forskarbostäder
En annan utmaning är de svaga kopplingarna till institutioner för högre utbildning. Stockholms universitet och KTH ligger nära, men trots det finns en begränsad
samverkan mellan högskolorna och kommunerna i nordost.
Det räcker dock inte med hög utbildningsnivå hos befolkningen utan numera
måste det också vara rätt inriktning på utbildningen. Det är även viktigt med tillgång
till andra kompetenser och erfarenheter än akademisk utbildning.

Bättre tillgänglighet
Handlingsplanen för den regionala stadskärnan anger att ökad regional tillgänglighet
är ett målområde som ska preciseras, följas upp och utvärderas. Tillgängligheten ska
mätas för viktiga målpunkter både inom Stockholm Nordost och inom den regionala
stadskärnan. Även den lokala tillgängligheten ska mätas för hela Täby i förhållande
till den regionala stadskärnan och inom kärnan.
Nordostkommunernas gemensamma vision handlar om en långsiktigt hållbar
tillväxt i Stockholm Nordost, men då är det nödvändigt med en regional kollektivtrafik som knyter samman sektorn med övriga Stockholmsregionen. Den ska vara
kapacitetsstark och spårburen. Det gäller exempelvis Roslagsbanans koppling till
knutpunkter i centrala Stockholm och banans förlängning till Arlanda–Märsta. Flera
av kommunerna i Stockholm Nordost deltar i den pågående studien om att förlänga
Roslagsbanan till Arlanda–Märsta.
På längre sikt behövs också ny kapacitet i transportsystemet genom att den så
kallade Roslagspilen (tunnelbana, Roslagsbana eller järnväg) byggs. Tvärförbindelser till Sollentuna och Kista, liksom resecentrum i Arninge, bidrar till att göra den
regionala stadskärnan till ett nav i kollektivtrafiknätet.

Urbana värden
Täby kommun avser att göra en stadsanalys för den regionala stadskärnan, som
grund för en sammanhållen strategi för pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt. Det gäller att utveckla kärnan på sikt och sambanden mellan olika delar. Kommunen vill studera förtätningsmöjligheter samt beskriva viktiga stadsbyggnadsstråk
och mötesplatser med stadskvaliteter. Man planerar att öppna gröna korridorer inom
kärnan för kontakt med de gröna kilarna och Värtans stränder, och att öka kärnans
kontakt med övriga Täby.
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Det nedlagda galoppfältet ska bebyggas och ett visionsarbete har påbörjats. Siktet är
inställt på att detaljplanearbetet kan starta år 2013 och utbyggnaden börja år 2015.
Enligt Täby kommuns översiktsplan är cirka 4 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser en rimlig ambitionsnivå för området. Dessutom ska stadsstrukturen vara
funktionsblandad och inrymma service, förskolor och skolor samt sportanläggningar.
De befintliga barriärerna ska överbryggas och den nya stadsstrukturen ska vara väl
integrerad och fungerande tillsammans med övrig bebyggelse i centrala Täby. Under
våren 2012 tog tre arkitektteam i parallella uppdrag fram var sitt förslag på hur
galoppfältet kan utvecklas.
Förutom stadsbyggnadsfrågorna ingår i handlingsplanen även projekt med sociala
aspekter på livsmiljön i den regionala stadskärnan. Det gäller särskilt ungdomar och
äldre.

Profilering som regional stadskärna
Redan 2005 satte de sex nordostkommunerna Täby centrum–Arninge på kartan som
den gemensamma regionala stadskärnan. Visionen ”Stockholm nordost” formulerades för att gemensamt kunna marknadsföra den regionala stadskärnan utifrån de
värden som finns i nordostsektorn.
I dag finns en allt hårdare konkurrens från andra kommuner om både boende
och etableringar, och då blir det ännu viktigare med profilering och marknadsföring.
Den regionala stadskärnan anses i dag ha en otydlig framtoning. I handlingsplanen
föreslås därför några projekt som ska stödja arbetet med profilering. Det gäller dialogen och kommunikationen med medborgare, näringsliv och intresseorganisationer i
tillväxtarbetet. En del ingår i varumärkesarbetet, där frågor som rör stadens innehåll
och liv ska vävas in i projekten:
•

Kommunikationsplan ”Väx med Täby” gäller hela den regionala stadskärnan och
tillväxtarbetet i Täby.

•

Täby framtidsakademi är ett forum för dialog och diskussion med i första hand
kommunanställda och förtroendevalda om olika framtidsfrågor för Täby knutet
till varumärkesplattformen.

•

Framtidsrummet – framtidsresan – är ett digitalt och fysiskt rum för ständig dialog och diskussion om Täbys framtidsfrågor. Medborgare och andra intresserade
bjuds in.

•

Arkitekturguide för Täby är en guide till Täbys arkitektur i samarbete med hembygdsföreningen och Sveriges Arkitekter.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
I handlingsplanen för utveckling av Täby centrum–Arninge regionala stadskärna
nämns ett antal utmaningar inför framtiden. Kommunen ska
•

utveckla en attraktiv stadsmiljö ur 1960-talets funktionsseparerade samhälle

•

överbrygga de trafikleder som utgör barriärer

•

öka kollektivtrafikandelen och förbättra möjligheterna för gång- och cykelstråk

•

minska bilberoendet i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska buller
problemen

•

utnyttja stationsnära lägen genom en tätare bebyggelse

•

verka för att Roslagsbanan knyts till regionala bytespunkter

•

skapa förutsättningar för en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen och motverka brist på kompetent personal

•

sörja för god vård och omsorg då andelen äldre ökar

•

öka förståelsen för tillväxt och minska förändringsobenägenheten

•

öka inflyttningen av unga i åldern 20–35 år

•

öka utbudet av bostäder med olika upplåtelseformer

•

verka för beslut om regional kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik.
Aktuella planer och programbeslut
En vision för tillväxt 2010–2040 (2012)

Stockholm Nordost

Från förort till regional stadskärna –
handlingsplan (2012)

Täby kommun i samverkan med Stockholm
Nordost, TMR m.fl.

Varumärkesplattform för Täby kommun
(pågår)

Täby kommun

Detaljplaner för Arninge–Ullna (2010–2012)

Täby kommun

Galoppfältet – program för parallella uppdrag (2011)

Täby kommun

Vision handelskvarteren i Arninge (2011)

KF Fastigheter och Täby kommun

Möjligheter och utmaningar för näringslivets
utveckling (2011)

Täby kommun, Stockholm Nordost och TMR

Förlängning av Roslagsbanan, idéstudie
(2010)

SL

Från förortscentrum till regional stadskärna –
vision och plattform för dialog (2010)

Täby kommun i samverkan med Stockholm
Nordost, TMR m.fl.

Arninge resecentrum, förstudie (2010)

SL

Arninge–Ullna, fördjupning av översiktsplan
(2009)

Täby kommun

Detaljplaner för Täby centrum (2009)

Täby kommun

Översiktsplan för Täby kommun 2010–2030
(2009)

Täby kommun
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Kungens kurva–Skärholmen
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Kungens kurva-Skärholmen var 15 600. Nedanstående
bild visar befolkningspyramiden för kärnan Kungens kurva-Skärholmen.
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Figur 42. Befolkningspyramid.
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Utbildningsnivån hos både dag- och nattbefolkningen i Kungens kurva-Skärholmen
är högre än i övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Kungens kurva-Skärholmen var 2010 9 000. Nedan
stående diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 46. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 47. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Kungens kurva - Skärholmen
Datum: 2011-07-04
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Figur 48. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Bebyggelsetypologi Kungens kurva-Skärholmen
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Figur 50. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan utgörs i dag av två delområden: Kungens Kurva i Huddinge kommun och stadsdelen Skärholmen i Stockholms stad med i huvudsak
bostadsbebyggelse och ett stort centrum. Tillsammans bildar de Skandinaviens
största handelsområde. Motorvägen E4/E20 skär rakt igenom stadskärnan och
skiljer tydligt de två områdena åt.
Skärholmsdelen har utvecklats kring ett centrum som knyter samman fyra
stadsdelar, Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, och den började byggas
under miljonprogrammets första fas på 1960-talet. Skärholmens centrum är ett av
Stockholmsregionens största inomhuscentrum. Skärholmens struktur är formad av
1960- och 1970-talsidealen med trafik- och funktionsseparering och standardiserad
bebyggelse. Området är tätt bebyggt och det finns potential för mer stadsliv och fler
mötesplatser. Marken ägdes tidigare i huvudsak av Stockholms stad eller dess bolag
men delar har nu tagits över av privata fastighetsägare.
Även Kungens kurva började byggas ut på 1960-talet och har växt till ett ganska
renodlat externhandelsområde. Kungens kurva har en utbredd bebyggelse med stora
parkeringsytor. Det finns en stor förtätningspotential i området. En betydande del av
marken har privata ägare.
I dag är det svårt att få överblick över kärnan och det finns många barriärer som
framför allt missgynnar gång- och cykeltrafikanter. Kollektivtrafikresenärer upplever
också att det är svårt att orientera sig mellan tunnelbanestationen i Skärholmen och
olika målpunkter på Kungens kurva-sidan.

Utvecklingsarbete och samverkan
Stockholms stad och Huddinge kommun har under en längre tid samarbetat om utvecklingen i området Kungens kurva–Skärholmen, och för flera år sedan antog de en
gemensam vision för områdets framtid. Visionen har uppdaterats en gång och siktar
på en attraktiv blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation. Bostadsbyggande är viktigt och det finns planer för cirka 3 000 nya lägenheter i omlandet
kring Kungens kurva–Skärholmen.
Stockholms stad och Huddinge kommun har en samverkansorganisation på både
politisk nivå och tjänstemannanivå. Tjänstemannagruppen samverkar regelbundet
kring gemensamma fysiska planförutsättningar i kommunerna. Kungens kurva Skärholmen Fastighetsägare är en ekonomisk förening som har bildats för den regionala
stadskärnan. Föreningen är samtalspart med kommunerna i utvecklingsprocessen
och ett samarbetsavtal har slutits. Ett antal olika samverkansprocesser pågår för att
utveckla kärnan.
Redan 2004 hade kommunerna ett gemensamt strategiskt handlingsprogram. För
närvarande pågår ett arbete för att ersätta det tidigare programmet med en strategi
och handlingsplan. Denna gång sker samverkan även med fastighetsägarföreningen.
Syftet är att ge alla berörda samma utgångspunkter.
Ett exempel på samverkan gäller de centrala delarna av Kungens kurva och hur de
kan utvecklas på kort sikt i väntan på att tillgängligheten till området kan öka.
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Dessutom finns en trafikgrupp med framför allt intressenter från Kungens kurva
som verkar för att förbättra trafiksituationen. Gruppen diskuterar olika åtgärder som
sedan Trafikverket, kommunerna och fastighetsägarna har ansvar för att genomföra.
Huddinge kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Kungens kurvas
fortsatta utveckling som beräknas bli antagen under 2013. Samrådsförslaget visar att
det finns stor potential för att utveckla nya arbetsplatser. I samband med den fördjupade översiktsplanen tar kommunen fram ett förslag för hur de centrala delarna av
Kungens kurva kan utvecklas på kort sikt.
Stockholms stad har i sin översiktsplan ”Promenadstaden” pekat ut Skärholmen
som en av nio tyngdpunkter för satsningar på olika verksamheter, attraktiva bostäder
och intressanta stadsmiljöer. Tyngdpunkterna ska profileras för kultur, upplevelser
och idrott. Högklassiga kommunikationer ska skapas och tyngdpunkterna är tänkta
som viktiga omstigningspunkter. För Skärholmens del ska den regionala betydelsen
tas till vara och utvecklas. Kommunen vill även stärka sambandet mellan Skärholmen och andra omgivande centrum, såsom Sätra och Bredäng. Dessutom ska
kopplingen mellan Skärholmen och Kungens kurva bli starkare än i dag genom nya
förbindelser och en överdäckning på lång sikt. Skärholmen ska också utvecklas som
en viktig målpunkt i sydvästra Stockholm.

Den regionala stadskärnan som lokaliseringsalternativ
Hälften av sysselsättningen i Kungens Kurva–Skärholmen finns inom handel, och de
sysselsatta inom den branschen är nära fyra gånger så många som nattbefolkningen
i kärnan. Det betyder att huvuddelen av de handelsanställda pendlar in till kärnan
från områden utanför, främst Stockholms stad. Förutom handel finns också offentlig
service i Skärholmen och en del andra verksamheter i Kungens kurva.
Många aktörer inom handeln vill etablera sig i området, men utmaningen är att
också få in andra verksamheter. Enligt Stockholms stads översiktsplan går det att
möta en ökad efterfrågan på etablering av företag och bostäder, bland annat när Förbifart Stockholm färdigställs och tillgängligheten ökar i denna del av regionen.
I Kungens kurva finns en stor förtätningspotential och de flesta etableringsförfrågningarna gäller i dag handelns utveckling.

Kunskapsintensitet och specialisering
Utbildningsnivån hos befolkning och sysselsatta i kärnan är låg jämfört med övriga
regionala stadskärnor, och under 2000-talet har ökningstakten varit lägre än i de
flesta andra kärnor. Samtidigt har sysselsättningsnivån hos befolkning och arbetande
varit stabil, med smärre förbättringar under åren 2000–2009.
I Huddinge kommun finns önskemål om att attrahera kunskapsintensiva tjänsteföretag och därför har kommunen låtit göra en särskild studie av kontorsmarknaden.
Den visar att marknaden för kontor i den regionala stadskärnan bedöms vara svag
på kort sikt, eftersom det finns många lediga kontorslokaler utanför Stockholms
centrala delar. På längre sikt, i takt med att Stockholmsregionen växer, kan det dock
gå att utveckla delar av Kungens kurva till ett kontorsområde. Bättre tillgänglighet

96 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

och mer blandad miljö bedöms vara viktiga för att attrahera tjänste- och kontorsföretag. Studien visar att tillgång till kollektivtrafik har blivit ännu viktigare som
lokaliseringsfaktor för kontor under de senaste åren.
När det gäller kompetensförsörjning finns planer på att komplettera den utbildning som redan finns med olika former av utbildningar som är kopplade till handel.
Det skulle ytterligare kunna stödja rekrytering av arbetskraft från närområdet.

Bättre tillgänglighet
Kungens kurva–Skärholmen ligger strategiskt vid E4/E20 och är lätt tillgängligt för
bilburna. Det finns också spårbunden kollektivtrafik i form av tunnelbana i Skär
holmen och flera busslinjer som försörjer området i övrigt.
Utmaningen är att öka tillgängligheten till, från och inom den regionala stadskärnan. Det gäller för såväl gående, cyklister och kollektivtrafikanter som bilister. E4/
E20 är strategisk för området men också en stor barriär. Kommunerna har antagit
målet att på lång sikt knyta samman Kungens kurva–Skärholmen med en överdäckning av E4/E20, vilket är viktigt för att skapa ett gemensamt område och en integrerad regional stadskärna. Trafikverket och Länsstyrelsen har haft synpunkter på
överdäckningen och vill att frågan utreds vidare.
På kort sikt behöver Kungens kurva och Skärholmen kopplas ihop genom nya och
förbättrade stråk. Ett viktigt steg är att bättre knyta samman områdena med gång-,
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. I Huddinges förslag till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva föreslås en ny passage över E4/E20, nya gator och flera gångoch cykelstråk.
Kollektivtrafikförsörjningen behöver förtydligas och förbättras, särskilt för Kungens kurvas del. Här är det strategiskt viktigt med en framtida regional förbindelse
som kopplar samman kärnan med Flemingsberg och Älvsjö, liksom med bättre och
tydligare bussförbindelser.
I dag uppstår bilköer under vissa tider, men tillgängligheten kommer att öka i
och med utbyggnaden av Förbifart Stockholm som ska ansluta till den regionala
stadskärnan via en ny trafikplats. I Kungens kurva planeras också nya gator för att
förbättra tillgängligheten.

Urbana värden
De båda delarna Kungens kurva och Skärholmen kan komplettera varandra bättre
än i dag. För den regionala stadskärnans framtid och för näringslivets utveckling är
det viktigt att kombinera bostäder och näringslivsetableringar, och i kommunernas
vision för den regionala stadskärnan skapar arbetsplatser, butiker och bostäder en
levande stadsmiljö.
I samrådsförslaget till Huddinges fördjupade översiktplan för Kungens kurva föreslås att storskaligheten ska brytas och markanvändningen effektiviseras. Förutsättningarna att bygga bostäder avses ingå i den bearbetade version av översiktsplanen
som beräknas komma under 2013. I den kommer det även att finnas riktlinjer för en
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attraktiv stadsmiljö. Planarbeten pågår också för verksamheter och nya bostäder i
stadskärnan och dess omgivning.
I Skärholmen har centrummiljöerna nyligen genomgått en större omvandling i
och med att man skapade en inomhusgalleria. Arbete pågår även med att förbättra
miljön för de boende och det finns en dialog med stort fokus på närmiljön. De boende
önskar sig mer trygghet, bättre offentliga miljöer, mer grönt och fler utbildningsplatser. Framtiden för shoppingscentrumet påverkas av kommande nya ägare och
konkurrensen från övrig handel i den regionala stadskärnan.

Profilering som regional stadskärna
Kungens kurva är ett starkt varumärke som förknippas med handel, både i Sverige
och i viss mån internationellt. På senare år har profilen fått en tydligare inriktning på
familjeshopping. Dessutom har Skärholmens shoppingcentrum satsat mycket på sin
profilering och marknadsföring under de senaste åren.
Att gå vidare med en gemensam profilering av den regionala stadskärnan Kungens
kurva–Skärholmen är en viktig fråga att diskutera i samband med planeringen av
den regionala stadskärnans fortsatta utveckling.

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

skapa ett gemensamt område av Kungens kurva–Skärholmen

•

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

•

överbrygga E4/E20 som delar kärnan i två delar

•

förbättra tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafikanter

•

mjuka upp storskaligheten och finna kvaliteter i en mer urban miljö

•

effektivisera markutnyttjandet och förtäta kärnan.
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Aktuella planer och programbeslut
Marknadsanalys kontorsmarknaden (2012)

Huddinge kommun och konsultföretag

Spårväg Syd, förstudie (2011)

SL

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

Huddinge kommun och Stockholms stad

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

Huddinge kommun och Stockholms stad

Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva
Huddinge, samråd (2010)

Huddinge kommun

Promenadstaden – översiktsplan för
Stockholm (2010)

Stockholms stad

Söderort 2030 – framtidsvisionen blir
verklighet (2010)

Stockholms stad

Utvecklingsprogram Södertörn 2007, 2010

Södertörnskommunerna

Handlingsplan Kungens kurva–Skärholmen
(2009)

Huddinge kommun och Stockholms stad

Kartläggning av handeln i Kungens kurva
(2009)

Handelns utredningsinstitut på uppdrag av
kommunerna

Vision Kungens kurva–Skärholmen 2030
(2008)

Huddinge kommun och Stockholms stad

Vision Stockholm 2030 (2007)

Stockholms stad

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

Stockholms stad

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

Huddinge kommun och Stockholms stad
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Flemingsberg
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Flemingsberg var 11 300. Nedanstående bild visar befolkningspyramiden för kärnan Flemingsberg.
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Figur 52. Befolkningspyramid.
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Figur 53. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.

Kvinnor 2000

Kvinnor 2010

Män 2000

Män 2010

Figur 54. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos dagbefolkningen i Flemingsberg är mycket hög, 53 procent av
de sysselsatta är högutbildade.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Flemingsberg var 2010 12 900. Nedanstående diagram
visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 55. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.

261
E20

Kungens kurvaSkärholmen

ST

Stuvsta

HUDDINGE
Huddinge

Flemingsberg
Tumba

226

Tullinge

Skäcklinge

BOTKYRKA

259

102 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

Norrtälje

Arlanda

Stockholm

Flemingsberg
Södertälje

Skillnadsbild

0

10

20 km

Restid till kärna 45 min med
kollektivtrafiken
Nuläge
2030 (RUFS 2010)

Figur 56. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.

Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen 103

Norrtälje

Arlanda

Stockholm

Flemingsberg
Södertälje

Skillnadsbild
Restid till kärna 30 min med bil
0

10

20 km

Nuläge
2030 (RUFS 2010)

Figur 57. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Flemingsberg
Datum: 2011-07-04

Teckenförklaring
Kommungräns
Regional stadskärna
Vattenytor

¯

Byggnader
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NATURMARK
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Figur 58. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 59. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Flemingsberg
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Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
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ˉ
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Figur 60. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Kärnans struktur
Flemingsberg ligger till större delen i Huddinge och till en mindre del i Botkyrka
kommun. Stadskärnan Flemingsberg karaktäriseras av sin utbyggnad som miljonprogramområde med ett stort sjukhus som därefter har utvecklats och kompletterats
till att bli ett kluster för forskning och utbildning. Boendemiljöer och verksamhetsmiljöer är åtskilda, och de flesta byggnader och anläggningar är storskaliga. Närmast
pendeltågsstationen finns ett outbyggt område. Botkyrkadelen består av glesare
bebyggelse.
Det finns goda förutsättningar för kraftig utbyggnad och förtätning som kan
skapa stadsmässighet och serviceunderlag, med tanke på den goda regionala
tillgängligheten, de stora arbetsplatserna, de båda universiteten, högskolan och
sjukhuset.

Utvecklingsarbete och samverkan
De båda kommunerna Huddinge och Botkyrka var tidigt ute med en särskild utvecklingsorganisation som bildades år 2006, tillsammans med Stockholms läns landsting.
I ett gemensamt utvecklingsprogram lades visioner och huvuduppgifter fast. Landstinget deltog aktivt i arbetet. Den gemensamma målbild som togs fram ligger väl i
linje med RUFS 2010. Privata investeringar krävs och dessa delar av utvecklingsprogrammet har gått långsamt att genomföra.
Utvecklingsprogrammet pekar ut fem prioriterade huvuduppgifter. Tidigt satsades på en av dessa – att utveckla och stärka begreppet Flemingsberg och ge kärnan
ett starkt varumärke som associerar till kunskapsintensiv verksamhet och företagande.
Två andra huvuduppgifter i utvecklingsprogrammet gäller utbildning, forskning,
innovationer och entreprenörskap. Dessa uppgifter togs år 2011 över av en nybildad stiftelse, Flemingsberg Science, med uppgiften att få fler företagsetableringar
i Flemingsberg, främst inom området life science (hälsovetenskaper). I stiftelsen
samverkar olika aktörer utifrån ett Triple Helix-perspektiv. Det innebär akademi,
näringsliv, samhälle och innovationsdrivet entreprenörskap i samverkan. Stiftelsen
ska främja samarbetet mellan de olika sfärerna, medverka till att forsknings- och
utvecklingsfunktioner etableras, marknadsföra Flemingsberg som ett etablerings
alternativ och främja samverkan med externa parter. I denna kärna har Stockholms
läns landsting en mer uttalad roll än i andra regionala stadskärnor.
De två resterande huvuduppgifterna gäller att förbättra den regionala stadskärnans lägesförutsättningar och attraktivitet. Båda kommunerna har arbetat med dessa
uppgifter genom en gemensam fördjupad översiktsplan för kärnan. Målet är att bli
centrum för ett närområde med drygt 70 000 invånare, ett tillskott av 20 000 nya
arbetsplatser och 5 000 nya bostäder samt en stadskärna där utbildning, forskning,
företagande och en attraktiv boendemiljö står i fokus.
Planförslaget presenterades för samråd 2009/2010, men sedan blev kommunerna
tvungna att vänta in en utredning som Trafikverket svarar för. Den fråga som utreds
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gäller stambanan i framtiden och vilka vägar som behöver flyttas i samband med
framtida breddning från fem till åtta spår. Utredningen ska visa vilka markområden
som kan tas i anspråk. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska tas upp av
kommunerna igen och föras vidare till utställning, så snart samtliga infrastrukturaktörer har enats om en gemensam målbild för infrastrukturen i Flemingsberg.
Flemingsbergssamarbetet har således fortsatt att utvecklas. Samtidigt behövs en
mer konkret gemensam målbild för den regionala stadskärnan, liksom en samlande
kraft som kan stå för kontinuitet och hålla ihop utvecklingsprogrammets genomförande.

Flemingsberg som lokaliseringsalternativ
Flemingsberg har utvecklats och utvecklas fortfarande tack vare sitt goda läge och
sin tillgänglighet i regionen. Den regionala stadskärnan präglas av stora offentliga
arbetsplatser med inriktning på sjukvård, högre utbildning, forskning och rättsväsen.
Karolinska universitetssjukhuset, de två universiteten Karolinska Institutet (KI) och
KTH samt Södertörns högskola har en både nationell och regional marknad.
Många av de sysselsatta i Flemingsberg arbetar inom vård och omsorg och pendlar
till stadskärnan från de båda kommunerna och till stor del även från Stockholms
stad.
Ett fåtal fastighetsföretag äger en stor del av marken närmast stationen.

Kunskapsintensitet och specialisering
Förutom offentlig verksamhet finns även företag i den regionala stadskärnan. Viljan
att etablera företag har ökat liksom de privata investeringarna. En del är avknoppningar från Karolinska universitetssjukhuset, KI och Södertörns högskola. På senare
år har Flemingsberg utvecklats till ett av norra Europas mest betydelsefulla områden
inom life science med både forskning och industriell verksamhet. Det ingår i klustret
längs axeln Uppsala–Stockholm–Flemingsberg–Södertälje–Strängnäs, med över
500 företag och över 25 000 anställda och 300 större forskningsprojekt (se figur).
Omfattningen kommer sannolikt att minska något på grund av AstraZenecas beslut
våren 2012 att lägga ner sin forskningsavdelning i Södertälje.

Flemingsberg Science – from brains to business
Stiftelsen Flemingsberg Science startades 1 januari 2011 av Stockholms läns landsting, Huddinge kommun,
Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns
högskola. Syftet
är att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg och medverka till att
industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras
i kärnan. Det långsiktiga målet är att Flemingsberg Science blir en
viktig plattform för utveckling av ett framgångsrikt innovationssystem inom life science i Flemingsberg.
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I Flemingsberg finns även inkubatorsverksamhet kring medicinsk teknik. Där kan
nybildade företag få stöd, vilket syftar till att förstärka nyföretagandet.
Som ett led i arbetet med att utveckla forsknings- och högskoleverksamheterna
i området har det byggts ett nytt studentboende och planer finns på ytterligare
studentbostäder.

Bättre tillgänglighet
Flemingsberg ligger i skärningspunkten mellan Huddingevägen (väg 226) och den
kommande Södertörnsleden, som beräknas att bli påbörjad år 2013. Södertörnsleden
bildar tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden en yttre tvärled som
binder samman Flemingsberg med fyra andra av de yttre regionala stadskärnorna, i
både södra och norra länsdelen. Arbetsplaner för olika delsträckor av förbifarten är
fastställda, överklagade eller utställda.
Trafikverket arbetar för närvarande med en spårutredning för sträckan Järna–
Stockholm för att undersöka framtida behov av tågtrafik på sträckan, liksom möjlig
heterna till snabbtåg och anpassningar för Citybanan. En förstudie remitterades
under 2011.
Det är viktigt att lösa de frågor som rör överdäckning av väg 226 och järnvägen.
Andra betydelsefulla frågor är att göra spårväg från Älvsjö via Kungens kurva och
Flemingsberg, Spårväg Syd. Dessutom är det viktigt att samplanera marken för spår,
väg, trafikplatser och annan markanvändning.
Enligt utvecklingsprogrammet behövs en utbyggnad av Spårväg Syd för att Flemingsberg ska kunna utvecklas till en dygnet runt-stad kring ett regionalt resecentrum. Kommunerna samarbetar med SL för att se hur en bytespunkt med bättre möjligheter till resor i tvärled ska förbättra tillgängligheten till Flemingsberg (förstudie
2011). En etapp ingår i Länstrafikplan 2010–2021 med en statlig medfinansiering på
500 miljoner kronor.

Urbana värden
Den fördjupade översiktsplanen innehåller förslag på en ny och större centrumkärna
intill den nuvarande. Andra åtgärder är att utveckla huvudvägen längs med sjukhus
och högskola med bland annat förtätningar. Inriktningen är effektivare markutnyttjande och mer variationsrik bebyggelse.
Det är viktigt för Flemingsberg som regional stadskärna att utveckla mer av
närservice samt mötesplatser som bidrar till en attraktiv och levande stadsmiljö. Mer
handel, service och restaurangverksamhet efterfrågas.
Karaktären som forsknings- och utbildningscentrum gör Flemingsberg unikt i
regionen, men bidrar inte så mycket till kvällslivet i kärnan eftersom dessa verksamheter oftast är kopplade till kontorstider. De som arbetar i kärnan är dock viktiga
som potentiella konsumenter. Utmaningen är att skapa en positiv utvecklingsspiral
genom att komplettera med fler funktioner och förbättrad kvalitet, vilket i sin tur kan
attrahera nya kvällsaktiviteter.
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Huddinge kommun håller på att ta fram ett program för den offentliga miljön i
Flemingsberg, som ett led i arbetet med att skapa attraktiva stadsmiljöer. Det finns
detaljplaner för området intill spårstationen, vilka ger förutsättningar för kvällsliv
genom handel, service, restauranger, sporthall och studentbostäder.

Profilering som regional stadskärna
I utvecklingsprogrammet anges två huvuduppgifter för den regionala stadskärnans
profil:
•

Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg.

•

Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet.

Olika samarbetsgrupper har arbetat strategiskt med att utveckla och stärka kärnans
attraktivitet och profil. I marknadsföringen har en stor del av de aktiviteter som angavs i utvecklingsprogrammet genomförts, bland annat ett nyhetsbrev, en webbplats,
en bildbank samt ny layout och grafisk profil.
Den nya stiftelsen har till uppgift att bedriva en tydlig marknadsföring mot företag
inom life science, framför allt medicinsk teknik. För övriga typer av etableringar i
Flemingsberg kommer en näringslivsstrategi att tas fram.

Utmaningar i det fortsatta arbetet
Flemingsbergs utmaningar inför framtiden är främst att
•

skapa kontinuitet i genomförandet av utvecklingsprogrammet från 2007

•

klargöra olika aktörers roller och möjlighet att påverka kärnans utveckling

•

se till att hela målbilden uppfylls och integreras hos centrala aktörer

•

ta fram en gemensam målbild för infrastruktur och markanvändning hos alla
infrastrukturaktörer

•

utveckla ett mer konkret handlingsprogram med fokus på några tydligare punkter

•

arbeta strategiskt för att stärka stadskärnans attraktivitet under kvällstid

•

finna gemensamma delmål för ökad attraktivitet, mellan fastighetsägare, byggare
och kommun

•

tillgängliggöra och intensifiera utnyttjandet av mark nära kollektivtrafiken

•

utveckla Flemingsbergs möte med den omgivande, mer småskaliga bebyggelsen.
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Aktuella planer och programbeslut
Järnväg Stockholm–Järna, förstudie (2011)

Trafikverket

Spårväg Syd, förstudie (2011)

SL

Flemingsberg Science, etablering av stiftelse (2011)

Huddinge och Botkyrka kommuner, SLL, KI,
KTH, Södertörns högskola.

Planprogram och detaljplaner Huddinge sjukhus
(2010–2012)

Huddinge kommun

Detaljplan för Flemingsbergsdalen resp. Polishuset
(2010)

Huddinge kommun

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Södertörnskommunerna

Fördjupning översiktsplaner Flemingsberg
(2009)

Huddinge och Botkyrka kommuner

Verksamhetsplan 2009–2011 inkl. handlingsplan (2009)

Huddinge och Botkyrka kommuner

Utvecklingsprogram Flemingsberg (2007)

Huddinge och Botkyrka kommuner, SLL

GPF för Flemingsberg (2007)

Huddinge och Botkyrka kommuner
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Haninge centrum
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Haninge centrum var 16 400. Nedanstående bild visar
befolkningspyramiden för kärnan Haninge centrum.
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Figur 62. Befolkningspyramid.
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Figur 63. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.
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Figur 64. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Haninge centrum är lägre än i övriga länet.
Av den sysselsatta dagbefolkningen i kärnan har kvinnorna högre utbildning än männen.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Täby centrum var 2010 8 500. Nedanstående diagram
visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 65. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Haninge centrum
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Figur 66. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Arlanda
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Södertälje

Haninge centrum
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Figur 67. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi iför
de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Haninge
Datum: 2011-07-04

Teckenförklaring
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Figur 68. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Bebyggelsetypologi Haninge centrum

Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
Låg sluten bebyggelse
Medelhög sluten bebygg
Hög öppen bebygg

ˉ

Medelhög öppen bebygg
Tät småhusbebyggelse
Gles småhusbebyggelse
Mkt gles småhusbebyggelse

0

400

800 Meter

Figur 70. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Kärnans struktur
Haninge C är kommuncentrum och den regionala stadskärnan enligt RUFS ligger
helt inom Haninge kommun i länets sydöstra del. Stadskärnan utgör ett relativt väl
sammanhållet område kring riksväg 73. Stadsdelen Handen ingår med centrum och
pendeltågsstation, samt ett externt handelsområde beläget mellan Handen och den
blivande stadsdelen Vega i norr.
Kommunen inbegriper även ett omland till den kärna som pekats ut i RUFS för sitt
utvecklingsarbete med den regionala stadskärnan, ett område med 57 000 invånare.
Där ingår även Länna handelsområde som ligger i Huddinge kommun. Den inre
delen av kärnan har drygt 16 000 invånare. I den fortsatta texten är fokus på området
som pekas ut i RUFS, om inget annat anges.
Som kommunalt centrum har Haninge C en blandad miljö när det gäller boende
och verksamheter i kärnan. Sysselsättningen domineras av offentliga verksamheter
och utbildning och detta är också de branscher som har ökat mest under 2000-talet,
om än blygsamt. Handel och kommunikationer är fjärde största bransch sett till antalet sysselsatta och byggverksamhet femte störst, båda ökande.

Utvecklingsarbete och samverkan
Den regionala stadskärnan Haninge ska vara en motor för tillväxt och utveckling för
omlandet i östra Södertörn, i stråket Globen–Norviks hamn och därifrån vidare ut
i Europa. Kommunfullmäktige har angivit målet att Haninge ska växa med 10 000
invånare från år 2008 till 2018.
Kommunen har ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge,
det större området, medinriktningsmål som ligger väl i linje med RUFS 2010. I kommunen samverkar näringsliv och akademi tätt och drar nytta av varandra. Utifrån
utvecklingsprogrammet och i dialog med fastighetsägare, företagare och organisationer fortsätter kommunen arbetet med att utveckla Haninge som regional stadskärna.
Det finns också en överenskommelse med fastighetsägarna om Vision 2015 centrala
Handen (2009).
Till utvecklingsprogrammet hör ett handlingsprogram inom olika utvecklingsområden som kommunstyrelsen har antagit. Kommunen betonar att arbetet med
den regionala stadskärnans utveckling är en viktig del av det ordinarie linjearbetet,
främst inom kommunstyrelseförvaltningens avdelning för samhällsutveckling. Att
den regionala stadskärnan Haninge ska bli attraktiv är dessutom inskrivet i verksamhetsplanen för åtta av kommunens styrelser och nämnder.

Haninge centrum som lokaliseringsalternativ
Enligt handlingsprogrammet är det viktigt att olika typer av näringsliv och verksamheter inom offentlig sektor kan utvecklas och växa i Haninge. En näringslivsstrategi
för kommunen kommer att beslutas under 2012.
För att göra Haninge attraktivt för medborgare anser kommunen att man behöver
fler företag och god infrastruktur, vilket också ska minska utsattheten vid konjunk-
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tursvängningar. Man vill diversifiera näringslivsutvecklingen i stadskärnan och ge
utrymme för stora och små företag och offentlig verksamhet.
Kommunen har tagit initiativ till ett nätverk för centrumutveckling mellan fastighetsägare och handelsidkare i stråket från centrum till handelsområdet Port 73. Den
gemensamma strävan är att utveckla och stärka detaljhandeln genom marknads
föring och trivselhöjande åtgärder i de offentliga rummen.
Den regionala stadskärnan Haninge delas enligt utvecklingsprogrammet i fyra
lager. Bilden ovan visar lager 1–2 som närmast motsvarar det område som pekats ut
som regional stadskärna enligt RUFS 2010. Lager 3 omfattar ett större område inom
cykelavstånd från Haninge centrum. Lager 4 omfattar hela Haninge kommun och
inbegriper dessutom Länna handelsområde i Huddinge kommun.

Kunskapsintensitet och specialisering
Ett antal större företag har sina huvudkontor i stadskärnan. Kommunen konstaterar
att det strategiska läget och den omedelbara närheten till både motorväg och järnväg
har medfört ett kluster av logistikföretag, något som kommer att stärkas ytterligare
i och med utbyggnaden av den nya hamnen i Norvik. Kommunen lyft er även fram
andra klusterliknande näringslivskoncentrationer, till exempel bilförsäljning, dagligvaror, detaljhandel och vård och omsorg.
I utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan framgår att det finns tre
viktiga branscher, och inom dem ser kommunen gärna mer av klusterbildningar.
Dessa områden är medicinsk teknik, cleantech och byggverksamhet. Inom medicinsk
teknik handlar det om att de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Haninge
centrum skulle kunna komplettera varandra och Haninge erbjuda mark för etablering inom detta område. Albyberg behandlas i utvecklingsprogrammet men ligger
utanför det utpekade området i RUFS, men där vill kommunen gärna ha cleantechföretag.
KTH är viktig i utvecklingen av den regionala stadskärnan där forskning, utveckling och näringsliv ska kopplas tätare samman. På KTH Campus Haninge studerar
över 1 000 studenter inom områden som det livslånga boendet, strömnings- och
klimatteknik samt ljus och belysning. Äldreforskningscentret Nestor ligger nära och
samarbetar med KTH. Delar av KTH kommer dock troligen att flytta till sin värdinstitution i centrala Stockholm.
Utbildningsnivån hos de som bor i den regionala stadskärnan har ökat näst
snabbast av de regionala stadskärnorna, men hör fortfarande till de lägsta nivåerna
i länet. Även dagbefolkningen med arbetsplats i kärnan har en förhållandevis låg
utbildningsnivå.
Enligt handlingsprogrammet för stadskärnan vill kommunen också profilera
och stärka utbildningar för att möta näringslivets behov av kompetens. KTH är en
tänkbar samarbetspartner för de olika utvecklingsområdena och nämns lika ofta som
näringslivet. Dessutom har man kontakter med andra universitet och högskolor.
Haninge vill satsa på forskning och utbildning, dels för att attrahera unga till kommunen, dels för att få företag att etablera sig. Kommunen vill också agera som länk i
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dialogen mellan näringsliv och utbildningsväsen för att kunna tillgodose efterfrågan
på arbetskraft och stimulera nya innovationer. Inom byggande handlar det om att
stärka befintliga verksamheter men också stärka samverkan mellan näringsliv och
akademi.
Förslaget är att forskningen vid KTH ska utvecklas i samverkan mellan kommunen, KTH och företag inom det befintliga logistikklustret, med tyngdpunkt i Jordbro
företagspark (som ligger utanför den i RUFS utpekade kärnan). Kommunen vill även
etablera en utvecklingspark som har koppling till det befintliga näringslivet i Albyberg, i samverkan mellan KTH, kommunen, ALMI och Nyföretagarcentrum (även
detta utanför RUFS-kärnan).
I anslutning till utvecklingsprogrammet ges även exempel på idrottsprofilerade
utbildningar som Fredrika Bremerskolans idrottsakademier och Sport Campus Sweden samt vidareutveckling av vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Det finns också
planer på ett framtida college inom olika utbildningssegment.

Bättre tillgänglighet
Till Haninge centrum finns goda kommunikationer i form av pendeltåg och motorväg. Dessutom finns god tillgänglighet inom kärnan. En gemensam avsiktsförklaring
mellan kommunen och SL (2010) om en ny terminal blev det verkliga startskottet
för utvecklingen av Haninge centrum som regional stadskärna. Med en överdäckad
bussterminal under jord blir mark tillgänglig för ny bebyggelse.
Samtidigt vill kommunen utveckla kommunikationerna i öst-västlig riktning och
bland annat öka den regionala tillgängligheten till Flemingsberg. Med Södertörns
leden förbättras kontakterna med bil och buss men kommunen vill också ha spår
trafik genom en förlängning av Spårväg Syd från Flemingsberg till Haninge centrum.
Haninge kommun är angelägen om att det koncept med regionpendel som lanseras i RUFS 2010 blir verklighet, i första hand genom en provverksamhet med sådana
lösningar.
I kärnans norra del, Vega, är projektering påbörjad för en ny pendeltågstation och
man planerar att bygga nya bostäder.

Urbana värden
För Haninge kommun är det viktigt att förstärka stadsutvecklingen i den regionala
stadskärnan. Olika fastighetsbolag äger en stor del av marken och det pågår stor
aktivitet inom byggbranschen. Det finns också en positiv tilltro till utvecklingen med
flera nya fastighetsaktörer som har lokaliserat sig till kärnan för att delta och utveckla
denna.
I strategier för den regionala stadskärnan Haninge betonas att den ska upplevas
som en inbjudande plats som tillgodoser invånarnas behov av mötesplatser, sysselsättning, aktiviteter, kultur och tillgång till varor och tjänster för vardag och fritid,
men också erbjuda en omväxlande vacker och trygg miljö. Det ses som viktigt att
olika delar av stadskärnan byggs ihop.
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Ny stadsmässig bebyggelse kommer att länka Handens pendeltågsstation och bussterminal samman med stadshuset och övrigt kommuncentrum. Utbyggnaden pågår.
I stadsdelen Vega planeras för 3 000 bostäder och 10 000 invånare, och den är
tänkt att knytas samman med Haninge C genom ett stråk.
I arbetet med att bygga tätare och mer stadsmässigt tänker kommunen följa resultatet i den regionala studien ”Värdering av stadskvalitet”. Kommunen kommer under
2012 även att presentera egna indikatorer för stadskvalitet.
Haninge kommun är angelägen om att stämma av med sina medborgare hur de
ser på stadskvaliteter i den regionala stadskärnan. Detta har gjorts vid två tillfällen
under de senaste åren. Frågorna har gällt
•

shopping

•

restauranger och caféer

•

vacker stadsmiljö

•

evenemang

•

nöjen.

Undersökningen visar att de omkring 500 personer som svarade är mest nöjda med
utbudet av shopping och minst nöjda med utbudet av evenemang och nöjen.

Profilering som regional stadskärna
När det gäller att utveckla Haninge regionala stadskärna vill kommunens fokusera
på egenskaper som kompletterar andra regionala stadskärnor. Detta är viktigare än
att sträva efter egenskaper och funktioner som bidrar till konkurrens med de andra
stadskärnorna.
Två andra centrala frågor som kommunen lyfter fram rör nyttan för befolkningen
– att göra människor stolta över platsen och att stärka sammanhållningen mellan
dem som bor där.
Ett led i arbetet med nytta och stolthet är strävan efter att i framtiden nå en
position som ”Årets stadskärna”. Ett mer kortsiktigt förslag gäller en översyn av
skyltningen längs gator och vägar. Det finns även tankar på att sätta upp ortsskyltar
med den regionala stadskärnans namn vid kärnans yttre gränser.

Utmaningar i det fortsatta arbetet
Utmaningar i utvecklingsarbetet för Haninge centrum gäller framför allt att
•

genomföra arbetet inom de skisserade områdena i utvecklingsprogrammet

•

knyta samman den regionala stadskärnan och omkringliggande områden i
lättillgängliga stråk

•

bli bra på att arbeta med stadskvalitet

•

få åtgärder genomförda även där kommunen inte äger marken

•

bli utsedd till årets stadskärna 2015.
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Aktuella planer och programbeslut
Näringslivsstrategi, kommande remissförslag
(2012)

Haninge kommun

Handlingsplan för den regionala stadskärnan
(2011)

Haninge kommun

Mätning av stadskvalitet – invånarnas bild av
centrala Haninge (2010, 2011)

Haninge kommun

Spårväg Syd, förstudie (2011)

SL

Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge (2011)

Haninge kommun

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Södertörnskommunerna

Vision 2015 för centrala Handen (2009)

Haninge kommun
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Södertälje
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Södertälje var 10 600. Nedanstående bild visar befolkningspyramiden för kärnan Södertälje.
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Figur 72. Befolkningspyramid.
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Figur 73. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010.
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Figur 74. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Södertälje är lägre än i övriga länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Södertälje var 2010 21 300. Nedanstående diagram visar
fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 75. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.

SALEM

Rönninge
Östertälje

Södertälje

SÖDERTÄLJE
E4

126 Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

Arlanda

Stockholm

Södertälje

Skillnadsbild
Nyköping
0

10

20 km

Restid till kärna 45 min med
kollektivtrafiken
Nuläge
2030 (RUFS 2010)

Figur 76. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 77. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Gröntypologi för de regionala stadskärnorna

Huvudtyper Södertälje
Datum: 2011-07-04
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Figur 78. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).
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Figur 79. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Södertälje

Bebyggelsetyper
Hög sluten bebyggelse
Låg sluten bebyggelse
Medelhög sluten bebygg
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Figur 80. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 81. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Södertälje skiljer sig från de övriga regionala stadskärnorna genom sina anor från
1000-talet, då platsen fungerade som omlastningspunkt vid Mälarens utlopp i Öster
sjön. De centrala delarna av kärnan har tydlig stadskaraktär och kvartersstruktur. I
det storregionala perspektivet är stadskärnan väl sammanlänkad med Europavägnätet. Området är långsträckt och den inre strukturen präglas av olika delar som är
dåligt sammanhållna och splittrade av stora vägar, järnvägar och industriområden.
I de yttre delarna av kärnan finns ett stort behov av att få en större blandning
av funktioner och att öka utnyttjandet av kollektivtrafik. I kärnans norra del finns
ett mindre industriområde i anslutning till centrum medan de södra delarna helt
domineras av olika industriområden. Det finns potential att förtäta vissa delar av
industriområdena med bostäder, samtidigt som parker och andra offentliga rum bör
utvecklas för att integrera de yttre områdena med staden.

Utvecklingsarbete och samverkan
Södertälje vill profilera sig som en internationell och storregional knutpunkt men
också som regional stadskärna. För att utveckla den regionala stadskärnan finns tre
inriktningar av arbetet. För det första finns ett samarbete med Södertörn, för det andra pågår arbete med kommunens översiktsplan och för det tredje pågår sedan några
år tillbaka ett förändringsarbete för centrum, den inre delen av kärnan.
Ett förslag till översiktsplan har varit utsänt för samråd. Förslaget handlar mycket
om attraktivitet i livsmiljön och till utställningsversionen kommer man att fördjupa
och tydliggöra Södertäljes roll som regional stadskärna. Exempelvis finns ambitionen
att integrera de storskaliga bostadsområdena Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden
med stadskärnan.
Kommunen ser arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan som en process som kan bli mer samlad när översiktsplanen väl har antagits. Redan pågår dock
samverkan i flera avseenden som rör den regionala stadskärnan.
Förändringsprogrammet för centrum genomförs i samverkan med en bred krets
av aktörer, bland annat centrumföreningen och en samverkansgrupp med fastighetsägare när det gäller handelsutvecklingen. Kommunen vill ha etableringar av kluster
och strävar efter att få med fastighetsägare på en långsiktig strategi kring detta.

Södertälje som lokaliseringsalternativ
Kommunens utvecklingsperspektiv är att bygga vidare på styrkan som internationell
handels- och mötesplats, både historiskt och i nutid. I dag är Södertälje en industristad med världsledande företag inom tillverkning, utveckling och forskning. Den
regionala stadskärnan har också en tydlig profil i det kluster inom life science som är
under framväxt i stråket Uppsala– Stockholm–Flemingsberg–Södertälje–Strängnäs.
Där ingår över 500 företag med över 25 000 anställda och 300 större forskningsprojekt (se figur). Omfattningen kommer sannolikt att modifieras en del, genom Astra
Zenecas beslut att lägga ner sin forskningsavdelning i Södertälje.
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Med stora internationella företag skapas både utmaningar och osäkerhet om framtiden. I Södertälje är företagsamheten stor och näst efter Stockholm och Solna har
kommunen flest medelstora företag i länet. Många av dessa är underleverantörer till
de stora företagen. Kommunen arbetar för att förbättra företagsklimatet i Södertälje
och öka antalet företag genom nyföretagande och nyetableringar. Det är särskilt intressant med medelstora företag inom juridik, ekonomi och IT, gärna kompletterande
stödverksamheter till de stora företagen. Man har tagit fram ett presentationsmaterial med fokus på Södertälje som en attraktiv ort för etableringar, och i broschyren
”Näringsrika Södertälje 2011” kan man till exempel läsa om mark och lokaler, befolkning, tillväxt och innovation. För Södertälje centrum ser kommunen det som både en
utmaning och möjlighet att öka attraktiviteten och söker därför skapa sig en bild av
hur handeln kommer att utvecklas i framtiden.

Kunskapsintensitet och specialisering
Kommunen arbetar hårt för att få fler högskoleutbildningar och mer forskning. Från
hösten 2012 finns även Mittuniversitetet, Karlstad universitet, Högskolan i Gävle och
Högskolan i Skövde med utbildningar i ett nära samarbete med näringslivet i kommunen, regionen och övriga verksamheter inom den offentliga sektorn.
Ett ”drivhus” startade häromåret på Campus Telge som en brygga mellan
akademi och näringsliv, till nytta för både studenter och regionen som helhet.
Finansiering sker genom kommunen, Scania och AstraZeneca. Ett ”lean center”
för organisationers förbättringsarbete finns på campus sedan 2009 och är ett led i
samverkan mellan KTH, kommunen och näringslivet. Likaså planeras ett ”diversity
center” – ett mångfaldscenter – som en plattform för att skapa nya, mångfaldsorienterade utbildningar utifrån fokus på mångfald i fråga om etnicitet, kön, ålder etc.
Häromåret tog kommunen fram ett nytt varumärkesprogram för Campus Telge
med logotyp och ny webbplats, och man genomför rekryteringskampanjer för att
locka fler studenter. Målet är att utveckla Södertälje till en attraktiv studentstad
med cirka 3 000 studenter. Studentbostäder finns och studenterna blir garanterade
bostad.
Yrkeshögskola Södertälje erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå för tandsköterskor, trädgårdsmästare och arbetsledare inom byggbranschen.

Bättre tillgänglighet
Södertälje är både en internationell och en regional trafikknutpunkt. Här finns
en expansiv hamn med kunder från hela världen. Genom stadskärnan går viktiga
transportvägar som förbinder Stockholmsregionen med resten av världen och med
en ny järnvägsbro över Södertälje kanal sker även större båttransporter in i och ut ur
Mälaren. Bron har också blivit ett landmärke för Södertälje, väl synlig för den som
passerar med järnväg, båt eller bil.
En utbyggnad av dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn har
inletts, liksom ombyggnaden av stationen i Södertälje hamn. Med nya dubbelspår på
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stambanan och den framtida Ostlänken kommer spårtrafiken att ge bättre tillgänglighet till den regionala stadskärnan.

Urbana värden
Kommunen har lagt fast ett program för att utveckla centrum, den inre delen av den
regionala stadskärnan. Strävan är att skapa folkliv året runt och att vara ett alternativ
till andra regionala stadskärnor, bland annat Kungens kurva–Skärholmen och Stockholm som regioncentrum. Södertäljes stadskärna ska bli en attraktiv och självklar
mötesplats som erbjuder ett allsidigt utbud och vattennära bostäder. Arbetet med
centrum har hittills lett till ett antal byggprojekt. På 20 års sikt planeras cirka 1 500
nya bostäder och ytterligare 15 000 kvm lokalyta.
Kommunen anser att utvecklingen av den utpekade regionala stadskärnan beror
på hela stadens utveckling, och därför inkluderar arbetet med stadskvaliteter även
de stadsdelar som ligger utanför stadskärnan. Strävan är att knyta ihop stadens olika
delar till en sammanhängande struktur med ett integrerat gatunät, attraktiva parkeroch grönområden, fungerande och trygga mötesplatser och en funktionsblandning
med service, verksamheter och bostäder. Bland annat pågår två tvärsektoriella
satsningar, URBACT Ronna och Telge Hovsjö, för att göra dessa områden tryggare
och mer attraktiva.
Ambitionen är också att knyta samman den historiska stadskärnan med Södertälje
hamn och Södertälje Syd.
Det finns många gröna områden strax utanför den utpekade stadskärnan. Dessa
skulle kunna göras tillgängliga från stadskärnan genom att sambanden görs tydliga
och öppnas upp. Den kuperade terrängen ger dock vissa begränsningar. Det finns en
ny grönplan för Södertälje tätort som ger kunskapsunderlag i planeringsarbetet.
Det finns en uttalad ambition i översiktsplanen att koncentrera ny bebyggelse till
centrala Södertälje och fyra olika samhällen på landsbygden. Detta ska bidra till en
tätare och mer attraktiv stad och minska spridningen av bebyggelse på landsbygden.

Profilering som regional stadskärna
Södertälje utmärker sig i dag med en tydlig profil när det gäller branscher, med 59
procent av de sysselsatta inom tillverkning och utvinning. Den regionala stadskärnan
har ett stort omland och kommunen vill profilera sig i flera avseenden – gentemot
övriga Mälarstäder och Sörmland, övriga kärnor på Södertörn och centrala regionkärnan Stockholm.
Enligt samrådsförslaget till översiktsplan ska entréerna till staden, framför allt
Moraberg och Vasa, förädlas till portar till staden med märkesbyggnader.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Södertäljes utmaningar inför framtiden handlar främst om att
•

få ett mer diversifierat näringsliv

•

profilera sig tydligare i flera avseenden

•

skapa en målbild för hela den regionala stadskärnan

•

minska utflyttningen av högutbildade

•

få fler högskoleutbildningar och fler studenter

•

öka tryggheten och framtidstron i Ronna och Hovsjö

•

få ett kommunalt försprång inför möten och dialoger med byggföretag.
Aktuella planer och programbeslut
Framtid Södertälje – förslag till ny
översiktsplan, samråd (2011)

Södertälje kommun

Näringsrika Södertälje, del 1–4 (2011)

Södertälje kommun

Grönplan för Södertälje tätort (2011)

Södertälje kommun

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

Södertälje kommun

Södertälje stadskärna 2009–2029, antagen
(2010)

Södertälje kommun

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Södertörnskommunerna
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regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. En tät och flerkärnig region är resurs
effektiv och främjar regionens utveckling.
Denna rapport följer upp utvecklingen i de regionala stadskärnorna. Rapporten
redovisar befolknings- och sysselsättningsutvecklingen under den senaste
10-årsperioden. Rapporten beskriver också hur utvecklingsarbetet bedrivs i de yttre
regionala stadskärnorna.
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