
  regionala stadskärnor i stockholmsregionen 99

Flemingsberg

Att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen är ett åtagande i den 

 regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. En tät och flerkärnig region är resurs

effektiv och främjar regionens utveckling.

Denna rapport följer upp utvecklingen i de regionala stadskärnorna.  Rapporten 

redovisar befolknings och sysselsättningsutvecklingen under den senaste 

 10årsperioden. Rapporten beskriver också hur utvecklingsarbetet bedrivs i de yttre 

regionala stadskärnorna.
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Flemingsberg var 11 300. Nedanstående bild visar befolk-

ningspyramiden för kärnan Flemingsberg.
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Figur 52. Befolkningspyramid.
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Figur 53. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 54. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos dagbefolkningen i Flemingsberg är mycket hög, 53 procent av 

de sysselsatta är högutbildade.



  regionala stadskärnor i stockholmsregionen 101

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.
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Restid till kärna 45 min med 
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Figur 56. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Restid till kärna 30 min med bil
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Figur 57. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Teckenförklaring
Kommungräns
Regional stadskärna
Vattenytor
Byggnader

Huvudtyp
NATURMARK
PARKMARK
HÅRDGJORD MARK
ANLÄGGNINGSMARK

Huvudtyper Flemingsberg
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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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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Figur 60. Bebyggelseområden (källa: TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 61. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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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 miljon-

programområde med ett stort sjukhus som därefter har utvecklats och kompletterats 

till att bli ett kluster för forskning och utbildning. Boendemiljöer och verksamhets-

miljöer 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 utveck-

lingsorganisation som bildades år 2006, tillsammans med Stockholms läns landsting. 

I ett gemensamt utvecklingsprogram lades visioner och huvuduppgifter fast. Lands-

tinget deltog aktivt i arbetet. Den gemensamma målbild som togs fram ligger väl i 

linje med RUFS 2010. Privata investeringar krävs och dessa delar av utvecklingspro-

grammet har gått långsamt att genomföra.

Utvecklingsprogrammet pekar ut fem prioriterade huvuduppgifter. Tidigt satsa-

des på en av dessa – att utveckla och stärka begreppet Flemingsberg och ge kärnan 

ett starkt varumärke som associerar till kunskapsintensiv verksamhet och företa-

gande.

Två andra huvuduppgifter i utvecklingsprogrammet gäller utbildning, forskning, 

innovationer och entreprenörskap. Dessa uppgifter togs år 2011 över av en nybil-

dad 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 stadskär-

nans 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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 Flemingsberg Science – from brains to business
Stiftelsen Flemingsberg Science startades 1 januari 2011 av Stock-
holms läns landsting, Huddinge kommun,

Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns 
högskola. Syftet

är att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och sam-
hälle 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 innovationssys-
tem inom life science i Flemingsberg.

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 infrastrukturak-

törer 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 genomför-

ande.

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 avknopp-

ningar 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.
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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 Fle-

mingsberg ska kunna utvecklas till en dygnet runt-stad kring ett regionalt resecen-

trum. Kommunerna samarbetar med SL för att se hur en bytespunkt med bättre möj-

ligheter 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 markutnytt-

jande 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 verksam-

heter 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 an-

gavs 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)

Spårväg Syd, förstudie (2011)

Flemingsberg Science, etablering av stiftelse (2011) 

Planprogram och detaljplaner Huddinge sjukhus 
(2010–2012)

Detaljplan för Flemingsbergsdalen resp. Polishuset 
(2010)

Utvecklingsprogram Södertörn (2007, 2010)

Fördjupning översiktsplaner Flemingsberg 
(2009)

Verksamhetsplan 2009–2011 inkl. handlings-
plan (2009)

Utvecklingsprogram Flemingsberg (2007)

GPF för Flemingsberg (2007)

Trafikverket

SL

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

Huddinge kommun 

Huddinge kommun 

Södertörnskommunerna

Huddinge och Botkyrka kommuner 

Huddinge och Botkyrka kommuner 

Huddinge och Botkyrka kommuner, SLL

Huddinge och Botkyrka kommuner


