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Den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen är inriktad på 
att regionen ska bli mer .erkärnig. Redan i RUFS 2001 förutsätts en utveck-
ling i sju yttre regionala stadskärnor förutom den centrala regionkärnan. 
Även i den nya regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) som ska ersätta 
den nu gällande planen kommer regionala stadskärnor att utgöra ett grund-
läggande element i den fysiska strukturen. Denna rapport utvecklar kunskap 
om kopplingar mellan regionala stadskärnor och bostäder, arbetsplatser 
och detaljhandel. Rapporten ger underlag till arbetet med den nya regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2010. 

Redan på 1950-talet fick idén om ABC-staden ett stort genomslag i 
Stockholms planering. ABC-stad – Arbete, Bostad och Centrum – blev ett 
 begrepp. Människor skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till centrum-
funktioner inom nära avstånd. Även i de regionala stadskärnorna utgör 
bostäder och arbetsplatser samt detaljhandel och annan service centrala be-
ståndsdelar, även om fokus numera är mer på funktionsintegrering snarare 
än separering och tät blandstad ofta är den stadsmodell som tillämpas.

I den första delen, Kommunal planering av regionala stadskärnor, redovi-
sas utvecklingen och uppföljningen av de regionala och delregionala stadskär-
norna i Stockholmsregionen, med fokus på planeringen för bostäder i dessa. 
Studien visar att utpekandet av de regionala och delregionala stadskärnorna i 
RUFS 2001 har uppmärksammats i alla berörda kommuner, som generellt vill 
bygga stad som idé, höja attraktiviteten och bygga bostäder i kärnan. 

I den andra delen, Detaljhandel i regionala stadskärnor, bedöms detalj-
handelns framtida utveckling i de regionala kärnorna i Stockholmsregionen. 
Bedömningen är att detaljhandeln kan komma att öka sin omsättning mycket 
kraftigt och att huvuddelen av ökningen skulle ske i de regionala stadskärnorna. 

I den tredje delen, Regionala stadskärnor – analys av drivkrafter, 
analyseras hur de yttre kärnorna vuxit fram från ett arbetsplatsperspektiv. 
Skillnaderna diskuteras mellan utvecklingen av de två högt specialiserade 
stadskärnorna Kista, med privat näringsliv som huvudsaklig drivkraft, och 
Flemingsberg, som domineras av arbetsställen inom offentlig sektor. De 
 övriga yttre kärnorna har en branschstruktur med stort inslag av lokala 
 privata tjänster och offentliga tjänster där strukturomvandlingen inom 
 detaljhandeln har spelat en viktig roll. 

Inom Regionplane- och trafikkontoret har Göran Johnson varit projekt-
ansvarig. Den första delen i rapporten har utarbetats av Ebba Larsson, RTK. 

Stockholm i april 2009

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

I RUFS 2001 anges en .erkärnig regional struktur med en stor central stadskärna 
och sju yttre regionala stadskärnor. De angivna yttre regionala stadskärnorna är 
Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg, Södertälje, Täby 
centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen samt Haninge centrum. Förslaget till 
RUFS 2010 bygger i huvudsak vidare på denna struktur och flerkärnighet är en av 
de sex strategierna. Den regionala utvecklingsplanen ska redovisa hur de regionala 
kärnorna kan utvecklas.

Syftet bakom den flerkärniga strukturen är att motverka gles och spridd bebyg-
gelse som skapar ineffektiv markanvändning och ger dåligt underlag för kollektiv-
trafik. Med föreslagen struktur av koncentrerad utspridning i regionala stadskärnor 
kan istället många fördelar uppnås såsom högre effektivitet för tekniska system, 
höjda lönenivåer och ekonomiska fördelar för företag. Andra fördelar är en förbätt-
rad tillgång till regional service, kultur, vård och utbildning vilket gynnar den sociala 
utvecklingen. Minskade transporter gynnar miljön och ökar säkerheten. 

Kommunal planering av regionala stadskärnor
I den första delen av rapporten presenteras utvecklingen efter 2001 för de yttre kär-
norna med fokus på hur flerkärnighetsstrategin kommit att tillämpas i kommunerna, 
hur arbetet med att förverkliga kärnorna har bedrivits, i vilken mån kommunerna har 
valt att profilera kärnorna samt hur bostäder byggs i kärnorna. Avslutningsvis disku-
teras vilken typ av stadsbygd som växer fram i de regionala stadskärnorna och vilka 
faktorer som måste samspela för att en gynnsam utveckling ska komma till stånd. 

Arbetet i kärnorna varierar, men många saker är gemensamma. Alla kommuner 
vill:
•	 Bygga stad – som idé, med innehåll, med viss täthet och god tillgänglighet. Stads-

mässighet är ett återkommande begrepp. Utvecklingen sker i noder och stråk 
som kan länka samman tidigare åtskilda stadsdelar och skapa en struktur med en 
stadsmässig kontinuitet, integration och tillgänglighet för fotgängare. I Sollentuna 
satsas det på urbana spridningskorridorer, i Haninge fokuserar man särskilt på 
noder och mötesplatser och i Södertälje arbetar man extra med att ta bort ”mellan-
rum” i staden, allt för att skapa större orienterbarhet och en känsla av samman-
hang i kärnan. 

•	 Bygga bostäder i varierande stilar och med olika upplåtelseformer i den mån 
marknaden medger detta. Hög arkitektonisk kvalitet är viktigt. Många kommuner 
bygger för att locka till sig nya invånare, men också för att underlätta en bostads-
karriär inom kommunen. Bostadsbyggandet har överlag fått större betydelse och 
blivit en viktig del av kärnans karaktär. Uppemot 10 000 lägenheter har byggts 
eller är under planering och ca 35 000 lägenheter är möjliga på sikt. Efterfrågan på 
bostäder är särskilt stark i Haninge, Järfälla, Täby och Södertälje och här har byg-
gandet fått ordentlig fart.

•	 Höja attraktiviteten i kärnan både visuellt och innehållsligt. Detta sker genom 
marknadsföring och särskild organisation, där bl.a. Flemingsberg, Kungens kurva 
-Skärholmen, samt Kista i kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik har utmärkt sig. 
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 Målet är en lockande image och att skapa ett marknadsmässigt intresse för kär-
norna så att bl.a. bostadsbyggandet kan ta ordentlig fart.

•	 Klara dagens problem främst gällande infrastruktur och en förbättrad tillgänglig-
het. Detta är framför allt en fråga som berör kärnorna Barkarby-Jakobsberg och 
Kungens kurva-Skärholmen.

•	 Behålla närheten till naturen, en viktig profil för många kärnor.
•	 Visa på sin betydelse i regionen. Kommunerna ser de olika kärnorna som komple-

ment snarare än konkurrenter till varandra.

Detaljhandel i regionala stadskärnor

Andra delen av rapporten behandlar detaljhandelns utveckling i de regionala stads-
kärnorna. År 2006 omsatte dagligvaruhandeln i Stockholms län ca 45 000 Mnkr 
och sällanköpshandeln ca 60 000 Mnkr inkl. moms.  Den uthyrbara handelsytan för 
dagligvaruhandeln uppskattas grovt till ca 900 000 m2 och för sällanköpshandeln till 
ca 2 300 000 m2.

Scenario Bas fram till år 2030
Den årliga efterfrågan per capita år 2008–2015 bedöms växa med 0,8 procent för 
dagligvaruhandeln samt 2,2 procent för sällanköpshandeln i 2006/07 års priser 
(fasta priser). För shopping bedöms tillväxten bli åtminstone ca 2 procent per år och 
för volymhandel ca 2,5 procent per år, baserat på en befolkningsökning på 1 procent 
per år. Den totala årliga konsumtionsökningen i Stor-Stockholm bedöms sålunda bli 
åtminstone 1,8 procent för dagligvaruhandeln, 3 procent för shopping och 3,5 procent 
för volymhandel. 

För åren 2015 till 2030 bedöms att dagligvaruhandeln i regionen fortsätter att 
växa med ca 1,8 procent per år. Volymhandeln bedöms komma att växa lite långsam-
mare åren 2015 till 2030 än under perioden fram till år 2015, beroende på ökande 
internethandel, ökade bilkostnader och att hushållen därför planerar sina inköpsre-
sor bättre. Shopping däremot blir även fortsatt ofta en del av de mänskliga mötena, 
då man umgås, äter tillsammans, går på bio eller teater, shoppar ”på stan” eller i ett 
centrum. Efter år 2015 bedöms därför både volymhandel och shopping öka med ca 
3,2 procent per år med hänsyn tagen till befolkningstillväxten. 

Om denna prognos slår in skulle dagligvaruhandeln åren 2007–2030 i Stock-
holms län öka med ca 43 procent och handeln med sällanköpsvaror med ca 77 pro-
cent. Hela detaljhandeln skulle öka sin omsättning med ca 60 procent. Ytorna skulle, 
mycket grovt skattat, behöva öka med 15–20 procent för dagligvaruhandeln och ca 
40 procent för sällanköpshandeln. Det skulle bli en ökning från ca 3 200 000 m2 år 
2006 till 4 300 000 m2 år 2030. Detta innebär att de totala detaljhandelsytorna i  
länet skulle öka med över 30 procent. Huvuddelen av ökningen skulle ske i de regio-
nala stadskärnorna. Visserligen tillkommer det handelsytor utanför kärnorna, men 
det försvinner också en del ytor.
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Scenario Hög
I scenario Hög är utgångspunkten att det går mycket bra för Stockholm, att regionen 
blir ett naturligt nav i Östersjöområdet och att inflyttningen blir ännu större än nu. 
Antagandet är att dagligvaruhandeln växer med 2,5 procent per år och sällanköps-
handeln (både shopping och volymhandel) med ca 4 procent per år, alltså ca 0,8 
procent högre total tillväxt per år än i scenario Bas.

Detta skulle leda till att detaljhandeln i regionen skulle öka med 80 procent fram 
till år 2030 i fasta priser mot 60 procent i basscenariot. Ytorna skulle kunna öka med 
upp mot 40 procent mot drygt 30 procent i basalternativet. En påtaglig effekt skulle 
bli att det bli svårare för de täta stadskärnorna att ta hand om den ökade shopping-
handeln. En annan effekt är att volymhandeln skulle kräva större ytor, bl.a. i kärnor-
nas glesa delar.

Scenario Låg
I scenario Låg antas att Stockholm får en svagare utveckling, att regionen inte blir ett 
riktigt lika starkt nav i Östersjöområdet och att inflyttning blir lägre än nu. Befolk-
ningen antas växa med ca 0,6 procent per år. Fortfarande bedöms att dagligvaruhan-
deln per capita växer med 0,8 procent per år och sällanköpshandeln per capita (både 
shopping och volymhandel) med ca 2,2 procent per år. Tillväxten skulle då bli 0,4 
procent lägre per år inom handeln än i scenario Bas. 

Detta skulle leda till att detaljhandeln i regionen skulle öka med ”endast” ca 50 
procent fram till år 2030 i fasta priser. De totala detaljhandelsytorna skulle netto be-
höva öka med grovt skattat 20–25 procent, vilket motsvarar ca 700 000 m2. Huvud-
delen av ytorna skulle avse sällanköpshandeln. Nettobehovet av nya handelsytor för 
dagligvaror skulle sålunda bli relativt litet. Dock skulle ändå nya ytor byggas då gamla 
butiker läggs ned. Konsekvenserna skulle vara märkbara i vart fall på sikt. Någon  
eller några av de utbyggnader som inte redan påbörjats skulle troligen skjutas upp. 

Utvecklingen från år 2030 till 2050
De regionala stadskärnorna bedöms alltmer komma att utvecklas mot för svenska 
förhållanden stora stadsområden med en befolkning på närmare en miljon männis-
kor i centrala regionkärnan. Flera av de yttre regionala stadskärnorna kommer att 
ha en befolkning på ca 100 000 invånare, i varje fall om man räknar med det närlig-
gande omlandet. De kommer att ha täta kärnor med ett varierat innehåll av bostäder, 
arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Det blir dock successivt allt dyrare att bygga 
till och bygga nytt inne i de täta kärnorna. 

Även de nuvarande volymhandelsområdena, till exempel Kungens kurva och 
Barkarby, blir allt tätare. Bostäder och arbetsplatser byggs i och kring många av dem. 
Lokalhyrorna blir för höga för en del volymhandel. Här kommer istället mycket av 
shoppingexpansionen ske, som inte längre ”får plats” i den täta delen. Det kan även 
komma shopping på nya platser, t.ex. Rosenkälla. Lågbetalande handel hänvisas 
alltmer till nya, något mer perifera, handelsområden. Dessa handelsplatser kom-
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mer även år 2030 att ha en betydande del volymhandel, vilket ställer krav på fortsatt 
biltillgänglighet.

Denna utveckling bör fortsätta att gå hand i hand med strävan mot ett hållbart 
samhälle. Kunderna kommer att ställa högre krav både på de täta och glesa delarna. 
Kraven kommer att gälla såväl global som lokal miljö. Den täta del som inte erbjuder 
en trevlig och mångfaldig mötesplats får svårt att överleva på lång sikt. Också i de 
 glesa delarna kommer kunden att kräva en trevlig miljö och bra kollektivtrafik. 
Onödiga luftföroreningar kommer inte att accepteras. Dessa externhandelsområden 
kommer alltmer att likna köpcentra som dagens Täby centrum eller Sickla Köpkvar-
ter.

Distanshandeln kommer sannolikt vara en naturlig distributionsform för alla 
ålders- och inkomstgrupper, vid sidan av butikshandeln. Butiker, stadskärnor och 
köpcentra kommer även på lång sikt behövas som mötes- och inspirationsplatser. 
Kunderna vill också kunna se, känna, lukta och smaka på varorna. Att shoppa är 
också en viktig social aktivitet.

Regionala stadskärnor – analys av drivkrafter
I rapportens tredje del analyseras hur de yttre kärnorna vuxit fram. Kärnorna be-
handlas här enbart ur ett arbetsplatsperspektiv. Kista och Flemingsberg har en tät 
bebyggelse och ett näringsliv med en tydlig specialisering. Täby centrum-Arninge, 
Barkarby-Jakobsberg, Kungens kurva-Skärholmen och Haninge saknar speciali-
sering och vänder sig i första hand till en kommunal/delregional marknad. Kistas 
utveckling drivs av den snabba tillväxten inom ICT. Att Kista blev ett ledande ICT-
kluster berodde främst på att två tekniskt framstående företag – Ericsson och IBM 
– valde att lokalisera delar av sina verksamheter till den nya stadsdelen Kista. Dessa 
båda företag fungerade sedan som magneter som drog till sig andra företag inom 
branschen. De offentliga aktörerna kom in i bilden först på ett senare stadium. De 
bidrog då med satsningar inom forskning och utbildning – bland annat genom att 
starta ett IT-universitet.

Flemingsberg har en helt annan profil och helt andra drivkrafter. Kärnan domi-
neras av arbetsställen inom offentlig sektor, vilka tillkom som delar i den s.k. 
Södertörnssatsningen. Hit hör Huddinge sjukhus, numera en del av Karolinska 
universitetssjukhuset, delar av KI:s forskning och utbildning, Södertörns högskola 
samt forskningen vid Novum. Dessutom har enheter inom det statliga rättsväsendet 
lokaliserats till Flemingsberg (polis, tingsrätt och åklagarmyndighet). Satsningarna 
på forskning vid Novum har hållit en hög vetenskaplig kvalitet men misslyckats med 
att skapa ett kluster av privata företag inom området ”life sciences”. 

De övriga fyra studerade yttre kärnorna har en branschstruktur med stort inslag 
av lokala privata tjänster och offentliga tjänster. Därmed blir den kraftiga uppgången 
inom privat konsumtion sedan mitten av 1990-talet en viktig del av kärnornas driv-
kraft. Men efterfrågeutvecklingen förklarar inte de enskilda kärnornas utveckling.  
En viktig roll har strukturomvandlingen inom detaljhandeln spelat. Den starka 
tillväxten för externa handelsplatser har inneburit att Barkarby och Kungens kurva 



  Regionala stadskärnor  11

ökat kraftigt. Den ökade sysselsättningen i de externa lägena inom kärnorna har inte 
bara ägt rum inom detaljhandeln. Även andra ytkrävande verksamheter som har 
behov av låga markpriser och god biltillgänglighet har ökat i omfattning. Därigenom 
har expansionen inom de tre kärnorna Täby centrum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg 
och Kungens kurva-Skärholmen framför allt ägt rum utanför de centrala delarna av 
kärnorna. Haninge centrum skiljer sig från de övriga tre kärnorna genom en lång-
sammare tillväxt. Kärnan saknar en extern handelsplats och har därför en låg andel 
sysselsatta inom detaljhandel. Offentlig sektor, som ökat relativt långsamt, svarar för 
en stor del av sysselsättningen. En bidragande orsak till den långsamma expansionen 
kan vara att Haninge har en sämre tillgänglighet än övriga kärnor.
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Summary

RUFS 2001 states a multi-core regional structure with a large central city centre and 
seven peripheral regional centres. The stated peripheral regional centres are Barkar-
by-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg, Södertälje, Täby Centrum-
Arninge, Kungens Kurva-Skärholmen and Haninge Centrum. The proposal for RUFS 
2010 mainly builds on this structure, and polycentrism is one of the six strategies. The 
regional development plan shall show how the regional centres can be developed.

The aim behind the multi-core structure is to counteract sparse and scattered 
settlements, which create inefficient use of land and provide a poor population base 
for public transport. With the proposed structure of concentrated spread into re-
gional town centres, many advantages can be achieved, such as greater efficiency for 
technical systems, raised salary levels and financial advantages for companies. Other 
advantages are improved access to regional services, culture, healthcare and educa-
tion, which favours social development. Reduced transports favour the environment 
and increases security. 

Municipal planning of regional town centres
The first part of the report presents development since 2001 for the peripheral centres 
with focus on how the multi-core strategy has been implemented in the municipali-
ties, how work with turning the centres into reality has been done, the extent to which 
the municipalities have chosen to profile the centres and how housing has been built 
in the centres. Finally, the type of townscape that is emerging in the regional town 
centres and the factors that must interact in order to achieve a favourable develop-
ment are discussed. 

The work in the centres varies, but many aspects are common. All municipalities 
want to:
•	 Build a town – as a concept, with content, with a certain density and good access. 

“Townification” is a recurring concept. Development takes place in nodes and 
corridors, which can link together previously separate parts of towns and create a 
structure with a townified continuity, integration and accessibility for pedestrians. 
In Sollentuna, the emphasis is on urban spread corridors; in Haninge the focus is 
on nodes and meeting places in particular; and in Södertälje there is extra hard 
work on removing “waste space” in the town, in order to create greater orientabi-
lity and a feeling of cohesion in the centre. 

•	 Building housing in varying styles and with different forms of ownership to the 
extent the market permits this. High quality architecture is important. Many 
municipalities are building in order to attract new inhabitants, but also to facilitate 
a housing career within the municipality. The building of housing has generally 
gained in importance and has become an important part of the character of the 
centre. Around 10,000 flats have been built or are planned, and around 35,000 are 
possible in the longer term. Demand for housing is particularly high in Haninge, 
Järfälla, Täby and Södertälje, and here building work has increased at a considera-
ble rate.



  Regionala stadskärnor  13

•	 Raising the attractiveness of the centre, both visually and from a content perspec-
tive. This is done by marketing and a special organization, where Flemingsberg, 
Kungens Kurva-Skärholmen and Kista in the centre Kista-Sollentuna-Häggvik 
have been particularly prominent. The goal is a tempting image and creating a 
market interest in the centres, so that the building of housing, among other things, 
can gather speed.

•	 Managing the current problems, in particular infrastructure and improved accessi-
bility. This is particularly an issue that relates to the centres Barkarby-Jakobsberg 
and Kungens Kurva-Skärholmen.

•	 Retaining closeness to nature, an important profile for many centres.
•	 Displaying the importance within the region. The municipalities regard the dif-

ferent centres as complements rather than as competitors to each other.

Retailing in regional town centres
The second part of the report deals with the development of retailing in the regional 
town centres. In 2006, sales of everyday commodities in Stockholm County turned 
over around MSEK 45,000 and rarely bought commodities around MSEK 60,000 
including VAT.  The letable retailing area for everyday commodities is estimated 
roughly at around 900,000 m² and for rarely bought commodities at around 
2,300,000 m²,

Scenario Basis up until year 2030
Annual demand per capita for the years 2008-2015 is expected to grow by 0.8 percent 
for everyday commodities and by 2.2 percent for rarely bought commodities in rela-
tion to prices in 2006/2007 (fixed prices).  For pleasure shopping, growth is expected 
to be at least 2 percent per year and for volume retailing around 2.5 percent per year, 
based on a population growth of 1 percent per year. The total annual consumption 
increase in Greater Stockholm is thus expected to be at least 1.8 percent for everyday 
commodities, 3 percent for pleasure shopping and 3.5 percent for volume retailing. 

For the years 2015 to 2030, it is expected that sales of everyday commodities in 
the region will continue to grow by around 1.8 percent per year. Volume retailing is 
expected to grow slightly more slowly over the years 2015 to 2030 than during the 
period up to year 2015, due to increased Internet shopping and increased car costs, 
and households will therefore plan their shopping trips better.  Pleasure shopping, 
however, will continue as a common part of human meetings, when people interact, 
eat together, go to a cinema or theatre, and shop in the city or in a town centre. After 
2015, both volume retailing and pleasure shopping are therefore expected to grow by 
around 3.2 percent per year, in view of the population growth. 

If this prognosis is realized, everyday commodity sales for the years 2007-2030 
in Stockholm County would increase by around 43 percent and the sales of rarely 
bought commodities by around 77 percent. The entire retail industry would increase 
turnover by around 60 percent. The retail area would, in very rough terms, have to 
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increase by 15-20 percent for everyday commodities and by around 40 percent for 
rarely bought commodities. This would be an increase from around 3,200,000 m² to 
4,300,000 m² in 2030. This would mean that the total retail area in the county would 
increase by over 30 percent. The majority of the increase would be in the regional 
town centres. Of course, retail areas would also be added outside the town centres, 
but some would also disappear.

Scenario High
In scenario High, the starting point is that things are going well for Stockholm; that 
the region becomes a natural hub in the Baltic area and that immigration increases 
even further than now. The assumption is that sales of everyday commodities grows 
by 2.5 percent per year and sales of rarely bought commodities (both pleasure shop-
ping and volume retailing) by around 4 percent per year, thus a total of around 0.8 
percent higher growth than in scenario Basic.

This would lead to retail trade in the region growing by 80 percent up until year 
2030 in fixed prices against 60 percent in the Basic scenario. Retail areas could grow 
by up to 40 percent against just over 30 percent in the Basic scenario. A noticeable 
effect would be that it would be more difficult for the densely built town centres to 
handle the increased shopping trade. Another effect is that volume retailing would 
require larger areas, in the less densely built areas of the centres, for instance.

Scenario Low
In scenario Low, it is assumed that Stockholm has a weaker development; that the 
region does not become such a strong hub in the Baltic area and that immigration is 
lower than now. The population is assumed to grow by around 0.6 percent per year. 
It is still assumed that sales of everyday commodities per capita grows by 0.8 percent 
per year and that sales of rarely bought commodities per capita (both pleasure shop-
ping and volume retailing) by around 2.2 percent per year. Growth would then be 0.4 
percent lower per year within retail than in scenario Basic. 

This would lead to retail trade in the region growing by “only” 50 percent up until 
year 2030 in fixed prices. The total net retail area would need to increase by, roughly, 
20-25 percent, which is equal to around 700,000 m². The majority of the area would 
be for trade in rarely bought commodities. The net requirement for new retail areas 
for everyday commodities would thus be relatively small. However, new areas would 
still have to be built when old shops are closed down. The consequences would be 
noticeable, at least in the long term. Some of the expansions that have not yet been 
started would probably be deferred. 

Development from year 2030 to 2050.
The regional town centres are increasingly expected to develop into what for Swedish 
circumstances would be large town areas, with a population of upwards of one million 
in the central regional core. More of the peripheral regional town centres will have a 
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population of around 100,000 inhabitants, at least if the closely surrounding areas 
are included. They will have densely built centres with a varied content of housing, 
workplaces, retail, culture and entertainment. However, it will gradually become 
more expensive to extend and build new in the dense centres. 

The current volume retailing areas, such as Kungens Kurva and Barkarby, will also 
grow ever denser. Housing and workplaces are built in and around many of them. 
Rents will become too high for some volume retailing. Instead, much of the pleasure 
shopping expansion will be here, as there will no longer be any “space” in the dense 
parts. Pleasure shopping may also be available in new locations, such as Rosenkälla. 
Low-paying retail will increasingly be pushed into new, slightly more peripheral 
retail areas. These retail locations will still in 2030 have a considerable proportion of 
volume retailing, which places demands on continued accessibility by car.

This development should continue hand in hand with the striving for a sustain-
able society. Customers will place higher demands both on densely and sparsely build 
parts. These demands will relate to both the global and the local environment. Dense 
parts that do not offer a pleasant and multi-faceted meeting place will have difficulty 
surviving in the long term. Also in the sparse parts, customers will demand a pleas-
ant environment and good public transport. Unnecessary air pollution will not be 
accepted. These external shopping areas will increasingly resemble shopping centres 
such as today’s Täby Centrum or Sickla Köpkvarter.

Remote shopping will probably be a natural distribution form for all age and in-
come groups, side by side with shopping in shops. Shops, town centres and shopping 
centres will still be needed in the long term as places for meetings and inspiration. 
Customers also want to be able to see, feel, smell and taste the goods. Shopping is also 
an important social activity.

Regional town centres – analysis of driving forces
The third part of the report analyses how the peripheral centres have developed. The 
centres are here dealt with only from a workplace perspective. Kista and Flemings-
berg are densely built and business life is clearly specialized. Täby Centrum-Arninge, 
Barkarby-Jakobsberg, Kungens Kurva-Skärholmen and Haninge lack specialization 
and are primarily aimed at a municipal/part regional market. Kista’s development 
is driven by the rapid growth within ICT. Kista’s becoming a leading ICT cluster is 
mainly due to two technically advanced companies – Ericsson and IBM - choosing to 
locate part of their operations in the new suburb of Kista. These two companies then 
functioned as magnets, attracting other companies within the industry. The public 
actors only joined the picture at a later stage.  They then contributed with investments 
within research and education – by starting an IT university, among other things.

Flemingsberg has a completely different profile and completely different drivers. 
The centre is dominated by workplaces within the public sector, which started as 
parts of the so-called Södertörn investment. Among them are Huddinge Hospital, 
now part of the Karolinska University Hospital, part of the research and training of 
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the Karolinska Institute, Södertörn University and research at Novum. Units within 
the government’s judicial system have also been located to Flemingsberg (the police, 
district court and prosecuting authority). The investment into research at Novum has 
been of high scientific quality, but has failed to create a cluster of private companies 
within the area of life sciences. 

The four other peripheral centres studied have an industry structure with a large 
proportion of local private services and public services. Thus the great increase in 
private consumption since the middle of the 1990s has been an important part of the 
driving forces behind the centres. But the development of demand does not explain 
the development of the individual centres. Structural changes within retailing have 
also played an important role. Strong growth in external shopping locations has 
meant that Barkarby and Kungens Kurva have increased strongly. Increased em-
ployment at the external locations within the centres has not just taken place within 
retailing. Other operations requiring big areas and needing low land prices and 
good accessibility by car have also grown bigger. In this way, the expansion within 
the three cores Täby Centrum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg and Kungens Kurva-
Skärholmen has occurred particularly outside the central parts of the cores. Haninge 
Centrum differs from the other three cores through slower growth. The core lacks an 
external retail location and therefore has a low proportion of people employed within 
retail. The public sector, which is growing relatively slowly, is responsible for a large 
part of employment. A contributory factor to the slow expansion may be that Haninge 
has less good accessibility than other centres.
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Kommunal planering av  
regionala stadskärnor
Uppföljning av Stockholmsregionens yttre regionala stads-
kärnor – en kvalitativ  studie av utvecklingen efter RUFS 
2001 med fokus på bostadsförsörjning.
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Inledning

Stockholmsregionens bebyggelse är främst koncentrerad till den centrala kärnan, 
Stockholm. Från denna kärna sträcker sig radiella kommunikationsleder åtskilda 
av gröna kilar, vilket bildar en stjärnstruktur. Enligt den regionala utvecklingspla-
nen RUFS 2001, är denna struktur effektiv och något man bör bygga vidare på. Men 
framtidens behov är stora, regionens befolkning växer och marknaden för nya stora 
byggprojekt är nästan mättad i regionkärnan. Därför bör ny bebyggelse koncentreras 
till regionala och delregionala stadskärnor, utanför Stockholms centrala delar. Dessa 
är, förutom Centrala regionkärnan, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, 
Flemingsberg, Södertälje, Täby centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen och 
Haninge centrum. 

Tidigare har en utspridning av bebyggelsen skett, men under 1980- och 90-talen 
har trenden varit att förtäta. Byggande sker i mindre skala och integreras i redan 
befintliga områden. Denna trend håller i sig och framför allt som strategi för att 
klara framtida bostadsförsörjning. Förutsättningarna för tätare regionkärnor är 
relativt goda, bl.a. finns grundläggande goda kommunikationsmöjligheter. Dessa 
behöver dock förstärkas med väg- och kollektivtrafikförbindelser i tvärled eftersom 
 framtidens resemönster kommer att förändras. 

Större delen av regionens bostäder finns utanför regionkärnan, ca 86 procent, vil-
ket kan jämföras med arbetsplatserna som har en andel på 67 procent. Bostadsbebyg-
gelsen i kärnorna skiljer sig åt en del och består av allt från storskaliga 60-talshöghus 
till småskalig villabebyggelse, och har även olika profilering som t.ex. storskalig 
handel eller IT-företagskluster. På många håll finns också stora markreserver där en 
tänkbar framtida förtätning kan komma ifråga. Vinster av att förtäta i kärnor skapas 
bland annat genom en bredare arbetsmarknad och minskade pendlingskostnader, 
externa skalfördelar för företag som lokaliseras nära varandra, en stadsmässighet 
med tillgänglighet, variation och fokus på arkitektonisk kvalitet i regionkärnorna, 
hushållning med markutnyttjande, samt miljömässigt genom minskade transporter.1 

Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att få mer kunskap om utvecklingen och uppfölj-
ningen av de regionala och delregionala stadskärnorna i Stockholmsregionen, samt 
hur bostadsförsörjningen i dessa ser ut. Eftersom befolkningen förväntas öka, krävs 
också en långsiktig, hållbar bostadsstrategi. Den bebyggelsestruktur man idag upp-
muntrar är förtätning av redan befintliga områden framför allt i de utpekade stads-
kärnorna. De specifika frågorna lyder således: 
•	 Hur ser genomförandet av de regionala och delregionala stadskärnorna ut? 
•	 Vilka strategier har respektive kommun för att klara bostadsförsörjningen?  

Byggs det i kärnorna?

�	 RUFS	200�:	”Bebyggelsestruktur”,	www.stockholmsregionen2030.nu,	
hämtat	2007-04-26.	RTK,	PM	nr	�6,	september	2000,	”Flerkärnighet och 
lönestruktur i Stockholmsregionen. Underlag för regionplanering”,	s.	3.
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•	 Vilka är orsakerna till att kommunerna bygger eller inte bygger? Finns det sär-
skilda intressekonflikter som förhindrar genomförandet av kärnorna och bostads-
byggandet och hur hanteras dessa?

•	 Vilken typ av stadsbygd växer fram i kärnorna? 

Disposition
Som inledning till genomgången av de regionala och delregionala kärnorna ges 
en kortare beskrivning av undersökningen där material, urval och avgränsningar 
diskuteras, samt några begrepp definieras. Sedan följer en introduktion till teorin 
bakom argumenten för kärnbildning. Efter detta presenteras varje kärna och därefter 
förklaras och analyseras materialet. Avslutningsvis görs en redovisning av vilken typ 
av kärnor som kan tänkas växa fram och vilka effekterna av att de regionala kärnorna 
pekats ut i RUFS 2001 har varit.

Om undersökningen
I studien undersöks de i RUFS 2001 angivna regionala och delregionala kärnorna, 
men inte Centrala regionkärnan. Denna har valts bort eftersom de speciella förutsätt-
ningar som är i fokus för denna studie inte gäller där. Underlaget för undersökningen 
är delvis hämtat från berörda kommuners hemsidor, översiktsplaner, fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner, samt andra strategidokument eller verksamhets-
planer. Större delen av materialet kommer dock från intervjuer med berörda kom-
muners tjänstemän som planchefer, exploateringschefer, samhällsplanerare eller 
projektchefer. Först redovisas resultatet av studien i en beskrivande del och därefter 
följer en analys av utfallet.

En utgångspunkt har varit att intervjua kommunala tjänstemän som är väl insatta 
i samhällsbyggnadsprocessen och bostadsbyggandet inom kärnan och som har till 
uppgift att arbeta med utvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv. Några av intervju-
personerna har dock inte arbetat inom kommunen så långt tillbaka som 2001. 
Uppfattningen av situationen kan då bedömas annorlunda jämfört med de intervju-
personer som varit med från regionplaneprocessen omkring 2000, då kärnbegrep-
pet etablerades. Intervjuerna och materialet som studerats ger på så sätt inte en 
heltäckande bild av hur kärnan utvecklats eller uppfattas. Genom att intervjua ”rätt” 
representanter för så många regionkärnor som möjligt, kan bilden för Stockholms-
regionen bli relativt tydlig. 

Det antal bostäder som antingen är i planstadium eller på gång att byggas redo-
visas. Siffrorna är hämtade från kommunernas översiktsplaner, fördjupade över-
siktsplaner eller detaljplaner som är antagna, ute på samråd eller i förstudiestadiet. 
De kan därför i vissa fall snabbt bli inaktuella. Som komplement finns uppgifter från 
intervjuerna, men även dessa uppgifter avser dagsläget. Siffrorna kan därför komma 
att ändras när genomförandet närmar sig. Ambitionen är inte att ge en exakt bild, 
utan mer en uppskattning av vad som planeras och hur mycket kommunen förväntar 
sig kan och bör byggas, samt vilken typ av bostäder, flerbostadshus eller småhus, 
bostadsrätter eller hyresrätter som förväntas tillkomma.
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Uppgifterna om kärnornas tillgänglighet med kollektivtrafik och bil, avser hur stor 
andel av länets förvärvsarbetande som finns inom respektive tidsgräns för restid med 
kollektivtrafik samt med bil i nuläget (år 2000) och år 2015 i scenario Hög i RUFS 
2001. Skälet till valet av jämförelse med scenario Hög är att den nuvarande utveck-
lingstakten sedan år 2000 har legat strax under detta scenario. Scenario Hög innebär 
alltså en fortsatt snabb tillväxt ungefär i den takt som gällt under de senaste 10–15 
åren och en befolkningsökning i länet med ett tillskott på 600 000 invånare till år 
2030. Det innebär en relativ ökning i scenario Hög med 17 procent till år 2015.2

En djupare analys av och intervjuer med övriga aktörer såsom berörda myndig-
heter, intresseorganisationer, föreningar, övriga kommuner och län, samt invånare, 
har av utrymmes- och tidsskäl fått lämnas utanför. Synpunkter från dessa framkom-
mer delvis genom remissvar på rapporter framtagna av Regionplane- och trafikkon-
toret, till exempel rapporten Flera kärnor. 

Teori bakom kärnstrukturen
I RUFS 2001 konstateras att Stockholmsregionen har en enkärnig struktur och att 
arbetsplatser, högre utbildning och olika kulturinstitutioner i huvudsak är samlade 
till den Centrala regionkärnan. Transportsystemets radiella struktur förstärker detta. 
Men tillväxten är stor i regionen och nya bostäder och lokaler måste tillkomma i 
 första hand utanför den centrala kärnan. Dessa bör koncentreras till ett begränsat 
 antal platser, i regionala eller delregionala stadskärnor. Skillnaden som den defi-
nierades i RUFS 2001 är att de regionala kärnorna har särskilt god tillgänglighet 
regionalt och interregionalt medan de delregionala kärnorna har god tillgänglighet 
i regionen och regiondelen.� Denna uppdelning föreslås dock utgå i den kommande 
RUFS 2010. Den praktiska inriktningen och utvecklingen av kärnorna i kommunerna 
bör inte skilja sig åt på denna grund. Det finns skillnader och likheter mellan kärnor-
na i fler avseenden än tillgängligheten vilket framgår av denna rapport. Alla kommer 
således att benämnas som regionala stadskärnor, vilket inte innebär att förutsätt-
ningarna för deras utveckling är lika i alla avseenden. 

En grundläggande anledning till varför en flerkärnig struktur är värd att satsa på 
utgår från det faktum att Stockholmsstrukturen är starkt monocentrisk och att täthe-
ten faller med minskad tillgänglighet till kärnan.4 Denna utglesning av bebyggelse och 
struktur skapar ineffektivitet i markanvändning och ger ett dåligt underlag för kollek-
tivtrafik. Markpriser faller med avståndet från den centrala kärnan, liksom hyror och 
löner, medan pendlingskostnader och restid ökar. Detta leder till suburbanisering. 
För att motverka växande ineffektivitet bör man eftersträva en koncentrerad utsprid-
ning, d.v.s. yttre regionala stadskärnor, som är en kombination av tätt och glest.5 

2	 RTK,	PM,	nr	�4	oktober	200�,	”Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001”,		
s.	93.

3	 RTK,	RUFS	200�,	s.	43	och	46.
4	 RTK,	PM	nr	�6,	september	2000,	”Flerkärnighet och lönestruktur i  

Stockholmsregionen. Underlag för regionplanering”,	s.	3.
�	 RTK,	PM	nr	6,	april	2000,	”Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner.  

Underlag för regionplan 2000”,	s.	9f.
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En fördel med en sådan utveckling hänger ihop med att den ekonomiska strukturen 
i moderna storstadsregioner är beroende av markens användning och bebyggelsens 
struktur.6 Genom att företag samlokaliserar sig ökar deras avkastning genom interna 
och externa skalfördelar. Interna skalfördelar är i princip de fasta kostnader som 
finns i ett företag och som inte är beroende av verksamhetens omfattning. För att 
täcka sina fasta kostnader söker sig företagen till regioner med stor marknadspo-
tential där de också kan utvecklas. En självförstärkande spiral uppstår när företag 
söker sig till regioner med stora marknadspotentialer och marknaderna blir stora 
därför att företagen söker sig dit.7 När många företag ligger på samma plats minskar 
kostnaderna för kontakten dem emellan gällande transporter och kommunikationer. 
Produktionsvolymen kan höjas och på detta sätt sjunker kostnaden för varje produce-
rad enhet, produktiviteten ökar.8 Externa skalfördelar avser kunskapsspridning och 
tillgång till en specialiserad arbetskraft vilket lättare kan uppnås genom samlokalise-
ring av flera företag i samma eller närliggande branscher, och s.k. samlokaliserings-
fördelar eller agglomerationsfördelar uppstår.9 Interna och externa skalfördelar ger 
bättre tillgänglighet till både kunder och arbetskraft. 

Företag med högre produktivitet medför också högre löner i kärnorna, jämfört 
med i det lokala omlandet. Den allmänna lönenivån ligger i stora delar av de mest 
suburbaniserade delarna av regionen närmare 50 procent under lönenivån i de mest 
attraktiva arbetsplatsområdena. Mark- och bostadspriser faller liksom lönenivån 
med avstånd från den Centrala regionkärnan. I de regionala kärnor är lönerna i 
allmänhet något högre än i kringliggande områden där arbetsplatserna är mer ut-
spridda.10 

Genom en etablering av flera yttre regionala kärnor får hushållen en ökad valfri-
het och de kan minska pendlingskostnaderna jämfört med att arbeta i den Centrala 
regionkärnan eller pendla till mer spridda arbetsplatser. De som vinner mest på en 
flerkärnig struktur är den minst specialiserade arbetskraften, medan den högt specia-
liserade arbetskraften inte kan välja på samma sätt.11 

Med yttre regionala kärnor kan miljön förbättras genom minskade transporter. 
En koncentrerad struktur ökar underlag för kollektivtrafik och minskar biltrafiken 
jämfört med en mer utspridd struktur vilket minskar buller, utsläpp och risken för 
trafikolyckor. En koncentrerad bebyggelse hushåller också med mark och naturresur-
ser. Vidare ökar en flerkärnig struktur hushållens tillgänglighet till regional service,  
 
 

6	 RTK,	PM	nr	�6,	september	2000,	”Flerkärnighet och lönestruktur i Stock-
holmsregionen. Underlag för regionplanering”,	s.	3.

7	 NUTEK,	www.nutek.se,	hämtat	2008-02-�2.
8	 RTK,	PM	nr	6,	april	2000,	”Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner.  

Underlag för regionplan 2000”,	s.	4�.
9	 NUTEK,	www.nutek.se,	hämtat	2008-02-�2.
�0	 RTK,	PM	nr	�6,	september	2000,	”Flerkärnighet och lönestruktur i  

Stockholmsregionen. Underlag för regionplanering”,	s.	4	och	30.
��	 RTK,	PM	nr	6,	april	2000,	”Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner.  

Underlag för regionplan 2000”,	s.	7	och	�9.
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kultur, vård och utbildning. Många av de segregerade och socialt utsatta bostads-
områdena ligger nära eller inom de utpekade kärnorna. Att satsa på utveckling där 
innebär en fördel för de mest resurssvaga hushållen. Detta gäller även en förbättrad 
jämställdhet. För många kontaktintensiva kulturbranscher är en koncentrerad struk-
tur också gynnsammare.12

En koncentrerad utspridning, en flerkärnig struktur, ger således en bättre avväg-
ning mellan utrymmesbehov, markpriser, transportinvesteringar och interaktions-
möjligheter än med en kärna.

Marknadsdriven utveckling och offentlig planering
Vid framväxten av de olika kärnorna är samverkan mellan privata företag och 
offentlig planering att föredra. En marknadsdriven utveckling av kärnan skapar en 
stabil grund för sysselsättning och med en ekonomisk drivkraft. Men en helt privat 
exploatering av yttre kärnor blir inte med säkerhet optimal. En privat exploatering av 
kärnor riskerar att underskatta kollektiva värden förenade med kärnbildning, t.ex. 
utbildning, bostäder och service, men också betydelsen av hög tillgänglighet till både 
hushåll och företag. Det ideala är att tillgängligheten blir så hög att kärnorna kan 
ge samlokaliseringsfördelar för breda kluster av företag, d.v.s. såväl globaliserade 
företag som sido- och underleverantörer med kompletterande regionala och lokala 
marknader.13 Hög tillgänglighet i form av vägar och kollektivtrafikssystem liksom 
planering för annan nödvändig bebyggelse som bostäder, servicefunktioner, torg och 
parker förutsätter medverkan från den offentliga sektorn. Enbart offentlig planering 
räcker inte heller eftersom marknadsvillkorens betydelse för yttre kärnors utveckling 
riskerar att underskattas. I offentlig planering saknas ofta både incitament och kun-
skaper om möjligheterna att exploatera lägesfördelar, interna och externa skalför-
delar i företagen. Det finns således skäl att i tidiga faser utveckla regionkärnor i olika 
offentliga och privata partnerskap.14 Drivkrafterna för framväxten av yttre regionala 
stadskärnor analyseras mera ingående i en annan del av denna rapport.

Kärnorna bör inte ligga för perifert och inte för nära regioncentrum. De bör inte 
heller vara för många och inte ligga för nära varandra. Det bästa läget för yttre kärnor 
förskjuts utåt i regionen vid större regional tillväxt.

�2	 RTK,	Rapport	�:2003,	”Flera kärnor”,	s.	�6f.	RTK,	PM	nr	�2,	maj	2003,	
	”Kultur i regionala kärnor”,	s.	6	och	46.

�3	 RTK,	PM	nr	6,	april	2000,	”Drivkrafter för flerkärniga stadsregioner.  
Underlag för regionplan 2000”,	s.	�.

�4	 RTK,	PM	nr	��,	september	200�,	”Regionkärnor. Vision och strategiska 
möjligheter”,	s.	3.	RTK,	PM	nr	6,	april	2000,	”Drivkrafter för flerkärniga 
stadsregioner. Underlag för regionplan 2000”,	s.	6.	RTK,	PM	nr	�6,		
september	2000,	”Flerkärnighet och lönestruktur i Stockholmsregionen. 
Underlag för regionplanering”,	s.	7f.
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Regionala och delregionala kärnor
Nedan presenteras och beskrivs de i RUFS 2001 utpekade regionala och delregionala 
stadskärnorna med avseende på hur kärntanken har anammats, hur genomförandet 
ser ut, samt hur strategierna för bostadsförsörjningen ser ut. Redovisningen följer 
någorlunda rubriker för korta fakta om kärnan, bakgrund, start för kärnan, bostads-
försörjning med projekt på gång samt profilering av kärnan. 

De intervjuade personerna från respektive kommun är: 
•	 Botkyrka kommun: Lars Olson, planeringschef.
• Haninge kommun: Lars Berglund, exploateringschef och Rikard Lundin, 

 planarkitekt.
• Huddinge kommun: Gunilla Wastesson, exploateringschef.
• Järfälla kommun: Christina Johansson, samhällsplanerare.
• Sollentuna kommun: Lars Keski-Seppälä, projektchef, Kommunledningskontoret.
• Stockholms stad: Torsten Malmberg, chef strategiska avdelningen, Stadsbyggnads-

kontoret.
• Sundbybergs stad: Lisa Brattström, samhällsplanerare.
• Södertälje kommun: Cecilia Mårtensson, näringslivs- och infrastrukturstrateg, 

Linda Axelsson, samhällsplanerare och Stefan Modig, planchef.
• Täby kommun: Tommy Jägenstedt, stadsbyggnadschef.
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Karta 1. Täby Centrum-Arninge.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörd kommun: Täby kommun
Täby centrum-Arninge ligger nästan rakt norr om regionens centrala kärna och har 
i RUFS 2001 pekats ut som en delregional stadskärna med relativ närhet till Kista- 
Sollentuna-Häggvik och Stockholm. Kärnans markarea är 8,3 km2 och antal boende 
i området är 13 500. Antal sysselsatta är 14 700.15 Det finns drygt 25 000 hushåll i 
Täby. Hälften av bostadsbebyggelsen utgörs av enbostadshus.16

Bakgrund
Täby kommun är en relativt ung kommun och den är uppbyggd som en förortskom-
mun. På platsen som idag utgör kärnan Täby centrum-Arninge låg tidigare bara en 
stor bondgård omgiven av jordbruksmark. I Täby kyrkby finns det villor från slutet 
av 1800-talet, byggda runt den då nyanlagda Roslagsbanan, men i övrigt är Täby 
präglad som en förort utan gammal stadskärna. De stora projekten i centrum tillkom 
på 1960-talet och framåt med ett ideal av funktions- och trafikseparering. Särskilt 
områdena Grindtorp och Näsbydal med sin speciella arkitektur och design har lockat 

��	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.
�6	 Täby	kommun,	”Bygga och bo”,	www.taby.se,	hämtat	2008-02-04.
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till sig uppmärksamhet och studiebesök. Trots sin storskalighet och idag omoderna 
funktion har detta blivit något man vill behålla och undviker att förvanska. Förutom 
dessa stora projekt finns också mycket villa- och småhusbebyggelse och många av de 
fritidshus som funnits i kommunen har nu permanentats och försetts med kommu-
nalt vatten och avlopp.17 

Kärnan har ingen tydligt utpekad profil, men Täby centrum (inte Arninge) har 
jämfört med länsgenomsnittet, en något högre andel sysselsatta inom kategorierna 
socialvård och lokala tjänster (detaljhandel). Handeln fungerar också som attraktion 
och lockar till sig besökare främst från omlandet i nordost. Det finns förhållandevis 
få arbetstillfällen inom företagsnära tjänster, i jämförelse med de andra kärnorna 
är Täby centrum-Arninge en av de glesaste kärnorna beträffande arbetsplatser. Det 
näringsliv som finns i kärnan är småskaligt, många arbetar hemifrån i mindre före-
tag. De få tillverkningsindustrier som finns kommer troligen att bestå, men det blir 
svårare att hitta ytor för störande verksamheter ju mer bostadsbebyggelsen breder ut 
sig. Befolkningssammansättningen är ganska lik länets med undantag för att andelen 
med postgymnasial utbildning är högre. Likaså är genomsnittsinkomsten för de bo-
ende betydligt högre än länets. Däremot är lönenivån för de arbetande i kärnan låg, 
vilket tyder på att det inte är samma personer som bor och arbetar i kärnan. Många 
pendlar således dagligen både ut och in till kärnan. Andel förvärvsarbetande i länet 
som kan ta sig till kärnan inom 30 minuter med kollektivtrafik var 6 procent och med 
bil 34 procent år 2000. I scenario Hög i RUFS 2001 och år 2015 antas dessa andelar 
ha höjts till 22 procent med kollektivtrafik och 40 procent med bil.18 

Tillgången till handel och service är god, liksom närheten till natur och rekreation. 
Bostadsrättspriserna ligger på en hög nivå i förhållande till övriga kärnor.19

Start för kärnan
Som situationen har sett ut är kärnan Täby centrum-Arninge relativt gles beträffande 
bostäder och arbetsplatser.20 Detta är något som kommunen uppmärksammat och 
i samband med RUFS 2001 kom diskussionen om Täby centrum och Arninge som 
en delregional kärna igång ordentligt. Det var också nu själva benämningen ”kärna” 
började användas, även om kommunen sedan tidigare haft en diskussion om en ökad 
förtätning och möjligheten att utveckla just det här området, med t.ex. Täby Galopp 
som utgör en väldigt stor markyta centralt i Täby. Utpekandet av området som kärna i 
RUFS 2001 sammanföll väl med det ökade politiska intresset för tillväxt och stads-
mässig bebyggelse.21 

�7	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
�8	 RTK,	Arbetsmaterial	2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i Stock-

holms län 1970–2005”,	s.	49.	Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnads-
chef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.	RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i 
kärnor”,	s.	3�	och	39.	RTK,	PM	nr	�4,	oktober	200�,	”Regiondelsbeskriv-
ningar för RUFS 2001”,	s.	96.

�9	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	40.
20	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	40.
2�	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.



  Regionala stadskärnor  27

Utvecklingen av den delregionala kärnan sker också i samverkan med kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i organisationen ”Stock-
holm Nordost”. I remissvar på RTK:s rapport ”Flera kärnor” framför dessa kommu-
ner att de är överens om att utveckla E18-stråket med Täby centrum-Arninge som 
regional kärna. Förutsättningar för detta är dock kraftfulla satsningar på kollek-
tiv- och vägtrafiksystemet. De önskar också bättre kommunikationer till Arlanda.22 
Kommunerna arbetar aktivt på en övergripande nivå, bl.a. med underlag för just 
olika typer av kollektivtrafiklösningar. Fram till år 2030 beräknas den nordöstra 
regiondelen växa med 100 000 nya invånare, vilket måste hanteras. De sex kommu-
nerna har också antagit en gemensam vision där den delregionala kärnan är central. 
I Täby kommun arbetar man med kärnstrukturen som en förutsättning. Målet om en 
framtida kärna skrivs in i alla typer av kommunala dokument. Särskilt fokus ligger 
på framtagandet av den nya översiktsplanen, vilket gör arbetet i allra högsta grad 
levande. Två övergripande mål är att sträva efter mer stadsmässighet, samt en befolk-
ning på 80 000 invånare år 2030.23 

Sammankoppling med Arninge
Arninge, som ingår i den utpekade delregionala kärnan i RUFS 2001, ligger norr om 
Täbys centrala delar, något separerat från resten av kärnan. Det är ett renodlat han-
dels- och arbetsplatsområde, men kommunen ser gärna att Arninge bättre kopplas 
ihop med resten av Täby och helt och fullt ingår i kärnan. För att åstadkomma detta 
har man tagit fram en fördjupning av översiktsplanen som ska ut på samråd under 
våren 2008 och förhoppningsvis kunna antas av kommunfullmäktige hösten 2009. 
Detaljplanearbete påbörjas parallellt under 2008. I det nya översiktsplaneförslaget 
för Arninge har man ändrat inriktning från tidigare karaktär och har nu ambitionen 
att även där skapa mer stadsmässighet genom att bygga blandat. Om fördjupningen 
av översiktsplanen antas innebär det starten för detaljplanering och bostadsbyggande 
och den gamla inriktningen av enbart arbetsplatser och industri kan på så sätt brytas 
upp.24 Syftet är att bygga en ny stadsdel med bostäder, en skid- och evenemangsan-
läggning, nya arbetsplatser samt att förbättra kollektivtrafiken.25

Det nya Arninge innebär att området blir avsevärt mycket större än dagens 
avgränsning. En ytterligare utbyggnad åt något annat håll är inte möjlig inom Täby, 
mycket p.g.a. naturreservatens begränsningar. Det som kan göra det problematiskt 
med genomförandet i Arninge är däremot den verksamhet som finns där och som 
eventuellt måste flytta om man bygger bostäder. Detta gäller bl.a. bullerstörningar 
och hälsovådliga utsläpp från betong- och plastindustri. I övrigt är förutsättningarna 
gynnsamma. Arninge har ett gammalt rutnätsystem som man kan bygga vidare på, 
något som inte gäller för centrum där säckgator, avstängningar och trafikseparering 
dominerar. Vidare finns det redan idag goda möjligheter till rekreation i närheten i 

22	 PM	7:2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	42.
23	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
24	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
2�	 Täby	kommun,	Verksamhetsplan	2008,	www.taby.se,	hämtat	2008-02-04.
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form av en sjö och en golfbana. Dessutom planerar SL för en ny station på Roslags-
banan i höjd med Arninge.26

Täbys översiktsplan
Täbys översiktsplan är från 1992, med ett aktualitetsbeslut från 2002. Kommunen 
håller dock på att ta fram en ny översiktsplan, parallellt med den fördjupade över-
siktsplanen för Arninge, och den nya översiktsplanen beräknas antas av fullmäktige 
hösten 2009. 

Även om planen från 1992 inte är aktuell längre beskriver den idéer och planer 
som man nu bygger vidare på. T.ex. beskrivs Täby centrumområde som lämpligt för 
bostäder ”framför allt med hänsyn till det centrala läget, tillgången på service och 
god kollektivtrafikförsörjning”. ”En viss förtätning har skett genom utbyggnaden 
av butikshuset och planeringen av Norra Bergtorp. Det finns dock stora återstående 
arealer där en förtätning som ger en större känsla av stadsmässighet är önskvärd. 
Inom centrumområdet bör ytterligare ca 200–400 bostäder kunna inrymmas.”27 
Målet om att det fortsatta bostadsbyggandet ska anpassas efter en i huvudsak 
oförändrad folkmängd är inget man längre håller fast vid. Däremot finns det inget 
som motsäger planerna på att fortsatt byggande ska ske inom eller i anslutning till 
etablerade bebyggelsezoner, eller att ”Nordostsektorn skall kunna erbjuda bostad åt 
flertalet av sina ungdomar. Attraktiva bostäder ska byggas för hushåll som flyttar från 
stora villor. Servicevänliga bostäder för äldre ska byggas i den omfattning som lokal 
efterfrågan föranleder.”28 

I arbetet med den nya översiktsplanen har man tagit fram två alternativ, ett s.k. 
”stadsalternativ” och ett ”förortsalternativ”. Skillnaden mellan dem är grovt sett att i 
stadsalternativet bebyggs Täby Galopp med 3 000–4 000 lägenheter vilket inte sker 
i förortsalternativet. I förortsalternativet krävs i stället en stor mängd andra mark-
områden där villor och småhus kan byggas, främst inom grönområden. Detta kan 
orsaka problem eftersom Täby också har ett mål om att halva kommunen ska vara 
grön. Arbetet med en ny översiktsplan pågår och ett planförslag är tänkt sändas ut på 
samråd under 2008.29  

I Täbys verksamhetsplan finns förutsättningar för bostadsplaneringen redovisade. 
Utgångspunkten är profilen ”Täby som en grön stad i Stockholm” och i anslutande 
vision beskrivs tillväxt och utveckling. ”År 2030 kommer 80 000 människor att bo 
i Täby och det kommer att finnas 20 000 nya arbetstillfällen.”30 Vad man vill uppnå 
under 2008 är att invånarantalet ska ha stigit till minst 62 100 den 31 december 2008,  
(att jämföra med 61 000 invånare 2006), att man ska ha producerat minst 300 bostä-
der och att 10 procent av de nyproducerade bostäderna är upplåtna med hyresrätt.31 

26	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
27	 Täby	kommun,	Översiktsplan	�992,	s.	��.
28	 Täby	kommun,	Översiktplan	�992,	”3.2 Inriktning för den fortsatta plane-

ringen”.
29	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
30	 Täby	kommun,	Verksamhetsplan	2008,	www.taby.se,	hämtat	2008-02-04.
3�	 Täby	kommun,	Verksamhetsplan	2008,	www.taby.se,	hämtat	2008-02-04.
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Bostadsförsörjning
Av de bostadsbyggnadsprojekt som nu är i planeringsfasen har en del tillkommit efter 
RUFS 2001. Det gäller bl.a. Arninge som tydligare pekas ut som ett framtida bostads-
område. Idag är man också tydligare med att politiskt peka ut Täby Galopp som ett 
önskvärt kommande utbyggnadsområde, även om man formellt inte tagit ställning 
än. 2001 sågs det som en osäker fråga.

Kommunen har inget eget bostadsbolag, utan allt byggs av privata byggherrar. Det 
sammanlagda antalet bostäder som planeras i kommunen till år 2030 är ca 10 000, 
varav 8 000 är tänkta att byggas i den delregionala kärnan. Detta ger en tydlig signal 
om att man vill förtäta och satsa på en ordentlig koncentration och kärnstruktur.  
Dagens struktur är utspridd och det är flerbostadshus som dominerar nyproduk-
tionen. Täby kommun är en liten kommun till ytan och för att kunna bygga tätt och 
nå målet om bostadsförsörjning till alla nya invånare är flerbostadshus den enda 
lösningen. Detta faller väl in med kärntanken och skapandet av stadsmässighet.32

Pågående projekt
Pågående projekt för bostadsförsörjning är tydligt lokaliserade inom kärnområdet. 
I Roslags Näsby och de södra delarna av kärnan har man påbörjat utredning av 
området runt kommunalhuset. I utredningsskissen finns det förslag att flytta kom-
munalhuset till Täby centrum, samt att bygga ca 600 lägenheter inklusive kontor i bra 
kollektivtrafikläge. På östra sidan om Roslagsbanan finns en pågående detaljplane-
process för ca 140 lägenheter.��

I Täby centrum pågår detaljplanering för en utbyggnad av själva handelscentru-
met, men också lägenheter och kontor. Totalt planeras för ca 850 lägenheter, 26 000 
m2 handel och ca 15 000 m2 kontor. Ledord för projektet är att förtäta, bl.a. på gamla 
parkeringsytor, samt att skapa stadsmässighet.34 I gestaltningsprogrammet för Täby 
centrum står det: ”Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utfor-
made gator och torg, förtätad bebyggelse och varierat innehåll. Planen syftar även till 
att förbättra trafik- och parkeringssituationen.”35 Under förutsättning att planen inte 
överklagas kan den vinna laga kraft under hösten 2008. De planerade bostäderna 
ska ha en mångfald i uttryck och detaljer i likhet med den nordiska stadskärnans 
traditionella värden. Det ska också finnas tydliga gaturum och en tydlig gräns mel-
lan offentligt och privat. Bebyggelsen ska utgå från kvartersstadens principer som 
bygger på att husen placeras i gatuliv och ingår som en del i en helhet. Gemensamma 
uterum bildas genom de enskilda byggnadernas väggar. Kvarterens gårdar delas av 
flera fastigheter vilka också är skilda från trafik för att minska buller och öka trygg-
heten. Bebyggelsen ska vara varierad och uppförd av olika byggherrar. Mångfald och 
ett blandat intryck är viktigt. Kommunen ser gärna en blandad bebyggelse med både 

32	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
33	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
34	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
3�	 Täby	kommun,	”Pågående stadsbyggnadsprojekt”,	www.taby.se,	hämtat	

2008-02-0�.
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stora och små lägenheter, så att möjlighet ges även till dem som ska göra entré på 
bostadsmarknaden.36

Vid Bergtorpsvägen i området Viggbyholm finns det en gällande detaljplan för 
ca 500 lägenheter, som kommer att byggas om några år. Där finns också ett annat 
projekt på ca 70 hyreslägenheter plus en badmintonhall. Ytterligare ett stort område 
som ska bebyggas, men som också delvis redan är inflyttat, är Hägernäs Strand som 
ligger ut mot vattnet i kärnans östra delar. Totalt ska det byggas ca 820 lägenheter, 
samt 20 000 m2 kontor. Alla lägenheter inom området byggs av JM AB. De flesta 
lägenheterna upplåts med bostadsrätt i Södra Hägernäs, vilka främst ska fördelas till 
Täbybor skrivna i kommunen och utvalda genom lottning bland intressenter. Övriga 
fördelas till nya företagsetableringar (företagsledare eller anställda), samt till befint- 
liga företag (företagsledare eller anställda) genom lottning bland intressenter. Inom 
området kommer ca 50 lägenheter att upplåtas med hyresrätt.37

I den fördjupade översiktsplanen för Arninge studeras förutsättningarna för att 
bygga minst 2 000 lägenheter, en siffra man nu har höjt till ungefär 3 000 lägen-
heter.38 

Ytterligare ett stort projekt som ännu så länge är på diskussionsstadiet, är en 
byggnation av markområdet som idag utgörs av Täby Galopp. Idag finns inget färdigt 
alternativ för galoppbanan att flytta till, men intresset för att bebygga platsen är stort 
och i en lokal tidningsartikel ställde sig representanter från samtliga politiska partier 
bakom tanken. Det stämmer med idén om den regionala kärnan, om stadsmässighet, 
om närhet till kollektivtrafik, och en långsiktig hållbarhet. Markområdet utgör en 
mycket stor yta och ligger centralt. Det finns existerande infrastruktur runt omkring 
och det är nära till skolor, service och handel. Från Stadsbyggnadsenheten på Tek-
niska kontoret anser man att det i nuläget är något tveksamt att behålla en sådan yta 
för enbart galopptävlingar en eller två gånger i veckan. När sedan alternativet är att 
bygga nya bostäder glest i grönområden, uppfattas en utbyggnad av galoppområdet 
än mer attraktivt. De höga markvärden som området har skulle kunna kan kompen-
sera galoppverksamheten för flytten.39

Alla ovanstående projekt ligger inom kärnan och om dessa genomförs kan kom-
munen i princip nå målet om 80 000 invånare. Detta gäller även behovet av nya 
arbetsplatser, om det finns en sådan efterfrågan. Byggandet sker i täta strukturer 
som är en förberedelse för en förbättring av den spårbundna kollektivtrafiken med 
pendeltåg eller tunnelbana där olika alternativ studeras. Närhet till stationer och kol-
lektivtrafik är viktigt.40

36	 Täby	kommun,	”Pågående stadsbyggnadsprojekt”,	www.taby.se.	Hämtat	
2008-02-0�.	Täby	kommun,	”Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan 
för Täby centrum. 2006-11-20”,	s.	��.

37	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,		
2008-02-0�.	Täby	kommun,	www.taby.se.	Hämtat	2008-02-04.

38	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
39	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
40	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
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Vem flyttar in?
I kommunen ser man en ständig efterfrågan på bostäder och det finns inga problem 
med tomma lägenheter. De man gärna ser flyttar dit är yngre och barnfamiljer, efter-
som den äldre befolkningen ständigt ökar. Dels vill man få ett mer levande samhälle 
och dels behöver kommunen skattebetalare som kan finansiera den växande äldre-
vården.

Men mycket av den flyttning som kommer att ske är en intern omflyttning. Med ett 
utbud av nya lägenheter kan man lämna sin villa på ålderns höst, men ändå bo kvar i 
området. Detta öppnar i sin tur för barnfamiljer att flytta in i villorna och småhusen. 
Några särskilda kategoriboenden diskuteras inte. I kommunen bedömer man att ”ju  
mer vi bygger, desto mer ökar rörligheten”, vilket innebär möjligheter för alla kate-
gorier boende i flyttkedjan. Målet är en bibehållen och helst ökad kvalitet på kärnan 
med avseende på boende, men också på skola, förskola och sjukvård.41

Profilering
Någon tydligare profil för Täby centrum-Arninge är inget man har funderat över. 
Namnet Täby centrum-Arninge passar ännu så länge bra, eftersom det innehåller 
de två största regionala målpunkterna i Täby. Den karaktär man vill föra fram är ett 
blandat område med stadsmässig karaktär och bra kollektivtrafik. Likaså vill man 
behålla småskaligheten i näringslivet, som domineras av mindre företag med få 
anställda. Vad gäller högre utbildning har det funnits projekt för att få detta till stånd, 
men det är inget som för närvarande planeras. Täby centrum-Arninge ligger redan 
nära Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.

Intresset att profilera sig genom framträdande arkitektur finns däremot. Inför 
den planerade omvandlingen av Täby centrum, har man sålt markanvisningar till tio 
olika byggherrar för att på det sättet få en variation och en blandning. Uttrycket är 
viktigt och något man varit ense om politiskt. Det skapar också möjligheter för min-
dre och mellanstora byggherrar. Förhoppningen är att detta arbetssätt kan fortsätta. 
En annan lite mer spektakulär byggnad är en planerad inomhusskidbacke i Arninge, 
som en privat intressent vill bygga. Om det blir verklighet vill man utlysa en inter-
nationell arkitekttävling, eftersom en sådan anläggning verkligen kommer att synas 
och kan sätta Täby på kartan. Kanske kan det också ersätta den eventuella förlusten 
av Täby Galopp som en del menar är det nuvarande kännetecknet för Täby, även om 
besökssiffrorna är låga och det inte finns något av kulturhistoriskt värde att bevara 
där.42

Täby kommun har anammat Täby centrum-Arninge som en regional stadskärna 
och arbetar aktivt för att uppnå en tydlig kärnstruktur. Kommunen har stöd i detta 
från övriga nordostkommuner. 

4�	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
42	 Intervju,	Tommy	Jägenstedt,	stadsbyggnadschef,	Täby	kommun,	2008-02-0�.
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Karta 2. Kista-Sollentuna-Häggvik.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörda kommuner: Sollentuna (största östra delen), Stockholm (västra kanten) 
och Sundbyberg (liten del av sydvästra kanten).

Kista-Sollentuna-Häggvik ligger strax nordväst om den Centrala regionkärnan och 
har i RUFS 2001 pekats ut som en regional stadskärna belägen mellan Täby centrum-
Arninge och Barkarby-Jakobsberg. Kärnans markarea är 8,4 km2 och antal boende i 
området är 13 200. Antal sysselsatta är 32 000.43 E4:an delar kärnan i två och utgör 
också kommungräns mellan Stockholms stad och Sollentuna kommun. 

43	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.
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Bakgrund
Sollentuna och Edsviken var en knutpunkt och handelsplats redan under vikinga-
tiden då sjö- och landsvägar möttes här. Under medeltiden var Sollentuna krigsskåde-
plats för slag mellan danskar och svenskar. På 1600- och 1700-talet byggdes många 
herrgårdar och säterier och Sollentuna blev en vistelseort för adeln. Först vid 1900-
talets början och järnvägens utbredning började det moderna Sollentuna ta form med 
egnahemshus byggda runt järnvägsstationerna.44

Järvafältet som omger bebyggelsen i Kista bär också på en historia långt tillbaka i ti-
den. Fornlämningarna är många och de äldsta fynden är från bronsåldern. Från 1700- 
och 1800-talen finns ett antal äldre gårdar bevarade och de flesta av dagens stadsdelar 
har namn efter dessa gårdar. Spångas villabebyggelse tog form kring järnvägen och 
stationerna i Bromsten och Spånga i slutet på 1800-talet. Från 1905 fungerade också 
delar av Järvafältet som militärområde, men såldes 1966 till de fem kommuner inom 
vilka marken ligger, nämligen Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla. 
Stockholm gjorde en stor stadsutvidgning på sin mark med uppbyggnaden av stadsde-
larna Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla och Kista. Kista bostadsområde byggdes 1976.45 

Den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik är uppdelad på tre kom-
muner, Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg varav de två förstnämnda dominerar. 
Dessa två delar har väldigt olika karaktär. Genom framför allt Ericssons etablering i 
området med dotterbolagen Svenska Radioaktiebolaget (SRA) och Radioindustrins 
Fabriksaktiebolag (Rifa) 1976/77, samt Ericssons högteknologiska fabriker i kvarte-
ret Hekla från 1970- och 1980-talen är Kista idag ett väl utvecklat tekniskt centrum 
med en arbetsmarknad som är inriktad på kunskapsintensiva verksamheter, främst 
IT och telekom, profilerad genom Kista Science City. Kunskapsintensiv industri, till-
sammans med kunskapsintensiva tjänster svarar för närmare 60 procent av arbets-
tillfällena i kärnan. Andelen offentliga verksamheter – förvaltning, undervisning, 
hälso-, sjuk- och socialvård – ligger däremot väsentligt under länsgenomsnittet. 
Sollentuna-delen av den regionala kärnan har en allsidigt sammansatt arbetsmark-
nad, d.v.s. en arbetsmarknad som inte avviker påtagligt från länsgenomsnittet. 
Överlag är Kista-Sollentuna-Häggvik en specialiserad kärna med en arbetsmarknad 
som till närmare 40 procent består av yrken som kräver teknisk högskoleutbildning. 
Denna siffra kan jämföras med länets 12 procent.46 Arbetsmarknaden är istället något 
underförsörjd på företagsnära tjänster. Kärnan kan förtätas ytterligare med avseende 
på arbetsplatser, även om de är förhållandevis många redan idag.47

Genomsnittsinkomsten för de boende är i nivå med länets, medan lönenivån för 
de arbetande ligger högst bland de sju yttre kärnorna. Skillnaden mellan genom-
snittlig inkomst bland arbetande i kärnan och bland de boende i kärnan med omland 

44	 Sollentuna	kommun,	”Historia”,	www.sollentuna.se,hämtat	2008-03-04.
4�	 Stockholms	stad,	”Järva kulturguide”,	www.stockholm.se,	hämtat	2008-03-

04.	www.aida.abc.villaagarforening.se,	hämtat	2008-03-�8.
46	 RTK,	Arbetsmaterial	2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i Stock-

holms län 1970–2005”,	s.	�0	och	�2.
47	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	36.	Kista	Science	City,	

www.kista.com,	hämtat	2008-03-�8.
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tyder på att det finns en dålig överensstämmelse mellan kompetensen hos de boende 
och kompetenskraven från arbetsgivarna.48

Kista-Sollentuna-Häggvik har en mycket stor befolkning jämfört med de övriga 
regionala stadskärnorna. Befolkningens sammansättning är ganska lik länets med 
undantag för att andelen födda utanför EU är hög samt att andelen med postgymna-
sial utbildning är något lägre jämfört med övriga kärnors andelar, vilket är anmärk-
ningsvärt med tanke på det kunskapsintensiva näringslivet. Bostadsrättspriserna 
ligger på en hög nivå i jämförelse med andra kärnor.49 

Tillgången till natur och rekreation är mycket god i Kista-Sollentuna-Häggvik. 
Nöjesutbudet är också relativt gott. För trafikförsörjningen gäller att andelen för-
värvsarbetande i länet som kan ta sig till kärnan inom 30 minuter med kollektivtrafik 
var 15 procent och med bil 35 procent år 2000. För scenario Hög i RUFS 2001 och år 
2015 antas dessa andelar ha höjts till 33 procent med kollektivtrafik och 41 procent 
med bil. E4:an som i huvudsak utgör kommungränsen mellan Stockholm och  
Sollentuna är en fysisk barriär.50 

Start för kärnan
Den regionala kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik består av områden inom tre kom-
muner, Stockholms stad med Kistadelen och Sollentuna kommun där Sollentuna och 
Häggvik ligger, samt den allra sydligaste i princip obebyggda delen norra Kymlinge, 
som ligger i Sundbybergs stad. Även om dialog har funnits mellan Sollentuna och 
Stockholm, har den haft olika intensitet och byggt på olika konstellationer genom 
åren. Synen på kärntanken har sett något olika ut i de två kommunerna. I Sundbyberg 
har de interna diskussionerna om vad man ska göra med sin del av kärnan varit varie-
rande både i innehåll och i intensitet.

I remissvaren till RTK:s rapport ”Flera kärnor”, 1:2003, meddelar Sollentuna 
kommun att man bejakar tanken på kärnor och att man har liknande utvecklingsidé-
er, men att kärnornas funktionella omfattning bör belysas bättre eftersom Sollentuna 
diskuterar en kärna i området medan den remitterade rapporten redovisar två olika 
– Kista-Sollentuna-Häggvik samt Barkarby-Jakobsberg. Stockholms stad poängterar 
bl.a. att det är viktigt att komma ihåg det offentliga och publika inslaget i kärnorna 
som t.ex. möteslokaler, kulturinstitutioner, information och service. I övrigt menar 
de att för att hela regionen ska utvecklas måste den centrala kärnan avlastas och 
flera kärnor stimuleras. Det är olyckligt att många måste resa långt för att komma till 
arbete, fritidsaktiviteter och affärer och en utbyggd kollektivtrafik krävs, särskilt tvär-
förbindelser. Sundbybergs stad påpekar att det finns för lite information om hur man 
får de nya kärnorna att präglas av täthet, funktionsblandning, service och kultur. De 
menar att uppmärksamheten bör vara stor mot historiskt erfarna misstag så att de 
nya områdena inte enbart präglas av stora bostadsområden. De lyfter fram Igelbäck-
ens naturreservat som möjlighet till rekreation och friluftsliv för de boende i Kista.51

48	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	36.
49	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�	och	36.
�0	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	37.	RTK,	PM	nr	�4,		

oktober	200�,	”Regiondelsbeskrivningar	för	RUFS	200�”,	s.	94.
��	 PM	nr	7,	juni	2004	”Svar på flera kärnor”,	s.	39f.
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Kista 
Stockholms Översiktsplan 1999 har en stadsbyggnadsstrategi som går ut på att bygga 
staden inåt. Detta innebär bl.a. att återanvända redan exploaterad mark, bevara och 
utveckla Stockholms karaktär och grönstruktur samt utveckla attraktiva knutpunkter 
i ytterstaden med kvalificerad verksamhet och bygga i goda kollektivtrafiklägen.52 
Kista byggdes upp i huvudsak för de företag som verkade i IT-kluster. Komplett 
service med restauranger och gym fanns tillgängligt, men inom varje byggnad för den 
egna personalen. Den befintliga gatu- och stadsmiljön utvecklades inte. Detta ville 
kommunen förändra och runt 1998 drogs ett projekt igång för att förnya och förtäta 
Kista. Ett politiskt uppdrag för att ta fram en vision för Kista formulerades. Stock-
holms stad inledde ett samarbete med näringslivet och KTH som har en universitets-
filial i området. Även ett utvecklingsbolag bildades, Kista Science City AB, där staden 
är delägare tillsammans med ett antal stora företag.53 

Uppfattningen i Stockholms stad är att denna kärna är något stor rent geografiskt. 
Enhetskänslan med Sollentuna har inte riktigt infunnit sig, men man arbetar på att 
binda samman områdena, eventuellt med tvärbana. De två kommunerna samarbetar 
bl.a. i konstellationen ”Fyra S plus J”, d.v.s. Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Stock-
holm och Järfälla. Kommunerna har tagit fram ett gemensamt dokument, ”Framtids-
bild, Kista Science City och Arlandastråket” som redovisar pågående planering för 
bostäder och infrastruktur. Kommunerna vill ta ett gemensamt grepp på planeringen 
och hitta den minsta gemensamma nämnaren. Funderingar på att åstadkomma detta 
har gått i riktningen att skapa förbindelser mellan Kista, Silverdal i Sollentuna och 
grönområdet Kymlinge i Sundbyberg. 

Stockholm och Sollentuna har varit bättre på att tänka på den fysiska samman-
kopplingen än den mentala i sin planering och utveckling av den regionala stadskär-
nan. De respektive kommunerna Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg är fortfa-
rande administrativt ansvariga för sina delar av kärnan. Det finns ingen gemensam 
kanal för medborgarinflytande eller tankar på att skapa en gemensamt uppfattad och 
sammanhållen kärna.54

Sollentuna
I Sollentuna har tankar om att bygga tätare och mer efter stadens principer funnits 
länge. I översiktsplanen som antogs 1998 och aktualitetsförklarades 2002 är utgångs-
punkten en hållbar utveckling. Detta innebär att bygga vidare på den befintliga infra-
strukturen, bygga centralt och nära kommunens fem pendeltågsstationer och andra 
servicefunktioner, samt undvika att bygga på jungfrulig mark.55 En ny översiktsplan 
håller på att tas fram, där hållbarhetsperspektivet fortsatt är något man vill värna om. 

�2	 Stockholms	ÖP	�999,	www.stockholm.se,	hämtat	2008-0�-2�.
�3	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		

Stockholms	stad,	2008-0�-30.
�4	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	Stock-

holms	stad,	2008-0�-30.
��	 Sollentuna	ÖP	�998,	www.sollentuna.se,	hämtat	2008-02-2�.
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Resonemanget om att bygga tätt och förändra kommunens struktur fanns således 
innan Kista-Sollentuna-Häggvik pekades ut som en regional stadskärna i RUFS 
2001. Den geografiska avgränsningen för kärnan upplevs som något grovt inlagd. 
Bostäderna i Kista skulle t.ex. kunna ingå. Det som knyter samman området Kista 
-Sollentuna-Häggvik är inte en gemensam identitet utan snarare ett gemensamt 
infrastrukturproblem. Den exakta gränsdragningen uppfattas å andra sidan inte ha 
någon större betydelse. Men det finns en osäkerhet kring vad en kärna egentligen 
är och man frågar sig hur dynamiken mellan offentlig planering och marknadskraf-
terna ser ut. T.ex. undrar kommunen om det är realistiskt att fylla hela denna kärna 
med nya bostäder och kontorsarbetsplatser. Den samhällsekonomiska vinsten i att 
utveckla kärnan skulle kommunen vilja lyfta fram mer. Fler måste tala samma språk 
och uppfatta utvecklingen på samma sätt. I Sollentuna har kommunen fått argumen-
tera för fastighetsägarna varför man ska bygga tät bostadsbebyggelse istället för att 
behålla den befintliga strukturen. Många av deras verksamheter är extensiva och fullt 
lönsamma idag.

Trots detta är det just dessa områden, främst Södra Häggvik men även Sollen-
tuna centrum, som är fokus för den täta kärnans framväxt. Södra Häggviksområdet 
uppmärksammades tidigt och kommunen har försökt se hur Häggvik förhåller sig till 
Sollentuna centrum och hur de två antingen kan konkurrera eller utgöra komplement 
till varandra. För att det senare ska gälla, har tanken på en förbindelse mellan dessa, 
Turebergs allé, fötts. Allén möjliggör en utveckling av båda områdena i en central 
del av kommunen. Om en Sollentuna stad ska växa fram är det här kommunen ser 
möjligheten. 

Att Kista är en del av den utpekade kärnan finns i medvetandet, men avstånden 
mellan de olika punkterna inom kärnan är stora och består i relativ hög grad av villa-
bebyggelse. En utveckling av den utpekade regionala kärnan från Kista mot Barkarby 
i Järfälla skulle vara intressant, men då går tanken med en stadskärna förlorad. Ser 
man utvecklingen i Solna, Sundbyberg och Stockholm som ett sammanhängande om-
råde med en sammanläkning av södra och norra Järvafältet blir den sammanhäng-
ande stadsbygden enorm. Kärnbegreppet förflackas, och istället uppstår en organisk 
tillväxt av staden, inifrån och ut. Även inom Sollentuna kommun är avstånden stora 
och att göra detta till en sammanhängande stadsbygd anses inte självklart. Vad 
kommunen ser är en kärna bestående av olika delar med olika karaktär. Ett förslag 
på stadsbygd som skulle kunna utvecklas här är s.k. urbana spridningskorridorer. 
 Begreppet spridningskorridor används vanligen om djur- och växtliv i gröna stråk, 
men skulle kunna användas även för urban miljö. Kommunen har försökt identifiera 
var dessa korridorer eller stråk skulle kunna uppstå och den mest troliga utveckling-
en är att Kista fortsätter utvecklas utmed en framtida befintlig gatustruktur norrut 
mot Turebergs trafikplats och vidare längs med Turebergsleden mot Sollentuna cen-
trum för att fortsätta till Häggvik utmed Turebergs allé. Här skulle en tätare struktur 
kunna uppstå. Sträckorna är lämpliga p.g.a. att de utgör relativt plan mark omgiven 
av mer kuperad terräng och mellan stråken finns punkter eller noder som kan utgöra 
en typ av landmärken. Förutom sina praktiska funktioner kan dessa också fungera 
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som visuella knutpunkter. De olika punkterna, liksom stråken, är av olika intensitet 
och att uppnå sammanhållna stråk eller korridorer kommer att ta tid. Huvudsaken är 
att det finns potential. Förutom tätare flerbostadsbebyggelse kan man också förtäta 
villaområden utifrån trädgårdsstadens något lägre skala. Punkterna som stråken 
sammanbinder får karaktären av minikärnor. Man håller t.ex. redan idag på att för-
täta och förändra gatustrukturen i Sollentuna centrum med den traditionella staden 
som förebild.56

Även i Sollentuna uppfattar man samarbetet i konstellationen ”Fyra S plus J” som 
ett forum för gemensam utveckling och hur man kan dra nytta av varandra med egna 
behov i förgrunden, om än på ett positivt sätt.

Den kärna man arbetar för nu är alltså något odefinierad. I Sollentuna upplever 
man att samarbetet kring Kista Science City i hög grad svarar mot behovet bara 
där och att t.ex. sammanläkningen med Häggvik inte är intressant till skillnad från 
axeln mot Helenelund. Många åker till Helenelund med kollektivtrafik och går sedan 
genom gångtunneln under E4 till arbetsplatserna i Kista. Oavsett koppling med Kista 
eller andra delar är tanken att utveckla områdena Häggvik, Turebergs allé och Sollen-
tuna centrum väl förankrad i Sollentuna kommun. Stödet bland politikerna är stort 
och i nuläget finns det ingen opposition.57

Sundbyberg
Området norr om Igelbäckens naturreservat i Sundbybergs stad, norra Kymlinge, in-
går i avgränsningen för kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik och är idag ett grönområde. 
Kymlinge har under en längre tid varit politiskt omdebatterat. En del vill exploatera 
med bostäder och arbetsplatser, medan andra vill att dagens grönområde ska bevaras. 

Markägaren Vasakronan är intresserade av att exploatera norra Kymlinge, en 
yta av 60 ha. Sundbybergs stad och Vasakronan tog under 2004 fram en gemensam 
rapport, ”Nästa station Kymlinge”, där den framtida markanvändningen berördes. 
Under 2005 genomfördes ett visionsarbete genom förutsättningslösa och öppna 
diskussioner där även tre arkitektkontor deltog. Dessa fick sedan skissa fram varsin 
vision som presenterades i en utställning, seminarium, annan dialog samt en rap-
port. Innehållet och tankar om vad man kunde göra med området sträckte sig från 
bostadsbyggande till arbetsplatser samt aktiviteter och ett Event City. 

Vasakronan tog sedan fram ett sammanhållet förslag, ”Plattform Kymlinge. För-
slag till utveckling av stad och natur i Kymlinge”58, som presenterades i oktober 2006. 
I detta dokument är natur ett återkommande tema, det vill man behålla som en del 
av Kymlinges stadsutveckling och identitet. I diskussioner med företag i Kista, bl.a. 
IBM, framkom särskilda önskemål om bostadsbyggande, allt för att locka attraktiv 
arbetskraft till området. Plattform Kymlinge har ännu inte resulterat i en exploate-
ring, men Vasakronan fortsätter arbetet. Inom kort anordnas ett seminarium kring 
utvecklingen av området. 

�6	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.
�7	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.
�8	 Se	www.kymlinge.nu
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Från kommunens sida avser man att behandla frågan om Kymlinges framtida an-
vändning i den kommande översiktsplanen. Om Kymlinge ska bebyggas är det inte i 
första hand bostäder man diskuterar. Anledningen är bl.a. det något avsides läget och 
svårigheter med kommunal service som vatten och avlopp. Ett argument som talar 
för en exploatering är att det finns en delvis iordningsställd tunnelbanestation i om-
rådet som idag inte utnyttjas alls. Ett annat argument är att den bullerstörda miljön 
innanför stationen kan avskärmas från buller med hjälp av bebyggelse. Ytterligare ett 
argument är det strategiska läget i regionen. Vidare har det förts diskussioner om att 
flytta kommungränsen, men att bli mindre är inget Sveriges minsta kommun lockas 
av. Istället har det diskuterats införlivning av områden i närliggande kommuner i 
Sundbybergs stad.

Men uppfattningen av vad som ska ske med området ser olika ut beroende på vem 
man frågar och ännu har diskussionerna inte landat i några konkreta handlingspla-
ner. Det byggande som pågår i Sundbyberg sker företrädesvis i den nya stadsdelen 
Stora Ursvik och i de centrala delarna av Sundbyberg. Det finns inte heller några 
diskussioner eller samarbeten med varken Stockholms stad eller Sollentuna kommun 
kring utvecklandet av den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik.59

Bostadsförsörjning
Både Stockholm och Sollentuna har uttalade planer på att bygga bostäder i sina 
respektive delar av kärnan. För Stockholms del innebär detta på sikt totalt ca 3 500 
bostäder med en blandning av småhus och flerbostadshus. Det är främst privata 
byggherrar som kommer att bygga nya bostäder i Kista. Det kommunalägda bolaget 
Svenska Bostäder bygger också inom ramen för Järvafältssatsningen strax utanför 
kärnans gräns.60

Sollentunas nuvarande riktlinjer för boende utgår från principen att bygga cen-
tralt och förtäta. Detta gäller bostäder såväl som annan bebyggelse. Planberedskapen 
är god och det finns klara planer på 2 500 lägenheter, vilket ger möjligheter att bygga 
ungefär 300 lägenheter per år utan att planera något ytterligare i ca 8 år framöver. Ca 
350 lägenheter per år är det som motsvarar kommunens andel av bostadsbyggande i 
länet, men det kan komma att ändras. Fördelningen mellan småhus och flerbostads-
hus är ungefär hälften av varje typ. Förtätningspotentialen i kommunen är stor, både 
för flerbostadshus centralt och för småhus i villaområden.61

Pågående projekt i Kista
2001 godkände Stockholms kommunfullmäktige en framtidsbild för Kista som skulle 
ligga till grund för Kista Science City, ett samhälle med boende, näringsliv och skola 
i nära samverkan.62 Omkring 120 000 människor bor i Kista Science City, 65 000 

�9	 Intervju,	Lisa	Brattström,	samhällsplanerare,	Sundbybergs	stad,	2008-03-27.
60	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	Stock-

holms	stad,	2008-0�-30.
6�	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.
62	 Stockholms	stad,	Exploateringskontoret,	Kista	Science	City,	”Utveckling av 

området”,	www.stockholm.se,	hämtat	2008-0�-29.
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arbetar där och 5 000 studerar på universitetsnivå. I detta ingår ett betydligt större 
område än enbart Kista, som även inkluderar delar av Sollentuna, Järfälla, Solna och 
Sundbyberg. Huvudsysselsättningen ligger inom ICT-sektorn (Information and Com-
munication Technology) och områdena mobila tjänster och multimedia, bredbands-
system och trådlösa tjänster.63 

Stockholms stad har bl.a. tagit fram en strukturplan för bebyggelse och gator i 
 Kista som en illustration till framtidsbilden. Denna visar en ökad stadsmässighet 
genom förtätning, men också en förändrad utformning av gatunätet. I ett gatuge-
staltningsprogram som utarbetats föreslås en ny ringled ”Kista Ringgata” vilken ger 
området mer grönska. Kista torg har rustats upp och fått en attraktivare utformning. 
Större fastigheter i verksamhetsområdet ska indelas med nya gator vilket skapar 
mindre kvarter med större intensitet i gatulivet. Ledord för den nya staden Kista är 
trivsamhet för de boende och arbetande i området.64 Vad gäller bostadsbebyggelse 
ska denna vara varierad med en blandning av lägenhetstyper och boendeformer. Stu-
dentbostäder för att tillgodose det närliggande IT-universitetets behov är ett sådant 
exempel. Det satsas även på gestaltning av rekreations- och grönområden runt Kista 
Gård och Kista Alléväg. Målet för Kista Science City är att skapa goda förutsättningar 
för både nya och redan etablerade företag i Kista att expandera i en dynamisk stads-
miljö med levande gatustråk, liksom att stärka integrationen mellan bostads- och 
företagsområdena.65 

Kista	Gård har utsetts som ett särskilt fokusområde i strukturplanen för Kista 
Science City. Här planeras bostadsbebyggelse i en första etapp med fyra nya kvarter 
väster om Kista gård. Staden äger marken och tre olika byggherrar är involverade. 
Totalt ska det byggas 470 bostäder varav 123 blir hyresrätter och 347 bostadsrätter  
 
med byggstart 2008/2009. Bebyggelsen ska utformas som kvarter kring bullerskyd-
dade gårdar med entréer mot gata.66

På	Kistahöjden,	strax väster om Kista Gård finns det planer på att bygga ca 240 
småhus i form av par-, rad- och kedjehus samt en förskola. Detaljplanen är ute på 
samråd under våren 2008.67

Kista	Torn	och	kv.	Lidarände: Norr om Kista Galleria planeras en byggnation 
av ca 285 lägenheter i två höga bostadshus, med 31 respektive 18 våningar. De för-
binds med Kista Galleria, i projektet ingår också butiker och ett kulturhus. I anslut-
ning till blivande Kistamässan i kv. Lidarände pågår planarbete för ett hotell med 44 
våningar.68 

63	 Kista	Science	City,	www.kista.com,	hämtat	2008-0�-29.
64	 Kista	Science	City,	Rapport	Infrastruktur,	”Morgondagens stadsbebyggelse”,	s.	7.
6�	 Stockholms	stad,	Exploateringskontoret,	Kista	Science	City,	”Utveckling av 

området”,	www.stockholm.se,	hämtat	2008-0�-29.
66	 Stockholms	stad,	www.planer.sbk.stockholm.se,	hämtat	2008-03-06.
67	 Stockholm	stad,	www.planer.sbk.stockholm.se,	hämtat	2008-03-06.
68	 Stockholms	stad,	www.planer.sbk.stockholm.se,	hämtat	2008-03-06.	

Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	Stock-
holms	stad,	2008-0�-30.
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Vad gäller infrastruktur har SL påbörjat en förstudie av tvärspårväg från Alvik till 
Kista. Även en utbyggnad av gatunätet pågår norr om Kista verksamhetsområde. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram och alla gator kommer att trädplanteras och 
förses med trottoarer och kantstensparkering. Större gator förses med cykelbanor i 
anslutning till trottoaren. Det nya gatunätet gör det möjligt att planera för bostäder 
och arbetsplatser norr om nuvarande verksamhetsområde. 

Pågående projekt i Sollentuna
I Sollentuna finns det tre områden inom den utpekade kärnan där kommunen vill 
bygga bostäder. Dessa är Södra Häggvik, Turebergs allé och Sollentuna centrum. 

Södra	Häggvik är ett område som kommunen sedan länge uppmärksammat. 
Den nuvarande karaktären är blandad med kontor, extensiva verksamheter, industri-
er, lager och handel samt en del bostadsbebyggelse. Här ligger Stinsens köpcentrum 
samt Ica Maxi och Coop. Trots dessa lönsamma verksamheter har kommunen anam-
mat en strategi för bostadsbyggande. I området är kommunikationsmöjligheterna 
goda, men blir ännu bättre med byggandet av Norrortsleden. Detta gäller också för en 
eventuell framtida Förbifart Stockholm, samt en sydlig entré till Häggviks pendel-
tågsstation. Om allt går enligt planerna kommer totalt 500 lägenheter att byggas här. 
Det finns dock en önskan om att bygga ännu fler. Möjligheterna är stora, byggna-
tioner kan pågå i minst 10–15 år, och kommunen samverkar med fastighetsägarna i 
området för att kunna genomföra sina planer. Målet är en komplett stadsdel där även 
gatunätet byggs ut.

Söder om köpcentrumet Stinsen byggs det för närvarande ett 40-tal hyresrätter 
av en privat aktör. Kommunen ser detta som en nyckel för att illustrera för dem som 
är oroliga att det går att kombinera handel och bostäder. Många byggherrar har svårt 
att se potentialen, trots att det finns en efterfrågan på dessa bostäder. Byggnaderna 
placeras i gräns mot gata efter stadens principer och bakomliggande villabebyggelse 
får på så sätt en skärm mot verksamheterna. Kommunen har fått kämpa för de fram-
tida bostäderna och dess placering utmed järnvägen. Marken är lämplig, men man 
har fått skärpa kraven på inomhusljudnivåer och Länsstyrelsen har nu accepterat 
planerna.

I Södra Häggvik är fastighetsägarna endast fyra stycken, och kommunen kan 
träffa dessa kontinuerligt. För att få till stånd en sammanlänkad stadsbygd måste 
vissa uppoffringar göras, men diskussionsklimatet är gott och man har lyckats bra 
med att kompromissa. Det gäller att alla får något de är nöjda med både vad gäller 
bostadsbyggande och attraktiv handel.69 

Turebergs	allé är ett område som sträcker sig från industriområdena väster om 
järnvägen mellan Häggviksleden i norr och Bagarbyvägen i söder mot Sollentuna 
centrum. Turebergs allé ska binda samman Sollentuna centrum med Södra Häggvik 
och här vill kommunen bygga en blandning av bostäder, kontor och handel. Struk-

69	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,		
2008-02-2�.
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turen ska vara tät, betydligt tätare än idag. Den ökade tätheten antas ge underlag 
för nya kvaliteter som idag saknas i Sollentuna, d.v.s. en levande stadsmiljö med 
befolkade gator, torg och platser.70 350 lägenheter har påbörjats i den södra änden av 
området, och det finns möjlighet att bygga ca 400 till. Det slutgiltiga antalet bedömer 
dock kommunen kan komma att bli omkring 900 lägenheter. Planen inrymmer även 
kontorsbebyggelse, men det är svårt att hitta intressenter för detta. 

Allén kommer att fungera som en bullerskärm mot bebyggelsen runt omkring och 
den kan också skala ner området visuellt. Den tänkta sträckningen går igenom ett 
idag befintligt industriområde, med verksamheter som är fullt fungerande. Då kan 
det vara svårt att inse varför man bör riva funktionella byggnader och istället bygga 
bostäder. Risken är stor att framtida projekt inte kommer att löna sig. Men kommu-
nen har varit ihärdig och vill inte överge denna idé. Diskussionerna med fastighetsä-
garna har pågått i mer än 10 år. De är dock måna om att alla ska se en vinst i denna 
omvandling, det ska vara ekonomiskt lönsamt att bygga bostäder. Kommunen själv 
ska inte gå in i projekten, varje exploatering ska bära sina egna kostnader. Ett antal 
fastighetsägare har färdiga planer men de är beroende av att hitta en köpare som vill 
genomföra bostadsbyggandet eftersom de själva inte är bostadsexploatörer. Dess-
utom måste fastighetsägarna hitta alternativa lokaliseringar till de hyresgäster som 
använder deras lokaler idag. Vidare kan det vara svårt att veta vad som finns under 
markytan och hur stora eventuella saneringsbehov är.71

Sollentuna	centrum	är kommunens	administrativa centrum med ett brett utbud 
av offentlig verksamhet. Idag präglas området av ett storskaligt trafiklandskap och af-
färscentrumbyggnaden har i stor utsträckning slutna fasader och visar upp ”baksidor” 
mot omgivningen. För närvarande sker en stor förnyelse och upprustning, där även 
bostadsbyggande ingår. Stadsmässigheten ska utvecklas, liksom förutsättningarna 
för ett rikt stadsliv. Sollentunavägen ska omvandlas till en lokal huvudgata, som blir 
alléplanterad och omgiven av nya bostadshus och ett utbyggt affärscentrum. Totalt 
planeras centrumområdet öster om järnvägen få ett tillskott med ca 600–700 lägen-
heter och fördubblade butiksytor. I den första etappen bygger NCC ca 60 lägenheter 
om 1–5 rum och kök med generösa balkonger och/eller uteplatser. Husen anpassas till 
den ursprungliga lägre bebyggelsen med en harmonisk färgsättning och hög kvalitet i 
materialvalen. Sollentuna centrum ska göras till en attraktiv stadsmiljö.72

Utmaningar för Sollentuna
Ett bekymmer som Sollentuna kommun måste hantera är att de inte själva äger 
marken de önskar ska bebyggas. Detta skapar utmaningar i planeringen av den kom-
munala servicen. Lösningen är en överenskommelse där de privata byggherrarna ska 

70	 Sollentuna	kommun,	www.sollentuna.se,	”Bygga och bo/Aktuella plan 
och byggprojekt/Turebergs Allé”,	hämtat	2008-0�-29.

7�	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,		
2008-02-2�.

72	 Sollentuna	Centrum,	”Bostäder”,	www.sollentunacentrum.info,	hämtat	
2008-03-0�.	Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	
2008-02-2�.	Sollentuna	kommun,	www.sollentuna.se,	”Bygga och bo”,	
hämtat	2008-02-2�.
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leverera sina planer med viss framförhållning, minst ett år i förväg, så att kommunen 
får tid att förbereda exempelvis skolor, förskolor och äldreboende. Ytterligare en 
utmaning är att hantera de hantverkare och småindustrier man tränger undan genom 
att bygga bostäder. Kommunen är samtidigt mån om att vara en företagarvänlig kom-
mun. Extensiva, ytkrävande verksamheter blir allt svårare att finna plats för, många 
är också beroende av bra kollektivtrafiklägen. Och med en allt större konkurrens om 
marken blir detta ett problem. Det går inte att inkräkta på naturreservat och boende 
kräver kollektivtrafiknära lägen på redan exploaterad mark, samtidigt som etable-
ringar av handel efterfrågas i allt högre grad. 

Kollektivtrafiksituationen i Södra Häggvik är beroende av en förbättrad pendel-
tågsstation. För att kunna göra området attraktivare och bygga fler bostäder, vilket 
troligen skulle generera en högre andel kollektivtrafikanvändare, behöver en sydlig 
entré till pendeltågstationen byggas. Här är kommunen, SL och Banverket involvera-
de, men SL menar att det inte finns tillräckligt underlag för denna utbyggnad. De me-
nar att de som kommer till området åker bil, även om fastighetsägarna är införstådda 
med att kommunens planer innebär en tät bebyggelse med färre parkeringsytor. SL 
vill inte heller bygga om det inte finns bostäder på platsen, medan bostadsbyggandet 
försvåras om man inte vet om det finns en bra kollektivtrafikknutpunkt. Ännu en 
försvårande omständighet är att avtalsrelationen mellan SL och Banverket har satts i 
gungning, vilket gör att man inte vet vems ansvar det är att bygga ut pendeltågsstatio-
nen just nu. Ytterligare en trafikfråga är gatunätens kapacitet vid en utökad bostads-
bebyggelse, där kommunen riskerar att hamna i en framkomlighetsproblematik.73

Vem flyttar in?
I Sollentuna är det inte helt klart än vem man bygger bostäder för. En blandning i 
alla avseenden är önskvärd, och likaså vill man bygga för människor som vill göra 
bostadskarriär i området. Vid byggandet av ett område i Silverdal som ligger något 
utanför den utpekade kärnan trodde man att bostäderna skulle attrahera en grupp 
av medelålders och äldre människor, men det visade sig vara nästan bara barnfamil-
jer som flyttade dit. Just inflyttningen av barnfamiljer underskattas ofta, vilket blir 
ett problem för planeringen av förskolor. Först när inflyttning är klar vet man vilka 
behov som finns och på kort tid ska då en förskola byggas, något det helst redan innan 
ska finnas en plan för. Även inriktningen att bygga tätt blir ett problem eftersom det 
blir svårt att bygga stora gårdar och lekytor för förskolorna. Enheterna måste bli 
mindre. Dessutom kanske de barn som flyttar in inte ens går på en förskola i området 
eftersom föräldrarna kan placera sina barn var som helst i kommunen.74

I Kista är det endast en obetydlig andel av dem som arbetar i området, 2 procent, 
som också bor där. Detta finns med i tankarna vid bostadsbyggandet och man ser 
gärna att denna grupp blir större.75 

73	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,		
2008-02-2�.

74	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.
7�	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		

Stockholms	stad,	2008-0�-30.
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Profilering
Profileringen av kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik är för närvarande inte enhetlig, 
vare sig det gäller hur och vilka områden man ska bygga samman, eller om man alls 
ska göra något, vilket är fallet med avseende på Kymlinge i Sundbyberg. Vad åtmin-
stone Sollentuna och Stockholm är överens om är dock att denna kärna inte inne-
håller en enda kärnpunkt utan snarare består av olika stråk. Stockholm vill satsa på 
utvecklingen av Kista Science City och kan tänka sig det som nytt namn på kärnan. 
Inom detta område kan Kista Science Tower och Kistamässan i framtiden bli kända 
företeelser som kan profilera kärnan. Höga hus är något staden kan tänka sig fler av, 
men poängterar att det är viktigt att vara medveten om att det inte bara är höjden i sig 
som tillför en kvalitet. Kista galleria har blivit en stor framgång, inte bara p.g.a. hög 
omsättning utan också för de arbetstillfällen och goda integrationsarbete för området 
den har medfört. Här blandas lokalt anställda inom handeln med kontorsanställda 
och kunder både från trakten och från hela Stockholm.76

Sollentuna betonar utvecklingen av stråk och urban bebyggelse runt dessa. Ett 
tänkande i termer av regional stadskärna förekommer inte och har inte varit ramen 
för någon typ av marknadsföring. Om kärnan på något sätt ska profileras vill man 
lyfta fram de olika delarna Häggvik, Sollentuna centrum och Turebergs allé som 
områden med olika profil. Därför är inte heller ett namnbyte aktuellt här. Stockholms 
stora satsning Kista Science City är ingenting som Sollentuna har anammat. Möjligt-
vis kan de olika stråken benämnas, lite på samma sätt som man pratar om Horns-
gatan eller Sveavägen i Centrala regionkärnan. I de olika punkterna som finns mellan 
dessa kan kommunen tänka sig profilbyggnader som kan fungera som publikdragare 
och locka till rörelse mellan punkterna.

Sollentuna tycker inte att det vore fel att bli en komplett kärna med högre utbildning 
framöver, men just nu bedrivs ingen lobbyverksamhet för detta. Det finns en tanke om 
en vetenskapspark i Silverdal, men framgången har varit liten. Annars ser kommunen 
gärna mångfald som ett tema för profilering av sin del av kärnan. Det handlar om en 
blandning mellan olika ändamål och bebyggelse. Detta är inte unikt, men det finns en 
stark logik i riktning mot enkelriktning som skulle kunna motverkas med en uttalad 
tanke om blandning. I utvecklingsstrategin med en av exploatörerna har man gjort en 
överenskommelse för att skapa blandning. Denna innehåller två delar varav den ena 
lovar att den sociala dimensionen hela tiden ska finnas med i processen, mötesplatser 
och social service är ingenting som får glömmas bort. Den andra delen riktar in sig på 
miljöaspekten, där klimathänsyn och resurshushållning är viktiga komponenter. Bl.a. 
ska mycket fokus läggas på dagvattenhanteringen i de nybyggda områdena.77

Trots att både Stockholms stad och Sollentuna kommun har anammat kärntanken 
på så sätt att man vill bygga tätt, varierat och stadsmässigt, saknas en gemensam 
vision och profilering av kärnan. Denna mentala barriär förstärks av den fysiska bar-
riären E4:an. Kista och Sollentuna ligger nära varandra, men ändå långt bort.

76	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	
Stockholms	stad,	2008-0�-30.

77	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.
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Karta 3. Barkarby-Jakobsberg.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörd kommun: Järfälla kommun
Barkarby-Jakobsberg ligger nordväst om Centrala regionkärnan och har i RUFS 
2001 pekats ut som en regional stadskärna med relativ närhet till Kista-Sollentuna-
Häggvik och Stockholm. Kärnans markarea är 7,7 km2 och antal boende i området är 
15 300. Antal sysselsatta är 12 000.78  

78	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.
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Bakgrund
Historiskt sett har Barkarby och Jakobsberg länge fungerat som olika centrum. 
Redan på 1100-talet fanns bosättningar här, och under 1600-talet var Barkarby en 
knutpunkt i adelns Järfälla. Under 1800-talet och den stora befolkningsökningen 
byggdes fler och fler torp, då förbättrades även kommunikationerna genom järnvä-
gens tillkomst i form av Västeråsbanan samt transporter med ångbåt. På 1920-talet 
byggdes egnahem och handelsträdgårdar i trakten. Den stora bostadsutbyggnaden 
med flerfamiljshus kom efter andra världskriget, och fram på 1950- och 60-talen blev 
Järfälla en betydande Stockholmsförort. Kommuncentrum flyttades samtidigt från 
Barkarby till Jakobsberg. Järfälla är i stort sett uppbyggd av en rad stationssamhällen 
utmed järnvägen och motorvägen E18 som invigdes 1967. Runt omkring dessa ligger 
naturområden i öster, väster och norr.79 Kommunen har ett eget bostadsföretag,  
Järfällabygdens Hus AB som äger och förvaltar drygt 6 000 lägenheter med hyresrätt. 
De har också butiks-, kontors- och industrilokaler.80

Vad gäller verksamhet i kärnan domineras denna av handel och service, framför 
allt volymhandel, även om arbetsmarknadsutbudet är relativt jämnt fördelat på olika 
kategorier. I övrigt är Barkarby-Jakobsberg en av de glesaste kärnorna beträffande 
arbetsplatser.81 I Jakobsberg (inte Barkarby) dominerar andelen offentliga tjänster 
inom kategorierna undervisning och socialtjänst.82

Kärnans befolkningssammansättning är ganska lik länets, med undantag för 
andelen med postgymnasial utbildning som är något lägre. Befolkningen är ung och 
andelen födda utanför EU är något högre än länsgenomsnittet. Det är bl.a. utlandsin-
flyttningen och de höga födelsetalen som gör att kommunen har en nettoinflyttning i 
nuläget. Genomsnittsinkomsten för boende är i nivå med länets, liksom genomsnitts-
lönen för arbetande i kärnan. Det finns politiskt antagna mål om att höja både inflytt-
ningstakt och öka skattekraften i kommunen, men tyvärr går utvecklingen åt fel håll 
gällande skattekraften. Däremot har andelen med högre utbildning ökat de senaste 
åren, de som flyttar in i kommunen har högre utbildning än de som flyttar ut.83 
Tillgången till rekreation är mycket god. Något sämre tillgång är det på kultur, nöjen 
och restauranger. För att skapa sociala möten skulle en förtätning av arbetsplat-
ser och boende vara gynnsamt och för att stärka befolkningsutvecklingen vore en 
utbyggd infrastruktur fördelaktig. Förutsättningar för demokrati och deltagande är 
däremot redan goda eftersom kärnan omfattar kommuncentrum i Järfälla kommun. 
Bostadsrättspriserna i kärnan ligger på mellannivå i förhållande till andra kärnor. 
Andelen förvärvsarbetande i länet som kan ta sig till kärnan inom 30 minuter med 
kollektivtrafik var 10 procent och med bil 29 procent år 2000. För scenario Hög i  
 

79	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Järfälla igår–idag–imorgon”,	s.	�2f.
80	 Järfälla	kommun,	”Bostäder”,	www.jarfalla.se,	hämtat	2008-02-08.
8�	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�	och	3�.
82	 RTK,	Arbetsmaterial	2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i 

 Stockholms län 1970–2005”,	s.	�0.
83	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�.	Intervju,	Christina	

Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,	2008-02-�3.
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RUFS 2001 och år 2015 antas andelen ha höjts till 29 procent med kollektivtrafik och 
36 procent med bil.84 

Start för kärnan
Efter RUFS 2001 och utpekandet av Barkarby-Jakobsberg som en regional stadskär-
na tog Järfälla kommun snabbt till sig denna tanke. Strategin om en regional kärna 
fördes in i översiktsplanen och man satte igång arbetet med att satsa på en utveckling 
i riktning mot förtätning och stadsbyggande. Att göra Barkarby-Jakobsberg till en 
knutpunkt anammades. Tankar om att exploatera var förankrade sedan länge och 
när kommunen fick chansen att köpa centralt belägen mark från försvaret, tog man 
den. Detta gällde Barkarbyfältet som köptes in i omgångar och i mitten på 1990-talet 
gjordes det slutgiltiga centrala förvärvet. Då utarbetades också diskussionsunderlag 
och skisser för att bygga.85

Även om idén om Barkarby-Jakobsberg som regional stadskärna är väl förank-
rad, så finns det en viss tvekan som gäller vad en regional stadskärna egentligen är. 
Begreppet är inte helt självklart och det behövs ett tydligare innehåll. Järfälla kom-
mun är beredd att bygga, men dess tjänstemän ställer sig frågan, vad som egentligen 
krävs för att utveckla en kärna. Flera aktörers delaktighet behöver belysas.86 Detta är 
också något som återkommer i det remissvar som Järfälla kommun lämnade på RTK:
s rapport ”Flera kärnor”. Kommunen ställer sig positiv till utbyggnaden av regionala 
kärnor, men anser det angeläget att ta fram ett större kunskapsunderlag om vad 
en kärna är och hur man når dit. Utvecklingen bör enligt kommunen vara lugn och 
balanserad vilket ger bra möjligheter till ett hållbart samhälle. En utbyggnad av spår 
och vägar är högt prioriterade av kommunen. Vidare menar Järfälla att det krävs 
att även andra aktörer än bara kommunen driver frågan om utveckling av regionala 
kärnor.87

ÖP 2001, Vision 2015
De dokument som anger inriktningen för Järfälla som regional kärna samt visar 
på planer för mark- och vattenanvändning i kommunen är översiktplanen, samt 
visionsdokumentet ”Vision 2015”. ”Vision 2015” arbetades fram under 2004 av 
fjorton ledande politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige. Den består av 
fyra delar: Det samarbetande Järfälla, det innovativa Järfälla, det mälarnära Järfälla 
och det öppna Järfälla. Det samarbetande Järfälla bygger på att politikerna tillsam-
mans med näringsliv, föreningsliv och kommunens invånare ger Järfälla en mer 
framträdande roll samt driver regionens utveckling i ett europeiskt sammanhang. Det 
innovativa Järfälla bygger på fortsatt utveckling av näringslivskluster och koppling 

84	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�.	RTK,	PM	nr	�4,	okto-
ber	200�,	”Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001”,	s.	93.

8�	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,		
2008-02-�3.

86	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,		
2008-02-�3.

87	 RTK,	PM	nr	7,	juni	2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	37.
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till utbildning och forskning. Det mälarnära Järfälla handlar om att ta tillvara läget 
vid Mälaren med allt vad det kan ge i form av rekreation och upplevelser. Slutligen 
har man anammat visionen om det öppna Järfälla som karaktäriseras av en kom-
mun med småstadskaraktär med blandad bebyggelse, närhet till natur och storstad 
samt bra skola, låg kriminalitet och gott mångfaldsarbete. Visionen togs fram för att 
ge Järfälla en tydligare identitet och för att skapa ett bra samarbete mellan politiker, 
näringsliv, föreningsliv och kommunens invånare.88

Kommunens översiktsplan är från 2001, men aktualitetsförklarades 2007, med 
samma inriktning. I översiktsplanen är en av utgångspunkterna att ett antal regio-
nala kärnor behöver utvecklas som komplement och avlastning till Stockholms 
city.89 Upplägget i RUFS 2001 finns också beskrivet, med regionala och delregionala 
stadskärnor och vilka förutsättningar de har för att genomföras. ”Järfällas utveckling 
är nära sammanbunden med utvecklingen i Stockholmsregionen i sin helhet. Gemen-
samma utgångspunkter för den regionala och den lokala utvecklingsplaneringen är 
därför viktigt.”90 I översiktsplanen nämns också att behovet av bostäder i regionen 
bedöms öka och detta hoppas man även ska vara fallet i Järfälla. En ökning av antalet 
bostäder kan i sin tur leda till att skattekraften i Järfälla ökar. Denna har varit lägre 
under 1990-talet än för flertalet kommuner i länet och bara i ett fåtal kommuner i 
landet har invånarna haft en sämre inkomstutveckling. Kommunen behöver också ett 
kontinuerligt tillskott av yngre människor som kan ge skattekraft, framför allt för att 
jämna ut den ökande andelen pensionärer i kommunen. Bostadssökande med goda 
inkomster verkar inte ha funnit Järfälla tillräckligt intressant att bosätta sig i, något 
som ska förändras genom en variation i bostadsutbudet. Kommunen hoppas att Jär-
fälla kommer att växa med 9 000 invånare de kommande 20 åren (från 2001).91

Bostadsförsörjning
Planerna för att bygga bostäder i Järfälla är långt gångna och det saknas inte politisk 
vilja. Den största anledningen till att man inte till fullo har kommit igång är att trafik-
situationen är problematisk. Det lokala trafiknätet är hårt belastat av trafik som inte 
det regionala trafiknätet klarar. Bristerna i det regionala vägnätet är stora och kom-
munen menar att detta måste byggas ut. E18 som skär igenom kärnan i nord-sydlig 
riktning har låg standard och två ofullständiga trafikplatser. Kommunen har påtalat 
behovet hos Vägverket, men fått dåligt gensvar. Barkarby trafikplats har kommunen 
själv bekostat utbyggnaden av, men Kallhälls trafikplats behöver också byggas ut. Ett 
annat önskemål för att förbättra trafiksituationen är en spårväg mot Kista och Akalla 
med stationer i strategiska lägen. En sådan har utretts tillsammans med Stockholms 
stad, RTK och SL. Trafiksituationen utgör ett stort hinder och varje gång kommunen 
aktualiserar ett bostadsbyggnadsprojekt ställs frågan om man kan hantera nya trafik- 
 

88	 Järfälla	kommun,	”Järfälla visar vägen. Vision 2015”.
89	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Nya utgångspunkter”,	s.	3.
90	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Regionens roll stärks”,	s.	9.
9�	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Planen i korthet”,	www.jarfalla.se.



  Regionala stadskärnor  49

flöden. Situationen är inte hållbar i längden. Men viljan att bygga finns och förhopp-
ningen hos kommunen att statliga åtgärder snarast sätts in är stor.92

Pågående projekt
För att locka till sig nya invånare vill kommunen profilera sig så att kommunens 
identitet blir tydligare hos både Järfällabor och storstockholmare.93 Tre utvecklings-
områden har pekats ut, dessa är Barkarbyfältet, Kvarnområdet/Västra centrum samt 
Veddesta/Ormbacka.

Barkarbyfältet är ett område som kommunen relativt nyligen förvärvat från 
försvaret. Det har stor byggpotential, dessutom nära en framtida kollektivtrafik-
knut. Flyget har sedan länge utnyttjat Barkarbyfältet, men idag finns endast sportflyg 
kvar. Från och med 2009 ska även detta försvinna, vilket öppnar för en helt annan 
markanvändning. Området ligger inom avgränsningen för den utpekade stadskär-
nan Barkarby-Jakobsberg från RUFS 2001. Här finns redan ett handelsområde med 
framför allt volymhandel, men också stora markytor att bebygga med bostäder och 
där vägnätet behöver förbättras. I augusti 2006 togs ett fullmäktigebeslut om en 
fördjupning av översiktsplanen för Barkarbyfältet och bebyggelse i den nya Barkarby-
staden. På grund av bristerna i det befintliga vägnätet har man inte kunnat bygga i 
den omfattning man önskat, men nu pågår inflyttning i 200 bostäder i villor, radhus 
och flerbostadshus. Efterfrågan på dessa villor och lägenheter har varit stor och fler 
planeras. I detaljplan 2 söder om den första, planeras 240 lägenheter med inflyttning 
2009. I Kyrkbyn, Barkarbyfältets allra sydligaste delar, har det byggts 39 radhus med 
inflyttning 2007. Totalt ska ca 5 000 lägenheter byggas i olika etapper under kanske 
15 års tid. 

Kommunen påtalar vikten av en blandad bebyggelse med villor med äganderätt, 
bostadsrättslägenheter och hyresrättslägenheter. Det kan tyvärr bli svårare att bygga 
hyresrätter i kommande etapper eftersom reglerna för bidrag har ändrats, men ambi-
tionen finns kvar. Alla etapper ska också blandas med byggnader för annan verksam-
het, som bl.a. fungerar som bullerskydd. Vidare är etappvisa färdiga boendemiljöer 
villkor för markanvisning. En långsam utbyggnad med ett par hundra lägenheter i 
varje etapp anses lagom. Inflyttade ska inte behöva bo på en byggarbetsplats med 
leriga entrévägar och bullrande maskiner. Dessutom måste det finnas marginaler för 
eventuella konjunktursvackor och då bör de boendemiljöer som byggts vara färdiga. 
Det måste hela tiden finnas ett intresse av en utbyggnad från marknaden, men som 
situationen ser ut i dagsläget är efterfrågan stor. Glesare villakvarter, blandad med 
täta bostadskvarter samt verksamheter är målet. Markanvisningar till många olika 
byggherrar för att uppnå en varierad utformning är också betydelsefullt. Närheten till 
naturen är viktig och något man vill ta tillvara. Detsamma gäller kulturmiljövärdena 
som finns i området. En utbyggnad av E18 som är viktig för området ska ske med 
planerad byggstart under 2008, men kommunen väntar fortfarande på besked om 

92	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,		
2008-02-�3.

93	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Planen i korthet”,	www.jarfalla.se.



50  Regionala stadskärnor

övriga trafiksatsningar. Dessa är en förutsättning för att utvecklingen ska komma 
igång till fullo.94 

De sociala funktionerna i Barkarbystaden har stor betydelse. Det planeras för 
ett antal parker och torg, liksom två skolor och en idrottsplats. Vattenleder och en 
dagvattendamm är ytterligare platser som kan ge upphov till avkoppling och sociala 
möten. Kvartersstrukturen framhävs för att uppnå en stadskänsla med fullt socialt 
liv. Området ska aldrig kännas övergivet och innan planerade spårvägssträckningar 
eller tunnelbana kan dras in i området, vill kommunen ha god kollektivtrafikförsörj-
ning genom bussar. Detta är en del i att få utbyggnaden att kännas trovärdig och visar 
att kommunen verkligen satsar på Barkarbystaden som ett utvecklingsområde.

Kvarnområdet och Västra centrum har utpekats som ett utvecklingsområde för 
kultur och aktiviteter där idrott, kultur, utbildning och rekreation kan samlas. Här 
finns idag en gymnasieskola, vuxenutbildning, idrottshallar och simhall. Här finns 
också historiska lämningar i form av ett gravfält. Intresset för att bygga bostäder 
i området har varit stor, bl.a. från Skanska och JM, men detta får avvakta något 
eftersom den kommande järnvägsbreddningen först måste klargöras. Förhoppnings-
vis kan så småningom ett par hundra lägenheter komma ifråga. Kvarnområdet och 
Västra centrum kan bidra till att göra Järfälla mer känt och uppskattat i hela regionen 
och med en utbyggnad av Jakobsbergs station skapas bättre kommunikationsmöjlig-
heter. Området som delas av järnvägen behöver dock knytas ihop bättre med exem-
pelvis en gång- och cykelbro över järnvägen.95

Veddesta och Ormbacka är ett glest bebyggt arbetsområde som kan förtätas till en 
mer mångsidig stadsmiljö med nya bostäder och service. P.g.a. flygets lokalisering på 
Barkarbyfältet har man tidigare inte kunnat bygga här. När flyget nu är på väg att helt 
försvinna öppnar sig möjligheter att förtäta och bygga högre samt att bygga bostäder 
i området. Ännu så länge är det osäkert hur mycket förtätning som kan ske, men en 
inventering av verksamheterna har skett. Marken här ägs av många olika markägare, 
vilket gör en samlad förändring svårare, men detta är något man ska titta närmare på 
under 2008. I Veddesta planeras också för ett nytt läge för Barkarby station vilket ger 
klara fördelar ur kommunikationssynpunkt. Det nya stationsnamnet blir Stockholm 
Väst.96

Även utanför de tre utvecklingsområdena, men inom den utpekade stadskärnan, 
byggs det. En ständig förtätning i hela kommunen pågår, bl.a. i Jakobsberg. Där vill 
man skapa ett mer stadsmässigt centrum med restauranger och mötesplatser. Ytor 
som utnyttjas är bl.a. stora parkeringsplatser. Att förtäta är en uttalad strategi i över-

94	 Järfälla	kommun,	Kommunledningskontoret,	Planerings-	och	exploate-
ringsavdelningen,	”Genomförandestrategi för Barkarbystaden”,	s.	3–�.	
Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Planen i korthet”,	www.jarfalla.se,	
hämtat	2008-02-08.	Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	
Järfälla	kommun,	2008-02-�3.

9�	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Planen i korthet”,	www.jarfalla.se,	
hämtat	2008-02-08.	Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	
Järfälla	kommun,	2008-02-�3.

96	 Järfälla	kommun,	Översiktsplan	200�,	”Planen i korthet”,	www.jarfalla.se,	
hämtat	2008-02-08.	Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	
Järfälla	kommun,	2008-02-�3.
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siktsplanen. Det anses miljömässigt rätt att bygga där det finns kollektivtrafik, sam-
tidigt som det är i kommunens centrala delar det finns mark att bygga på. Utanför de 
centrala delarna utgörs marken av grönområden och hela 30 procent av kommunens 
yta är naturreservat. Dessa kan inte exploateras, vilket går lite stick i stäv med det 
uttalade målet om att bygga Mälarnära. Istället utnyttjas således luckor i de centrala 
delarna av kommunen, vilket kan utgöra en risk om för många småparker i centrum 
byggs bort. Men att ändra markanvändningen för naturreservaten är svårt inte bara 
p.g.a. lagstiftning, utan också för att de utgör en stor tillgång och kvalitet för Järfäl-
laborna.97

Antal bostäder som har byggts i hela kommunen under 2007 är 258 lägenheter, 
att jämföra med 139 lägenheter året innan. Mellan 2008 och 2017 kan man förhopp-
ningsvis färdigställa drygt 3 800 lägenheter, där de flesta kommer att byggas på 
Barkarbyfältet och inom den i RUFS utpekade regionala stadskärnan.98

Vem flyttar in?
Kommunens bostadsbyggande på Barkarbyfältet är tänkt att attrahera alla typer 
av människor. Olika upplåtelseformer och olika typer av bostäder ska finnas. I den 
fördjupade översiktsplanen skriver kommunen: ”Genom att skapa boendemiljöer 
med olika upplåtelseformer, storlekar, kostnadsnivåer och hustyper ska segregerade 
boendemiljöer motverkas. Väl utformade och lokaliserade mötesplatser skapar förut-
sättningar för möten mellan människor med skilda bakgrunder. Det är också viktigt 
att Barkarbystaden får bekväma gångförbindelser till andra stadsdelar.”99

Det finns även planer på att bygga skolor i området, liksom ett äldreboende. För 
att skapa ett attraktivt och lite annorlunda boende har kommunen genomfört en 
arkitekttävling om framtidens äldreboende. Tävlingsbidragen var många och slutli-
gen vann en dansk arkitektfirma. Som det är tänkt ska äldreboendet nu kombineras 
med seniorboende, servicehus och atriumhus samt vanliga lägenheter. Det är viktigt 
att det skapas en blandning här också.

Järfälla kommun bygger för att locka till sig folk utifrån – man vill växa med 1 
procent per år befolkningsmässigt (samma antagande som länet i övrigt vid hög 
tillväxt) – men också för kommunens egna invånare som vill göra bostadskarriär. Det 
politiskt antagna målet om att öka skattekraften i kommunen och vad detta betyder 
för bostadsbyggandet, diskuteras för närvarande. Bostadsbeståndet i Järfälla är blan-
dat. Det finns en efterfrågan på alla typer av bostäder, inte minst på tomter att bygga 
villor på. När Barkarbystaden byggs är det viktigt att ta hänsyn till dessa önskemål.100  

97	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,		
2008-02-�3.

98	 Järfälla	kommun,	prognosunderlag	2008-02-��,	”Antaganden om fär-
digställda lägenheter 2018–2017 i Järfälla kommun”.	Även	”Bostadsbyg-
gande	i	Järfälla	kommun	åren	2000–2007”.

99	 Järfälla	kommun,	Fördjupad	översiktsplan	för	Barkarbyfältet.	Antagen	
2006-08-28.	”Barkarbystaden”,	s.	�9.

�00	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,	2008-02-�3.
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Profilering
Ambitionen att försöka uppfylla de regionala önskningarna om Barkarby-Jakobs-
berg som en regional stadskärna är väl förankrad. Järfälla vill gärna att Barkarby-
 Jakobsberg ska bli en komplett kärna med bostäder, arbetsplatser, service, handel 
och högre utbildning. Men för att få till stånd högre utbildning behöver kommunen 
hjälp, t.ex. med inriktning och nisch. Kommunen har tagit fram en fysisk struktur 
som man anser skapar en bra stadsmiljö, men sedan måste andra intressen samverka 
i utvecklingen. Arbetet har kommit igång bl.a. med förtätning av de centrala delarna. 
Men även om ambitioner finns att bli en mer stadsmässig kärna, måste medvetenhe-
ten om att detta tar tid finnas. En organisk tillväxt förespråkas, allt kan inte planeras 
in från början. Förutsättningar för en bra utveckling kan dock ges, förutsatt att trafik-
situationen löses.

Man ser en tillväxt i kommunen och antalet arbetsplatser ökar. Emellertid har 
man bekymmer med att det till största del är handel som vill etablera sig. Barkarby 
handelsplats växer snabbt, snabbare än t.ex. Kungens kurva. Med den efterfrågan 
som finns skulle Barkarbyfältet nästan kunna fyllas enbart med handel, men kom-
munen förordar en blandad bebyggelse. Företrädare för livsmedelshandeln är allra 
mest intresserade, eftersom detta inte finns idag på Barkarbyfältet, beroende på den 
medvetna strategin från kommunens sida för att värna om handeln i kommundels-
centra. När bostadsbyggandet väl kommer igång måste livsmedelshandel naturligtvis 
tillkomma, men i väl avvägd skala. Den handel som etableras måste vara en kvalitet 
för bostäderna och inte generera alltför mycket biltrafik. Fokus ligger på framkomlig-
het med kollektivtrafik.

I Järfälla kommun finns ett historiskt arv som man gärna bevarar. Kulturmiljön på 
Barkarbyfältet har tänkts in i planeringen och ses som en stor kvalitet. Barkarby och 
Tingshusbyn har långt tillbaka i historien varit korspunkter, först genom vattenleder 
och sedan genom landsvägen från Sollentuna till Svartsjölandet. Detta vill man ta 
tillvara och det har tidigare funnits idéer om att bygga en arkeodrom, ett arkeologins 
science center, men det är inget som aktivt finns med i planerna längre. Kommunen 
ser gärna att andra aktörer presenterar stora dragplåster som kan profilera området. 
Flygentusiasterna har velat ha ett flygmuseum för att uppmärksamma flygets infly-
tande sedan 1910-talet med både militärt och civilt flyg. Barkarby var Sveriges största 
flygplats tills Bromma byggdes 1936. Ett sådant museum kan vara spännande, men 
eftersom flyget inom en snar framtid ska läggas ner är detta avlägset. Marken bär på 
en mycket äldre historia än så, vilket också kan vara värt att uppmärksamma. Bl.a. 
planerar man att ta upp de historiska vägsträckningarna i den nya stadsstrukturen.

Äldreboendet var ett sätt att genom arkitektur och tävling uppmärksamma utveck-
lingen och denna typ av profilbyggnation är något som kan komma ifråga fler gånger. 
Den ständiga närheten till natur och grönska är också något som profilerar Barkarby-
Jakobsberg. Naturreservaten med Järvakilen i spetsen är av stort värde för framtida 
bostäder. 
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Att ändra det nuvarande namnet på den regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg har 
inte diskuterats. Just Barkarby-Jakobsberg används inte heller särskilt frekvent, 
utan oftare talar man om de olika kommundelarna.101 Å andra sidan finns tanken om 
Barkarby-Jakobsberg som en regional stadskärna förankrat i kommunens medvet-
ande och man känner ett ansvar att utveckla de centrala delarna med Barkarbyfältet i 
spetsen.

�0�	 Intervju,	Christina	Johansson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun,	2008-02-�3.
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Kungens kurva-Skärholmen
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Karta 4. Kungens kurva-Skärholmen.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörda kommuner: Huddinge (kärnans östra del), Stockholm (kärnans västra del)

Kungens kurva-Skärholmen ligger sydväst om regionens Centrala regionkärna och 
har i RUFS 2001 pekats ut som en delregional kärna med relativ närhet till Söder-
tälje, Flemingsberg och Stockholm. Kärnans markarea är 3,5 km2 och antal boende 
i området är 8 500. Antal sysselsatta uppgår till 7 900.102 Kärnan delas av en av 
Sveriges mest trafikerade vägar E4/E20 som mer eller mindre också utgör kommun-
gränsen mellan Huddinge kommun och Stockholms stad.

�02	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.



56  Regionala stadskärnor

Bakgrund
Skärholmen är en av Stockholms stads senast tillkomna stadsdelar. Strax efter andra 
världskriget byggdes här ett sommarstugeområde intill Johannedals gård och bofast 
befolkning fanns endast i anslutning till några arrendegårdar. I övrigt var landskapet 
nyttjat av betande kor och täckt av slåtterängar. Namnet Skärholmen är dock äldre 
än så. Det härstammar från herrgården Skärholmens gård som fick sitt namn 1628.103 
Mellan 1964 och 1968 tog dagens bostadsbebyggelse form med Skärholmens cen-
trum som centralpunkt, ett omdebatterat bygge vid invigningen 1968. Skärholmens 
centrum är stadsdelscentrum för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen 
och Vårberg.104 

Den historiska kopplingen för dagens bebyggelse i Kungens kurva är liten. Det 
externhandelsområde som denna del av kärnan domineras av idag fick sin start på 
1960-talet. 1965 öppnar IKEA sitt första varuhus (utanför Älmhult) i Kungens kurva, 
ett 31 000 m2 stort varuhus med cirkelformad byggnad inspirerad av Guggenheim-
museet i New York.105 Vårby som ligger i närheten av den delregionala stadskärnans 
västra del har dock en betydligt äldre historia än så. På 1800-talet hittades här en stor 
silverskatt från vikingatiden som redan då antydde mångkulturella influenser i om-
rådet. Större delen av dagens bostadsbebyggelse uppfördes på 1960- och 1970-talen 
och består av flerbostadshus.106

Huvuddelen av marken i Kungens kurva är privatägd. Skärholmen ägs till stora 
delar av kommunala bolag eller av Stockholms stad. Skärholmens centrum ägs av 
företaget Boultbee. Vägverket äger en del områden kring E4/E20.

Kärnan Kungens kurva-Skärholmen profileras genom sin dominans av handel och 
framför allt volymhandel som finns i Kungens kurva. Här finns även ett stort nöjesut-
bud i det s.k. Heron city. På Stockholms sida ligger Skärholmens centrum som inrik-
tar sig på detaljhandel. Skärholmen har också ett utbud av offentlig service. Som en 
naturlig följd av de stora handelscentrumen har kärnan en mycket hög andel syssel-
satta inom detaljhandel och kärnan benämns som en delvis specialiserad kärna. På 
kärnans arbetsmarknad utgör yrkena inom kategorin ”Försäljning” 20 procent av 
samtliga arbetstillfällen. Länsgenomsnittet ligger på drygt 5 procent.107 

Befolkningens sammansättning skiljer sig från länets genom att ha en lägre andel 
med postgymnasial utbildning, en lägre genomsnittlig inkomst och genom att ande-
len födda utanför EU är betydligt högre. Genomsnittslönen för arbetande i kärnan är 
något högre än för flertalet av de övriga kärnorna.108  

�03	 Stadsdel	Skärholmen,	”Skärholmens historia”,	www.skarholmen.se,	
	hämtat	2008-03-07.

�04	 Stockholms	stad,	Stadsbyggnadskontoret,	”Områdesprogram för Bredäng, 
Sätra, Skärholmen och Vårberg 2006-04-03”,	s.	7.

�0�	 IKEA,	www.ikea.com,	hämtat	2008-03-�0.
�06	 Huddinge	kommun,	www.huddinge.se,	hämtat	2008-03-07.	Huddinge	

kommun,	www.huddinge.se,	hämtat	2008-03-07.
�07	 RTK,	Arbetsmaterial	2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i Stock-

holms län 1970–2005”,	s.	�0	och	�2.
�08	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	40f.
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Kungens kurva-Skärholmen är den glesaste kärnan beträffande bostäder. Det skulle 
behövas fler bostäder i jämförelse med arbetsplatser, dels för att tillgodose behovet 
av sociala möten, och dels för att få en ökad stadskänsla. De fysiska barriärerna, som 
utgörs främst av E4/E20 måste också överbryggas. Detta hinder, men även kom-
mungränsen i sig, försvårar något för kärnans invånare att känna samhörighet samt 
delta gemensamt i demokratiska processer. Andelen förvärvsarbetande i länet som 
kan till sig till kärnan inom 30 minuter med kollektivtrafik var 9 procent och med bil 
33 procent år 2000. I scenario Hög enligt RUFS 2001 för 2015 antas dessa andelar ha 
höjts till 19 procent med kollektivtrafik, respektive 39 procent med bil.109

Start för kärnan
Sedan början av 2000-talet har Stockholms stad och Huddinge kommun arbetat för 
att utveckla den delregionala kärnan Kungens kurva-Skärholmen. De har, liksom 
RTK, deltagit i en studie av regionala kärnor, med Kungens kurva-Skärholmen som 
fallstudie, inom projektet Metropolitan Areas och EU:s strukturfondsprogram Inter-
reg III B. Samarbetet mellan Stockholm och Huddinge är extra anmärkningsvärt 
eftersom de två kommunerna har haft en historia av vissa meningsskiljaktigheter. 
Stockholms stad förvärvade mark i Vårby på 1930-talet, som helt och hållet låg i dåva-
rande Huddinge kommun. Huddinge kommun gick 1961 med på att Stockholm skulle 
få inkorporera den del där sedermera stadsdelarna Skärholmen och Vårberg byggdes, 
mark som ägdes av Stockholm sedan länge. Inkorporeringen skedde 1 januari 1963.  
I gengäld skulle Huddinge kommun få köpa den resterande delen av Vårbyegen-
domen som låg på den sydöstra delen av nuvarande E4. Marken såldes till ett mycket 
lågt pris eftersom den enligt avtalet skulle förbli friluftsmark. Huddinge bröt mot 
detta avtal när man sålde marken till bl.a. IKEA som fortfarande är en stor markägare 
och på så sätt en stark aktör i området. Men denna historia är numera glömd och 
Stockholm och Huddinge samarbetar nu tillsammans för att utveckla kärnan.110

Stockholms stad och Huddinge kommun har tillsammans arbetat med planerings-
förutsättningar för att utveckla den delregionala stadskärnan Kungens kurva-Skär-
holmen där även företag och fastighetsägare är involverade. Planeringen är inriktad 
på främst fysisk miljö, trygghet och tillgänglighet; näringsliv, handel och service; 
kultur och upplevelser samt profilering och marknadsföring. Bebyggelsen ska vara 
blandad och bestå av villor, radhus och flerbostadshus. Framtida utveckling ska ligga 
i linje med startad utveckling, vilket i korthet innebär förbättrad kollektivtrafik, bl.a. 
spårväg, bättre gång- och cykelvägnät, en ombyggnad av Skärholmsvägen, fortsatt 
utbyggnad av Skärholmens centrum, ny lokal trafiklösning, nya lokalgator i Kungens 
kurva och en förtätning i det befintliga handelsområdet i Kungens kurva.111 2002 

�09	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�	och	40f.	RTK,	PM	nr	
�4,	oktober	200�,	”Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001”,	s.	9�.

��0	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		
Stockholms	stad,	2008-0�-30.

���	 Stockholms	stad	&	Huddinge	kommun,	”Kungens kurva-Skärholmen. 
Gemensamma planeringsförutsättningar. Diskussionsunderlag”		
(februari	2007).
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bildades en gemensam kommunal ledningsgrupp och 2003 bildades en projekt-
samordningsgrupp bestående av kommunerna, aktörer i området, fastighetsägare 
och företagarföreningar. Ett strategiskt utvecklingsprogram har tagits fram, ”Vision 
2015 för Kungens kurva-Skärholmen”, med målet att förvandla Kungens kurva-Skär-
holmen till en gemensam, attraktiv och lättillgänglig stadsmiljö, som rymmer en bred 
mångfald av bostäder, företag och handel.112 

Inom Stockholms stad hade man inte tidigare sett just detta område som en 
attraktiv knutpunkt likt en regional stadskärna, men däremot fanns det en uppmärk-
samhet på kraften i handelsutvecklingen. Mellankommunalt samarbete var också 
nytt, tidigare var det blankt på kartorna utanför kommungränsen. Sedan kärnsam-
arbetet startade har helhetssynen blivit bättre och kommunen har insett att det har 
blivit viktigare att knyta ihop områden i ytterkanterna och skapa stadsbygd. Gränser 
på en karta ska inte utgöra något hinder. Detta gäller också gränser på andra områ-
den, t.ex. arbetsmarknaden där de administrativa gränserna har fått en mindre roll. 
Det är hela områdets utveckling som är viktig och kan det stora hela gynnas spelar 
det ingen roll om arbetstillfällen skapas på den ena eller andra sidan. På så sätt 
kompletterar de två områdena varandra väl, i Kungens kurva ligger det stora handels-
etableringar med många arbetstillfällen medan det finns stora bostadsområden i 
Skärholmen.113 

Inom Huddinge kommun betonar man också vikten av handeln som utvecklings-
kraft och Kungens kurva har länge varit ett av Huddinges utvecklingsområden. 
Handeln utgör basen, men genom utpekandet av platsen som delregional stadskärna 
har arbetet fått en bredare inriktning. Kungens kurva har aldrig varit ett stadsbygg-
nadsprojekt, utan här har en marknadsanpassad stadsplanering gällt. Den har följt 
handelns efterfrågan på etablering, en efterfrågan som fortfarande är stark. Trots den 
relativt fria handelsetableringen och den något osammanhängande bebyggelse som 
har skapats till följd av detta, har det funnits en tanke om att området behöver struk-
tureras och bli mer sammanhållet med en bättre gestaltning. I Huddinge beskriver 
man i likhet med Stockholm hur detta arbete förstärktes och underlättades i och med 
utpekandet av området som delregional stadskärna och det nuvarande mellankom-
munala samarbetet. Arbetet har tydliggjorts och nu ser man hur de två områdena 
kompletterar varandra med sina olika handelsutbud.114

I remissvaren på RTK:s rapport ”Flera kärnor” yttrade sig Stockholms stad och 
menade att för att hela regionen ska utvecklas måste den centrala kärnan avlastas och 
flera kärnor stimuleras. En utbyggd kollektivtrafik krävs för att kärnorna ska fungera, 
integrationen mellan kärnorna är viktig. Vidare menade Stockholm att det offentliga 
och publika inslaget i kärnorna, som t.ex. möteslokaler, kulturinstitutioner, informa-
tion och service, inte fick glömmas bort. Huddinge kommun ville särskilt poängtera 

��2	 Arena	Huddinge,	www.arenahuddinge.se,	hämtat	2008-03-07.
��3	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		

Stockholms	stad,	2008-0�-30.
��4	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		

2008-02-�9.



  Regionala stadskärnor  59

att kärnorna Kungens kurva och Flemingsberg kan fungera som goda komplement 
till varandra och ännu mera så om de binds ihop strukturellt med förbättrad infra-
struktur i form av Södertörnsleden och snabbspårväg Syd. Huddinge menade också 
att de särskilda avgränsningar som gjorts av kärnorna inte fyller någon funktion.115

Översiktsplaner
I Stockholms stads översiktplan, ”Översiktsplan 99”, som aktualitetsförklarades i 
juni 2006, är den övergripande strategin för bebyggelseutvecklingen att bygga staden 
inåt. Detta innebär att:116

•	 Återanvända redan exploaterad mark
•	 Bevara och utveckla Stockholms karaktär och grönstruktur
•	 Utveckla det halvcentrala bandet och göra om de äldre industriområdena till stad 

med blandad och varierad stadsbebyggelse
•	 Utveckla attraktiva knutpunkter i ytterstaden med kvalificerad verksamhet
•	 Bygga i goda kollektivtrafiklägen
•	 Komplettera för lokala behov.

Huddinges översiktsplan, ”Översiktsplan 2000” aktualitetsförklarades hösten 2006 
och utgångspunkten i den är att i första hand förtäta och komplettera befintlig bebyg-
gelse i kollektivtrafiknära områden. En snabbspårväg från Flemingsberg via Masmo, 
Kungens kurva, Skärholmen och vidare till Älvsjö ses som en framtida möjlighet. 
Detta är en satsning på de två utvecklingsområdena Kungens kurva-Skärholmen 
samt Flemingsberg, som anammats som framtida regionala kärnor utifrån RUFS 
2001. Samarbete sker med Stockholms stad liksom med Regionplane- och trafikkon-
toret.117

Med utgångspunkt i översiktsplanen upprättas varje år också en projektplan där 
prioritering av samhällsbyggnadsprojekt under de närmaste tre åren presenteras. 
Avsikten är att ge ett samlat underlag för arbetet med planerings- och exploate-
ringsprojekt i kommunen och ska ses som ett operativt genomförandedokument för 
utvecklingen på kort sikt. I Projektplan 2008–2010 lyfter man fram utvecklingen av 
Kungens kurva-Skärholmen, bl.a. genom framtagandet av en fördjupad översikts-
plan i syfte att erhålla en sammanhållen planering. Man tittar också på en fortsatt 
planering och utbyggnad i Vårby Gård. Större infrastruktursatsningar är Söder-
törnsleden, planberedskap för Förbifart Stockholm, Hälsovägen, Huddingevägen, 
Kommunalvägen och satsningar i Kungens kurva. Vidare vill man göra satsningar 
på bostadsbyggandet i allmänhet och särskilt med inriktning på byggande i centrala, 
kollektivtrafiknära lägen.118

���	 RTK,	PM	nr	7,	juni	2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	36	och	39f.
��6	 Stockholms	ÖP	�999,	www.stockholm.se,	hämtat	2008-0�-2�.
��7	 Huddinge	kommun,	www.huddinge.se,	hämtat	2008-02-0�.
��8	 Huddinge	kommun,	www.huddinge.se,	hämtat	2008-02-0�.	Huddinge	

kommun,	”Projektplan 2008–2010”,	s.	�3.
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Bostadsförsörjning
I Skärholmen tillsammans med stadsdelarna Bredäng, Sätra och Vårberg består 
bebyggelsen till 85 procent av flerbostadshus. Skärholmen har dock en något högre 
andel småhus, 15 procent, jämfört med 12 procent för staden som helhet. Ca 85 pro-
cent av lägenheterna i flerbostadshus i de fyra stadsdelarna är upplåtna med hyres-
rätt. Över hälften av dessa ägs av de allmännyttiga bostadsbolagen. Fler bostadsrät-
ter är önskvärda och i ett områdesprogram som Stockholms stad tog fram för dessa 
stadsdelar 2006 föreslås en komplettering av just bostadsrätter. Den nya bebyggelsen 
ska öka områdets attraktivitet på regionens bostadsmarknad och ge de boende större 
möjlighet till en lokal boendekarriär.119

De strategier områdesprogrammet lyfter fram är:120

•	 Att bygga på attraktiva platser med närhet till natur.
•	 Att bygga bort icke attraktiva trafikmiljöer och ersätta dem med trädplanterade 

gator för blandad trafik, kantade av bostadshus med möjlighet till lokaler i botten-
våningarna.

•	 Att ny bebyggelse inte ska göra oskäligt intrång i den befintliga bebyggelsens boen-
devärden.

•	 Att blanda upplåtelseformer, hustyper och skapa en mer varierad bebyggelse.
•	 Att all ny bebyggelse ska ha tillgång till en trygg och lugn gårdsmiljö som inbjuder 

till utevistelse.

Avsikten med den nya bebyggelsen är att öka tryggheten och hemkänslan. Detta sker 
genom fler befolkade platser där det finns anledning att vistas. 

Stockholms stad anser att bostadsbyggandet i de yttre stadsdelarna är viktigt, 
framför allt i närheten av externa köpcentrum. Handelsintressena har dock varit 
mindre intresserade av detta, även om ett ökat bostadsbyggande ger ett ökat kund-
underlag. Genom att bygga bostäder skapas en mer urban miljö och karaktären av ett 
externt centrum försvinner. Det skapar också möjligheter för kollektivtrafik och mer 
stadslika gatunät.121 

Inför framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Kungens kurva i Huddinge 
kommun gjordes översiktliga studier över möjligheten att bygga bostäder i området. 
Beslutet från Kommunstyrelsen blev då ett nej till detta varför man för närvarande 
inte planerar för bostäder här. Bostadsbyggande bedöms bli för svårt och innebära 
för stora risker. Vidare anses risken för stor att bostäderna blir som ensamma, isole-
rade enklaver. Uppfattningarna om detta var inte enade, men det nuvarande politiska 
beslutet för planen innehåller inga bostäder. Den fördjupade översiktsplanen kom-
mer att gå ut på samråd i slutet av 2008.122

��9	 Stockholms	stad,	Stadsbyggnadskontoret,	”Områdesprogram för Bredäng, 
Sätra, Skärholmen och Vårberg 2006-04-03”,	s.	8	och	20.

�20	 Stockholms	stadsbyggnadskontor,	”Områdesprogram för Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg, 2006-04-03”,	s.	26.

�2�	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	Stock-
holms	stad,	2008-0�-30.

�22	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.



  Regionala stadskärnor  61

Pågående projekt i Skärholmen
I områdesprogrammet från 2006 beskrivs en önskvärd byggnation om ca 3 000 
lägenheter med samma fördelning mellan flerbostadshus och småhus som området 
har idag, samt ett naturreservat i Sätraskogen. När programmet antogs av Stads-
byggnadsnämnden ändrades inriktningen på bebyggelsen längs Skärholmsvägen till 
radhus. Denna förändring sänker det totala antalet bostäder med uppskattningsvis 
800 lägenheter. 

Sedan Kungens kurva-Skärholmen pekades ut som delregional stadskärna i RUFS 
2001 har detaljplaner för runt 1 000 lägenheter tagit fram. Hälften av dessa är idag 
byggda och inflyttade och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse något norr och 
nordväst om den avgränsade kärnan. De närmaste fem åren räknar Stockholms 
stadsbyggnadskontor med ytterligare runt 1 000 detaljplanerade lägenheter, vilket 
innebär att man ”stannar” på 2 000 lägenheter, en minskning med en tredjedel jäm-
fört med områdesprogrammets ursprungliga förslag. Men detta är bara en femårs-
plan och stadsbyggnadskontoret ser framtiden an med tillförsikt. De är i slutändan 
själva nöjda med den nya bebyggelsestrukturen. När den idag överdimensionerade 
Skärholmsvägen bantas ner och smalnas av, får området mer av en småstadskaraktär 
med vägnära bostäder. Det finns önskemål om lokaler i bottenvåningarna, något som 
troligen inte kommer att infrias p.g.a. ett för lågt flöde av människor. De nuvarande 
lösningarna uppfattas som bra för alla inblandade, det ger utrymme för fler privata 
byggherrar och det ger också bättre förutsättningar för dem som bor i området att 
göra bostadskarriär. Vidare kan det attrahera hushåll med högre utbildning och 
inkomster. 

Det satsas inte bara på bostäder, Skärholmens centrum har också rustats upp. 
Företagsetableringarna och utvecklingen i Kungens kurva skapade arbetstillfällen 
vilket är positivt, men det gav Skärholmens centrum stor konkurrens och de tappade 
marknadsandelar. Nu utökas antalet butiker och restauranger. Även parkerings-
garaget byggs om och blir säkrare, rymligare och attraktivare.123 I maj 2007 övertog 
det privatägda företaget Boultbee Skärholmen centrum, som tidigare var ägt av 
Stockholms stad genom CentrumKompaniet.

Pågående projekt i Kungens kurva
Det kommer för närvarande inte att byggas några bostäder i Kungens kurva, som 
är ett utpräglat verksamhets- och externhandelsområde. I de närbelägna bostads-
områdena Vårby och Segeltorp som tillhör Huddinge kommun, byggs det däremot 
en del. I Segeltorp bygger NCC och Alliance Fastighetsutveckling tillsammans ca 90 
bostadsrätter. De flesta tillkommer i flervåningshus med radhuskaraktär. Inflytt-
ning sker mellan 2007 och 2009.124 I Vårby som ligger på den västra sidan om E4:an 
finns ett helt nytt projekt med byggande av ett 90-tal småhus. Här bygger Skanska 

�23	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,	
Stockholms	stad,	2008-0�-30.

�24	 Huddinge	kommun,	www.boihuddinge.se,	www.boihuddinge.se,	hämtat	
2008-03-07.
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en blandning av radhus, kedjehus, och friliggande villor. Det finns önskemål om att 
bygga ihop Vårby bättre med Kungens kurva och låta den positiva utveckling som 
sker där föras över till Vårby gård. Ett framtaget program visar på en bebyggelse om 
ca 500 bostäder, både flerbostadshus och småhus. Eftersom området domineras av 
flerbostadshus, ser kommunen gärna att det byggs fler småhus. Här finns dock vissa 
restriktioner för byggande som utgörs av naturreservat och fornlämningar.125 

Även om det inte byggs bostäder i Kungens kurva pågår det en del arbete avseende 
stadsmiljön i handelsområdet. Om man ska få en ännu högre attraktivitet för handeln 
måste den omgivande miljön förbättras, ett arbete som bedrivs tillsammans med 
fastighetsägarna och Huddinge kommun. Det finns ett framtaget program och  
successivt förbättras belysning, utsmyckning sker av offentliga platser, och gång- och 
cykelbanorna rustas upp. Större omsorg ska läggas på gestaltningen i området och 
det ska bli lättare att röra sig till fots. Efterfrågan på nyetableringar är stor, men i 
nuläget gäller det främst handel och ytkrävande verksamheter som logistikföretag. 
Området har ett strategiskt läge och om den planerade byggnationen av Förbifart 
Stockholm genomförs, blir läget ännu bättre. För en vidareutveckling av området är 
trafiklösningarna nödvändiga. Vidare vill man gärna hålla öppet för kontorsetable-
ringar i ett framtida skede. Därför är inriktningen på det fördjupade översiktsplane-
arbetet snarare vad man inte ser som lämpligt att bygga, än vad man anser lämpligt. 
Öppenheten för en omvandling är stor, flexibiliteten är viktig. Detta är extra betydel-
sefullt eftersom Kungens kurva gränsar till ett naturreservat i sydost som begränsar 
en utvidgning. I det pågående fördjupade översiktsplanearbetet överväger man att 
flytta den gränsen och utvidga reservatet åt något annat håll. Anledningen är främst 
att man vill kunna utnyttja Kungens kurvaleden på båda sidor. Konkurrenssituatio-
nen mellan Kungens kurva och Skärholmen anses liten. Det som händer i Skärhol-
men är bra för Kungens kurva och vice versa.126

För att ytterligare marknadsföra Kungens kurva är ett marknadsbolag under bil-
dande. Bolaget är ett gemensamt initiativ från Företagarföreningen i Kungens kurva, 
Huddinge kommun och en reklambyrå som har tagit fram en strategi och grafisk 
profil för Kungens kurva. Målgruppen för insatserna är barnfamiljer.127 

Infrastruktur
Trafikfrågorna i Kungens kurva-Skärholmen är komplexa. Under vissa tider på helger 
och kvällar är många trafikplatser fullbelastade och det är svårt att enkelt komma in 
och ut ur området. Detta hindrar utvecklingen av kärnan och alla områdets aktörer är 
bekymrade. En stark drivkraft som kan förändra kärnan är planen på byggandet av 
trafikleden Förbifart Stockholm. Den kan på många sätt komma den lokala tillväx-

�2�	 Huddinge	kommun,	www.boihuddinge.se,	hämtat	2008-03-07.	Intervju,	
Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.

�26	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		
2008-02-�9.

�27	 Huddinge	kommun,	seminarium	”Trender och tendenser för handelns 
utveckling. Hur påverkar det Kungens kurva-Skärholmens framtida  
utveckling?”,	2008-02-06.
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ten till gagn, men kommunerna vill att den ska angöra området på ett annat sätt än 
vad Vägverket har föreslagit. Avfarterna behöver bli fler och bättre och diskussioner 
pågår om på vilket sätt detta kan ske. E4/E20 utgör redan en barriär som gör det svårt 
att ta sig mellan kärnans två delar. Att ytterligare förstärka denna väg som enbart 
en genomfart gynnar inte utvecklingen av den gemensamma kärnan. Kommunerna 
arbetar gemensamt med att knyta ihop Skärholmen och Kungens kurva bl.a. genom 
att koppla samman Dialoggatan och Skärholmsvägen, genom att se över det gytter av 
småvägar som nu fungerar som av- och påfarter, samt se hur man kan bygga om den 
ogästvänliga och otrygga tunnel som går under motorvägen. I framtiden måste man 
kunna gå, cykla och köra bil på ett enkelt sätt mellan de två delarna. Vidare har man 
arbetat med att få bättre kollektivtrafikförbindelser till framför allt Kungens kurva. 
En lösning vore spårvägar som knöt ihop Skärholmen med Kungens kurva och med 
den närbelägna regionala kärnan Flemingsberg.128

Förändras inte trafiksituationen snarast kan utvecklingen hämmas. Redan i 
dagsläget måste Huddinge kommun säga nej till förfrågningar om nya etableringar 
eftersom man inte vet hur trafiken kan hanteras. De många inblandade aktörerna gör 
arbetet komplext och tidskrävande. Kommunen ser positivt på Förbifart Stockholm 
och vad den kan göra för utvecklingen av kärnan. Kommunikationen till Arlanda blir 
bättre och läget förbättras för Kungens kurva-Skärholmen, men också för Flemings-
berg. Vidare menar man att den är viktig för tillväxten i hela den södra regiondelen.129

Profilering
Den delregionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmens två delar har båda skapat 
sin egen profil. I nuläget är varumärket Kungens kurva som handelsområde med 
IKEA i fokus, mer känt än Shoppingstaden Skärholmen. Tillsammans kompletterar 
de varandra och att Kungens kurva-Skärholmen är vida känt kan exemplifieras ge-
nom hotellbeläggningen som är väldigt hög i jämförelse med Stockholms city.130 Detta 
kan bero på lättillgängligheten för bl.a. bussar att parkera och på en lyckad mark-
nadsföring. Besökare kommer hit för att uppleva Stockholms city, men också för att 
shoppa på platsen. IKEA har en stark dragningskraft och varuhuset i Kungens kurva 
är världens största IKEA-varuhus. 

Att uppföra byggnader av mer symbolkaraktär är inte aktuellt just nu även om 
diskussioner har förts. Istället finns det en tanke om att skapa en kulturpark med 14 
större skulpturer. Idag finns det två skulpturer, i Skärholmens centrum och i en ron-
dell i Kungens kurva. Den senare heter ”Vågat möte” och förutom skulpturens vågade 
form är temat också symboliskt för de två kommunernas försoning och gemensamma 
arbete. En tredje skulptur var planerad att ligga i Skärholmens centrum, men när 

�28	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		
Stockholms	stad,	2008-0�-30.	Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploaterings-
chef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.

�29	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		
2008-02-�9.

�30	 90–94	procent	i	jämförelse	med	Stockholms	city	som	under	högkonjunktur	
har	en	beläggning	på	ca	70	procent.
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centrat övergick i privat ägo skrevs det inte in i avtalet att en sådan skulle betalas, 
varför framtiden för den nya skulpturen är osäker.

Även om utvecklingen ser god ut, ser Stockholms stad inte att Kungens kurva-
Skärholmen skulle kunna bli en fullvärdig regional stadskärna i den meningen att 
den har bostäder, arbetsplatser, service och högre utbildning, i varje fall inte det 
senare. Visserligen fanns det planer på någon typ av högre utbildning med inriktning 
på dataspelsutveckling i närhet till nöjescentrat Heron city, men intressenten drog 
sig ur. Istället ser man närheten till Telefonplan där bl.a. Konstfack ligger. Dess-
utom vill man inte heller att Kungens kurva-Skärholmen ska konkurrera med övriga 
regionala och delregionala kärnor i närheten. Man vill snarare se kärnorna som 
komplement till varandra genom specialisering. Flemingsberg har ett stort utbud av 
högre utbildning, men inte ett lika brett utbud av service och nöje. För att få kärnorna 
att samverka behövs dock bra kommunikationssätt mellan dessa, något som är ett 
önskemål för framtiden.131

I Huddinge har man bestämt sig för att profilen på	Kungens kurva är handel och 
detta kommer att vara fallet framöver, även om man gärna ser en komplettering med 
kontor.132 Om handeln driver fram en utveckling av ökade fastighetsvärden, kan detta 
mycket väl ge en lönsamhet för att bygga kontorsarbetsplatser. 133 Att etablera högre 
utbildning i relation till handeln i Kungens kurva har varit på tal, men är inte längre 
aktuellt. I Huddinge, liksom i Stockholm konstaterar man att den högre utbildningen 
finns i Flemingsberg. En komplett stadskärna tror inte kommunen att Kungens 
kurva-Skärholmen kommer att bli. Handeln är kärnan, med en gynnsamhet från 
olika upplevelser. Kommunerna ser gärna etableringar som förstärker upplevelse-
utbudet.134

Ett annat enhetligt namn på kärnan Kungens kurva-Skärholmen finns ännu inte. 
Kungens kurva är ett starkt varumärke som har kommit att förknippas med handel 
både i Sverige och i viss mån internationellt, och för att locka till sig företagsetable-
ringar är namnet tydligt. Även Skärholmen har ett varumärke genom namnet 
Skärholmen shoppingstaden, varför det i nuläget inte är aktuellt att byta ut namnet 
Kungens kurva-Skärholmen.135

�3�	 Intervju,	Torsten	Malmberg,	strategisk	chef	Stadsbyggnadskontoret,		
Stockholms	stad,	2008-0�-30.
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Karta 5. Flemingsberg.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörda kommuner: Huddinge (största delen), Botkyrka (sydvästra delen).

Flemingsberg ligger söder om Stockholmsregionens centrala kärna och har 
angivits som en regional stadskärna i RUFS 2001. Kärnan delas av två kommuner, 
Botkyrka kommun samt Huddinge kommun. Kärnans markarea är 4,8 km2 och antal 
boende i området är 8 300. Antal sysselsatta i den regionala stadskärnan är 11 400.136 
Kärnan har också ca 15 000 studenter på Södertörns högskola, Karolinska institutet 
och KTH Syd.

�36	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.
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Bakgrund
Flemingsbergs tillkomst är starkt förknippat med regionalt betydelsefulla samhälls-
uppgifter som bostadsförsörjning, sjukvård, högre utbildning och forskning, brotts-
bekämpning och rättsväsende. Utbyggnaden av området har skett i etapper under 
en relativt begränsad tid, geografiskt åtskilda från varandra. På 1960-talet byggdes 
bostadsområdet Visättra och på 1970-talet etablerade sig Huddinge sjukhus och 
Karolinska institutet i området. Samtidigt tillkom ytterligare bostadsområden i 
Grantorp. 1987 öppnades Flemingsbergs station, under en period då forskningen i 
området växte. 1996 etablerades Södertörns högskola och KTH syd. Högskoleverk-
samheten idag är inriktad på biologi, biokemi och humaniora. I slutet av 1990-talet 
byggdes ett polishus och häkte, kompletterat av Södertörns tingsrätt och Åklagarnas 
hus 2006/2007. Den ursprungliga strävan var att separera och utforma anläggningar 
och bebyggelse för att tillgodose skilda funktioner på ett bra sätt. Fysiska barriärer 
som kuperad terräng och stora trafikanläggningar har ytterligare bidragit till de 
åtskilda lokaliseringarna.137 

Till följd av de offentliga etableringarna i Flemingsberg är det också dessa som 
dominerar arbetsmarknaden. Sjukhuset och högskolorna, som båda har en nationell 
och regional marknad, svarar för en stor del av kärnans sysselsättning. Bara något 
mer än 5 procent återfinns inom industri- och tjänstenäringar med regional och 
nationell avsättning och området är underförsörjt på handel och individinriktade 
tjänster.138 Kärnans befolkningssammansättning är ganska lik länets, dock finns 
det färre med postgymnasial utbildning. Genomsnittsinkomsten ligger i nivå med 
länets, medan lönenivån för arbetande i kärnan ligger lågt jämfört med de andra sex 
kärnorna.139

Både boendetäthet och arbetsplatstäthet kan ökas i kärnan och det finns behov 
av fler mötespunkter både inom- och utomhus. Bostadsrättspriserna inom kärnans 
avgränsning ligger på en mycket låg nivå jämfört med de andra kärnorna, däremot 
är prisnivån i den nära omgivningen hög. Tillgång till natur och rekreation är dock 
mycket god, det finns också gott om idrottsarenor. Andel förvärvsarbetande i länet 
som kan ta sig till Flemingsberg inom 30 minuter med kollektivtrafik var 8 procent 
och med bil 30 procent år 2000. I scenario Hög enligt RUFS 2001 för 2015 antas des-
sa andelar ha höjts till 25 procent med kollektivtrafik och 35 procent med bil. Namnet 
Flemingsberg stämmer överens geografiskt med det område kärnan täcker.140 
 
 

�37	 Stockholms	läns	landsting,	Huddinge	kommun,	Botkyrka	kommun,	”Ut-
vecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Juni 2007”,	s.	8.

�38	 RTK,	Arbetsmaterial	2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i 
Stockholms län 1970–2005”,	s.	�0.	RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i 
kärnor”,	s.	38.	RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	7.

�39	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	38.
�40	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	38.	RTK,	PM	nr	�4,	okto-

ber	200�,	”Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001”,	s.	94.
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Start för kärnan
Flemingsberg har på olika sätt länge varit ett aktuellt område att arbeta med. Det har 
varit föremål för Storstadssatsningen som ett av de segregerade bostadsområdena, 
men också för utvecklingen av Södertörns högskola. 

Olika samverkanskonstellationer för utvecklingen av Flemingsberg har funnits 
sedan 1980-talet. Då låg tyngdpunkten på tillkomsten av en flygplats, en järnvägs-
station och en högskola. En framtidsvision togs fram 1999, där tyngdpunkten främst 
låg på en förändring av de negativa associationer som fanns runt miljonprograms-
området. Visionen ville knyta samman bostadsområdet och universitetsområdet 
samt kalla hela stadsdelen för Flemingsberg. År 2005 startades en organisation för 
att utveckla den regionala kärnan Flemingsberg. Stockholms läns landsting, Hud-
dinge kommun och Botkyrka kommun är deltagande parter. Involverade är även 
Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset, KTH och Södertörns högskola. Detta 
samarbete har resulterat i ett utvecklingsprogram, färdigt i juni 2007. Utvecklings-
programmet lyfter fram fem huvudpunkter:
•	  Dra fördel av den högre utbildningens och forskningen unika förutsättningar. Ta 

tillvara synergieffekter från fakultetsöverskridande samarbete. 
•	 Stimulera innovationer och entreprenörskap. 
•	 Förbättra lägesförutsättningarna gällande transportsystem och vägnät. 
•	 Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet genom stadsutveckling med fokus på 

bostads- och arbetsplatsbyggande, inklusive förbättrad grönstruktur. 
•	 Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg, bl.a. som varumärke.141 

Konkreta saker att arbeta med är att förbättra kapaciteten i vägnätet vilket i nuvaran-
de situation förhindrar bostadsbyggande i stora delar av närområdet och en utvecklad 
lokal arbetsmarknad. Bra kommunikationer är viktigt för bostädernas attraktivitet. 
Viktigt är också att skapa aktiviteter och samlingspunkter som ett gemensamt torg 
eller mötesplats med handel och service, kultur och restauranger, allt för att göra 
boendemiljön mer attraktiv. Området ska vara levande både på dag- och nattetid. 

Namnet Flemingsberg ska behållas och tydligheten öka i vad man avser med plat-
sen Flemingsberg.142 

I remissvaret på RTK:s rapport ”Flera kärnor” yttrade sig Södertörnskommu-
nerna Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Haninge, Södertälje, Huddinge, Nykvarn och 
Tyresö gemensamt. De samarbetar både på politisk nivå och mellan tjänstemän och 
samarbetet inkluderar såväl strategiska gemensamma strategier och nätverksutbyte. 
Kommunerna är överens om att Flemingsberg med sin koncentration av utbildning, 
forskning och andra kunskapsintensiva verksamheter med spets inom bioteknik-

�4�	 Stockholms	läns	landsting,	Huddinge	kommun,	Botkyrka	kommun,	”Ut-
vecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Juni 2007”,		
s.	�6–38.

�42	 Stockholms	läns	landsting,	Huddinge	kommun,	Botkyrka	kommun,	
”Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Juni 2007”,	
s.	2�	och	37.	Intervju,	Lars	Olson,	planeringschef,	Botkyrka	kommun,	2008-
04-07.
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området, är av särskild gemensam betydelse, samt att den framtida utvecklingen här 
kan få effekter för hela Södertörn. För att detta ska lyckas kommer det även framöver 
att behövas offentliga insatser som stärker utvecklingskraften. De menar att en stads-
kärna behöver ha en koncentrerad tyngdpunkt, ett närområde för expansion samt ett 
väl fungerande omland, men att skillnaden på regionala och delregionala stadskärnor 
inte känns meningsfull.143 Huddinge kommun instämmer och menar vidare att någon 
tydlig avgränsning av kärnorna inte heller fyller någon funktion. Tillgängligheten 
behöver förbättras, dels för varje kärna till sitt omland, men också mellan kärnorna. 
Detta gäller särskilt Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen där Södertörns-
leden och Spårväg Syd är viktiga inslag. Den senare gör det möjligt att länka samman 
Flemingsberg, Kungens kurva, Skärholmen, Fruängen och Älvjö.144

Liksom Huddinge kommun, anser inte heller Botkyrka kommun att avgränsnin-
gen i RUFS 2001 är meningsfull och anses för snävt avgränsad. Den avgränsning 
Huddinge och Botkyrka tillsammans gör nu tar in mycket mer av den omgivande 
bebyggelsen, där det ligger attraktiva och eftertraktade områden, t.ex. Tullinge villa-
stad. Att ta in dessa i kärnan är viktigt eftersom denna attraktivitet förhoppningsvis 
kan sprida sig även till de inre delarna av Flemingsberg som kärna.145

Sedan utpekandet av Flemingsberg som en regional stadskärna i RUFS 2001 har 
arbetet fått en bredare inriktning. RUFS fungerade som en sorts katalysator och nu 
finns det en politisk enighet att utveckla Flemingsberg som en stadskärna. Arbetet 
med utvecklingsprogrammet har strukturerat kärntanken ytterligare.146

ÖP 2000, Projektplan 2008–2010
I Huddinge kommuns översiktsplan, ”Översiktsplan 2000” som antogs av kommun-
fullmäktige december 2001 och aktualitetsförklarades hösten 2006, är utgångspunk-
ten ”att i första hand förtäta och komplettera befintlig bebyggelse i kollektivtrafiknära 
områden. Nya stora bostadsområden i orörd natur planeras det inte för.”147 Nya bo-
städer ska utredas på ett flertal platser i kommunen, bland annat i delar av nuvarande 
Storängens industriområde, vid Kvarnbergsplan, i västra Balingsnäs och Länna, men 
inget av dessa områden ligger inom gränserna för den utpekade stadskärnan Flem-
ingsberg.148 Istället pekas särskilda utvecklingsområden ut och dessa är Flemingsberg 
och Kungens kurva-Vårby gård. Flemingsberg benämns som ”ett regionalt utveck-
lingsområde som har goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas till en väl 
fungerande regional kärna.”149  

�43	 RTK,	PM	nr	7,	juni	2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	4�.
�44	 RTK,	PM	7:2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	36.	Intervju,	Gunilla	Wastesson,	

exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.
�4�	 Intervju,	Lars	Olson,	planeringschef,	Botkyrka	kommun,	2008-04-07.
�46	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		

2008-02-�9.
�47	 Huddinge	kommun,	”Översiktsplan 2000”,	www.huddinge.se,	hämtat	

2008-02-��.
�48	 Huddinge	kommun,	”Översiktsplan 2000”,	www.huddinge.se,	hämtat	

2008-02-��.
�49	 Huddinge	kommun,	”Översiktsplan 2000”,	s.	47.
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Förutom översiktsplanen som fungerar som strategidokument för utvecklingen av 
kommunen finns också en operativ projektplan med ett närmare tidsperspektiv. 
Denna upprättas varje år och visar de prioriterade samhällsbyggnadsprojekten 
under de närmaste tre åren. Avsikten med projektplanen är att ge ett samlat underlag 
för arbetet med planerings- och exploateringsprojekt i kommunen. I Projektplan 
2008–2010 beskrivs hur planering i Flemingsberg pågår för att skapa förutsättningar 
för bättre service och kommunikationer, nya bostäder och forskningslokaler samt en 
omvandling av stadsmiljön. Tanken är ett tätt och högt byggande i kollektivtrafiknära 
områden och glesare och lägre i mer avsides belägna lägen. Lägenheter med olika 
storlek, kvalitet och upplåtelseform ska blandas, vilket också minskar segregatio-
nens negativa effekter. Planeringen av bostadsbyggande i kommunen bör också vara 
inriktat på att generera låga kommunalekonomiska kostnader. Detta innebär att bo-
stadsbyggandet i första hand ska ske genom komplettering av befintlig bebyggelse där 
infrastruktur med service, vägar, vatten och avlopp redan är utbyggt, vilket utnyttjar 
redan gjorda kommunala investeringar på ett bra sätt. Mycket planering och byg-
gande sker, men en del inväntas också, till stor del p.g.a. infrastrukturinvesteringar 
som Södertörnsleden.150

Bostadsförsörjning
Namnet Flemingsberg är belastat som bostadsort, något Huddinge kommun vill 
ändra på. Det finns ingen riktig stadsplanering i Flemingsberg, det som finns har 
uppkommit främst p.g.a. det offentligas behov med sjukhus, högskola och tingsrätt/
polishus och allt i storskaliga former. Mellan 1965 och 1975 behövdes bostäder och 
de tillkom genom det s.k. miljonprogrammet framför allt i flerbostadshus. Vidare 
byggdes en del flerbostadshus under 1980-talet samt en del småhus i början på 1990-
talet. Samspelet mellan de olika typerna av bebyggelse är dock dålig och något man 
behöver överbrygga. I Huddinges del av Flemingsberg dominerar flerbostadshusen, 
medan det i Botkyrkas del finns ett område med villor och småhus, Tullinge Villastad, 
gränsen mellan de två delarna är tydlig. Huddinge kommuns bostadsbolag, Huge 
fastigheter AB, äger stora delar av bostadsbebyggelsen i bostadsområdena Grantorp 
och Visättra. Mycket av Huddinge kommuns arbete ägnas åt att försöka hitta struktu-
rer för att området ska kunna utvecklas på det sätt som önskas. Området är inte bara 
uppdelat av de olika stora verksamheter som finns här, naturen är dessutom väldigt 
kuperad med stora höjdskillnader vilket försvårar en sammanbunden stadsmiljö. Det 
naturreservat som ligger sydöst om kärnans avgränsning kan också utgöra ett hinder. 
Vidare skapar större vägar, eller bristen på vägar mellan de två kommunerna, också 
barriärer. Grunduppgiften är således att skapa möjligheter och få strukturer som 
hänger ihop, överbrygga de stora barriärerna samt skapa en integrerad, sammanlän-
kad stadsbygd.151  

��0	 Huddinge	kommun,	”Projektplan 2008–2010”,	s.	8	och	��.
���	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		

2008-02-�9.
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Huddinge kommuns mål för bostadsbyggandet som visas i översiktsplanen och pro-
jektplanen, är att bygga i områden där infrastrukturen och den kommunala servicen 
redan är utbyggd eller där förutsättningarna för detta är gynnsamma. Vidare vill man 
förtäta och komplettera befintlig bebyggelse. Grunden är att skapa en bostadsbebyg-
gelse som uppfyller ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.152

Pågående projekt
Huddinge kommun har ett antal bostadsprojekt på gång och ca 2 300 bostäder 
beräknas bli inflyttningsklara under perioden 2008–2010. Även efter denna pe-
riod kommer ytterligare bostäder att tillkomma de närmast påföljande åren genom 
upprättande av nya detaljplaner utifrån aktuell projektplan. Under femårsperioden 
2007–2011 uppskattas att totalt ca 3 500 lägenheter blir inflyttningsklara. Av dessa 
beräknas ca 700 utgöras av hyresrätter och ca 230 av äldreboenden.153 

Strax utanför den avgränsning för kärnan som gjordes i RUFS 2001 byggs det 
en hel del bostäder. Inom den nuvarande avgränsningen för kärnan Flemingsberg 
byggs i dagsläget knappt något. Huddinge kommun håller tillsammans med Botkyrka 
kommun på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Flemingsberg som troligtvis 
är färdig 2010. I planen anges de fysiska förutsättningarna för området. Möjliga 
byggrätter finns inom området och detaljplaner ska finnas inom en snar framtid. Men 
som situationen har sett ut är intresset för att bygga litet, främst för bostadsrätter 
eftersom överlåtelsepriserna på de befintliga bostadsrätterna har varit låga. Hyres-
rätter skulle kanske kunna byggas, men det finns redan hyresrätter vilket gör att det 
inte är dessa man behöver komplettera med i första hand. Dessutom är dessa dyra 
att producera. Studentbostäder håller däremot på att färdigställas. Det finns ca 800 
studentbostäder och ca 150 nya är inflyttningsklara 2009. Därmed anses behovet av 
studentbostäder vara tillgodosett för närvarande. Det finns också ett visst intresse av 
att komplettera med småhus, men för att inte glesa ut området måste man tänka sig 
för var man bygger dessa då naturen i områdets utkanter vetter mot naturreservat 
som ska bevaras.154 Förhoppningsvis ser framtiden annorlunda ut även om tidsper-
spektivet är långt. En tät, sammanhållen stad är målet och man vill ta ett helhets-
grepp på planeringen av kärnan med bl.a. följdinvesteringar i vägar, gångvägar och 
andra förbindelser samt grönområden. Grunden måste vara en god struktur att utgå 
från. Exakta siffror på mängden bostäder finns inte ännu, utan visar sig i arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen. Möjligheterna är dock stora, det finns mycket mark 
att tillgå där alla typer av bostäder med olika upplåtelseformer kan byggas. Kommu-
nikationerna är bra med närhet till pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg, liksom direkt-
förbindelser till Arlanda.155 

��2	 Huddinge	kommun,	”Fördjupad översiktsplan för Storängen”,		
www.huddinge.se,	hämtat	2008-02-��.

��3	 Huddinge	kommun,	”Projektplan 2008–2010”,	s.	�3.
��4	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.
���	 Stockholms	läns	landsting,	Huddinge	kommun,	Botkyrka	kommun,	

	”Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Juni 2007”,	s.	
32.	Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-
02-�9.	Intervju,	Lars	Olson,	planeringschef,	Botkyrka	kommun,	2008-04-07.
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De båda kommunerna har också inlett ett arbete för att identifiera konkreta insatser 
som kan genomföras inom en treårsperiod för att förbättra kontaktmöjligheterna 
över kommungränsen. Möjligheter för samverkan om kommunala tjänster och stöd 
till barn och unga har också utretts. Men det är inte bara de berörda kommunerna 
som samarbetar, de vill också involvera de boende, studerande och övriga verksamma 
i området.156 

Den bostadsproduktion som är på gång i närheten av kärnan är bl.a. i området 
Vistaberg i Huddinge där det tillkommer ca 1 500 nya bostäder. Den första planen är 
500 bostäder i en trädgårdsstad, d.v.s. mindre flerbostadshus och gruppbyggda små-
hus som håller på att byggas nu. Det kommunala bostadsbolaget Huge fastigheter AB 
genomför en genomgripande ombyggnad och utvidgning av Flemingsbergs centrum. 
Landstingets fastighetsbolag Locum planerar för en byggstart 2009 av den första 
etappen av Novum BioCity med lokaler för forskning, undervisning och företagande 
inom Life Science. Kommunen bygger om Hälsovägen till en gestaltad stadsgata sam-
tidigt som torgen vid centrum och sjukhusentrén byggs samman för att möjliggöra en 
integration mellan bostadsområdet och universitetsområdet.157

Även på Botkyrka kommuns sida av kärnan finns intresse av att förtäta och i det 
närliggande Tullinge Villastad både har och ska JM, HSB och Skanska bygga. Totalt 
tillkommer 350 bostäder. Sedan slutet av 1980-talet har det även skett omfattande 
permanentning av fritidshus. I den kommungemensamma fördjupade översikts-
planen ges det utrymme för mer förtätning även om inga klara volymer är fastlagda. 
Man vill komplettera med fler villor och på längre sikt eventuellt bygga mindre fler-
bostadshus, typ fyrfamiljshus. 

Ett annat projekt är bolaget Arena Huddinges förslag på en bostadsutställning i 
området. Bolaget som ägs av kommunen och företag som är verksamma i Huddinge 
har annonserat att de är intresserade av en bostadsutställning någon gång runt 2014. 
Tankarna är ännu väldigt löst sammansatta, men detta kan vara en möjlighet att visa 
på Flemingsbergs potential och få igång bostadsbyggandet. Eftersom det anses något 
riskfyllt att bygga bostäder i Flemingsberg idag, kan en utställning likt denna, där 
många byggherrar delar på risken vara starten på fler gynnsamma samarbeten.158

Hinder för byggande
Intresset av att bygga bostäder i Flemingsberg är lågt, och Locum är som stor 
markägare inte intresserade av att exploatera för bostadsändamål. En ytterligare 
faktor som försvårar planeringen är att man inte har klart för sig vad det är för sorts 
stadsbygd som eftersträvas. Kommunerna uppfattar en osäkerhet om ”vad exakt en 
regional kärna är”. Stadsmässigheten måste anpassas till de egna förutsättningarna, 

��6	 Stockholms	läns	landsting,	Huddinge	kommun,	Botkyrka	kommun,		
”Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Juni 2007”,	
s.	32.	Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	
2008-02-�9.

��7	 Huddinge	kommun,	”Projektplan 2008–2010”,	s.	�2f.	Intervju,	Gunilla	
	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.

��8	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		
2008-02-�9.
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eftersom den typ som finns i innerstaden inte kan tillämpas här. Vilken den nya typen 
är kan man bara ana och det upplevs som något av en utmaning. Därför känner kom-
munen att man trevar sig fram lite och bilden av en stadsmässig bebyggelse ser olika 
ut för olika aktörer. Det som alla är överens om är den täta strukturen. Flemingsberg 
ska bestå av mycket bostäder och arbetsplatser som ska ligga tätt. I inledningsfasen 
av den fördjupade översiktsplanen har det tagits fram parallella skisser med siffror på 
befolkning och arbetsplatser från RUFS 2001 som utgångspunkt. Av redovisningarna 
framgår att området har kapacitet för en betydligt större omfattning av bostäder och 
arbetsplatser än man hittills antagit. Den inriktning man arbetar efter nu innebär att 
man ska pröva en högre täthet och mer bebyggelse än enligt RUFS.159 Kommunen an-
ser det hållbart och möjligt att bygga tätt på en plats med så goda kommunikationer 
som Flemingsberg.160 

Något man från kommunens sida vill poängtera är att den offentliga planeringen 
inte ensamt kan skapa bostadsbebyggelse. Det måste finnas marknadskrafter som 
tillsammans med en offentlig planering driver utvecklingen. En positiv spiral behöver 
komma till stånd. Därför är kommunens satsning så bred, alla utvecklingsområden 
måste rymmas inom satsningen på Flemingsberg som regional kärna.161

Vem flyttar in?
Marknaden för bostäder i Flemingsberg är ännu okänd. Det är svårt att säga vem som 
flyttar in eftersom inget byggs i nuläget. Studenter är en målgrupp och dessa har man 
redan byggt för. Ett önskemål är att bygga så att det attraherar de stora arbetsplatser-
na, men det är inte alla typer av boende som ryms inom Flemingsberg. Att bygga 
riktigt attraktiva bostäder är svårt, trots att det finns en stor lokal arbetsmarknad 
framför allt inom den offentliga sektorn, samt högskolor med en student- och forsk-
ningsmiljö i ett perfekt kommunikationsläge. Området är till viss del belastat med  
social segregation där fler är arbetslösa, har lägre inkomst, har utländsk bakgrund 
samt är yngre än i Huddinge kommun i övrigt. Men mångfalden i området bejakas 
och ses som en resurs. Både Botkyrka och Huddinge kommun anser att Flemingsberg 
har en väsentlig kapacitet för värdetillväxt och att området utgör en potential som 
ännu inte utnyttjas av bostadsmarknadens aktörer.162 

Profilering
Framtidens Flemingsberg är tänkt att präglas av en positiv samverkan mellan univer-
sitet, högskola, näringsliv och andra offentliga aktörer. Viljan att etablera företag har 
ökat och likaså privata investeringar. Södertörns högskola, KTH och KI med bl.a. sitt 
Life Science-kluster utgör den stora draghjälpen där forskning och entreprenörskap 

��9	 I	RUFS	200�	anges	inte	siffror	för	de	regionala	stadskärnorna,	men	däre-
mot	i	olika	underlagsrapporter.

�60	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.
�6�	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,	2008-02-�9.
�62	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		

2008-02-�9.	Intervju,	Lars	Olson,	planeringschef,	Botkyrka	kommun,		
2008-04-07.
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går hand i hand. Förhoppningen är att ett stort ankarföretag med koppling till detta 
ska etablera sig i Flemingsberg. 

Att rent fysiskt sätta Flemingsberg på kartan med hjälp av en arkitektonisk profil-
byggnad skulle också vara intressant. Men framför allt vill man satsa på stadsbygg-
nadskvaliteterna överlag och förhöja dessa. Den mänskliga skalan är avgörande, det 
storskaliga som hittills präglat platsen måste jämnas ut. Det trivsamma behöver inte 
vara småhus, det kan även betyda höga hus, men variationen liksom stadsbyggnads-
kvaliteten måste vara riklig och hög. Här har även kultur en viktig roll att spela och 
Flemingsbergs gård som ligger i närheten av kärnan och utgör den enda äldre bebyg-
gelsen, vill man gärna utnyttja.

Responsen på utvecklingsprogrammet har varit enbart positiv, nu återstår förank-
ringsarbetet hos alla övriga aktiva i Flemingsberg. Åtagandet är långvarigt och det 
största enskilda hindret för att skapa en positiv profil i Flemingsberg är egentligen 
inte det dåliga ryktet kring bostadsområdena från 1960- och 70-talen, utan snarare 
att alltför få känner till området som gynnsam lokaliseringsort för företag. Detta 
ger relativt goda förutsättningar att arbeta utifrån och med 15 000 studenter som 
utbildar sig här och kan föra med sig en förhoppningsvis positiv bild av området, kan 
mycket arbete redan vara gjort.163

�63	 Intervju,	Gunilla	Wastesson,	exploateringschef,	Huddinge	kommun,		
2008-02-�9.
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Haninge centrum
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Karta 6. Haninge Centrum.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörd kommun: Haninge.
Haninge centrum ligger sydost om Stockholmsregionens centrala kärna och har i 
RUFS 2001 angivits som en delregional stadskärna. Kärnans markarea är 5,1 km2 och 
antal boende i området är 8 300. Antalet sysselsatta uppgår till 7 800.164  
 

�64	 RTK,	RUFS 2001,	s.	46.
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Bakgrund
Haninge centrum, eller Handen, har länge varit ett vägskäl och blev järnvägssta-
tion vid 1900-talets början, men det var först på 1920-talet som bostadsbyggandet 
tog fart. Innan dess var Haninge till största del ett jordbrukslandskap blandat med 
sommarstugor. 1934 blev Handen centralort i dåvarande Österhaninge kommun och 
under 1950-talet och framåt växte modern bostadsbebyggelse fram. Under 1960- och 
70-talen tillkom bebyggelse inom miljonprogrammet i Brandbergen och Jordbro. 
Ca 20 år senare gjordes stora ombyggnader av flerbostadshusen i Brandbergen vilket 
höll på att stjälpa kommunen ekonomiskt. Staten fick gå in som tvångsförvaltare. 
Ombyggnationerna var dock till nytta och den segregation som stadsdelen tidigare 
lidit av minskade. Av de nio kommundelarna fick Handen den fortsatta rollen som 
huvudort vid kommunsammanslagningen mellan Öster- och Västerhaninge 1971. 
Sedan dess har pendeltågsstation, högskola och kulturhus, liksom småhus och annan 
flerbostadsbebyggelse tillkommit.165 Kommunens bostadsbolag heter Haninge Bostä-
der AB och de förvaltar ca 1 900 lägenheter.166

Haninge centrum med omland har en befolkning som till antalet är mindre än de 
övriga kärnornas. Andel förvärvsarbetande i länet som kan ta sig till kärnan inom 30 
minuter med kollektivtrafik var 4 procent och med bil 28 procent år 2000. I scenario 
Hög i RUFS 2001 för år 2015 antas dessa andelar ha höjts till 9 procent med kollektiv-
trafik, respektive 33 procent med bil. Avståndet till Arlanda är relativt långt. 

Befolkningssammansättningen är ganska lik länets med undantag för andelen 
med postgymnasial utbildning som är lägre. Beträffande arbetsplatser är det en av de 
glesaste kärnorna och det skulle behövas en förtätning med både arbetsplatser och 
bostäder i Haninge centrum. Kärnan har inte heller någon särpräglad profil, arbets-
marknadsutbudet ser ut ungefär som länets, men den är något överrepresenterad 
inom övriga nationella/regionala tjänster och inom offentlig förvaltning. Genom-
snittsinkomsten för arbetande i kärnan ligger i nivå med genomsnittet för övriga yttre 
kärnor. Bostadsrättspriserna ligger däremot på en låg nivå i förhållande till övriga 
kärnor. En ökad stadskänsla och bättre sammanhållen bebyggelse behövs, liksom 
fler mötesplatser, både inom- och utomhus. Tillgången till natur och rekreation är å 
andra sidan mycket god, medan det finns en begränsad tillgång till kultur, nöjen och 
restauranger. Kärnan behöver få ett namn som omfattar hela kärnan och inte enbart 
centrum med kommunhus och köpcentrum.167

I remissvaret på RTK:s rapport ”Flera kärnor” avger Haninge kommun ett gemen-
samt yttrande med Södertörnskommunerna Botkyrka, Nynäshamn, Haninge, Salem, 
Södertälje, Huddinge, Tyresö och Nykvarn. De ställer sig bakom den föreslagna re-

�6�	 Haninge	kommun,	www.haninge.se,	hämtat	2008-03-�4.	Intervju,	Lars	
Berglund,	exploateringschef,	Rikard	Lundin,	planarkitekt,	Haninge	kom-
mun.	2008-03-�3.

�66	 Haninge	Bostäder	AB,	www.haningebostader.se,	hämtat	2008-03-�7.
�67	 RTK,	PM	7:2003,	”Sociala funktioner i kärnor”,	s.	3�	och	43f.	RTK,	Rapport	

2007-�2-�6,	”Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 1970–2005”,	
s.	�0.	RTK,	PM	nr	�4,	oktober	200�,	”Regiondelsbeskrivningar för RUFS 
2001”,	s.	9�.
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gionstrukturen och de utpekade kärnorna. Skillnaden mellan regionala och delregio-
nala kärnor känns dock inte meningsfull, vilket inte heller den exakta avgränsningen 
gör. Huvudsaken är att det finns en koncentrerad tyngdpunkt, ett närområde för 
expansion och ett omland i samverkan med kärnan. Vidare menar de att tillgäng-
ligheten behöver förbättras och att satsningar på forskning och utbildning behöver 
styras bl.a. till kärnan i Haninge.168

Start för kärnan
Haninge kommun har sedan länge arbetat med en förtätning av området kring 
Handen och Vega och redan i 1980 års programarbete för Haninge tätort såg man en 
potential för utbyggnad. Vegastaden pekades ut som ett framtida bebyggelseområde, 
med ett gott läge för tillkomsten av en ny pendeltågsstation och motorvägsavfart. Man 
har också länge arbetat med Haninge centrum där det funnits ett större köpcentrum 
sedan 1985 och likaså en järnvägsstation. Ett arbetsprogram för centrum, Campus Ha-
ninge, togs fram 2004. I dagsläget är det den nya stadsdelen Vegastaden och Campus 
Haninge som är motorerna i utvecklingsarbetet. Även om nästan inga  
fysiska förändringar ännu tagit form, uppfattar Haninge kommun att det är deras eget 
arbete och visioner som gjort att Haninge centrum pekats ut som en kärna med vidare 
utvecklingspotential. Viss begreppsförvirring om vad en delregional respektive regio-
nal kärna är råder dock, men idag finns en stor ambition hos kommunen att utveckla 
Handen och Vega genom att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet.169 

Framväxten av Haninge centrum som regional stadskärna har även påverkats 
av samarbetet mellan Södertörnkommunerna. I ”Regionalt utvecklingsprogram för 
Södertörn” skriver kommunerna att en stor del av framtida tillväxt förväntas koncen-
treras i Haninge och övriga kärnor på Södertörn. En levande stadskärna med fler 
platser för högskoleutbildning, bostäder, arbetsplatser, kulturaktiviteter och allmän 
och kommersiell service samt ny terminal för kollektivtrafiken med omstigning 
mellan tåg och buss är önskvärd. Viktiga förutsättningar är en ny pendeltågsstation 
och en ny trafikplats för anslutning till motorvägen. Haninge ska erbjuda ett varierat 
boende med närhet till naturen, goda kommunikationer, nära till arbetsplatser samt 
god tillgång till allmän och kommersiell service.170

Översiktsplan 2004
I Haninge kommuns Översiktsplan 2004 nämns redan i inledningen hur RUFS 2001 
föreslår en vidareutveckling av Stockholmsregionens stjärnformade bebyggelsestruk-
tur, med bebyggelse utmed kommunikationslederna och grönområden däremellan. 
Man uppmärksammar också utpekandet av Haninge centrum som en delregional 
stadskärna. Vidare beskrivs hur förslaget innebär att de centrala delarna av Haninge 

�68	 RTK,	PM	nr	7,	juni	2004,	”Svar på flera kärnor”,	s.	4�f.
�69	 Intervju,	Lars	Berglund,	exploateringschef,	Rikard	Lundin,	planarkitekt,	

Haninge	kommun.	2008-03-�3.
�70	 Södertörnskommunerna,	”Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn. 

November 2007”,	s.	�3.
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ska planeras och hur det ska skapas en mer kompakt, attraktiv stadsmiljö för be-
sökare, boende, företag och verksamma. Kommunen ställer sig positiv till denna 
utveckling och har utvecklat ett program för de allra mest centrala delarna kallat 
Campus Haninge. Vidare anges det i Översiktplanen att kommuner tagit fasta på de 
utvecklingssiffror som finns i underlaget till RUFS och planen innehåller i stort det 
antal bostäder som RUFS beräknat. För att möta denna utveckling är det viktigt att 
kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt. Ett led i det arbetet är att ha en aktuell 
och framåtsyftande översiktsplan.171

Bostadsförsörjning
Efterfrågan på nya bostäder i Haninge centrum är stor. Flera projekt är på gång och 
en del har redan byggts. De bostäder som byggs ska öka attraktiviteten i Haninge 
 centrum samt länka samman bebyggelsen och skapa en kvartersstad med stadsgator.

Den nya bebyggelsen utgår från den befintliga i Haninge centrum. Ingen kom-
mundel liknar den andra, men de har en gemensam nämnare i närheten till järn-
väg eller motorväg. I Haninge centrum har konceptet ”stad” nu anammats och en 
förtätning av bebyggelsen eftersträvas. Detta gäller även villaområden men på dess 
egna villkor. Trädgårdsstaden som idé är slagkraftig och den återfinns i planeringen 
av Vegastaden. I centrala Handen är inriktningen kvartersstad eller ”hus i park”. Här 
sker också många infill-projekt. Men bostadsbyggandet handlar inte bara om ideal, 
önskemål eller trivsel. Till mångt och mycket är det ekonomin i exploateringen som 
avgör. Det måste bli lönsamt att exploatera en helt ny stadsdel med de markpriser 
som finns, vilket ofta leder till hög täthet. Vidare finns det planer på att flytta busster-
minalen i Handen, vilket också kräver ekonomiska resurser. Att bygga enbart radhus 
eller trädgårdsstad är inte tillräckligt lönsamt för kommunen. Det skulle vara möjligt 
att bygga ännu tätare med höga fristående lamellhus, men sådana områden finns 
redan i Brandbergen och Jordbro. Nu önskas variation, men en tät sådan. Målet att 
bygga tät kvartersstad beror på lönsamheten i själva exploateringen, men också på 
framväxandet av ett resandeunderlag för en ny pendeltågsstation och en ny motor-
vägsavfart i Vega. För att SL ska bygga ut krävs ett visst antal boende, något som 
kommunen kan erbjuda genom att planera för en tät struktur. Tätheten skapar också 
ett fullgott underlag för allmän och kommersiell service.172

Pågående projekt
Som redan nämnts är de två stora bostadsbyggnadsprojekten i Haninge centrum 
Campus Haninge och Vegastaden. Utifrån programmen för dessa projekt har nu 
detaljplaneringen påbörjats och en del har också kunnat byggas.

Campus	Haninge, eller utvecklingsprojektet för Handen och Haninge centrum, 
gavs som politiskt uppdrag år 2000 och antogs i kommunfullmäktige som program 

�7�	 Haninge	kommun,	Översiktsplan	2004,	www.haninge.se,	hämtat	2008-03-�7.
�72	 Intervju,	Lars	Berglund,	exploateringschef,	Rikard	Lundin,	planarkitekt,	

Haninge	kommun.	2008-03-�3.
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2004. Arbetet med en sammanläkning av de centrala delarna har pågått tidigare 
ända sedan kommunsammanslagningen på 1970-talet. Namnet Campus Haninge är 
något missvisande då det när det togs fram var tänkt att ske i samarbete med Akade-
miska Hus och en expansion av högskolan, något som inte gäller längre. Södertörns 
högskola har flyttat sin verksamhet till Flemingsberg och KTH Syd expanderar inom 
befintliga lokaler. Ett antal studentbostäder är byggda, men inga fler är planerade. 
Även om själva campustanken har fått stå tillbaka, kvarstår grundtankarna i pro-
grammet för Campus Haninge. Programområdet täcker de mest centrala delarna av 
Handen mellan Handen-terminalen och kulturhuset i öst-västlig riktning och mellan 
Eskilsvägen och Anna Marias väg i nord-sydlig riktning. Programmet visar ungefärlig 
byggvolym för nya bostäder, arbetsplatser, utbildningslokaler, centrum, kulturloka-
ler, vilket nu har börjat översättas i detaljplaner. Kommunen lyfter fram att det är 
stadsbygd och en levande stadskärna som ska ta form. Det ska finnas huvudgator 
med torg, parker, gränder och täta kvarter. Detta område, eller stråk, inklusive 
stadens torg och köpcentrum utgör själva kärnan av Haninge. Vid torget har ett nytt 
kulturhus kommit på plats. I kvarteret Arken i närheten av Riksäpplets lokaler (hög-
skolan) har en del bostäder färdigställts. Där har HSB byggt första etappen av ca 400 
bostadsrätter i flerbostadshus. I norra Haninge centrum, i närheten av en stor cirku-
lationsplats där fem vägar samlas, bygger PEAB ca 350 lägenheter i bostadsrätts-
form. Marken ägs av kommunen. På Vallagränd i centrum planeras ett äldreboende 
och Haninge (köp-)centrum har sedan 2004 byggts ut och fått fler butikslokaler.

I anslutning till torget ligger idag en markparkering, men den ska försvinna till 
förmån för bostäder runt Poseidons gränd. På platsen kommer knappt 200 hyres-
rätter att ligga. Parkeringen ska grävas ner. I bostadshusen mot torget finns krav på 
affärslokaler, målet är att skapa ett levande torg. Detaljplanen för området har varit 
på utställning under våren 2008 och bemötandet har varit positivt från alla håll.173	

I förslaget till programinriktning för Campus Haninge anges ett antal kvalitetsmål 
och några av dessa är:174 
• Centrumområdet utvecklas till Haninges levande stadskärna där bostäder, arbets-

platser, utbildningslokaler, butiker, kulturlokaler samt parker blandas.
• Bebyggelsen är stadsmässig med väl formade gaturum och platsbildningar. 

Bottenvåningen upptas i huvudsak av butiker och allmänna lokaler. Bostäderna 
förläggs i trafikmässigt mindre utsatta lägen.

• Nybebyggelsen tar fasta på befintlig bebyggelsestruktur. En successiv utbyggnad 
kvartersvis ska vara möjlig.

• Attraktiv kontakt skapas mellan köpcentrum och Riksäpplet. Rudan annonserar 
sig väl och nås bekvämt från centrumområdet. 

• Bussarna inordnas i stadens trafik. Pendeltågsstationen nås bekvämt via attrak-
tiva gångförbindelser. Parkering sker under hus/mark. Korttidsparkering ordnas 
utmed gata/i mindre grupper.

�73	 Intervju,	Lars	Berglund,	exploateringschef,	Rikard	Lundin,	planarkitekt,	
Haninge	kommun.	2008-03-�3.	Haninge	kommun,	www.haninge.se,	
	hämtat	2008-03-�2.

�74	 Haninge	kommun,	www.haninge.se,	hämtat	2008-0�-24.
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• Nybebyggelsen är måttligt hög (i huvudsak 4 våningar), liksom kvarterens storlek 
är måttlig (i de flesta fall 30–50 m i sida). Kvarteren ska också kunna delas in i fler 
fastigheter.

Vegastaden är det andra stora projektet som pågår inom avgränsningen för den 
regionala stadskärnan Haninge centrum. Det är en helt ny stadsdel som planeras 
centralt med närhet till Handen och centrum. Runt detta område ligger en krans av 
villaområden, förtätade i omgångar, samt permanentade fritidshus. Två detaljplaner 
har tagits fram för den nya kommundelen. Arbetsnamnet Vegastaden antyder bebyg-
gelsens inriktning och här liksom i Handen vill man bygga stad. Staden fungerar 
som förebild, men det gäller även småstaden. Närmast centrum byggs högre kvarter 
och i ytterkanterna mot den befintliga villabebyggelsen byggs det i en lägre skala.175 
I illustrationsplanen till Vegastaden visas en omfattning på ca 3 000 bostäder i fler-
bostadshus, 4-bostadshus, parhus och radhus.176 Hyresrätter och bostadsrätter ska 
blandas. Även ett nytt kommundelscentrum ska finnas. Strukturen är kvartersstad 
gärna med verksamheter i bottenvåningarna. Torg och parker är viktiga inslag. Beto-
ningen ligger på gatan. Det är där stadslivet ska ta form, man ska kunna gå och cykla 
längs gatorna. De ska knytas samman med den omkringliggande bebyggelsen och till-
gängligheten ska vara hög. Kommunen tittar också på hur man kan få ner parkerings-
behovet, dels genom dragning av busslinjer och hållplatser, och dels med planerad 
pendeltågsstation centralt i området som förhoppningsvis kan vara klar runt 2013. 
Men samtidigt som detta sker vill man öka tillgängligheten genom byggandet av en ny 
motorvägsavfart, vilket kommer att gynna biltrafiken något. Oavsett detta är platsen 
strategisk och planer på byggnation har pågått sedan tio år tillbaka. Då låg tankarna 
mer i linje med en trädgårdsstad med 1 500 lägenheter, men för att få en pendeltågs-
station till området räckte inte detta underlag för SL. Resandeunderlaget behövde 
vara större. Nästan all mark i Vegastaden är privatägd av stora, professionella aktörer 
som Skanska och Stena. Samarbete mellan byggherrar och kommun är gott och alla 
driver på hårt för att få bygga. 

I ringen runt den nya Vegastaden – Vega, Kolartorp och Hermanstorp – sker 
också en förtätning. I	Norrby finns det ett programuppdrag för nuvarande fritids-
husområde inklusive närliggande gärde. Här finns idag inget kommunalt vatten eller 
avlopp, men med den planerade nya motorvägsavfarten finns det stora utvecklings- 
och förtätningsmöjligheter även här. Arbetet med avfarten har kommit långt och 
kommunen har fått Vägverket att förstå att det är viktigt, framför allt med utbygg-
naden av Vegastaden. Pengar är avsatta och man är på väg att ta fram en arbetsplan. 
Totalt i områdena Vegastaden, ”villakransen” och Norrby, tror kommunen att det 
kan tillkomma ca 9 000 bostäder i framtiden.

Projekten i Vegastaden och Campus Haninge/Haninge centrum har varit de vikti-
gaste att peka ut i översiktsplanen. Det är de mest centrala och välbelägna platserna, 

�7�	 Intervju,	Lars	Berglund,	exploateringschef,	Rikard	Lundin,	planarkitekt,	
Haninge	kommun.	2008-03-�3.
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där det dessutom finns befintlig infrastruktur. Möjliga hinder för en snabb utbyggnad 
är topografin i Vegaområdet. Det är bergigt med lermark, vilket gör att det kan finnas 
vissa utbyggnadsproblem. Men kommunen har avsatt resurser och de långsiktiga in-
vesteringsplanerna har med poster för skolor och förskolor. Vegastaden och Campus 
Haninge är en stor investering för kommunen, inte bara för markägarna. Vad gäller 
tidsperspektiv är båda beräknade att kunna byggas ut på tio år med start 2010. Men 
även om detta är kommunens önskemål beror mycket givetvis av marknaden. Det är 
också viktigt att få med villaägarna, som nu är nöjda med framlagda planer. I Vegas-
taden kommer mycket att byggas samtidigt, medan det i de centrala delarna byggs i 
mindre etapper. Det finns risker med att bygga i alltför stora etapper, men i Vegasta-
den är det nödvändigt, t.ex. gällande infrastrukturen. Vissa saker måste slås fast för 
att kunna visa SL och Banverket att man menar allvar med bostadsutbyggnadspla-
nerna, även om mycket kommer att ändras i kommande detaljplaner.

Ytterligare ett projekt är förändringen av den centrala bussterminalen. Detta ses 
som det svåraste projektet i hela centrumutvecklingen och är något man arbetat med 
de senaste 20 åren. Bussterminalen är överdimensionerad och en ombyggnad är nöd-
vändig. Vidare behöver parkeringen i anslutning till terminalen byggas om. Kommu-
nen har skissat på olika lösningar tillsammans med SL och berörda fastighetsägare, 
där problemet är var terminalen ska ligga. En placering vid järnvägsstationen har dis-
kuterats, medan det mest aktuella i dagsläget är att bygga en ny bussterminal under 
mark. Som terminalen är placerad nu har den ett alltför attraktivt läge och bostäder 
på denna plats anses mer gynnsamt. I så fall skulle den redan påbörjade strukturen 
på andra sidan vägen kunna fortsätta hit och en mer sammanhållen kvartersstruktur 
växa fram. Ännu en infrastrukturomläggning som man vill genomföra är en omvand-
ling av gamla Nynäsvägen till stadsgata. Den löper parallellt med motorvägen genom 
hela Handen och Haninge centrum och här vill kommunen gärna se en mindre gata 
kantad med cykelvägar.

Det finns efterfrågan på både bostads- och hyresrätter i Haninge, men det är få 
hyresrättsproducenter som är villiga att bygga. Haninge Bostäder, Stena och Ake-
lius utgör undantag. De har redan stora bostadsbestånd i Haninge och en befintlig 
förvaltningsorganisation uppbyggd. På så sätt blir det endast en marginell kostnad 
att bygga fler hyresrätter.177

Vem flyttar in?
Kommunen bygger för alla, men det finns en särskild efterfrågan på 55+-bostäder. Att 
kunna göra bostadskarriär inom kommunen är viktigt. Man ska kunna sälja sin villa 
för att flytta till en närbelägen lägenhet, något som kommer att underlättas i och med 
byggandet av Vegastaden och lägenheterna i centrum. Inflyttningen till kommunen 
är stor, nettoöverskottet ligger på ca 1 000 invånare/år och invånarantalet i hela kom-
munen ligger nu på ca 74 000. För närvarande är bostäderna prioriterade, medan det 
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på 1980-talet var arbetsplatser som gällde. Då ville man bryta sovstadstrenden, något 
som inte längre är lika nödvändigt. Trots detta satsar kommunen på etableringen av 
ett nytt arbetsplatsområde, Albyberg. Hit vill man locka kvalificerade arbetsplatser 
med förhoppning att attrahera högavlönade arbetstagare. För att dessa ska vilja 
bosätta sig i kommunen och bidra till en ökad skattekraft, måste det finnas attraktiva 
bostäder att erbjuda.178 

Profilering
Haninges identitet grundar sig mycket på närheten till naturen och den stora gröna 
kilen Hanveden som ligger väster om järnvägen. Delar av denna är på väg att bli 
naturreservat. Även närheten till havet pekas ut som en stor kvalitet. Men ännu finns 
det inte någon gemensam profil för Handen och Vega, d.v.s. den regionala stads-
kärnan Haninge centrum. Ansatsen fanns med Campus Haninge och satsningen 
på högskolan, men den är inte aktuell längre. Nu måste något nytt skapas och en 
ordentlig strategi är önskvärd. Samarbete sker mellan kommun och byggherrar och 
ett tema som man gärna ser är hållbarhet. Kommunen är en uttalad ekokommun 
och en hållbar kommun. Men att använda dessa begrepp är inte helt lätt. För att vara 
användbara måste man definiera dem, något som pågår i Vegaprojektet. Här disku-
teras energiförbrukning och hur den nya stadsdelen kan profileras med byggandet av 
passivhus. Att ta in hållbarhet när nya stadsdelar byggs är ett måste, framför allt med 
tanke på klimatfrågan. 

Det historiska arvet syns inte mycket i dagens Handen och Vega. Visserligen har 
en runsten återbördats till sin ursprungliga plats utanför det nuvarande kulturhuset, 
men Handen är annars en av de yngsta kommundelarna i Haninge kommun. Profilen 
som vägskäl och transportstopp finns, men dessa transportvägar utgör också barriä-
rer, framför allt i öst-västlig riktning och för kopplingen mellan Handen och Brand-
bergen. För närvarande är kommunen fullt upptagen med att skapa samband mellan 
Handen och Vega, men i framtiden kan kopplingen till Brandbergen utvecklas. Om 
planer på en flytt av en närbelägen bussdepå blir verklighet kan ny bostadsbebyggelse 
växa fram och knyta samman Brandbergen och Handen. Själva avgränsningen av 
kärnan är således något flytande. Kopplingen till Norrby är nästa steg. Kommunen 
vill inte se det statiskt och arbete pågår på många fronter. Ambitionen är att få en 
sammanhängande stadsbygd förhoppningsvis runt 2020, men denna kan bestå av 
bebyggelse lika gärna som parker och mötesplatser i form av en skola, en affär eller 
en idrottsplats. 

Till skillnad från många av de andra kärnorna har Haninge centrum ingen profil 
som externhandelsområde. Det finns ett sådant område strax norr om kärnan i 
Länna. Även inne i kärnan finns det ett område där Coop Forum och Ica Maxi m.fl. 
är etablerade, men området är avgränsat och kan inte växa mycket mer. Dessa båda 
butiker bygger ut och kommunen ser dem delvis som konkurrenter till kommun-
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delscentrumen. Det är viktigt att närservicen behålls, det ger en levande stadskärna. 
Strukturen ska behållas och utvecklas tätt, då lämpar det sig inte med stora parke-
ringsytor och handelsetableringar i centrala lägen. Möjligtvis kan detta fungera i 
motorvägens absoluta närhet runt Norrby gärde och det finns en efterfrågan på mer 
etablering av externhandel. Men Norrby och motorvägsinfarten är en av Haninge 
centrums tydliga entréer och ett strategiskt skyltläge, vilket gör att man bör tänka 
extra noga på hur området uppfattas. 

Namnet på kärnan, Haninge centrum, är etablerat, men mer som benämning 
på centralortens köpcentrum än något annat. Handen, Handen centrum eller bara 
Haninge är andra namn som figurerar. Den regionala kärnan är på sätt och vis en 
konstruktion, men kommunen vill så småningom gärna styra namnfrågan och skapa 
ett enhetligt namn för detta område. Den regionala stadskärnan som koncept och en 
sammanhållen stadsbygd mellan Handen och Vega är förankrat hos kommuntjäns-
temän involverade i den fysiska planeringen samt på kommunledningsnivå, men det 
är ännu inget som har trängt ut till gemene man. Kommundelarna är fortfarande de 
man pratar om och relaterar till. Förhoppningsvis kan en tydligare känsla av stads-
kärna skapas ändå och målet att göra Haninge centrum till en attraktiv knutpunkt 
både för boende och arbetande uppnås.179
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Karta 7. Södertälje.

Kärnans karaktär

Korta fakta
Berörd kommun: Södertälje.
Södertälje ligger sydväst om Stockholmsregionens centrala delar, söder om både 
Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg, och har pekats ut som en delregional 
stadskärna i RUFS 2001. Kärnans markarea är 7,2 km2 och antal boende i området är 
11 300. Antal sysselsatta i den regionala stadskärnan är 18 900.180  

�80	 RTK, RUFS 2001,	s.	46.
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Bakgrund
Södertälje är en stad med lång historia. Den tar sin början redan år 829 med det 
forntida Telge och får stor betydelse under medeltiden som ”Låset till Mälaren” för 
transporter. Mellan 1500-talet och 1700-talet växer staden p.g.a. handel, men härjas 
också av krig och pest. År 1819 invigs Södertälje kanal liksom järnvägen mellan 
Stockholm och Södertälje. År 1891 grundas Vagnsfabriksaktiebolaget, Vabis, senare 
Scania-Vabis. På 1920-talet utökas järnvägen och kanalen breddas. Mellan 1945 och 
1970 utvecklas Södertälje från en mindre landsort till en välmående industristad. En 
stor arbetskraftsinvandring ökar befolkningen. På 1960-talet saneras och rivs stora 
delar av centrala Södertälje. Runt 1970 byggs flera större infrastrukturprojekt och in-
vandringen av kristna assyrier/syrianer börjar. Då slås också Södertälje samman med 
många kringliggande kommuner och bildar en storkommun. På 1990-talet byggs nya 
infrastrukturprojekt och Södertälje blir högskolestad när KTH och Södertörns hög-
skola öppnar ett campus här. År 2003 passerar invånarantalet i kommunen 80 000.181

Arbetsmarknaden domineras av en mycket hög andel sysselsatta inom branschen 
Övrig industri, dit läkemedelsindustrin räknas.182 Handel och individinriktade tjäns-
ter är underrepresenterade.183 De två stora arbetsgivarna Scania och AstraZeneca har 
7 500 respektive 8 000 personer anställda.184 Dessa arbetsplatser är en stor tillgång 
för Södertälje, men fler bostäder i jämförelse med arbetsplatser behövs. Genomsnitts-
inkomsten för arbetande i kärnan ligger lågt jämfört med de övriga sex kärnorna, 
liksom för boende i kärnan med omland.185 Även om inpendlingen till kommunen är 
hög, är det många som bor i Södertälje som också arbetar här. Företagsamheten är 
stor och näst efter Stockholms stad och Solna kommun är Södertälje den kommun 
som har flest medelstora företag. Många av dessa är underleverantörer till AstraZe-
neca och Scania.186

Kärnan med omland har en befolkning som till antalet är mindre än de övriga 
kärnornas. Andel förvärvsarbetande som kan ta sig till kärnan inom 30 minuter med 
kollektivtrafik i nuläget (år 2000) är 3 procent, och med bil 13 procent. I scenario Hög 
i RUFS 2001 (år 2015) antas dessa andelar vara 7 procent med kollektivtrafik och 15 
procent med bil. Tillgången på kultur och nöjen i Södertälje är mycket god, liksom 
tillgången på rekreation och natur. Befolkningens sammansättning är ganska lik 
länets med undantag för att andelen med postgymnasial utbildning är lägre. Bostads-
rättspriserna ligger på en genomsnittsnivå i förhållande till övriga kärnor.187

�8�	 Södertälje	kommun,	www.sodertalje.se,	hämtat	2008-02-28.
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Start för kärnan
Eftersom Södertälje är en historisk stad lider den inte av brist på stadsmässighet som 
många av de övriga regionala stadskärnorna i länet gör. Här finns ett varierat utbud 
av handel och service, samt arbetsplatser och bostäder. Södertälje har också en hög-
skola och är på så sätt redan en komplett stadskärna. 

I samrådförslaget inför RUFS 2001 saknades Södertälje bland de utpekade regio-
nala stadskärnorna. I remissvaret uttryckte Södertälje kommun stor förvåning över 
att staden inte blivit utpekad som regional eller delregional kärna. Kommunen me-
nade att ”det vore samhällsekonomiskt slöseri att inte utnyttja den befintliga struktur 
som redan finns i Södertälje när satsningar ska göras för att få en mer flerkärnig 
region.”188 I den senare utställda och antagna utvecklingsplanen hade detta ändrats. I 
remissvaret på RTK:s rapport ”Flera kärnor” år 2004 uttalade sig Södertälje gemen-
samt med resten av Södertörnskommunerna. De ställde sig bakom den angivna kärn-
strukturen, nu med Södertälje inräknad, men menade att skillnaden mellan regionala 
och delregionala stadskärnor inte kändes meningsfull. Satsningar på forskning och 
utbildning borde styras till bl.a. Södertälje, men profilering av respektive kärna var 
en uppgift för aktörerna i kärnan och närmast berörda kommuner. Som tillägg till 
detta menade Södertälje att behovet av samverkan över länsgränsen var viktigt.189 

Trots detta upplever inte de anställda på Stadsbyggnadskontoret idag att RUFS 
2001 och utpekandet som kärna har haft någon större påverkan på det praktiska 
arbetet. Däremot finns det andra kontor som arbetar med t.ex. naturfrågor och miljö 
där RUFS fungerar som ett mer levande och styrande dokument.190 Begreppet del-
regional kärna är sekundärt och inget som genomsyrar strategier när man utvecklar 
olika delområden. Södertälje utvecklas för stadens egen skull. Men att Södertälje är 
central som kärna och knutpunkt, om man tittar på diskussionerna runt omkring i 
Sörmland, går inte att komma ifrån och 2004 tog kommunen fram ett utvecklings-
program för stadskärnan. Programmet innehåller en vision och idéer för utveckling 
av den fysiska strukturen med bl.a. gatusträckning och bostadsbyggande, men upp-
märksammar även stadens roll i regionen. 

Dagligen pendlar runt 17 000 personer från Sörmland och övriga Mälardalen till 
Södertälje för att arbeta. Fler pendlar in än ut. Detta har fungerat som en katalysator 
för bostadsbyggandet och stadsutvecklingen. Man vill få de som pendlar in att istället 
bosätta sig i staden.191 
 

�88	 RTK,	Program	&	Förslag	2:200�,	”Samrådsredogörelse RUFS 2001”,	s.	23f.
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Översiktsplan 2004
Södertälje kommuns översiktsplan togs fram 2004 i en tid då konjunkturläget var 
betydligt sämre än dagens och nästan ingenting byggdes. Stödet för detaljplaneringen 
var svagt. En del specifika byggprojekt pekas ut i översiktsplan 2004, även om det 
mest är en lägesbeskrivning och redovisar projekt som redan satts igång. Inrikt-
ningen för Södertäljes utveckling är dock klar. En levande stadskärna med samhälls-
service, affärer, restauranger, kultur, nöjen och arbetsplatser är en förutsättning 
för att kunna utvecklas som en regional kärna.192 Vidare säger översiktsplanen att ”i 
intressekonflikt med mark för attraktiva bostäder prioriteras bostäder framför annan 
exploatering.” Totalt föreslår översiktsplanen ett tillskott på mellan 5 500 och ca 
8 000 bostäder fram till 2015.193 Andra mål, kopplade till utvecklingen av Södertälje 
som en regional stadskärna är att:194

• Tydliggöra och avgränsa kärnan som utvecklingsområde rent fysiskt.
• Knyta ihop stadskärnan med Södertälje Syd.
• Förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik från omlandet inklusive Mälardalen.
• Komplettera kärnan med bostäder och arbetsplatser.
• Utveckla stadskärnan med handel, nöjen, kultur, mötesplatser m.m.
• Skapa miljöer och stimulera företagsutveckling i samverkan mellan företag, myn-

digheter och högskolan.
• Stärka det regionala utbudet av högre utbildning, vård, kultur m.m.

Bostadsförsörjning
I Södertälje kommun finns det ungefär 65 procent flerbostadshus och 35 procent 
småhus. Totalt finns det drygt 39 000 bostäder. Över hälften av bostäderna är hyres-
rätter och mer än en tredjedel av flerbostadshusen, d.v.s. 14 000 bostäder, byggdes 
under miljonprogrammet.195 Telgebostäder är Södertälje kommuns bostadsbolag och 
har 12 000 bostäder i sitt bostadsbestånd, främst hyresrätter.

Kommunen är en stor in- och utflyttningskommun där en hög andel flyttar till när-
liggande Sörmlandskommuner men också till Stockholm. Många av dessa är barn-
familjer. De som flyttar in kommer från närliggande kommuner i Stockholms län, 
och många är ungdomar. I ”Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun”, 
antagen 30 juni 2005 av kommunfullmäktige, lyfts det fram att ett av de viktigaste 
syftena med boendestrategin är att bryta detta mönster. Detta ska ske genom att 
skapa förutsättningar för de grupper som idag flyttar ut att stanna samt att öka in-
flyttningen av grupper som idag är underrepresenterade i flyttströmmen in till kom-
munen. Ett av verktygen för att åstadkomma detta är att öka boendeattraktiviteten 
för dessa grupper. Det kan också förstärka mångfalden bland kommuninvånarna.196 

�92	 Översiktsplan	2004	för	Södertälje	kommun,	s.	�2.
�93	 Översiktsplan	2004	för	Södertälje	kommun,	s.	8	och	�6f.
�94	 Översiktsplan	2004	för	Södertälje	kommun,	s.	�2.
�9�	 Södertälje	kommun,	”Strategi för boende och byggande i Södertälje kom-

mun. Antagen 30 juni 2005”,	s.	3.
�96	 Södertälje	kommun,	”Strategi för boende och byggande i Södertälje 

 kommun. Antagen 30 juni 2005”,	s.	2f.
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Bostadsbyggandet påverkas av kommunens attraktivitet och högprioriterade åtgär-
der för att uppnå detta är att satsa på marknadsföring, centrumutveckling, trygga 
fysiska utemiljöer och förbättrade kommunikationer.197

Som läget har sett ut med ett lågt tillskott på bostäder i slutet på 1990-talet och 
början på 2000-talet, finns det idag ett stort behov av bostadsbyggande i Södertälje. 
Utvecklingen har varit kraftig både i kommundelarna och i tätorten Södertälje. Från 
att ha haft en ganska negativ syn på framtiden med bostadspriser som låg lägst i 
länet, ser det nu helt annorlunda ut. Förhoppningarna på inflyttning och byggande 
är höga. Det finns knappt några lediga lägenheter att få tag på, inte heller hyresrät-
ter. Att Scania har flyttat mer av sin produktion till Södertälje och fått medföljande 
anställda har också bidragit till det ökade trycket. Scania har förmedlingsverksamhet 
i flera bostadsområden och var tidigare själva fastighetsägare.198

Ännu är dock inte produktionen helt igång, vilket till stor del beror på bristande 
planeringsresurser. Stadsbyggnadskontoret var helt enkelt inte rustat för dagens 
konjunkturuppgång och är underbemannat. Detta i kombination med en genera-
tionsväxling och brist på erfarna planerare gör att aktiviteten är lägre än önskat. Men 
en uppbyggnad är på gång och det satsas på att öka resurserna. 

Målet är att stärka Södertälje, och staden växer kraftigt befolkningsmässigt, 
 mycket beroende på en stor inflyttning från Irak och Mellanöstern. För att kunna ta 
emot alla som kommer måste kommunen kunna erbjuda bostäder. Bostadsförsörj-
ningen är ett av de högst politiskt prioriterade områdena i dagsläget, liksom stads-
kärnans upprustning och utveckling. Näringslivsutveckling anses också viktigt. Den 
politiska enigheten kring utvecklingen är stor och målen är starkt prioriterade. Alla 
inser att det är en överlevnadsstrategi för Södertälje. 

I ett av underlagen till utvecklingsprogrammet för Södertälje stadskärna lyfter 
man fram att en levande stadsmiljö värderas högt och att nya bostadsprojekt ”kan 
vara ett av instrumenten för att bygga bort obestämda platser och skapa en mer 
väldefinierad och säkrare stadsmiljö. Med nya bostadsprojekt har man möjlighet 
att bygga igen skräpiga outnyttjade tomter. Därmed kan man skapa en renare och 
säkrare gatumiljö. Man får ett sammanhållet gaturum med fasader och nya entréer. 
Fler boende i stadskärnan är ett sätt att återta staden – att befolka den och ge den 
möjligheter för nya verksamheter.”199 

Pågående projekt
Eftersom planeringen i Södertälje inte har haft resurser och planberedskapen har 
varit dålig, kommer det att ta tid att komma upp i produktion av bostäder. Mellan 
åren 2004 och 2005 fördubblades nästan antalet bygglov och ökningen av byggandet 

�97	 Södertälje	kommun,	”Strategi för boende och byggande i Södertälje 
 kommun. Antagen 30 juni 2005”,	s.	��.

�98	 Intervju,	Cecilia	Mårtensson,	näringslivs-	och	infrastrukturstrateg,	Linda	
Axelsson,	samhällsplanerare,	Stefan	Modig,	planchef,	Södertälje	kommun.	
2008-02-27.

�99	 White	arkitekter	AB	och	Södertälje	kommun,	”Stadsanalys Södertälje. Juni 
2004”,	s.	�2.
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från lågkonjunkturåren från mitten av 1990-talet till 2003–2004 är markant.200 Trots 
detta har bostadsproduktionen ännu inte svarat upp mot tankarna i RUFS 2001. Men 
det finns ett antal projekt på gång. 

Ett av de stora projekten är utvecklingsprojektet i södra stadskärnan. Det började 
som ett utvecklingsprojekt kring Maren, den del av kärnan som ligger utmed kanalen, 
men har nu vuxit till att omfatta en stor del av stadskärnan. Kommunen har gjort en 
stor kraftsamling kring etablering av bostäder och utveckling av centrumfunktioner 
med handel, service och kultur. I det politiska inriktningsbeslutet omnämns 300 
bostäder, men i det praktiska arbetet uppskattar man en högre potential på längre 
sikt. Totalt i stadskärnan är 1 000 nya bostäder ett mål för mandatperioden. Förutom 
större sammanhållna områden, arbetar man också med mindre infill-projekt, totalt 
ca 50–100 bostäder. Vidare finns det planer på att utveckla ett område i hamnen där 
det idag ligger småskalig industri. Först måste man dock hitta alternativ lokalisering 
för denna industri, samt se över saneringsbehov av marken. De nybyggda bostäderna 
i kärnan består av flerbostadshus och det som byggts hittills har varit bostadsrätter. 
Ett politiskt önskemål är att bygga fler hyresrätter, vilket troligen kommer att ske 
framöver. Samtidigt har bostadsrättsbyggandet varit ett sätt att möta det behov som 
finns. Södertälje domineras av hyresrätter och behöver bostadsrätter att komplettera 
med. Även småhus efterfrågas och det har byggts en del sådana i utkanten av Söder-
tälje. Likaså har fritidshus permanenterats.

Hovsjö är ett hyresrättsområde i närheten av kärnan där den kommunala förvalt-
ningen nyligen tagits över av ett eget bolag, Telge Hovsjö. Uppdraget är att förvalta, 
komplettera och förnya. Möjligheter finns till kompletteringar av småhus ner mot 
sjön och det finns tankar om att länka samman Hovsjö med den övriga staden, fram-
för allt genom nybyggnation på impedimentområden.

Ett bostadsområde som har byggts sedan RUFS 2001 är Tältet på östra sidan 
kanalen. Bostäderna består av flerbostadshus och radhus och uppgår till ca 200 
lägenheter. Projektet var stort för sin tid och bostäderna var till en början svårsålda, 
något som inte är ett problem för nybyggda bostäder idag. 

Den övergripande strategin för staden är att förtäta. Södertälje är uppbyggd av 
enklaver med byggnader, och kontakten emellan dem har varit dålig. Tanken är att 
förbättra kontakten mellan de olika delarna genom bebyggelse och andra åtgär-
der, främst kollektivtrafiksystemen. Kopplingen mellan Södertäljes innerstad och 
 Södertälje Syd är prioriterat, men även system för att binda ihop hela Södertälje an-
ses viktigt. Bilinnehavet i många av Södertäljes bostadsområden är lågt. Kommunen 
förtätar på klassiskt sätt och bygger främst på gammal industrimark i de norra och 
södra delarna av kärnan.201

200	 Södertälje	kommun,	www.sodertalje.se,	hämtat	2008-0�-24.
20�	 Intervju,	Cecilia	Mårtensson,	näringslivs-	och	infrastrukturstrateg,	Linda	

Axelsson,	samhällsplanerare,	Stefan	Modig,	planchef,	Södertälje	kommun.	
2008-02-27.



  Regionala stadskärnor  91

Vem flyttar in?
Kommunen bygger bostäder för att kunna ge sina invånare någonstans att bo, men 
man ser gärna att fler flyttar hit. Många som pendlar till Södertälje har en anknytning 
till staden, men är av olika skäl inte bosatta här. Detta vill man ändra på. Idag går 
stora flyttströmmar från tätorten till kommundelarna, t.ex. Järna. Centralt, attraktivt 
boende är efterfrågat och något kommunen försöker tillmötesgå genom de nya pro-
jekten. Av de nybyggda lägenheterna har mellan 80 och 90 procent sålts till personer 
redan bosatta i Södertälje. De många nyanlända invandrarna är också en grupp man 
bygger för, liksom studenter. Kommunen ser gärna att flyttkedjor startas så att de 
som har råd kan flytta och på så sätt friställa andra bostäder.202

I kommunens ”Strategi för boende och byggande” pekas fyra målgrupper ut för 
nyproduktion av bostäder. Dessa är: Barnfamiljer som önskar småhus, 55+ som 
önskar attraktiva bostadsrätter eller hyresrätter, enpersonshushåll, studerande och 
unga hushåll som önskar ”billigare bostäder” samt hushåll med stor betalningsvilja 
som önskar särskilt attraktiva bostäder.203

Infrastruktur
Historiskt sett har Södertälje förbigåtts gällande infrastrukturkopplingar med järn-
väg. Varken på 1920-talet eller på 1980-talet när nya spårsträckningar var under 
diskussion gynnades Södertälje. Dagens station Södertälje Syd tillkom i och med 
byggandet av Grödingebanan 1995.204 Men stationen med bl.a. fjärrtågsstation, ligger 
trots sin fysiska närhet fjärran från stadskärnan. För att denna ska bli en tillgång för 
hela staden behöver länken mellan Södertälje Syd och centrala Södertälje stärkas, 
något man studerar i arbetet med södra stadskärnan. Detta gäller även kopplingen till 
övriga kommunikationsnät inom staden. 

Andra infrastruktursatsningar som kommunen väntar på är breddningen av 
E4/E20 till sex körfält samt ett järnvägsdubbelspår från Södertälje hamn till Söder-
tälje centrum. Det kan lösa problem med förseningar av pendeltåg till Märsta och 
underlätta för SL att börja köra 10-minuterstrafik. Vidare skapar det möjligheter för 
hamnen att lättare transportera gods till järnvägens stambanor. Svealandsbanan ska 
byggas ut till dubbelspår, och när detta sker blir kopplingen mellan centrala stads-
kärnan och Södertälje Syd ännu viktigare. Här samlas Svealandsbanan, Södra stam-
banan och Västra stambanan och med en planerad Ostlänk kommer mycket nationell 
tågtrafik att passera här. För Södertäljes del är det en strategisk faktor att utnyttja.

Dessa projekt är viktiga för att inpendlingen till staden ska fungera smidigare, idag 
är det i stort sett fullt i trafiknäten. Idag sker mycket av inpendlingen från Sörmland 
med bil, men stärks järnvägen kan inpendlarna lättare ta sig in till staden och arbets-

202	 Intervju,	Cecilia	Mårtensson,	näringslivs-	och	infrastrukturstrateg,	Linda	
Axelsson,	samhällsplanerare,	Stefan	Modig,	planchef,	Södertälje	kommun.	
2008-02-27.

203	 Södertälje	kommun,	”Strategi för boende och byggande i Södertälje 
 kommun. Antagen 30 juni 2005”,	s.	7.

204	 RTK,	Wikström,	Per-Olof	(red),	Spår i Mälardalen,	s.	380f.
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platserna samt åka mer miljövänligt. Kan man inte hantera trafiksituationen kan 
problem uppkomma i framtiden. 

T.ex. har både Scania och AstraZeneca allt svårare att erbjuda sina anställda 
parkeringsplatser. Kan detta avhjälpas med kollektivtrafikpendling skulle värdefull 
mark kunna användas betydligt effektivare. En allmänt förbättrad trafiksituation 
skulle också kunna höja inflyttningsviljan till staden, något kommunen gärna ser.205 

Ett sätt att avhjälpa infrastrukturproblemen är två utvecklingsprojekt som drivs 
inom ramen för arbetet med södra stadskärnan. Detta gäller förstudieplanering för 
spårtaxi, en typ av separerade vagnar på räls ovan mark, samt Bus Rapid Transport 
där Scania är drivande. Detta är en typ av stombussar med prioriterade körfält och 
särskilda stationer. De ska köra på miljöanpassat bränsle och ha ett mer speciellt 
utseende. 

Profilering
Södertälje har aktivt arbetat med självbilden de senaste åren och framtidssynen hos 
barn och unga är positiv, liksom inom den kommunala organisationen. Den interna-
tionella prägel Södertälje har ses som en tillgång, bl.a. har stadens teater planer på 
att anamma en internationell profil och det finns en internationell tv-station för den 
assyriska folkgruppen.

Kommunen har höga besökssiffror och kan konkurrera med utflyktsmål i stora 
städer. Vad som lockar i Södertälje är främst Tom Tits Experiment, ett pedagogiskt 
vetenskapscenter för barn och vuxna, och äventyrsbadet Sydpoolen. Staden har även 
sin egen upplevelsedirektör, allt för att stärka Södertälje som attraktiv besöksort.

De två största arbetsplatserna, Scania och AstraZeneca har också gjort avtryck i 
kärnan. De har på olika sätt genom tiderna bidragit till stadens utveckling. Scanias 
markinnehav är stort och dominerar de södra delarna av stadskärnan. Under 1900-
talet har Scania spelat en stor roll genom bostadsbehovet för sina anställda, något 
som har satt en prägel på den struktur staden har idag. De arbetare som invand-
rade till staden kom ofta ensamma utan familjer, vilket har lett till att en stor del av 
bostadsbeståndet i många områden består av mindre hyresrätter. Utöver bostadsfrå-
gan tar sig Scanias lokala förankring och samarbetsvilja uttryck genom deltagande 
i lokala utvecklingsprojekt, med bl.a. förslag för att förbättra kollektivtrafiken. Ast-
raZenecas verksamhetsområde ligger endast några minuter från stadskärnan, vilket 
även gör deras närvaro påtaglig. Deras lokala engagemang har varit starkt, något som 
dock minskat sedan huvudkontoret flyttade till London. 

Vad gäller utformning av nybyggnation i stadskärnan föregås den nästan alltid av 
någon form av tävling eller parallella uppdrag. Det som byggs ska hålla en hög arki-
tektonisk kvalitet. Kommunen arbetar också med den befintliga miljön, vilket märks i 
framtagandet av ett kulturmiljöprogram för hela kommunen. Stadsbilden är mång-
facetterad och man vill ta tillvara alla historiska kvaliteter. Men att återskapa den ur-

20�	 Intervju,	Cecilia	Mårtensson,	näringslivs-	och	infrastrukturstrateg,	Linda	
Axelsson,	samhällsplanerare,	Stefan	Modig,	planchef,	Södertälje	kommun.	
2008-02-27.
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sprungliga kvartersstrukturen är svårt och den nuvarande bebyggelsen har sitt värde 
även om det finns baksidor, både bildligt och bokstavligt. En del är svåranvändbart, 
något man arbetar för att hitta lösningar på. Ändå är gatulivet i Södertälje levande, 
även på udda tider. Detta skapar en stadsmässighet som kommunen vill värna om. 

Läget vid vattnet är en värdefull tillgång som profilerar staden. Men att utveckla 
stadskärnan på båda sidor om kanalen är en utmaning. Kanalen är en historisk 
attraktion för folk att samlas vid, men den är också en transportväg med hamnen som 
riksintresse. Kanalen blir på samma gång ett störningsmoment och en kvalitet. Det 
görs även satsningar på stadens grönområden, en förändring sedan några år tillbaka 
då parkförvaltningen i princip var icke-existerande. En upprustning har skett med 
enkla medel som att sätta upp ljusslingor i centrum till jul och att underhålla stadens 
rabatter. Trygghetsaspekten i detta är viktigt – det ska vara rent och snyggt i staden. 
Detta gäller både stadskärnan och stadsdelarna.206

206	 Intervju,	Cecilia	Mårtensson,	näringslivs-	och	infrastruktursstrateg,	Linda	
Axelsson,	samhällsplanerare,	Stefan	Modig,	planchef,	Södertälje	kommun.	
2008-02-27.
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Genomförandet av kärnorna

För att belysa utvecklingen i de regionala och delregionala stadskärnorna ställdes 
inledningsvis fyra frågor. De löd:
•	 Hur ser genomförandet av de regionala och delregionala stadskärnorna ut? 
•	 Vilka strategier har respektive kommun för att klara bostadsförsörjningen?  

Byggs det i kärnorna?
•	 Vilka är orsakerna till att kommunerna bygger/inte bygger? Finns det särskilda 

intressekonflikter som förhindrar genomförandet av kärnorna och bostadsbygg-
andet och hur hanteras dessa?

•	 Vilken typ av stadsbygd växer fram i kärnorna? 

Vad gäller den första frågan om genomförandet av stadskärnorna kan konstateras att 
kommunerna kommit olika långt. Alla kommuner har anammat idén om regionala 
stadskärnor som avlastning för den Centrala regionkärnan och kommunerna är in-
tresserade av att utveckla sina kärnor, även om det ibland finns skilda uppfattningar 
om kärnans avgränsning. Ofta sammanfaller kommunernas egna utvecklingsintres-
sen med tanken på hur en stadskärna bör utvecklas. Men hur detta ska göras mer 
konkret skiljer sig åt. Av olika skäl – för att få igång bostadsbyggandet, förbättra den 
offentliga miljön, förbättra infrastrukturen, locka företag, eller öka handelns omsätt-
ning – har en organisation byggts upp. Formerna för detta varierar. Vissa har använt 
sig av mer lösligt sammansatta nätverk som Södertörnskommunerna eller Stockholm 
Nordost, medan andra som Kista-Sollentuna-Häggvik, Kungens kurva-Skärholmen 
och Flemingsberg har eller håller på att bilda särskilda bolag för utvecklingen av 
kärnorna. 

Organisation
Kommunerna har varit olika aktiva vad gäller att involvera andra aktörer som företag 
och organisationer, men också vilken profil på samarbetet man har valt. Inom organi-
sationerna som specifikt satsar på kärnans genomförande finns det några olika typer. 
Nedan har dessa sammanställts i en schematisk bild som visar deltagande parter, 
visionsdokument samt mål och arbetssätt.
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Tabell 1. Kärnor med särskild genomförandeorganisation

Kärna Organisation för 
kärnans genom-
förande

Parter Visions- 
dokument

Mål och arbets-
sätt

Kista-Sollentuna-
Häggvik

Kista Science City 
AB (Visionsarbete 
sedan 2000).

Representanter 
från Stockholms 
stad företag. Även 
samverkan med 
högskola och 
forskning. 

Vision 2030. Utveckla Kista till 
det mest attraktiva 
området för eta-
blering av ICT-fö-
retag1. Gemensam 
marknadsföring. 
Skapa och utveckla 
nätverk för invol-
verade parter. 

Kungens kurva-
Skärholmen

Mellankommu-
nalt samarbete. 
(Sedan början av 
2000-talet).

Kungens kurva 
marknadsbo-
lag AB. (Under 
bildande).

Stockholms stad, 
Huddinge kom-
mun. Samverkan 
med lokala 
aktörer.

Kommunerna, 
fastighetsägare, 
lokala företagare. 

Vision 2015 
för Kungens 
kurva-Skärhol-
men.

Kungens 
kurva. Skandi-
naviens största 
familjeshop-
ping.

Attraktiv plats 
med varierat 
utbud av handel, 
arbetsplatser, 
nöje och service. 
Alternativ till city. 
Samarbete kring 
sakfrågor som rör 
området, informa-
tionsmöten med 
andra berörda 
aktörer.

Bygga varumärket 
Kungens kurva. 
Gemensam profil.

Flemingsberg Organisation för 
den regionala 
kärnan Flemings-
berg. (Samarbete 
sedan 2005).

Stockholms 
läns landsting, 
Huddinge kom-
mun, Botkyrka 
kommun. Övriga 
medverkande:  
Karolinska insti-
tutet, KTH, Söder-
törns högskola 
och Karolinska 
universitets- 
sjukhuset.

Utvecklings-
program för 
Flemingsberg.

Utveckla Flemings-
berg som varu-
märke, göra det 
till ett attraktivt 
tillväxtområde, le-
vande stadsdel för 
alla verksamma. 
Utvecklas som en 
regional kärna på 
Södertörn. 

De kommuner som inte har en särskild organisation för kärnan arbetar med utveck-
lingen inom den egna kommunala organisationen. Många av de satsningar kom-
munerna vill göra sammanfaller med intressena för kärnans tillväxt och profilering, 
vilket avser satsningar på infrastruktur och bebyggelse med utveckling, upprustning 
och nybyggande, samt social utveckling och ekonomisk tillväxt. 

Utöver detta deltar de berörda kommunerna också i delregionala samarbeten där 
utvecklingen av de regionala stadskärnorna är en av de mest väsentliga samverkans-
frågorna. Kring kärnan Täby centrum-Arninge samverkar organisationen Stockholm 
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Nordost där kommunerna Täby, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och 
 Österåker ingår. Deras mål är att skapa en väl utvecklad infrastruktur, utveckla be-
fintliga och nya stadsmiljöer samt satsa på kunskaps- och tillväxtföretag. 

Kring kärnorna Kista-Sollentuna-Häggvik och Barkarby-Jakobsberg finns sam-
arbetet ”Fyra S plus J” där kommunerna Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla 
ingår. De vill skapa en positiv utveckling för dessa kommuner och de hjälps åt att ge 
synpunkter på varandras planer.
Kärnorna Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Söder-
tälje ges stor uppmärksamhet i Södertörnsamarbetet. Här samverkar Botkyrka,	
Nynäshamn, Salem, Haninge, Södertälje, Huddinge, Nykvarn och Tyresö kommuner. 
Samarbete sker både mellan politiker och mellan tjänstemän.

I de delregionala samarbetena finns oftast politiska styrgrupper och planerings-
grupper precis som för ”kärnorganisationerna”. Men här liksom för de inomkom-
munala satsningarna, är arbetet mer allmänt. Även om de utpekade stadskärnorna är 
viktiga, arbetar man också med andra frågor. Av t.ex. kommunerna i nordost är det 
endast Täby kommun som direkt berörs av en utpekad stadskärna, varför det finns 
risk att de blir lite ensamma i sitt arbete med just den regionala stadskärnan, även om 
de övriga kommunerna stödjer utvecklingen i ett nordostligt stråk. 

Vidare skiljer sig tankarna bakom arbetet. I organisationerna som har kärnan i 
fokus arbetar man målmedvetet med en tydlig strategi samt med delmål för hur man 
ska ta sig dit. Det är den geografiska avgränsningen för just Flemingsberg eller Kung-
ens kurva-Skärholmen som ligger i fokus. Det finns en tydlig vision om hur framtiden 
ska se ut och vad kärnan ska vara, t.ex. utvecklingen av Flemingsberg som dynamisk 
forskningsmiljö, eller marknadsföringen av Kungens kurva och Skärholmen som 
attraktiva handelsplatser med ett brett utbud. För den senare kärnan har samarbetet 
varit särskilt målmedvetet med avseende på de historiska meningsskiljaktigheterna.

I Kista är situationen speciell eftersom Stockholm eftersträvar en profilering av 
Kista som attraktivt kluster för IT och telekom, men inte i någon större utsträckning 
tar in vad som händer i Sollentuna eller Sundbyberg. Organisationen för kärnan 
avgränsar sig på så sätt till Stockholms del av kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik.

Att en kärna utvecklas kan inte alltid förklaras med att det finns en särskild orga-
nisation för kärnan. Det finns många variabler som samverkar, t.ex. den historiska 
utvecklingen och marknaden för lokalisering av arbetsplatser och handel. Att det 
finns en specifik organisation för kärnan kan lika gärna vara en nödvändighet för att 
få igång en positiv utveckling. På många håll ”klarar” sig kärnorna ändå, beroende på 
inomkommunala satsningar eller tidigare gynnsamma utgångslägen. En av anled-
ningarna till starten av särskilda organisationer är helt enkelt att kärnan ligger i två 
eller flera kommuner. Det kan även vara en följd av tidigare avsaknad av samarbete 
som man nu aktivt vill bryta. En över tiden stabil utveckling underlättas av samver-
kan och då kan en extern organisation vara till hjälp. Det politiska samarbetsklimatet 
och intresset är naturligtvis ytterst avgörande för om en gemensam organisation kan 
bildas och fungera effektivt.
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Bostadsbyggande
Vad gäller bostadsbyggandet i de regionala stadskärnorna, är alla kommuner inrik-
tade på en befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande till följd av en ökad efter-
frågan på bostäder. Det efterfrågas särskilt attraktiva bostäder i attraktiva lägen, både 
med närhet till natur och centralt i kärnorna. De centrala delarna har god tillgänglig-
het, samt bidrar till en ökad stadsmässighet. Där vill kommunerna uppnå kvarters-
struktur, smalare gator och ett rikt folkliv. Den funktionsuppdelade bebyggelsen 
från miljonprogrammets dagar som är ett frekvent inslag i många av stadskärnorna, 
hoppas man till viss del kunna förändra. Variation och blandning är ledord.

I Barkarby-Jakobsberg är förutsättningarna för byggande goda då Järfälla kom-
mun nästan helt äger det stora, centralt belägna Barkarbyfältet. Här är intresset både 
från invånare och från byggherrar stort. De första etapperna har satts igång och det 
ges utrymme för en blandad bebyggelse i form av villor, småhus och flerbostadshus. 
Upplåtelseformerna är också blandade. 

Liknande förhållanden råder i Haninge centrum där kommunen driver projek-
tet Vegastaden. Här är kommunen inte ensam markägare, men det finns ett stort 
intresse från invånare och byggherrar. Även här ska blandad bebyggelse ta form, med 
hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsen och dess skala.

I Flemingsberg finns också stora centrala ytor att bebygga, men intresset från 
byggherrar är för närvarande svagt med låga överlåtelsepriser på befintliga bostads-
rätter. Landstinget som är en stor markägare är inte heller intresserat av exploatering 
för bostäder. Däremot byggs det i de nära omgivningarna och där är priserna höga, 
något som förhoppningsvis snart avspeglar sig även inne i kärnan.

I Täby centrum-Arninge finns det ett potentiellt stort markområde att bebygga, 
Täby Galopp, men ännu har inget officiellt beslut tagits. Där handlar det om att hitta 
en alternativ lokalisering för galoppverksamheten. I Arninge finns det möjligheter att 
ta ny mark i anspråk, men industri- och handelsbebyggelsen måste anpassas till bo-
endemiljön. Liknade förhållanden råder i Kista-Sollentuna-Häggvik där Sollentuna 
kommun har identifierat centrala lägen där kommunen vill ha bostäder, men där det 
idag ligger lönsamma verksamheter som måste flytta. I Kungens kurva finns det mark 
att bebygga, men inget politiskt intresse för bostäder. 

I övriga kärnor och delar av kärnor, Södertälje, Skärholmen och Kista finns också 
önskemål om ny, central bostadsbebyggelse, men inga stora sammanhängande 
markytor. Här pågår istället infill-projekt som ett led i att skapa mer stadsmässighet 
och en sammanhållen och varierad stadsbygd. Detta sker även i kärnorna Haninge 
centrum, Täby centrum-Arninge och Barkarby-Jakobsberg.

Byggvolymer
Som redan nämnts ser alla kommuner ett behov av ett ökat bostadsbyggande och det 
finns en vilja att skapa förutsättningar för detta. Av skilda anledningar har kommu-
nerna kommit olika långt och nedan redovisas siffror för bostadsbyggandet. Det är 
grova uppskattningar som är baserade på politiska mål, tjänstemännens uppskatt-
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ningar, översiktsplaner eller detaljplaner. Uppdelningen är gjord efter vad man redan 
har byggt, vad man avser att bygga och där det finns klara detaljplaner och byggherrar 
samt vad som kan byggas. Tidsperspektivet gäller vad som byggts efter att kärnan 
pekades ut som regional eller delregional stadskärna i RUFS 2001. Siffrorna för vad 
som kan byggas är grova uppskattningar oavsett om det finns beslut eller intresserade 
exploatörer. Dessa har karaktären av vision snarare än plan. 

Tidsperspektiven för dessa uppskattningar skiljer sig också åt, men med ett 
genomförande i tiden ungefär mellan 2010 och 2030. Siffrorna är ofullständiga efter-
som det finns ytterligare områden som övervägs och troligtvis kommer att bebyggas, 
men där man ännu inte uppskattat volymerna. Inventeringar pågår. Detta gäller t.ex. 
Flemingsberg och området Veddesta/Ormbacka i Barkarby-Jakobsberg.

Tabell 2. Volymer bostadsbyggande, antal lägenheter.207

Kärna Har byggt, ska bygga Kan bygga

Täby centrum-Arninge 2 980 (Täby centrum) 6 500 (Täby Galopp, Arninge)

Kista-Sollentuna-Häggvik Ca 1 000 (Kista Gård, Kistahöj-
den, Kista torn).
450 (Södra Häggvik, Turebergs 
allé, centrum) 

3 500 (Kista). 
2 500 (Sollentuna) 

Barkarby-Jakobsberg 440 (Barkarbyfältet) 5 200 (Barkarbyfältet, Kvarn-
området och Västra centrum) 

Kungens kurva-Skärholmen 2 000 (Skärholmen).
180 (Segeltorp, Vårby) 

500 (Vårby gård)

Flemingsberg 600 (Centrum) Inga klara siffror ännu

Haninge centrum 950 (Centrum) 9 000 (Vegastaden, Norrby, 
”villakransen” i Vega) 

Södertälje 300 (Centrum) 1 000 (Centralt)

Summa: 8 900 Summa: 28 200

Under 1990-talet och början av 2000-talet var nyproduktion på bostäder svag, något 
som nu har förändrats. Genom bostadsbyggande länkas områdena inom kärnorna 
samman och trots att det inte bara är i centrala lägen volymer tillkommer, så visar 
ovanstående siffror att uppemot 10 000 lägenheter har byggts eller är under plane-
ring i de yttre kärnorna och att sammanlagt 35–40 000 lägenheter är möjliga på sikt. 
För fyra av de regionala stadskärnorna, Täby centrum-Arninge, Kista-Sollentuna-
Häggvik, Barkarby-Jakobsberg och Haninge centrum, handlar det om betydande 
bostadsvolymer. Det är inte bara bostadsbyggande som sker i kärnorna, andra 
byggprojekt avser kontorslokaler samt upprustningar och tillbyggnad av centruman-
läggningar och butiker. 

207	 Avser	huvudsakligen	byggande	inom	plankartans	(RUFS	200�)	kärn-
avgränsning.	
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Inflyttare
Av dessa volymer byggs mycket för den befolkning som redan bor i kommunerna. Det 
ska vara möjligt att göra en lokal bostadskarriär och att hitta önskade bostadsalterna-
tiv i närområdet, antingen mindre och billigare eller större och dyrare. Det byggs 
också för nya invånare med varierande behov. I många kärnor skiljer sig den boende 
befolkningen stort från den arbetande befolkningen. Framför allt Kista-delen av 
kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik visar stora skillnader mellan dag- och nattbefolk-
ningen med avseende på lön och utbildningsnivå. Det är alltså inte samma personer 
som bor och arbetar i kärnan. 

Om detta är något som kommunerna vill förändra är inte klart. Men att bygga för 
en särskild målgrupp kan vara svårt. Även när man eftersträvar detta kan marknaden 
i verkligheten visa sig vara annorlunda. I en region som Stockholm där arbetsmark-
naden är så stor och diversifierad med hög omflyttning, är det sällan som människor 
bor och arbetar på samma plats, särskilt i hushåll med fler än en vuxen i arbetsför 
ålder.

Förutsättningar och hinder för byggande
Att det finns en vilja att bygga betyder dock inte att så sker. Det finns vissa förutsätt-
ningar som måste uppfyllas och hinder på vägen. Många är allmängiltiga och gäller 
alla kommuner medan en del är specifika för vissa kärnor.

Politiskt initiativ, exploateringsgrad och marknadsintresse
Ett politiskt intresse är avgörande för planering och byggande. Det måste också finnas 
planeringskapacitet i kommunen. Om kommunen själv äger marken är det lättare 
att bestämma vad som ska göras med den, t.ex. att bygga bostäder. Men framför allt 
krävs det en intresserad exploatör och byggherre, d.v.s. ett marknadsintresse för 
bostadsbyggande. Kommunerna kan själva bygga bostäderna genom de kommunala 
bostadsbolagen när sådana finns, men även de behöver ha en viss lönsamhet. 

En förutsättning för att bygga och skapa lönsamhet i exploateringen är ofta en 
relativt hög exploateringsgrad, att bygga tätt. Det beror på att det i kärnorna handlar 
om bostäder i attraktiva, centrala lägen där marken har ett högt värde. Om det finns 
en hög bostadsefterfrågan på platsen beror på tillgängligheten och på närheten till 
arbetsplatser, service, natur och vacker närmiljö, men även på den sociala statusen 
på området. 

Natur och stad
En särskild problematik rör frågan om att både vara en lugn förortskommun med 
friliggande småhus och samtidigt utveckla en kärna med stadskaraktär och tät 
bebyggelse. Detta är återkommande för många kommuner, t.ex. Täby, Järfälla och 
Sollentuna. I detta ligger också konflikten mellan kommunen och grannarna som ofta 
motsätter sig bebyggelse för tätt inpå den egna bostaden. I Haninge har kommunen 
fått handskas med denna problematik, men där man nu har kommit till en lösning. 
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Alla måste känna att de vinner något, som i Haninges fall där det ska byggas en ny 
pendeltågsstation i Vega tack vare den nya bostadsbebyggelsen i Vegastaden.

Infrastruktur och kommunal service
Oavsett hur eller var man bygger måste infrastrukturen kunna hantera de ökade 
trafikflöden som nya bostäder genererar. Detta är ett problem i Järfälla och kärnan 
Barkarby-Jakobsberg där man för varje nytt bostadsprojekt måste fundera på om 
trafikstrukturen kan hantera det. I Kungens kurva-Skärholmen har man samma 
problem, men där gäller det även nyetableringar av handel som hindras. Motorvägar 
och järnväg och den goda tillgänglighet de skapar, är en av anledningarna till att det 
är just dessa platser som har valts ut som regionala stadskärnor. Men spår och tra-
fikleder skapar också barriärer som delar upp kärnorna i två eller flera delar. Kopp-
lingarna på tvären är idag bristfälliga i Haninge, Kista-Sollentuna-Häggvik, Kungens 
kurva-Skärholmen, Barkarby-Jakobsberg och Flemingsberg. Fler infrastruktur-
investeringar är nödvändiga för att kärnorna ytterligare ska kunna utvecklas. Med ett 
ökat bostadsbyggande kommer ett ökat resandeunderlag.

Ytterligare en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder är att kommunen har 
tillräckliga resurser att hantera den kommunala service som krävs när nya bostads-
volymer tillkommer. Detta gäller vatten och avlopp, skolor, förskolor, äldreboende 
o.s.v. Här har t.ex. Sollentuna kommun upprättat särskilda avtal med byggherrarna 
för att vara så förberedd som möjligt. 

Samspel mellan privat och offentligt
En viktig förutsättning som redan diskuterats inledningsvis är samspelet mellan det 
privata och det offentliga. I grunden ligger företagens intresse av att utveckla den 
egna verksamheten och inte lägga resurser på den offentliga miljön eller samverkan 
med samhället. I många av fallen i kärnorna sammanfaller det privata och offentligas 
intressen, men de kan också kollidera. Balansgången kan vara svår och det finns ett 
starkt ömsesidigt beroende. 

I Flemingsberg har detta varit uppenbart då kärnan har stor offentlig verksamhet. 
Kärnan drivs inte tillräckligt mycket av marknadskrafter, något Huddinge kommun 
och samarbetspartnerna i utvecklingsprogrammet för Flemingsberg försöker för-
ändra. Detta kan skapa en mer balanserad utveckling som höjer markpriserna, vilket 
kan göra det mer lönsamt att exploatera och bygga bostäder i området. 

Kungens kurva däremot, drivs av marknadskrafter. Det är handelns efterfrågan 
som har format området, sedan har det offentliga anpassat sig efter detta. Större 
delen av marken ägs dessutom av företagen i området. Den offentliga miljön har 
eftersatts, något man nu försöker komma tillrätta med. En bättre offentlig miljö kan 
också öka attraktiviteten och locka till sig fler kunder. En del kärnor, som Täby cen-
trum-Arninge, Haninge centrum och Barkarby-Jakobsberg har inte så många arbets-
platser. Där skulle drivkraften för kärnan kunna förbättras med ett större inslag av 
företagsetableringar. Men även om det finns en hög andel arbetsplatser i kärnan, som 
i Kista, är det en ytterst liten andel av de boende i området som också arbetar där. 
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I Sollentuna och delvis i Södertälje finns det extensiva, störande verksamheter cen-
tralt placerade i kärnan. Dessa är lönsamma, men kolliderar med kommunens planer 
på att bygga bostäder och kontorsarbetsplatser. En alternativ lokalisering måste 
hittas, vilket ofta är svårt. De extensiva verksamheterna är också beroende av god 
tillgänglighet. Detta är ett problem för hela regionen och något man bör ha beredskap 
för framöver.

Både ett privat lönsamhetsintresse och ett offentligt servicetänkande	behövs för 
att få till stånd en bra planering och i förlängningen ett gott byggande. Planering 
handlar om att tänka efter före, och ett samarbete mellan olika parter från tidig start 
kan underlätta. Frågor som ställs i bl.a. Sollentuna kommun och Huddinge kommun 
är hur ett marknadsmässigt intresse kan stärkas och om det är realistiskt att tro på en 
viss mängd arbetsplatser, helst kontor, i kärnan. Tillgången till bra kommunikationer 
och specialiserad arbetskraft är ett första krav, men det är många faktorer som måste 
samverka. Ofta verkar även slumpen, en tids- och platsmässigt rätt tajming spela en 
stor roll, vilket mer eller mindre var fallet i Kista. För att få ett mer ingående svar på 
dessa frågor hänvisas till sammanställningen ”Regionens yttre kärnor – analys av 
drivkrafter” i denna rapport. 

Stadsmiljö i kärnorna
I många av de berörda kommunerna finns det en oklar föreställning om vad som bör 
karaktärisera en regional stadskärna och vilken typ av stadsbygd som bör utvecklas. 
Avgränsningen uppfattas inte alltid som självklar; ibland önskas en mer flytande och 
större kärna, och ibland uppfattas kärnan som för stor. Många kommuner efterfrågar 
kunskaper om vad som krävs för att utveckla en kärna, vilka mekanismer som sam-
verkar på ”kärnnivå” och vilka de olika aktörernas roller är. 

Denna undersökning ger i vart fall ett svar på hur kommunerna ser på frågan om 
stadskaraktären i de regionala stadskärnorna. Studien visar entydigt att alla kom-
muner vill bygga stadsmässigt och gärna i kvartersstruktur. Ett annat återkommande 
önskemål är blandning, både av upplåtelseformer och av bostadstyper. Den ger där-
emot inte något klart svar på vad som krävs för att utveckla en regional stadskärna, 
eftersom de specifika förutsättningarna skiljer sig åt för varje enskild kärna. 

De regionala stadskärnorna i RUFS 2001 anger en inriktning för stadsutveck-
lingen. Det finns inga allmängiltiga svar på hur en regional stadskärna bör utformas 
och på vilket sätt utvecklingsprocessen bör ske. Begreppen flerkärnighet och en 
polycentrisk stadsstruktur är relativt nya i Sverige trots långa perioder av omfattande 
nyetableringar av kontor, detaljhandel och andra verksamheter i stadsregionens 
utkanter. Det är först i RUFS 2001 som denna stadsbyggnadsvision har fått en mer 
konkret tillämpning i den praktiska planeringen.208 

208	 Gullberg,	Anders,	Höjer,	Mattias	&	Pettersson,	Ronny,	(Stockholm	2007),	
Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling,	s.	8�	och	87f.
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Kärnor, noder och stråk
Vad är det då för stadskärnor som ska växa fram? Fungerar det att efterlikna en tät 
innerstad likt Stockholms city? Många av kärnorna är starkt präglade av 1960- och 
1970-talens bebyggelsemönster då det producerades stora volymer bostäder. Service 
och arbetsplatser tillkom betydligt senare, och ofta i en alltför liten skala. Dessa 
förutsättningar är givna och de yttre kärnorna kan inte efterlikna stadskaraktären i 
Stockholms stenstad. 

De yttre regionala stadskärnorna bör utformas med hänsyn till behov, förutsätt-
ningar och kvaliteter i sina egna omland. Efterfrågan på lägenheter i tät miljö i de 
yttre stadskärnorna ökar men i varierande grad. De regionala stadskärnorna med en 
tät, stadsmässig och urban karaktär utgör en ganska liten del av de berörda kommu-
nerna där de flesta bostadsområden fortfarande kommer att erbjuda andra kvaliteter 
som avskildhet och närhet till naturen.

Alternativen för kärnorna är många. De kan funktionellt bli nya mångfunktionella 
avlastningscentra, urbana knutpunkter eller stadsnoder med integrerade lösningar 
för både bil- och kollektivtrafik.209 De kan formas till urbana stråk och korridorer som 
binder samman tidigare åtskilda stadsdelar och skapar en struktur med en stadsmäs-
sig kontinuitet, integration och tillgänglighet för fotgängare. Sådana stråk och noder 
finns i kommunernas tankar, bl.a. i Sollentuna, och Haninge kommun har uppmärk-
sammat behovet av noder och mötesplatser i planeringen av den nya Vegastaden. 
Definitionerna på mötesplatser varierar och i Haninge anser man att detta kan vara 
de traditionella torgen och parkerna, men också lika gärna en skola eller ett bibliotek 
strategiskt placerat mellan två områden som bör länkas samman.

Rumslig orienterbarhet
Många av kärnorna har bebyggelse från miljonprogrammets dagar, byggda efter 
den funktionsseparerade principen. Bostadsbyggandet i kärnorna har relaterats till 
arbetsplatser eller annan verksamhet. Frånsett Södertälje och i viss mån Kista har de 
en tydlig förortskaraktär. Här råder ofta brist på rumslig orienterbarhet och organisa-
tion. Platsernas funktion är svår att definiera. Mellanrum med otydliga gränser 
 mellan det privata och det offentliga, inte sällan övergivna och oskötta, kan med 
fördel byggas bort.210 Detta är något Södertälje har satsat särskilt på. Där vill kommu-
nen skapa ett intensivare markutnyttjade och gestaltade rum i innerstaden och få bort 
mellanrum utan mening. En tydlig uppdelning mellan privata, offentliga och publika 
rum (gallerior m.m.) är viktigt bl.a. för en upplevelse av stadsmässighet i traditionell 
mening.211 

209	 Gullberg,	Anders,	Höjer,	Mattias	&	Pettersson,	Ronny,	(Stockholm	2007),	
Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling,	s.	87f.

2�0	 Nylund,	Katarina	(red),	2007,	Periferin i centrum. Gränsöverskridande 
praktiker i Stockholms offentliga rum,	s.	�6.

2��	 Nylund,	Katarina	(red),	2007,	Periferin i centrum. Gränsöverskridande 
praktiker i Stockholms offentliga rum,	s.	�7.



Konkurrens och komplement
Tanken i RUFS 2001 är att de regionala stadskärnorna ska kunna innehålla ett mer 
specialiserat utbud av samhällsservice än i andra stadsdels- eller kommuncentra och 
att de ska erbjuda goda lokaliseringsalternativ för näringsliv, vetenskap och regional 
samhällsservice, något de flesta kommuner också verkar vara överens om.212 Men i 
realiteten har många av kärnorna renodlat någon av dessa funktioner. Kommunerna 
ser, helt naturligt, inte kärnan som en plats med ett nödvändigtvis ”komplett” utbud. 
De ser istället närheten till andra kärnor som avgörande och att de kan komplettera 
varandra genom att uppfylla olika behov. Att utveckla goda kommunikationer mellan 
kärnorna för att på så sätt uppnå full potential anses viktigare än att utveckla en 
”komplett” kärna på varje plats. Det finns ingen antydan till konkurrens, snarare ser 
man positivt på de andra kärnornas specialisering och profilering så länge det finns 
ett ömsesidigt utbyte. Däremot kan en konkurrensbild finnas gentemot Centrala 
regionkärnan som också utvecklar näringslivskluster, forskning och högskola i kär-
nans ytterkanter och delvis konkurrerar om samma omland som de yttre kärnorna. 
Även det omvända gäller för Centrala regionkärnan; Stockholms stad uppmuntrar 
utveckling av de yttre kärnorna, men inte på bekostnad av satsningar i Centrala 
regionkärnan.

I denna diskussion ingår också frågan om kärnornas avgränsning. För vissa 
kärnor finns det möjlighet att växa samman med en närliggande kärna, även om det 
ligger långt fram i tiden. Detta gäller exempelvis Kista-Sollentuna-Häggvik där det 
finns diskussioner både om att kärnan är för stor för att helt kunna fyllas med en tät 
stadsstruktur, samtidigt som man ser sambandet med närliggande Barkarby-Jakobs-
berg.213 I Järfälla kommun förs diskussioner i RUFS 2010-dialogen om fördelen av att 
dessa två kärnor ligger nära varandra. Många företag som har utvecklats i Kista växer 
och flyttar till lokaler i Järfälla vilket får positiva effekter på näringslivet i Järfälla 
medan företagen får sänkta kostnader genom minskade lokalkostnader. Hade det 
inte varit för Järvakilens naturreservat hade de kanske byggts samman fysiskt.214 
 Omlandet för kärnorna med upptagningsområde för arbetskraft, kunder, service 
m.m. är ofta till stor del överlappande för ett flertal kärnor, inklusive Centrala region-
kärnan. I realiteten spelar dessa avgränsningar dock mindre roll. Alla har anammat 
tanken om att centralt placerad och koncentrerad bebyggelse är av godo, och om den 
hamnar utanför markeringen på regionplanekartan har ingen större betydelse.

2�2	 RTK,	Rapport	�:2003,	”Flera kärnor”,	s.	7	och	9.
2�3	 Intervju,	Lars	Keski-Seppälä,	projektchef,	Sollentuna	kommun,	2008-02-2�.	

Intervju,	Torsten	Malmberg,	avdelningschef,	Strategiska	avd.	Stadsbygg-
nadskontoret,	Stockholms	stad,	2008-0�-30.	PM	nr	7,	juni	2004	”Svar	på	
flera	kärnor”,	s.	39.

2�4	 Intervju,	Christina	Johannson,	samhällsplanerare,	Järfälla	kommun.		
2008-02-�3.
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Effekter av kärnutpekandet i RUFS 2001
Att de regionala och delregionala stadskärnorna angavs i RUFS 2001 har uppmärk-
sammats i alla kommuner och många har fört in den regionala betydelsen av sin 
kärna i översiktsplanen. Många kommuner känner också att det egna utvecklings-
arbetet har uppmärksammats regionalt. Kärnutpekandet har på så sätt fokuserat 
utvecklingen till särskilda strategiska lägen med avseende på t.ex. infrastruktursats-
ningar och bostadsbyggande. Mycket av utvecklingen hade säkert skett ändå, efter-
som befolkningsutvecklingen är kraftig och det behöver byggas bostäder i de berörda 
kommunerna. Men uppmärksammandet av de regionala kärnorna kan ha koncen-
trerat satsningarna och underlättat samarbeten mellan kommuner. Det har också 
uppmärksammat kommunerna på potentialen i kärnorna oavsett om det gäller högre 
utbildning och forskning, externhandel eller företagskluster med specifik inriktning. 

Kärnornas utveckling beror på många saker, varav en del ligger utanför kom-
munernas påverkan som t.ex. marknadens intresse, den allmänna ekonomiska 
utvecklingen och nationella infrastruktursatsningar. Andra ligger inom ramen för 
vad kommunerna kan påverka, t.ex. organiserad samverkan, fokuserade satsningar 
och medvetna strategier. Att den föreslagna strukturen av koncentrerad utspridning i 
regionala och delregionala kärnor i RUFS 2001 har mottagits väl och anammats av de 
berörda kommunerna är konstaterat. 

För att avslutningsvis göra en sammanfattning av vad som är gemensamt för de 
yttre regionala stadskärnorna, listas nedan några punkter. Alla kommuner vill:
•	 Bygga bostäder – varierat, olika upplåtelseformer i den mån marknaden medger 

detta. Hög arkitektonisk kvalitet är viktigt. Bygga för möjlighet till bostadskarriär 
inom kommunen, men också för att locka till sig nya invånare. Bostadsbyggandet 
överlag har fått större betydelse och blivit en viktig del av kärnans karaktär.

•	 Bygga stad – som idé, med innehåll, med viss täthet och god tillgänglighet. Dock 
osäkert vilken stadsbygdskaraktär som växer fram.

•	 Höja attraktiviteten i kärnan – visuellt, innehållsligt. Detta sker genom marknads-
föring och särskild organisation. Målet är en lockande image.

•	 Klara dagens problem gällande främst infrastruktur och en förbättrad tillgäng-
lighet.

•	 Behålla närheten till naturen. Viktig profil för många kärnor.
•	 Visa på sin betydelse i regionen. Se de olika kärnorna som komplement snarare än 

konkurrenter till varandra.
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Bakgrund

I denna studie bedöms detaljhandelns framtida utveckling i de regionala stadskär-
norna i Stockholmsregionen åren 2015, 2020, 2030 och 2050, för såväl dagligvaru-
handeln som för sällanköpshandeln.1 Alla ytor i denna studie avser uthyrbar lokalyta 
om inte annat anges. Årsomsättning är inklusive moms och i 2006/2007 års priser 
(fasta priser) om inte annat anges.

�	 Studien	har	utförts	av	utförts	av	civilekonom	Thomas	Hellström	(huvud-
ansvarig),	civilingenjör	Siiri	Jacobsson	och	adj.	professor	Janne	Sandahl,	
Nordplan	AB.
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Detaljhandeln i samhällsekonomin

Genomsnittssvensken förbrukar detaljhandelsvaror för nästan 50 000 kr per år inkl. 
moms. En genomsnittlig inköpsvolym för ett hushåll är ca 110 000 kr per år. Detta är 
exklusive system- och apoteksvaror samt båtar och bilar med drivmedel. Detaljhan-
deln svarar för över 15 procent av BNP eller närmare 35 procent av den privata kon-
sumtionen. Ungefär hälften av inköpen är dagligvaror och hälften sällanköpsvaror. 

Under åren 1995–2006 expanderade svensk detaljhandel med 50 procent i fasta 
priser. Denna tillväxt har inte något motstycke i modern tid, möjligen med undan-
tag av de s.k. rekordåren under 1960-talet. Det finns flera skäl till denna utveckling, 
främst är de följande:
1. Utgångspunkten var slutet på en mycket allvarlig kris i den svenska ekonomin 

under början av 1990-talet, med mycket stora obalanser och negativ tillväxt i kon-
sumtion inkl. detaljhandeln. Den starka tillväxten var åtminstone till en början en 
uppgång ur en djup svacka.

2. Den svenska och internationella ekonomin har efter att vi tagit oss ur denna låg-
konjunktur fortsatt att växa mycket snabbt, med stark tillväxt i bl.a. Nordamerika, 
Kina och Indien, samt f.d. kommunistiska delar av Europa. 

3. God tillväxt i flera svenska regioner som under 1970- och början av 1980-talen 
hade problem, de bästa exemplen är nog Malmö- och Göteborgsområdena.2

4. Prisfall inom stora delar av detaljhandeln under det senaste decenniet, beroende 
på tekniskt utveckling (t.ex. inom hemelektronik) och utflyttning av tillverkning 
till lågkostnadsländer. Prisfallen har lett till ökad konsumtion.

5. Låga räntor har gjort det relativt billigt att låna till konsumtion. Stigande priser på 
fastigheter m.m. har gjort att många hushåll kunnat låna pengar.

Den långsiktiga tillväxten inom svensk ekonomi och detaljhandel ligger på en lägre 
nivå, i storleksordningen 2 procent per år. De flesta bedömare menar att vi på lång 
sikt inte kan räkna med att ekonomin växer så mycket snabbare än 2–3 procent per år 
och att detaljhandeln växer med 1,5–2 procent per år. 

2	 Utveckling	av	reala	lönesummor	sedan	�98�.	Källa	SCB.
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Konsumentefterfrågan i framtiden

Detaljhandelsvaror indelas som nämnts i dagligvaror och sällanköpsvaror. Daglig-
varor är främst livsmedel, hygienvaror, blommor och tobak. Sällanköpsvaror är 
främst beklädnad samt hem- och fritidsvaror. Handeln med sällanköpsvaror delas 
upp i shopping (beklädnad, lätt elektronik, lätt heminredning m.m.) och volymhandel 
(möbler, byggvaror, vitvaror m.m.).

Ungefär hälften av inköpen utgörs av dagligvaruhandeln och hälften av sällan-
köpshandeln. Den framtida årliga tillväxten av per capita-konsumtionen bedöms 
åtminstone bli 0,8 procent för dagligvaruhandeln och 2,2 procent för sällanköpshan-
deln.�

Konsumenternas krav och önskemål på handelns sortiment har successivt ökat, 
bland annat på ekologiska varor och färdiglagad mat. En viktig pådrivande kraft är 
internationaliseringen av våra vanor.

Det senaste årtiondet har som nämnts inneburit kraftiga försäljningsökningar för 
den svenska detaljhandeln. Detta beror i grunden på att hushållens reala köpkraft 
ökat sedan mitten av 1990-talet efter en period av stagnation under åren 1992–1996. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detaljhandels andel av den privata kon-
sumtionen har fallit under i stort sett hela tiden efter det moderna Sveriges framväxt 
under 1950 och 1960-talet, till förmån för boende, resor och uteätande. Kan denna 
trend väntas fortsätta? Ja, det tror de flesta bedömare. Detaljhandels andel av den 
totala privata konsumtionen fortsätter sannolikt att falla medan konsumtionen av det 
vi kan kalla upplevelser kommer att öka.

Speciellt inköpen inom dagligvaruhandeln medför logistikproblem i varierande 
grad för hushållen, som i genomsnitt bär hem ca 3 ton varor per år. Den arbetsbespa-
rande e-handeln svarar för ca 10 procent av handeln med sällanköpsvaror, men bara 
för någon promille av dagligvaruförsäljningen.

Det är troligt att det segment inom detaljhandeln som idag ofta kallas volymhan-
del kommer att finnas även i framtiden. Detta segment kommer sannolikt att behålla 
minst sin nuvarande andel av den totala handeln, d.v.s. volymhandeln kommer att 
fortsätta att växa så länge handeln växer. Här finns t.ex. möbler, andra varor till hem-
met och fritidsvaror i låg- och mellanprislägen. Ett grundläggande skäl till att denna 
typ av handel växer är att det är dyrt att reparera och förnya denna typ av varor, t.ex. 
att låta klä om en soffa eller laga en TV-apparat. Ofta är det billigare att köpa nytt.

Globaliseringen av tillverkningsindustrin och produktivitetsökningar gör att det 
inom överskådlig tid inte självklart går att räkna med att dessa importerade varor blir 
dyrare. Långväga transporter är vidare relativt billiga vilket bidrar till den internatio-
nella handeln. Möjligen skulle på viss sikt internationella överenskommelser kunna 
fördyra dessa transporter (t.ex. via miljöskatter) men det tar nog tid. Hotet från en 
global uppvärmning kan dock påskynda utvecklingen. 

Samtidigt sker en hel del i motverkande riktning. Inom dagligvaruhandeln ökar 
handeln snabbt med ekologiska och rättvisemärkta varor, d.v.s. varor som tillver-

3	 Källa:	KPG,	Konsumtionsprognosgruppen	som	består	av	ledande	företag	
inom	handeln.	Just	idag	(år	2008)	är	det	många	som	tror	på	en	litet	snab-
bare	utveckling.
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kats eller odlats med ökade miljökrav och förbättrade arbetsvillkor. Detta börjar 
även sprida sig till sällanköpsvaror. Olika typer av märkningar finns redan för vissa 
möbler, kläder m.m. Sammanfattningsvis bedöms att volymhandeln kan finnas kvar 
i många år även om den troligen inte kommer att kunna växa lika snabbt på lång sikt 
som den gjort de senaste tio åren.
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Handelns koncentration och fysisk 
struktur – en tillbakablick

Den svenska detaljhandeln har under de senaste decennierna koncentrerats till större 

och färre butiker. Samtidigt har stora biltrafikorienterade externa och halvexterna centra 

och stora väl skötta stadskärnor tagit marknadsandelar. De stora förlorarna har varit små 

stadsdelscentra och små och svårt konkurrensutsatta stadskärnor, särskilt om de inte sköts 

väl.

Detta har gett oss rationell handel och ett stort utbud av butiker, som dock delvis kan 

vara svårt att nå om man inte har bil.

God externhandel behövs i medelstora och större städer, annars skulle stadskärnorna 

kvävas, men blir externhandeln för dominerande skadas stadskärnor och stadsdelscentra. 

Ett ökat krav på mångfald i sortimentet har medfört att dagligvarubutikerna blir allt 

större. Konsumenterna vill kunna handla rationellt och ha allt samlat i samma butik. Detta 

är ett huvudskäl till att de lågprisbutiker som klarat sig bäst i Sverige hittills är stora, med 

6 000 till 7 000 artiklar eller mer. 

Stora ”kompletta” dagligvarubutiker kan ha 15 000 artiklar eller mer. Kraven på allt 

större sortiment har drivit på utvecklingen mot färre och större butiker. För handeln 

har större butiker också varit ett sätt att pressa kostnader för att bl.a. kunna erbjuda 

lägre priser. Dagens trend innebär en polarisering mot dessa två butikstyper, medan de 

däremellan får det svårare.

Utvecklingen är likartad inom sällanköpshandeln, där vi ser stora butiker etableras i 

externlägen eller halvexternt. Exempel på sådana butiker är IKEA, Bauhaus och Biltema.

1950- och 1960-talen 

Svensk detaljhandels struktur grundlades till stor del under de expansiva 1950- och 
1960-talen. Då skapades förortsområden med centra i ”god bostadsanda” med gång-
avstånd till bostad som viktigt kriterium.4 Stadskärnorna förändrades under samma 
period i samband med att varuhusen och andra stora enheter gjorde sitt intåg. Detta 
krävde fysiskt utrymme och så småningom biltillgänglighet, vilket ledde till ombygg-
nader och infrastrukturförstärkningar, som inte alltid blev så estetiskt tilltalande.

Följande punkter är förändringar i konsumenternas grundförutsättningar:
•	 den förbättrade hushållsekonomin,
•	 den ökade arbetstiden utanför hemmet bland kvinnor,
•	 den ökade biltillgången för allt fler hushåll,
•	 liberaliserad lagstiftning avseende prissättning och öppethållande,
•	 det alltmer utspridda boendet i städerna, bl.a. genom småhusbebyggelse i 

 tätorternas utkanter,
•	 de bättre förvaringsmöjligheterna i hemmen,
•	 förbättrade vägar och förändrad kollektivtrafik samt
•	 nya möjligheter genom IT som kom på 1990-talet.

4	 God	Bostad	var	Bostadsstyrelsens	normsamling	som	gavs	ut	mellan	åren	
�964	och	�976,	där	varje	del	av	bostaden	behandlades,	allt	från	måttreg-
ler	för	rumsytor	till	utformning	av	kök	och	hygienutrymmen,	samt	även	
utemiljön.	Stockholms	stads	plannormer	Planstandard	6�	och	Planfaktorer	
70	behandlade	förutom	bostadsstandarden	även	hustyper,	kommunal	och	
kommersiell	service,	friytor	och	trafikplanering.
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Fortsatt snabb strukturomvandling 1970 till idag
Konsumenternas ändrade förutsättningar gav i sin tur nya förutsättningar för detalj-
handeln, som drogs in i en våg av strukturrationalisering med satsning på bl.a. ökad 
omsättningshastighet, lägre betjäningsgrad och större och färre butiker. Denna struk-
turrationalisering för bättre lönsamhet, lägre priser och bättre varuutbud stod bara 
delvis i samklang med samhälleliga önskemål om en rättvist fördelad servicestruktur.

Vi har på detta sätt fått en detaljhandelsstruktur med färre men större butiker, 
utspridda i ett relativt glest nät. Under de senaste 45 åren har t.ex. antalet dagligvaru-
butiker i landet minskat från 23 000 till mindre än 7 000, inklusive servicebutiker. 
Den stora förändringsperioden var 1960-talet, då drygt 40 procent av butikerna 
försvann. 

Under senare år har antalet butiker ökat något, till stor del p.g.a. etableringar av 
Lidl, Netto och servicebutiker som Pressbyrån. Antalet ”traditionella” allivsbutiker 
fortsätter dock att minska. Diagram 1 nedan visar den genomsnittliga etablerings-
storleken för dagligvarubutiker sedan 1976.
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Figur 1. Den genomsnittliga etableringsstorleken i m2 för dagligvarubutiker sedan 1976. 

Källa: Supermarket nr 2/2007.

Stormarknader och stora lågprisbutiker (yta > ca 2 000 m2) har på tio år ungefär 
fördubblat sin marknadsandel. De svarade år 2006 för ca 25 procent av dagligvaru-
försäljningen i Sverige. 

Samtidigt görs nya försök på den svenska marknaden med medelstora lågprisen-
heter som Lidl, Willys Hemma och Netto. Traditionella butiker har svarat med pris-
sänkningar på strategiska varor, d.v.s. varor där man bedömer att konsumenterna är 
särskilt priskänsliga.
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Köpcentra och storbutikshandel växer 
Den explosiva tillväxten av köpcentra kan ses i hela västvärlden, men den har gått 
fortare och längre i Sverige än i många andra länder.5 År 2005 sålde stora köpcentra 
(> 20 000 m2) för ca 75 miljarder kr vilket var knappt 20 procent av den totala detalj-
handeln. Deras marknadsandel ökar. I Stockholmsregionen är dessa köpcentra ofta 
en ersättning för de stadskärnor som inte finns t.ex. i Täby, Huddinge eller Järfälla. 
Här är istället Täby centrum, Huddinge centrum och Jakobsbergs centrum ”stads-
kärnor” med en relativ mångfald i utbudet av handel, annan service och kultur samt 
relativt goda allmänna kommunikationer.

Snabbast växer storbutikshandeln, s.k. boxshops, oftast i externa och halvexterna 
lägen. Är det ett hot mot eller avlastning för stadskärnorna? Frågan är naturligtvis 
inte enkel. Med en grov generalisering kan man dock säga att om shoppinghandeln 
(beklädnad, lätt heminredning, lätt elektronik etc.) i det externa centret omsättnings-
mässigt är större än i ”stadskärnan” (i Stockholmsregionen ofta ett regiondels- eller 
kommuncentrum), kan den senare långsiktigt vara i fara. Samtidigt pågår en positiv 
utveckling i det att det byggs bostäder kring många halvexterna och externa centra, 
så att många av dem inte längre kan räknas som externa. Dessutom får många stora 
centra allt bättre kollektivtrafik. 

�	 Med	köpcentra	avses	här	stora	”shoppingcentra”	och	stora	stadsdelscen-
tra	med	betydande	regionalt	upptagningsområde.
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Konsumentbeteenden och 
 etablering

Handeln fortsätter att polariseras mellan å ena sidan storbutikscentra och å andra sidan 

shopping eller upplevelsehandel i stadskärnorna och kvalificerade köpcentra tillsammans 

med restauranger, kaféer, kultur m.m. E-handeln växer sakta men säkert.

Miljöfrågorna får ökad uppmärksamhet, både globalt och i stadsbygden.

Inledning 
I det följande fördjupas diskussionen av några aspekter på hur samspelet mellan 
infrastruktur och handel kan tänkas ske i framtiden. Eftersom konsumentbeteenden 
och handelns etableringsprinciper och dessa frågors samband med den fysiska miljön 
och infrastrukturen är komplexa behandlas de med ett brett perspektiv. Följande 
frågor behandlas:
• Dagens och morgondagens trender för konsumentbeteenden och konsument-

attityder är viktiga. Hur söker kunderna sina varor och tjänster? Vad önskar kun-
derna? Vad tror kunden att han/hon önskar? Dagens och morgondagens trender 
inom etablering? Vad önskar etablerarna? Krav på samhället, t.ex. infrastruktu-
ren? Samspel med myndigheterna?

• Bilen och miljön.
• Detaljhandelns samhällsroll? 
• Vilka utbudsstrukturer är nyttiga/lönsamma/trivsamma/hållbara etc.?
• Konsumentpreferenserna styr, men etablerarna och myndigheterna jämkar.

Konsumentens inköpsvanor
Fyra huvudlinjer
De konsumentpreferenser som bedöms starkast styra strukturutvecklingen inom 
detaljhandel och därtill kopplad service kan beskrivas på olika sätt: 
• Handla mycket och skrymmande – ofta livsmedel eller större inköp till hem och 

hobby. Storbutikscentra och singeletableringar med t.ex. Ica Maxi, IKEA och Coop 
Forum står för denna handel. Inom sällanköpshandeln ökar här e-handeln, vilket 
minskar trafikarbetet.

• Handla rationellt – inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett 
köpcentrum eller i en lätt tillgänglig stadskärna. Även här ökar e-handeln. 

• Handla upplevelser – stadskärnans utbud är här, än så länge unikt med sin bland-
ning av kultur och kommersiell handel, ofta i en god stadsmiljö. Externa försök 
har gjorts, men hittills sällan nått den kritiska upplevelsemassan. Stadens styrka 
ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. Mat och nöjen blir en allt viktigare del av 
storstadens utbud. 

• Handla på vägen till och från arbetet eller en fritidssyssla – relativt små volymer, 
totalt sett, men växande. Detta sätt att handla tar marknadsandelar från andra sätt 
och ställer i planeringen krav på analys av färdvägar och stoppbenägenhet. Frågor 
som kan behöva svar är: Stannar man hellre innan man lastat i ”ungarna”? Stannar 
man hellre på väg till eller från jobbet? Stannar man hellre vid stor eller mindre 
väg? Stannar man hellre nära målpunkten, startpunkten eller varsomhelst? 
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Dessa huvudlinjer speglar ett rationellt, och från handelns synpunkt realistiskt, syn-
sätt. De kan dock till vissa delar strida mot samhällets önskemål om en god distribu-
tionsstruktur med en väl utvecklad närservice. Olika befolkningsgrupper har olika 
förutsättningar, preferenser och beteenden avseende rörlighet (tillgång till bil), eko-
nomiska resurser, sortimentsönskemål och önskemål om öppethållande. En grupp 
som i olika situationer kan behöva beaktas särskilt med hänsyn till känsligheten för 
försämrad närservice, är främst hushåll utan tillgång till bil. 

Framtidens detaljhandel styrs till stor del av konsumentefterfrågan, d.v.s. fram-
tidens konsument med sina preferenser och beteenden. Den framtida konsument-
efterfrågan grundläggs av överordnade faktorer som samhällets utveckling, t.ex. 
sysselsättning, rörlighet och teknologi, mänskliga resurser och nya livsstilar. I de 
närmast följande avsnitten lyfts några framtidstrender fram, som sannolikt kommer 
att ha särskild betydelse för utvecklingen av detaljhandel och därtill kopplad service.

Fortsatt polarisering
Handelns företrädare kommer att fortsätta att sträva mot förbättrad ekonomi och 
marknadsanpassning genom ökad läges- och utbudspolarisering. Uppdelning mellan 
kvalitet och kvantitet kommer att bli ännu tydligare:
• Å ena sidan kvalitativ, serviceinriktad och upplevelseaccentuerad handel, gärna 

kombinerad med ett generöst kultur- och serviceutbud i medelstora och stora 
stadskärnor och köpcentra. Hög service kan också innebära leverans till hemmet 
eller arbetet.

• Å andra sidan tydligt profilerad rationell lågpris- och volymhandel i bilorienterade 
lägen, men även med bra kollektivtrafik. Ibland finns denna typ av handel också 
i mindre och medelstora stadskärnor. Inom dagligvaruhandeln kommer även 
 mindre butiker att sträva mot ökad service och ökade upplevelsekvaliteter.

• Däremellan kommer det att finnas handel för närservice i stadsdelar och små 
tätorter och småskalig bilorienterad handel, t.ex. bensinstationshandel. Därtill 
handel i glesbygd, som ofta lever under speciella förhållanden med bl.a. komplet-
terande ekonomi och fastigheter ägda av handlarna själva med åtföljande annor-
lunda krav på lönsamhet.

Drivkraften för detaljhandelsföretagen är ytterst alltid lönsamhet och detaljhandeln 
måste därför så nära som möjligt följa kundefterfrågan och kundbeteenden.

I planeringen för handelsstrukturer kan man svårligen negligera handelns och 
konsumenternas polariseringssträvanden. Tvärtom behöver dessa bejakas och följas, 
men också anpassas till de övergripande planerings- och miljökraven. Ett exempel på 
miljökrav som kommunerna kan ställa vid planering av externcentra är att butiker 
och parkering placeras så att man kan röra sig mellan butikerna utan att ta bilen. 
Man ska också kunna ta sig dit på annat sätt än med bil.
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Ett viktigt lönsamhetsmått i handeln är yteffektiviteten, som visar hur mycket en 
butik säljer per yta och år. Yteffektiviteten stiger relativt sakta i Sverige, betydligt 
långsammare än volymökningen i handeln. Några viktiga skäl till detta:
• Många butiker tar allt större yta för att kunna visa sina varor på ett attraktivt sätt. 

Exempel är möbelhallar och livsmedelsbutiker.
• I många köpcentra och externcentra har man inte gjort så mycket för att förtäta 

handeln, d.v.s. göra flera små butiker av en stor. Det har ”gått bra ändå”.
• Den svenska politiken för handelsetableringar är bland de liberalaste i Europa.  

Det är i jämförelse lätt att bygga nytt.

Distanshandel och Internet
Med distanshandel avses främst detaljhandel över Internet (e-handel) och postorder. 
Stora delar av detaljhandeln bedöms vara intressant för distanshandel, dock i lägre 
grad exempelvis livsmedel, blommor och tungt byggmaterial. Inom dagligvaruhan-
deln sker dock distanshandel med bl.a. hälsokost samt skönhets- och hygienpro-
dukter. Den totala relevanta detaljhandelsmarknaden år 2006, där distanshandeln 
konkurrerar, bedöms vara nära 250 miljarder kr, räknat i årsomsättning. Distans-
handeln består i huvudsak av sällanköpsvaror men även till en mindre del av annat, 
t.ex. hygienvaror och hälsokost.

Distanshandelföretagen kan grovt indelas i fyra typer:
1. Traditionella postorderföretag som även säljer via nätet. Det är kända varumär-

ken med stor erfarenhet av logistik, vilket är en konkurrensfördel, t.ex. Ellos och 
Haléns.

2. Specialiserade näthandelsföretag, t.ex. Adlibris och CDON.
3. Näthandelsföretag som även har några butiker, t.ex. NetOnNet.
4. Butikskedjor som också säljer via näthandel, t.ex. Jula, IKEA och El-Giganten.

Totalt uppskattas att distanshandeln sålde för ca 22–23 miljarder kr år 2006. Distans-
handeln skulle då svara för ca 9 procent av marknaden för sällanköpsvaror på ca 250 
miljarder kr. På 10 års sikt bedöms distanshandeln kunna ta 10–15 procent av hela 
tillväxten av sällanköpsvaror, kanske till och med upp mot 20 procent och därmed 
sakta öka sin marknadsandel.

Distanshandeln med böcker, musik, hemelektronik och vissa typer av kläder är 
redan relativt hög idag. Den bedöms kunna öka även för andra varor, t.ex. möbler 
och vissa byggvaror där kunden vet vad hon/han vill ha och uppskattar att få varor 
hemlevererade.

Distanshandeln har en marknadsandel för dagligvaror på under en promille. På 
lång sikt kan distanshandeln möjligen konkurrera även på dagligvaror, men de prak-
tiska hindren är betydande. Än så länge är få kunder beredda att betala de ganska 
höga kostnaderna för plockning och hemkörning av mat. Plockning och hemkörning 
kostar i genomsnitt 100–150 kr per köptillfälle, vilket ska ställas mot ett snittköp på 
600–1 000 kr per köptillfälle.
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Hur kan butiker och centra konkurrera med Internet?
Hur kan butiker och centra konkurrera med Internet? Några exempel på konkurrens-
medel:
• Ett bra och komplett butiksutbud. Den som ”sticker ut” med något extra har en 

fördel. 
• Hög servicenivå kommer med ökande välstånd att bli viktigare som konkurrens-

medel.
• Bra restauranger. Många kunder börjar tröttna på medelmåttig snabbmat och 

vill kunna äta mat med högre kvalitet och i bättre miljö. Detta syns kanske inte så 
tydligt än, men det kommer sannolikt.

• Trevlig och överskådlig miljö. Det ska vara lätt att hitta och parkera. Det ska kän-
nas tryggt att röra sig till fots och på cykel. Generöst med grönska på rätt ställen, 
bra belysning och god arkitektur.
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Detaljhandeln och miljön

En utveckling från tvång via försäljningsargument  
till självklarhet
Detaljhandelns ”spontana” utveckling mot en större andel biltrafikorienterade 
butiker kan sägas medverka till att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers 
förutsättningar ökar och att bilberoendet rent generellt ökar. En sådan utveckling kan 
anses rimma illa med strävan mot ekologiskt hållbara samhällen.

Det uthålliga samhället ska enligt vedertagen definition från Riokonferensen 1992 
vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Inriktningen mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle behöver därför ske i balans med bl.a. samhällets och hushållens 
ekonomi. 

Bilen och miljön
Som beskrivits ovan har med åren efterfrågan ökat på etablering av bilorienterad 
handel speciellt i ytterstadsområdena. Merparten av de svenska hushållen dispone-
rar bil. Konsumentefterfrågan har emellertid under senare år alltmer inriktats på 
miljörelaterade kvaliteter och speciellt i storstäderna har konflikterna ökat mellan 
önskemål om bekväm tillgänglighet, som idag ofta bäst tillgodoses med bil, och krav 
på god miljö. Miljöbegreppet har successivt vidgats från funktionellt, vackert och 
trivsamt till globalt hållbart och lokalt hälsosamt på kort och lång sikt. Särskilt inten-
siv är debatten om trafikmiljön. Den kommer med all säkerhet att på sikt motivera 
företrädare för fastighetsägare och handeln till miljömedvetna lokaliseringar, med 
lägre bilberoende, närmare bostadsområdena. Som nämnts byggs även bostäder nära 
befintlig externhandel.

Externhandeln och trafikmiljön
Miljöfrågorna är särskilt aktuella när det gäller etablering av externhandel och flera 
studier har gjorts. Sammanfattningsvis gäller följande:

Externhandeln ökar bilberoendet. När den första stormarknaden etableras på en 
plats sker en turbulens i inköpsresandet med ökad biltrafik för inköp. Stormarknad 
nummer tre eller fyra på orten får allt mindre trafikeffekter och kan t.o.m. om den 
blir strategiskt placerad minska biltrafikarbetet, men det kommer aldrig ner till nivån 
före den första stormarknaden.6 Denna utveckling har en stark och direkt koppling 
till den förhållandevis snabba utbyggnaden av vägnät i tätorternas periferi.

Följande punkter är vanliga nivåer för förändrat biltrafikarbete vid en stor extern-
etablering i en relativt stor ort:
• Ett enstaka hushåll som drastiskt ändrar eller tvingas ändra sina inköpsvanor 

p.g.a. att närbutiken läggs ner, kan öka sina egen bilresor för inköp av livsmedel 
med tiotals procent.

• Den totala mängden bilresor för inköpsresor i kommunen kan öka med några, 
kanske fem procent eller mera.

• Den totala mängden bilresor för alla resor i regionen kan öka med delar av procent.

6	 Jämför	t.ex.	Risto	Murtos	forskning,	Tampere	University	of	Technology.
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Avgaser och bullerstörningar ökar i allmänhet mindre än biltrafikarbetet eftersom 
trafiken flyttas till mer framkomliga vägar som tack vare jämnare eller lämpligare 
hastigheter orsakar mindre miljöstörningar per körd sträcka. Förändringarna av 
biltrafikarbetet är ganska enkelt beräkningsbara med hjälp av kvantitativa marknads-
modeller. Förändringarna avseende bränsleförbrukning, slitage, avgaser och buller 
beräknas därefter med sedvanliga emissionsmodeller.

Olika typer av externhandel ger olika effekt på kundens transportarbete. Att t.ex. 
samla handel med sällanköpsvaror i externhandelscentra kan ge ökat transportarbete 
i en region om centret blir populärt hos de konsumenter som annars skulle välja när-
mare centra eller butiker. Om flera stora externa butiker i samma bransch samlas i ett 
handelsområde istället för att ligga utspridda kan transportarbetet minska, eftersom 
kundens inköpsval då kan ske utan mellanliggande förflyttning med bil. I stora städer 
finns oftast flera externhandelscentra vid infarterna.

Edge city eller traditionell koncentration
Frågeställningar om detaljhandelns lokalisering är en del av debatten om stadens ut-
veckling i stort. Tillväxten av service, kontor och andra verksamheter i tätort förläggs 
allt mer till perifera ”mellanland” (edge cities med amerikansk benämning) där det 
storskaliga vägsystemet ger attraktiva knutpunkter, noder eller korridorer.

Externhandeln och andra verksamheter, som den brukar dra till sig, är viktiga 
i denna utveckling, då de attraherar ytterligare verksamheter. Företrädarna för en 
glesare stad ser fördelar med friare etablering i stadslandskapet och större rörlighet. 
Denna gleshet kan dock göra bilen nödvändig om inte satsningar på mycket god 
 kollektivtrafik görs.

Andra anser att vi ska värna om en tät stadsbygd och ett serviceutbud med tradi-
tioner och mönster från europeisk stadskultur. Man menar att en sådan struktur ger 
större möjligheter till goda kulturella utbud, sociala kontakter och möten. Stads-
kärnan eller stadsdelscentra ska fungera som vardagsrum. En tätare stadsbygd kan 
också lättare försörjas med kollektivtrafik.

Det kan vara bra från miljösynpunkt att i mindre och medelstora tätorter med upp 
till ca 30 000 invånare pröva att samla så många som möjligt av nya butiker, som 
normalt skulle vilja etablera sig externt, i centrum eller i utkanten av centrum och 
därigenom skapa ett attraktivt och allsidigt utbud. Detta förutsätter att det går och är 
lämpligt för stadsbilden och trafiknät. Alltför många branschluckor är alltid farligt, 
framför allt t.ex. ljud- och bildbutiker snarare än byggmarknader. En sådan strävan 
bör i så fall finnas med i kommunens handelspolicy, när en sådan finns.

En av de viktigaste frågorna framöver avseende handelns planering är om extern-
handeln kan förläggas inom bekvämt gång-, cykel- eller bussavstånd från befintliga 
och planerade bostadsområden. I så fall kan de också fungera som stadsdelscentra. 
Med en sådan planeringsfilosofi skulle man i framtiden kunna minska andelen nya 
stora etableringar långt utanför tätorten. Mycket talar för en sådan strategi som en 
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del av det hållbara samhället. Dock kan det leda till konflikter bl.a. med relativt tung 
trafik, stora dominanta byggnader och parkeringsytor nära bostadsområden, vilket 
kräver nytänkande. 

Energipriser – hur kan de påverka utvecklingen?
Ett räkneexempel visar hur energipriserna kan påverka utvecklingen. Snittinköpet 
per hushåll och besök vid en större dagligvarubutik ligger på 500–700 kr per besök. 
Om bensinpriset höjs från ca 10 kr per liter till ca 20 kr per liter och om en kund har ca 
2 mil tur och retur i resväg till en externt belägen dagligvarubutik så ökar bensinkost-
naden från ca 15 kr per besök till ca 30 kr per besök. Detta kan rimligtvis leda till att 
kunden:
• gör något färre resor till externcentret
• höjer sitt snittinköp (gör mer rationella inköp)
• gör fler kompletteringsköp nära bostaden.

Denna typ av kalkyler är osäkra eftersom mycket annat också påverkar hushållens 
beslut, t.ex. kostnaden för att ha bil överhuvudtaget och parkeringsavgifter i centrala 
lägen kontra externlägen. På lång sikt skulle dock en stor energiprisökning kunna 
generera förändrade köpmönster där destinationer långt ifrån befintlig bebyggelse 
drabbas värst. Vidare skulle externhandeln inte kunna växa i samma takt som idag 
men det krävs mycket för att den inte skulle överleva. Nämnas bör dock att det redan 
nu är svårt att driva handel långt ut ifrån bebyggelsekoncentrationerna.

En kraftig bensinprishöjning kan således leda till att handeln i befintliga stads-
dels- och kommuncentra gynnas något. Denna faktor ensam räcker dock inte för att 
handeln ska vara garanterad en sådan utveckling. 
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Tre tillväxtscenarier för handeln i 
Stockholms-regionen

År 2006 omsatte dagligvaruhandeln i Stockholms län ca 45 000 mkr och handeln 
med sällanköpsvaror ca 60 000 Mkr inkl moms.7 Den uthyrbara handelsytan för 
dagligvaruhandeln uppskattas grovt till ca 900 000 m2 och för sällanköpshandeln till 
ca 2 300 000 m2.

Ett basscenario fram till år 2030
Den årliga efterfrågan per capita bedöms8 växa under perioden 2008–2015 med 0,8 
procent för dagligvaruhandeln samt 2,2 procent för sällanköpshandeln i 2006/07 
års priser (fasta priser).9 För shopping bedöms tillväxten bli åtminstone ca 2 procent 
per år och för volymhandel ca 2,5 procent per år, baserat på en befolkningsökning 
på 1 procent per år. Den totala årliga konsumtionsökningen i Stockholmsregionen 
bedöms sålunda bli åtminstone 1,8 procent för dagligvaruhandeln, 3 procent för 
shopping och 3,5 procent för volymhandel.10 

Dagligvaruhandeln i regionen bedöms fortsätta att växa med ca 1,8 procent per 
år under perioden från 2015 till 2030. Volymhandeln bedöms komma att växa lite 
långsammare åren 2015 till 2030 än under perioden fram till år 2015, beroende på 
ökande Internet-handel, ökade bilkostnader och att hushållen därför planerar sina 
inköpsresor bättre. Shopping däremot blir även i fortsättningen ofta en del av de 
mänskliga mötena, man umgås, äter tillsammans, går på bio eller teater, shoppar ”på 
stan” eller i ett centrum. Efter år 2015 bedöms således både volymhandel och shop-
ping växa med ca 3,2 procent per år inkl. befolkningtillväxt. 

Om denna prognos slår in skulle dagligvaruhandeln åren 2007–2030 i Stock-
holms län öka med ca 43 procent och sällanköpshandeln med ca 77 procent. Hela 
handeln skulle öka sin omsättning med ca 60 procent. Försäljningen per m2 bedöms 
under denna tid kunna öka med ca 25 procent för dagligvaruhandeln och 35 procent 
för sällanköpshandeln. Ytorna skulle sålunda mycket grovt skattat behöva öka med 
netto 15–20 procent för dagligvaruhandeln och 40 procent för sällanköpshandeln. 
Det skulle bli en ökning från ca 3 200 000 m2 år 2006 till 4 300 000 m2 år 2030. 
Detta innebär att de totala handelsytorna i länet skulle öka med över 30 procent. 
Huvuddelen av ökningen skulle ske inom de regionala stadskärnorna. Visserligen 
tillkommer det handelsytor även utanför kärnorna men det försvinner också en del 
ytor. Uppskattningen är att upp mot någon procent av handelsytorna i regionen varje 
år får annan användning än handel eller rivs. 

Detta är en relativt försiktig beräkning. Den starka tillväxten i Östersjöregionen 
bör t.ex. kunna gynna Stockholm, som är en av de stora städerna i området. Stock-
holm antas vidare med ökande turism stå sig relativt väl i tävlan med andra regioner i 
norra Europa men med stark konkurrens från bl.a. Öresundsregionen.

7	 Alla	försäljningsuppgifter	i	denna	rapport	är	om	inte	annat	anges	inkl	
moms.

8	 Uppskattning	av	KonsumtionsPrognosGruppen	med	ledande	företag	inom	
handeln.

9	 Alla	försäljningsuppgifter	i	denna	studie	är	om	inte	annat	anges	i	2006/07	
års	priser	(fasta	priser).	

�0	 Bedömningen	är	gjord	av	Nordplan	AB.
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Scenario Hög
I scenario Hög antas att det går mycket bra för Stockholm, att regionen blir ett natur-
ligt nav i Östersjöområdet och får en ännu större inflyttning än nu. Dagligvaruhan-
deln antas här växa med 2,5 procent per år och sällanköpshandeln (både shopping 
och volymhandel) med ca 4 procent per år, alltså ca 0,8 procent högre total tillväxt 
per år än i scenario Bas.

Detta skulle leda till att detaljhandeln i regionen skulle öka med 80 procent fram 
till år 2030 i fasta priser mot 60 procent i basscenariot. Försäljningen per m2 bör i 
detta fall kunna öka med grovt skattat 40 procent under denna tid. Ytorna skulle så-
lunda kunna öka med upp mot 40 procent netto mot drygt 30 procent i basalternati-
vet. En påtaglig effekt skulle bli att det skulle bli svårare för de täta stadskärnorna att 
ta hand om den ökade shoppinghandeln. En annan effekt är att volymhandeln skulle 
kräva större ytor bl.a. i kärnornas glesa delar.

Scenario Låg
I scenario Låg antas att Stockholm får en svagare utveckling, att regionen inte blir ett 
riktigt lika starkt nav i Östersjöområdet och att inflyttningen blir lägre än nu. Befolk-
ningen antas växa med ca 0,6 procent per år. Dagligvaruhandeln per capita bedöms 
fortfarande växa med 0,8 procent per år och sällanköpshandeln per capita (både 
shopping och volymhandel) med ca 2,2 procent per år. Vi skulle då få 0,4 procent 
lägre total tillväxt per år inom handeln än i scenario Bas. 

Detta skulle leda till att handeln i regionen skulle öka med ”bara” ca 50 pro-
cent fram till år 2030 i fasta priser. Försäljningen per m2 bör kunna öka med ca 25 
procent. De totala handelsytorna skulle sålunda netto behöva öka med grovt skat-
tat 20–25 procent, vilket motsvarar ca 700 000 m2. Huvuddelen av ytorna skulle 
avse sällanköpshandeln. Nettobehovet av nya handelsytor för dagligvaror skulle bli 
relativt litet. Dock skulle ändå nya ytor byggas då gamla butiker läggs ned. Konsekven-
serna skulle vara märkbara i vart fall på sikt. Någon eller några av de utbyggnader 
som inte redan påbörjats skulle troligen skjutas upp. 

Det har inte bedömts vara rimligt att i detta sammanhang vidare analysera Scena-
rio Hög och Scenario Låg utan analyserna bygger i fortsättningen endast på Scenario 
Bas.
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De regionala kärnorna idag och 
imorgon – Scenario Bas

Inledning 
Många bedömningar nedan kan förefalla skenbart exakta, inte minst de som är på 
lång sikt. Naturligtvis är de just bedömningar. De görs ändå för att visa på en möjlig 
kvantitativ och kvalitativ utveckling i Stockholmsregionen. 

Stockholms läns detaljhandel växer snabbare än i riket
Den årliga efterfrågan per capita bedöms som nämnts växa med 0,8 procent för 
dagligvaruhandeln samt 2,2 procent för sällanköpshandeln år 2008–2015. För shop-
ping bedöms tillväxten bli åtminstone ca 2 procent per år och för volymhandel ca 2,5 
procent per år. Beräkningarna baseras på en befolkningsökning på 1 procent per år. 
Handeln i de flesta regionala stadskärnorna har stora upptagningsområden varför 
det knappast är meningsfullt att differentiera befolkningsutvecklingen i de olika 
marknadsområdena. Den totala årliga konsumtionsökningen i Stockholmsregionen 
bedöms sålunda bli åtminstone 1,8 procent för dagligvaruhandeln, 2 procent för 
shopping och 2,5 procent för volymhandel. 

Åren 2015 till 2030 bedöms som nämnts dagligvaruhandeln i regionen fortsätta 
att växa med ca 1,8 procent per år. Volymhandeln bedöms komma att växa lite lång-
sammare åren 2015–2030 än under perioden fram till år 2015. Som också nämnts 
bedöms att efter år 2015 växer både volymhandel och shopping med ca 3,2 procent 
per år inklusive befolkningstillväxt. 

De regionala stadskärnorna är enligt RUFS 2001 följande:
1. Centrala regionkärnan
2. Täby centrum-Arninge
3. Kista-Sollentuna-Häggvik
4. Barkarby-Jakobsberg
5. Kungens kurva-Skärholmen
6. Södertälje
7. Flemingsberg
8. Haninge centrum.

I några fall har i denna studie befintliga och planerade handelsområden som ligger i 
kanten eller strax utanför kärnorna lagts till kärnorna i de fall de starkt påverkar och 
kommer att växa samman med kärnorna. Det är främst Rosenkälla nära Arninge, 
Bromma Center (Flygplatsområdet) och Arenastaden i Solna.
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Karta 1. De regionala kärnorna i Stockholmsregionen enligt RUFS 2001. 

Källa: RTK.
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Centrala regionkärnan

Allmänt
Detaljhandeln i Centrala regionkärnan är inne i en stark förändring. Det har att göra 
med den medvetna strategin att bygga bostäder i direkt eller nära anslutning till inner-
staden, t.ex. i Hammarby Sjöstad, Sickla, Liljeholmen, Värtan och Norra Station. 

Karta 2. Centrala regionkärnan. 

Källa: RTK.

Detaljhandeln byggs under åren 2006–2008 ut i Forum Nacka och i Sickla. Planer 
finns för bl.a. Liljeholmen, Värtan, centrala Sundbyberg, Bromma Flygplats och 
Arenastaden i Solna. De två senare platserna ligger i utkanten av den centrala kärnan, 
men är medtagna i bedömningen eftersom de i hög grad påverkar utvecklingen.  
I Arenastaden, nya Nationalarenan vid Råstasjön i Solna, planeras ett nytt köpcen-
trum, ”Mall of Scandinavia”, som blir Stockholms största med ca 70 000 m2. Sanno-
likt tillkommer Norra Stationsområdet. Stora nya shoppingcentra kommer att växa 
fram inne i den centrala stadsbygden. 

Volymhandeln kommer inte att växa så snabbt i Centrala regionkärnan, eftersom 
marken är eller håller på att bli för dyr för det. Bromma Flygplats och Sickla är bra 
exempel på detta: när dessa etablerade volymhandelsplatser byggs ut, satsar man i 
stället mycket på shopping.

Inte heller dagligvaruhandeln byggs ut så kraftigt ytmässigt, men omsättningen 
per m2 väntas öka snabbt. Många konsumenter föredrar butiker med ett stort sorti-



130  Regionala stadskärnor

ment av färskvaror, färdiglagad mat, samt stora avdelningar för fryst, etnisk och eko-
logisk mat. Detta kräver stora ytor. Detta gynnar stora butiker, både stormarknader 
och stora butiker i centra eller innerstaden. Samtidigt finns en marknad för medel-
stora välsorterade butiker som ligger nära områden där många bor och arbetar. 

I innerstaden pågår en modernisering av handeln med Skrapan, Hornstull, Västra 
Kungsholmen och själva city. Tillbyggnaden av Gallerian vid Hamngatan har ökat 
den totala omsättningen i city betydligt, d.v.s. Gallerian bedöms ha tagit större delen 
av sin nya omsättning från tillväxten och från ytterstaden, inte från andra delar av 
city. Den ökande turismen till Stockholm gynnar särskilt city.

Omsättningsutveckling år 2006–2030
Handeln i den Centrala regionkärnan kommer sålunda att expandera de kommande 
tio åren i en omfattning som vi sannolikt inte sett någon motsvarighet till i modern 
tid. Den totala detaljhandelsomsättningen väntas i fasta priser öka från ca 40 
miljarder kr år 2006 till över 50 miljarder kr år 2015 och till ca 60 miljarder kr år 
2020. Det är en ökning med över 25 procent åren 2007–2015 och ca 50 procent åren 
2006–2020. 

Den stora ökningen ligger utanför innerstaden, men den uppdelningen blir allt 
mindre meningsfull när Hammarby Sjöstad, Sickla och de inre delarna av Nacka, 
Liljeholmen, Johanneshov och andra delar av Söderort, Norra Station och de inre 
delarna av Solna samt Värtan-Frihamnen växer samman med stenstaden.

Shopping
Omsättningen inom shopping i Centrala regionkärnan bedöms komma att öka från ca 
20 000 mkr år 2006 till ca 30 000 mkr år 2015. År 2020 bedöms att omsättningen är 
över 30 000 mkr och år 2030 drygt 40 000 mkr. Den årliga ökningen från år 2015 till 
år 2030 är upp mot 3 procent. 

Figur 2. Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, shopping, volymhandel  
och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB. 
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Dagligvaruhandeln
Årsomsättningen för dagligvaruhandeln år 2006–2015 bedöms komma att öka från 
ca 15 000 mkr år 2006 till knappt 20 000 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 3 pro-
cent. År 2015–2030 beräknas omsättningen för dagligvaruhandeln öka med ca 6 000 
mkr, till ca 25 000 mkr år 2030, ca 2 procent årligen. 

Volymhandel
Omsättningen inom volymhandeln bedöms komma att öka från ca 5 000 mkr år 
2006, till ca 8 000 mkr år 2015, motsvarande ca 7 procent årligen. Ökningen från år 
2015 till år 2030 bedöms bli ca 2 000 mkr, till ca 10 000 mkr år 2030, en årlig ökning 
med ca 2 procent. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030
Handelsytorna bedöms öka långsammare än försäljningen, eftersom handeln ökar 
sin försäljning per m2 något varje år. 

Shoppingytorna bedöms komma att öka kraftigt fram till år 2015 genom en kraftig 
utbyggnad i bl.a. Bromma center, Liljeholmen och vid Nationalarenan i Solna. Där-
efter sker ökningen i lugnare takt. Handelsytorna för dagligvaror ökar långsamt. 
Volymhandelsytorna ökar inte alls eller kan i stället minska. Marken blir för dyr för 
storskalig utbyggnad av volymhandeln. 
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Figur 4. Detaljhandelsytornas bedömda utveckling för dagligvaruhandeln, shopping, 
 volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa: Nordplan AB.

En viktig slutsats är att de beslut och den planering som sker i Centrala regionkärnan 
leder i riktning mot en mer hållbar struktur med handel som ofta är bostadsnära och 
väl tillgänglig med kollektivtrafik.
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Yttre regionala stadskärnor

De täta delarna av stadskärnorna

Inledning
Fram till omkring år 2015 finns det investeringsplaner som täcker en stor del av den 
väntade utvecklingen. Visserligen skulle en kraftig lågkonjunktur kunna ändra dessa 
planer, men i annat fall känns bedömningarna nedan relativt rimliga. Efter 2015 blir 
bedömningarna av naturen mindre säkra.

Denna utveckling bör gå hand i hand med strävan mot ett hållbart samhälle. Kun-
derna kommer att ställa högre krav både på de täta och glesa delarna av kärnorna. 
Den täta del som inte erbjuder en trevlig och mångfaldig mötesplats kommer att få 
svårt att överleva på lång sikt. Även kraven på en god global och lokal luftmiljö kom-
mer att öka. Också i de glesa delarna kommer kunden kräva trevlig stadsmiljö och 
bra kollektivtrafik. Dessa externhandelsområden kommer alltmer att likna köpcentra 
som dagens Sickla Köpkvarter.

Fram till år 2015
En mycket stor andel av regionens shopping och volymhandel finns i de regionala kär-
norna. Shoppingen ligger i huvudsak i de täta delarna. Täby, Kista och Skärholmen 
har stora regionala centra redan idag. Södertälje är på gränsen till att ha ett sådant 
regionalt centrum i sin stadskärna. Jakobsberg och Haninge har medelstora centra 
och Flemingsberg ett mindre centrum. 

Skärholmen avslutar år 2008 en stor utbyggnad, medan Täby och Kista ligger i 
startgroparna för en utbyggnad med ca 20 000 m2 shopping vardera. 

I Jakobsberg planeras en viss utbyggnad. Både för detta centrum och för Haninge 
gäller i stort sett att det är relativt dyrt att bygga ut dem i förhållande till förväntade 
intäkter. De begränsade intäkterna hänger i sin tur samman med att marknaden inte 
räcker till för hur många stora centra som helst. På lång sikt kan dock dessa områden 
bli tillräckligt intressanta för att bli regionala centra men det är inte säkert att dessa 
centra kommer att ligga där nuvarande centra finns.

I Flemingsberg planeras ett medelstort centrum på 30 000–35 000 m2 nere i 
dalen vid järnvägen. Detta centrum kan säkert bli större på sikt.

Dagligvaruhandeln i kärnorna effektiviseras och byggs i vissa fall ut, men här är de 
täta kärnorna inte lika dominerande som för t.ex. shopping.

Från år 2015 till år 2030
På lång sikt bör man i en framtidsstudie som denna överväga om nuvarande köpcen-
tra kommer att behövas. Det kan ju finnas mer rationella sätt att köpa nya kläder, 
heminredning och andra varor. Bedömningen är dock att vi även i framtiden har ett 
behov av mötesplatser med ett stort inslag av handel och mat men också av annat. 
Det är i denna riktning som köpcentra kommer att utvecklas i de täta delarna av de 
regionala stadskärnorna. Ett tydligt exempel på detta är Kista som nu har fått en stor 
andel restauranger och en stor andel av omsättningen på kvällstid. Detta gäller också 
butikerna. På många sätt kommer de täta delarna av de regionala stadskärnorna att få 
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den funktion som traditionella stadskärnor har. Våra städer har ju under århundra-
den visat en mycket god förmåga att anpassa sig efter olika strukturförändringar. Ju 
tätare och mer varierade kärnorna är, desto större chans bör de ha att vara långsiktigt 
hållbara. Sedan är det självfallet så att de täta delarna måste skötas väl och vara trygga 
precis som en bra stadskärna. Slutsatsen är att de stora köpcentra som finns i de täta 
delarna av de regionala stadskärnorna kan försvara sin plats som starka handels- och 
mötesplatser. 

Vad händer då med stora centra som Täby, Kista och Skärholmen på längre sikt, 
efter år 2030? Det går att bygga ut Täby och Skärholmen ytterligare om efterfrågan 
på främst shopping fortsätter att öka. Dessa utbyggnader blir dyrbara, så det gäller 
att de fortsätter att förädlas, med verksamheter som kan bära stigande hyror. I Kistas 
fall är det svårare att bygga ut nästa etapp men säkert inte omöjligt. Dessutom kan 
den täta och glesa delen växa samman i t.ex. Kungens kurva-Skärholmen.

Det köpcentrum som planeras i Flemingsberg vid järnvägen kan säkert fortsätta 
att växa även efter det att den första etappen på 30–35 000 m2 har byggts ut, i syn-
nerhet om man redan nu bygger så att det går att bygga ut senare. 

Volymhandeln kommer sannolikt att successivt byggas ut i Arninge-Rosenkälla, 
Häggvik, Barkarby, Kungens kurva och Handen-Länna. I denna studie har Rosenkäl-
la lagts samman med Arninge eftersom de ligger nära varandra, ca 5 minuter med bil. 

Successivt förtätas de glesare delarna av kärnorna. Häggvik är redan omgivet på 
flera sidor av villabebyggelse och nya bostäder planeras. Vid Barkarby planeras en 
helt ny stadsdel och i Arninge diskuteras bostadsområden ner mor Ullnasjön. Ännu 
så länge är de täta delarna av kärnorna bättre för shopping med sina goda kommuni-
kationer och många närboende. Efterhand kommer dock sannolikt shoppingcentra 
byggas i flera av de nuvarande glesa delarna av kärnorna. I Kungens kurva planeras 
redan ett centrum för heminredning (Pentagonen) och mer kommer nog på sikt.  
I Barkarby finns redan en outlet för mode. I Häggvik finns ett medelstort köpcen-
trum, Stinsen, som dessutom byggs ut. Även i Arninge finns planer på ett köpcen-
trum. I praktiken handlar det om komplettering av ”retail parks” till ”retail shopping 
parks”. I Rosenkälla, med totala utbyggnadsplaner på över 200 000 m2, kan mycket 
väl delar av handelsområdet komma att uppföras som ett shoppingcentrum. 

Hur snabbt denna process kommer att gå beror inte bara på konsumtionstillväx-
ten, utan som nämnts också på om det byggs bostäder och arbetsplatser i och kring 
handeln och om det finns bra allmänna kommunikationer. Man kan också fråga sig 
om just de regionala stadskärnorna är de mest attraktiva för förtätning, men bedöm-
ningen är att det är så för många av dem.

Det är inte alls givet att volymhandeln framdeles kommer att ha samma snabba till-
växt som de senaste tio åren. Internethandeln blir en allt allvarligare konkurrent inom 
t.ex. hemelektronik, men även när det gäller vissa byggvaror. Handeln måste hela ti-
den pressa priserna så att inte alltför många kunder väljer ut varorna i butik och sedan 
handlar på nätet. Ett motmedel är att butikerna försöker bygga förtroende, leverera 
hela kedjan och också montera TV:n eller duschkabinen. Alla kunder vill inte betala 
för detta men många vill och kundsegmentering är inte något nytt inom handeln.
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Bedömningen är att volymhandelsplatserna av konkurrensskäl måste bli trevligare 
mötesplatser än idag. Prispressen gör att investerarna i dag kanske inte kan lägga allt-
för stora summor på miljön, men dels går det att visa omsorg om stadsmiljön utan att 
det blir så dyrt, dels handlar det om att locka till sig bra hyresgäster t.ex. restauranger 
med bra kvalitet. Det finns redan exempel på dem, t.ex. i Sickla.

Centrala regionkärnan genomgår som antytts en intensiv förtätning med nya 
bostadsområden, nya arbetsplatser och förädling av gamla volymhandelsplatser, som 
Sickla och Bromma flygplats.
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Täby centrum-Arninge

Handeln i kärnan Täby centrum-Arninge finns främst i en tät del i Täby centrum och 
i en gles del i Arninge. Troligen kommer den glesa delen att växa ut till området kring 
Rosenkälla, där det just aviserats planer på ett yttillskott för detaljhandel på mellan 
100 000 m2 och 200 000 m2.

Karta 3. Den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge (-Rosenkälla). Den röda cirkeln 
visar den täta delen av kärnan och de blå kvadraterna visar den glesa delen av kärnan. 

Källa: Nordplan AB. 

Allmänt
För Täby centrum planeras en utbyggnad från ca 43 000 m2 handel till ca 65 000 m2 
år 2012. Ca 55 000 m2 av detta är shopping, vilket gör att Täby behåller sin position 
som ett av de stora centren i Stockholmsregionen. Inom Nordostsektorn kommer 
Täby att behålla sin dominans inom shopping, i vart fall fram till 2020. Markparke-
ringen ersätts i huvudsak av parkeringshus. Ett stort antal bostäder byggs i centrum. 
Centrum får en täthet som påminner om innerstadens. Kollektivtrafiken byggs ut, 
men riskerar fortfarande att vara underdimensionerad så länge tunnelbana eller 
pendeltåg saknas.

Att en kraftig utbyggnad av volymhandeln kommer ske i Arninge-Rosenkälla 
bedöms som ganska säkert, eftersom Nordostsektorn nu har den minst utbyggda 
volymhandeln i förhållande till efterfrågan. 
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Det finns fysiska möjligheter att bygga ut Täby centrum ytterligare, utöver de ca 
22 000 m2 som nu planeras, men det är dock kostsamt. Utöver denna utbyggnad är 
bedömningen att Arninge-Rosenkälla kommer att fortsätta att byggas ut både med 
shopping och volymhandel vartefter befolkningen ökar i upptagningsområdet. Det 
finns planer på ett inbyggt storbutikscentrum i Arninge som, om det blir av, kan ligga 
i gränslandet mellan shopping och volymhandel. Det kommer med stor sannolikhet 
att byggas ett relativt stort shoppingcentrum kring år 2015 i antingen Arninge eller 
Rosenkälla. 

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Täby	centrum)
De planer som redan finns fram till 2015 visar att omsättningen inom shopping kom-
mer att öka från drygt 1 500 mkr till knappt 2 000 mkr. År 2020 bedöms att omsätt-
ningen är 2 300 mkr och år 2030 ca 3 000 mkr. Den årliga ökningen är ca 4 procent 
vilket är ungefär lika med den väntade efterfrågeökningen i upptagningsområdet.

Täby–Arninge, täta delen
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Figur 5. Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, shopping och totalt åren 
2006–2030 för Täby centrum. Inkl moms i 2006/07 års priser (fasta priser). Det kan öka 
 snabbare, beroende på hur Rosenkälla kommer att profileras. 

Källa: Nordplan AB.

Dagligvaror

Täta	delen	(Täby	centrum)
Omsättningen inom dagligvaruhandeln bedöms öka relativt långsamt i den täta delen 
av kärnan. Dagligvaruhandeln kräver stora ytor och parkering vilket det inte finns 
plats för. 
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Dagligvaror

Glesa	delen	(Arninge-Rosenkälla)
Dagligvaruhandeln växer snabbare i de glesa delarna än i de täta delarna av kärnan. 
Dagligvaruhandeln bedöms komma att växa från ca 650 mkr år 2006 till över 1 500 
mkr år 2015, en genomsnittlig årlig ökning med ca 15 procent. Från år 2015 till 2020 
ökar omsättningen för dagligvaruhandeln med ca 5 procent årligen, till ca 1 900 mkr 
år 2020. Från år 2020 till 2030 ökar omsättningen med ca 3 procent årligen, till ca 
2 500 mkr år 2030. Anledningen till att tillväxttakten bedöms sjunka efter 2015 även 
i den glesa delen är kopplad till bedömningen att Arninge-Rosenkälla byggs ut mycket 
kraftigt fram till ca 2015.

 

Täby–Arninge, glesa delen
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Figur 6. Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, volymhandel och totalt åren 
2006–2030 i Arninge-Rosenkälla. Inkl moms i 2006/07 års priser. Det kan bli mer beroende 
på hur Rosenkälla utvecklas. 

Källa: Nordplan AB.

Volymhandel

Glesa	delen	(Arninge-Rosenkälla)
De planer som redan finns fram till 2015 visar att omsättningen inom volymhandeln 
kan öka från 1 000 mkr till ca 3 000 mkr. Den årliga ökningen fram till 2015 väntas 
bli i snitt ca 20 procent, vilket beror på att volymhandeln i nordost idag är svagt 
utbyggd (t.ex. finns inte IKEA) och bedöms komma att expandera starkt. År 2020 
är bedömningen att årsomsättningen är ca 4 000 mkr och år 2030 över 5 000 mkr. 
 Mellan åren 2015 till 2030 väntas en betydligt långsammare tillväxt inom volymhan-
deln, 4–5 procent per år, bl.a. beroende på ökande Internet-handel. Det kan dock bli 
mer, beroende på hur Rosenkälla utvecklas.
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Handelsytornas utveckling år 2006–2030 

Täta	delen	(Täby	centrum)
Befintliga planer innebär att shoppingytorna kommer att byggas ut från ca 35 000 m2 
år 2006 till ca 55 000 m2 år 2015. Täby centrum antas inte komma att byggas ut ytter-
ligare förrän efter år 2020. 

Figur 7. Täta delen (Täby centrum) Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaru-
handeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa: Nordplan AB.
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Täby–Arninge, glesa delen
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Glesa	delen	(Arninge-Rosenkälla)
Befintliga planer innebär att volymhandelsytorna kommer att byggas ut från ca 
50 000 m2 år 2006 till drygt 150 000 m2 år 2015. Centrum bedöms inte fortsätta 
byggas ut i samma takt efter år 2015, utan ytökningen kommer att avta. Ytorna för 
dagligvaror väntas öka från ca 6 000 m2 år 2005 till ungefär 20 000 m2 år 2030. Det 
kan dock bli betydligt mer, beroende på hur Rosenkälla utvecklas.

Figur 8. Glesa delen (Arninge-Rosenkälla). Handelsytornas bedömda utveckling för daglig-
varor, volymhandel och totalt åren 2006–2030. Det kan bli betydligt mer, beroende på hur 
Rosenkälla utvecklas. 

Källa: NordplanAB.
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Kista-Sollentuna-Häggvik

Detaljhandeln i kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik finns främst i en tät del i Kista Gal-
leria respektive Sollentuna centrum och i en gles del i Häggvik inklusive Stinsen.

Karta 4. Den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik. De röda cirklarna visar de täta 
delarna av kärnan och kvadraten visar den glesa delen av kärnan. 

Källa: Nordplan AB.
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Allmänt
I Kista Galleria planeras en utbyggnad av centrum från ca 30 000 m2 shopping 
till ca 50 000 m2 år 2012. Kista behåller sin position som ett av de stora centren i 
Stockholmsregionen men utmanas av bl.a. Bromma Flygplats och det planerade stora 
köpcentret med ca 90 000 m2 detaljhandelsyta i den kommande Arenastaden i Solna. 

Både Sollentuna Centrum och Stinsen byggs ut just nu. Konkurrensen inom och 
kring denna kärna kommer att bli mycket hård, sannolikt den hårdaste i Stockholms-
området. Det kan ta upp mot tio år innan Stinsen och Sollentuna centrum kan byggas 
ut ytterligare med lönsamhet.

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Kista	Galleria	och	Sollentuna	centrum)
Omsättningen inom shopping kommer att öka från ca 1 750 mkr år 2006 till ca 4 300 
mkr år 2015, motsvarande nästan 15 procent årligen. Detta är en mycket stark expan-
sion. Ökningen från år 2015 till 2030 bedöms bli 2 000 mkr, en årlig ökning med 
3–4 procent. Försäljningen år 2030 bedöms därmed till ca 6 300 mkr. Möjligen kan 
omsättningen från år 2012 bli lägre p.g.a. konkurrensen från Mall of Scandinavia i 
Arenastaden i Solna.

Kista–Sollentuna–Häggvik, täta delen

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2006 2015 2020 2030

Oms. milj. Kr/år

DV

Shopping

Total oms.

Figur 9. Täta delen (Kista Galleria-Sollentuna centrum.) Bedömd omsättningsutveckling för 
dagligvaruhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. Möjligen blir omsättningen fr.o.m. 
2012 lägre p.g.a. Mall of Scandinavia. 

Källa Nordplan AB.

Glesa	delen	(Häggvik	inkl	Stinsen)
Omsättningen inom shopping bedöms komma att öka från ca 320 mkr år 2006 till ca 
650 mkr år 2015, motsvarande i snitt ca 10 procent årligen. Detta är en mycket stark 
expansion. Ökningen från år 2015 till 2030 bedöms bli ca 300 mkr, en genomsnittlig 
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årlig ökning med 3–4 procent. Försäljningen år 2030 bedöms därmed bli upp mot 
1 000 mkr. 

Dagligvaror

Täta	delen	(Kista	Galleria	och	Sollentuna	centrum)
Vid Kista Galleria bedöms en stor livsmedelsbutik tillkomma nära centrum före 2015. 
Dagligvaruhandeln – omsättningen i Sollentuna och Kista bedöms därmed öka till ca 
1 200 mkr år 2015, en fördubbling av omsättningen jämfört med 2006. Därefter be-
döms den täta delen få en betydligt lugnare tillväxt, ca 3 procent årligen, till ca 1 700 
mkr år 2030. 

Glesa	delen	(Häggvik	inkl	Stinsen)
Omsättningen för dagligvaruhandeln från år 2006 till 2015 bedöms komma att öka 
från 420 mkr år 2006 till över 1 000 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 15 procent. 
Från år 2015 till 2030 beräknas omsättningen inom dagligvaruhandeln öka med ca 
500 mkr, till ca 1 500 mkr år 2030, ca 3 procent årligen.

Kista–Sollentuna–Häggvik, glesa delen
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Figur 10. Glesa delen (Häggvik). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, 
shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Volymhandel
De planer som redan finns fram till 2015 innebär att omsättningen inom volym-
handeln kommer att öka från 100 mkr år 2006 till ca 1 300 mkr år 2015. Den årliga  
ökningen fram till 2015 är mycket hög, vilket beror på att volymhandeln i Häggvik 
idag är svagt utbyggd. Åren 2015 till 2030 beräknas en betydligt långsammare till-
växt ske inom volymhandeln, bl.a. beroende på ökande Internet-handel. Tillväxten 
årligen efter 2015 beräknas bli ca 3 procent. År 2030 bedöms försäljningen vara ca 
2 000mkr. 



144  Regionala stadskärnor

Handelsytornas utveckling år 2006–2030 

Täta	delen	(Kista	Galleria	och	Sollentuna	centrum)
Bedömningen är att det kommer att ske en stor utveckling av ytorna fram till 2015, 
ytorna för shopping kommer att öka avsevärt, från ca 40 000 m2 år 2006 till ca 
75 000 m2 år 2015. Ytorna för dagligvaror väntas öka från ca 10 000 m2 år 2006 till 
drygt 20 000 m2 år 2015, ungefär en fördubbling det också. Efter denna starka ökning 
av ytorna bedöms ökningen att avta fram till år 2020. Efter år 2020 bedöms ytorna 
öka långsamt. 

Kista–Sollentuna–Häggvik, täta delen

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2006 2015 2020 2030

Kvm

DV

Shopping

Total yta

Figur 11. Täta delen (Kista Galleria och Sollentuna centrum.) Handelsytornas bedömda ut-
veckling för dagligvaruhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Glesa	delen	(Häggvik	inkl	Stinsen)
Ökningen av handelsytorna fram till 2015 är störst för volymhandeln, som beräknas 
tredubbla sina ytor från ca 15 000 m2 år 2006 till ca 50 000 m2 år 2015. Ytorna för 
dagligvaror bedöms öka från ca 5 000 m2 år 2006 till ca 20 000 m2 år 2015. 

Efter år 2015 bedöms ytorna växa i en långsammare takt, och ytorna för daglig-
varor och shopping beräknas inte öka nämnvärt mellan år 2015 och år 2020, medan 
volymhandelsytorna fortsätter att växa. 
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Figur 12. Glesa delen (Häggvik). Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaruhandeln, 
shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Barkarby-Jakobsberg

Handeln i denna kärna finns främst i en tät del i Jakobsbergs centrum och i en gles del 
i Barkarby.

Karta 5. Den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. Den röda cirkeln visar den täta 
delen av kärnan och kvadraten visar den glesa delen av kärnan.

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Jakobsbergs	centrum)
Omsättningen inom shopping bedöms komma att öka från knappt 400 mkr år 2006 
till drygt 500 mkr år 2015, motsvarande ca 3–4 procent årligen. Ökningen år 2015–
2030 bedöms bli ca 350 mkr, en årlig ökning med ca 4 procent. Försäljningen år 2030 
bedöms därmed till uppemot 900 mkr. Möjligen kan den bli lägre p.g.a. konkurren-
sen med Mall of Scandinavia i Arenastaden i Solna.
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Jakobsberg–Barkarby, täta delen
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Figur 13. Täta delen (Jakobsbergs centrum). Bedömd omsättningsutveckling för dagligva-
ruhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. Möjligen kan den bli lägre p.g.a. Mall of 
Scandinavia.

Källa Nordplan AB.  

Glesa	delen	(Barkarby	handelsplats)
Försäljningen bedöms öka från ca 350 mkr år 2006 till ca 1 000 mkr år 2030, en årlig 
ökning med ca 7 procent. Huvudskälet till att shoppingen ökar i Barkarby är att det är 
svårt att bygga ut Jakobsbergs centrum. 
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Figur 14. Glesa delen (Barkarby). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, 
 shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Dagligvaror
Täta	delen	(Jakobsbergs	centrum)
Bedömningen är att omsättningen för dagligvaruhandeln år 2006–2015 kommer 
att öka från 250 mkr år 2006 till 350 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 5 procent. 
2015–2030 beräknas omsättningen för dagligvaruhandeln öka med ca 100 mkr, ca 2 
procent årligen. Omsättningen år 2030 bedöms därmed till ca 450 mkr.

Glesa	delen	(Barkarby	handelsplats)
Omsättningen för dagligvaruhandeln år 2015 bedöms bli ca 300 mkr. 2015–2030 
beräknas omsättningen för dagligvaruhandeln öka med knappt 500 mkr till 800 mkr 
år 2030, ca 10 procent årligen.

Volymhandel
De planer som redan finns fram till 2015 ger vid handen att omsättningen inom volym-
handeln kommer att öka från knappt 4 000 mkr år 2006 till uppemot 6 000 mkr år 
2015. Den årliga ökningen fram till 2015 är ca 5 procent. Åren 2015 till 2030 räknar 
vi med en långsammare tillväxt inom volymhandeln, 3–4 procent per år, främst be-
roende på ökande Internet-handel. År 2030 bedömer vi att omsättningen är ca 9 000 
mkr. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030

Täta	delen	(Jakobsbergs	centrum)
Den ytökning som sker i den täta delen står shoppingytorna för. Dessa ytor bedöms 
komma att öka från ca 17 500 m2 år 2006 till ca 25 000 m2 år 2015. Efter dessa ut-
byggnader är det svårt av utrymmes- och lönsamhetsskäl att öka ytorna i Jakobsbergs 
centrum. 
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Figur 15. Täta delen (Jakobsbergs centrum). Handelsytornas bedömda utveckling för daglig-
varuhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Glesa	delen	(Barkarby	handelsplats)
De största ytökningarna sker mellan åren 2006 och 2015. Mellan år 2006 och år 
2015 bedöms att nya ytor för dagligvaror kommer att etableras. Volymhandelsytorna 
bedöms öka från ca 90 000 m2 år 2006 till ca 140 000 m2 år 2015, för att sedan öka 
relativt långsamt. 

Figur 16. Glesa delen (Barkarby). Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaruhan-
deln, shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Shoppingytorna bedöms öka ifrån ca 10 000 m2 år 2006 till minst 30 000 m2 år 2030. 
Det är inte osannlikt att det kan bli betydligt mer. 
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Kungens kurva-Skärholmen

Handeln i denna kärna finns främst i en tät del i Skärholmen centrum och i en gles del 
i Kungens kurva. Diskussioner förs om att på sikt bygga ihop de två delarna över E4 
till en.

Karta 6. Den regionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen. Den röda cirkeln visar den 
täta delen av kärnan och kvadraten visar den glesa delen av kärnan.

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Skärholmen	centrum)
Omsättningen inom shopping bedöms komma att öka från ca 900 mkr år 2006 till 
ca 1 850 mkr år 2015, motsvarande ca 10 procent årligen. Ökningen år 2015–2030 
bedöms bli ca 1 700 mkr, en årlig ökning med ca 6 procent. Omsättningen år 2030 
bedöms därmed till ca 3 500 mkr. 

Skärholmens 
centrum

Kungens kurva
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Figur 17. Täta delen (Skärholmen centrum). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaru-
handeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Dagligvaruhandeln

Täta	delen	(Skärholmen	centrum)
Omsättningen för dagligvaruhandeln bedöms komma att öka med ca 350 mkr år 
2006–2015, till över 700 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 10 procent. 2015–2030 
beräknas omsättningen öka med ca 300 mkr, ca 3 procent årligen. Omsättningen år 
2030 bedöms därmed till ca 1 000 mkr.

Glesa	delen	(Kungens	kurva)
Omsättningen för dagligvaruhandeln bedöms komma att öka från ca 1 200 mkr 2006 
till ca 1 700 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 4–5 procent. 2015–2030 beräknas 
omsättningen öka med ca 800 mkr, ca 3 procent årligen. Omsättningen år 2030 
bedöms därmed till ca 2 500 mkr.
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Figur 18. Glesa delen (Kungens kurva). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhan-
deln, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Volymhandel
Omsättningen inom volymhandeln bedöms komma att öka från ca 4 700 mkr år 
2006, till ca 7 000 mkr år 2015, motsvarande ca 5 procent årligen. Ökningen från 
2015–2030 bedöms till ca 6 000 mkr, en årlig ökning med ca 6 procent. Omsätt-
ningen år 2030 bedöms därmed till ca 13 000 mkr. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030

Täta	delen	(Skärholmen	centrum)
Den främsta ökningen av handelsytorna står shoppingen för. Den största ökningen 
bedöms komma att ske mellan år 2006 och år 2015. Shoppingytorna bedöms öka från 
drygt 30 000 m2 år 2006 till ca 50 000 m2 år 2015. 

Efter år 2015 bedöms att Skärholmens centrum kommer att byggas ut ytterligare. 
Försiktigt räknat kan centrum komma att byggas ut med mer än 20 000 m2 åren 
2015–2030.

Enligt befintliga utbyggnadsplaner kommer ytorna för dagligvaror att öka något 
fram till år 2015. Efter år 2015 är bedömningen att ytorna för dagligvaror kommer att 
ligga på ca 10 000 m2 fram till år 2030. 
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Figur 19. Täta delen (Skärholmen centrum). Handelsytornas bedömda utveckling för daglig-
varuhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Glesa	delen	(Kungens	kurva)
Ytorna i Kungens kurva kommer att växa med ungefär samma takt mellan år 2006 
och år 2030. Ytorna för volymhandel beräknas öka från ca 125 000 m2 år 2006 till ca 
275 000 m2 år 2030. Ytorna för dagligvaror kan komma att öka med 5 000–10 000 
m2 mellan år 2006 och år 2015, för att 2015–2030 få en blygsam utbyggnad.
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Figur 20. Glesa delen (Kungens kurva). Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaru-
handeln, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB. 



  Regionala stadskärnor  155

"!J

"!J

"!J

"!J

"!J
BLOMBACKA

TVETA

SÖDRA

SALTSKOG

PERSHAGEN

MORABERG

OXELGRENSHAGEN

GRUSÅSEN

ROSENLUND

RITORP

ÄNG
BRUNNS-

RAGNHILDSBORG

BÅRSTA

RONNA

GÄRTUNA

FORNHÖJDEN

ÖSTERTÄLJE

HALL

HOVSJÖ

TÄLJE

VÄSTERGÅRD
MARIEKÄLLA

Listonhill

Johans-
berg

Halls
holme

Kapellb.

Torpa

Glas-
hyttan

Knäppe

Hagalund

Ålö

Mjölnartorp

Skorvan

Sjöst
Rad-

husen

G:a S

Solhem

Solbacka

Skogshyddan
Lugnet

hage Vi-
berget

Lind-
holmen

Eklund

Nabbaudd

Boda-
ängen

Friden-
lunds-
berget

Torekäll-
berget

Bad-
parken

Flora-
lunden

Västergårds-
hagen

Olovs

Viksängs-
höjden

Lång-
ängenTältparken

Lindås-
täppan

Kusens backe

Stads-
parken

Liljevalchs-
hagen

Bro-
parken

Hälso-
kullen

Gläntan

Björk-
udden

Tall-
udden

Igelsta

Egils-
parken

AllévillanMoss-
ängen

Fängelset
Vakt-

stugan

Skarmans-
torpGulliborg

Karleby

Halldalen

Högbergsparken

Limpan
Fläsket

Slotts-
holmen

Lännock

BaggåsenKarlsborg

Ljung

Östra
Hagalund

Krutholmen

Sällskaps-
holmen

Kvarnberget

Blå-
backe

Snäckviks-
skogen

Högbergs-
parken

Tubo

Hanstabruks-
skogen

Mälare-
parken

Galg-
backen

Hagaparken

Brunnängs-
berget

Stockholms-
berget

Kanal-
holmen

Dalp.

Gränsgården

Fisk

Tuvängen

Getaskogen

Glasberga
krog

Getan

Jakobsdal

Ålöström

Tvetaberg

Älgberget

Glasberga

Weda

Ekensberg

Naturreservat

Södertälje

Karta 7. Den regionala stadskärnan i Södertälje. Den röda cirkeln visar den täta delen av 
kärnan och kvadraten visar den glesa delen av kärnan.

Handeln i denna stadskärna finns främst i en tät del i Södertälje centrum och i en 
gles del i Moraberg. Det finns också två stormarknader i väster vid Scaniarinken. 
Dagligvaruhandeln omsatte här år 2007 ca 635 mkr vilket är mer än en tredjedel av 
dagligvaruhandeln i kommunen. Handeln med sällanköpsvaror omsatte ca 65 mkr. 
Särskilt dagligvaruhandeln kan väntas växa minst i takt med den totala dagligvaru-
handeln i kommunen. Scaniarinkens handel är således viktig för Södertälje. Denna 
del av Södertälje ingår dock inte i det vidare arbetet, då Scaniarinken ligger relativt 
långt utanför kärnan. 
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Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Södertälje	centrum)
Omsättningen inom shopping bedöms komma att öka från ca 850 mkr år 2006 till ca 
1 100 mkr år 2015, motsvarande ca 3 procent årligen. Ökningen från 2015–2030 kan 
tänkas bli ca 600 mkr, också en årlig ökning med ca 3 procent. Detta resulterar i en 
ungefärlig omsättning på 1 700 mkr år 2030. Denna relativt optimistiska bedömning 
förutsätter ett mycket målmedvetet samarbete mellan kommun, fastighetsägare och 
handel. 

Figur 21. Täta delen (Södertälje centrum). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaru-
handeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Dagligvaror

Täta	delen	(Södertälje	centrum)
Omsättningen för dagligvaruhandeln år 2006–2030 bedöms komma att öka från 120 
mkr till ca 200 mkr.

Glesa	delen	(Moraberg)
Omsättningen för dagligvaruhandeln år 2015 bedöms komma att vara minst 
200 mkr. 2015–2030 beräknas omsättningen för dagligvaruhandeln öka med minst 
100 mkr, ca 2 procent årligen, vilket resulterar i en omsättning på minst 300 mkr år 
2030. Det kan bli betydligt mer.
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Figur 22. Glesa delen (Moraberg). Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, 
volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Volymhandel

Glesa	delen	(Moraberg)
Omsättningen inom volymhandeln bedöms komma att öka från ca 550 mkr år 2006, 
till upp mot 1 500 mkr år 2030, motsvarande ca 6 procent årligen. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030

Täta	delen	(Södertälje	centrum)
Mellan år 2006 och år 2015 bedöms ytorna för shopping öka från ca 25 000 m2 till ca 
30 000 m2. Mellan år 2015 och år 2030 bedöms shoppingytorna öka från ca 30 000 
m2 till ca 35 000 m2. Det går att bygga ut ännu mer, grovt uppskattat ytterligare 
10 000 m2 till totalt ca 45 000 m2 shopping. Ytorna för dagligvaror bedöms vara rela-
tivt konstanta eller byggas ut något under perioden 2006–2030.
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Figur 23. Täta delen (Södertälje centrum). Handelsytornas bedömda utveckling för 
dagligvaruhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Glesa	delen	(Moraberg)
De totala ytorna i Moraberg med omgivningar bedöms komma att öka från knappt 
20 000 m2 år 2006 till ca 50 000 m2 år 2030. Dagligvaror bedöms bli etablerade före 
år 2015. 

Figur 24. Glesa delen (Moraberg). Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaruhan-
deln, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Handeln i denna regionala stadskärna finns främst i en tät del i Flemingsberg. 
 Troligen växer denna täta del ut nere vid järnvägen och i det följande antas att så sker.

Karta 7. Den regionala stadskärnan Flemingsberg. De röda cirklarna visar de täta  
delarna av kärnan.

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping
Omsättningen inom shopping år 2015 bedöms komma att vara ca 400 mkr. Ökningen 
från år 2015–2030 bedöms till ca 500 mkr, en årlig ökning med ca 8 procent. Omsätt-
ningen år 2030 bedöms därmed till knappt 1 000 mkr. 
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Figur 25. Flemingsberg. Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaruhandeln, shopping, 
volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Dagligvaror
Omsättningen för dagligvaruhandeln år 2006–2015 bedöms komma att öka med ca 
300 mkr, till ca 400 mkr, en årlig ökning med ca 20 procent. 2015–2030 beräknas 
omsättningen för dagligvaruhandeln öka med ca 250 mkr, ca 4 procent årligen. Detta 
resulterar i en omsättning på 600–700 mkr år 2030.

Volymhandel
Omsättningen inom volymhandeln bedöms år 2015 komma att vara ca 300 mkr. 
Ökningen från 2015–2030 bedöms bli ca 250 mkr, en årlig ökning med ca 5 procent, 
vilket resulterar i en omsättning på drygt 500 mkr år 2030. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030

Täta	delen	(Flemingsberg)
Ytorna i Flemingsberg bedöms komma att öka rejält fram till år 2015, från ca 3 000 
m2 år 2006 till uppemot 40 000 m2 år 2015. Den främsta ökningen sker för shopping 
samt volymhandel som bedöms bli etablerat fram till år 2015.

Efter år 2015 bedöms ytorna för shopping komma att öka från ca 15 000 m2 år 
2015 till ca 25 000 m2 år 2030. Ytorna för volymhandel beräknas öka något, från ca 
15 000 m2 år 2015 till ca 20 000 m2 år 2030. 

Figur 26. Flemingsberg. Handelsytornas bedömda utveckling för dagligvaruhandeln, 
 shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Handeln i denna regionala stadskärna finns främst i en tät del i Haninge centrum och 
i en gles del i Handen-Vega-Länna.

Karta 8. Den regionala stadskärnan Haninge. Den röda cirkeln visar den täta delen av 
 kärnan och kvadraterna visar de glesa delarna av kärnan.

Omsättningsutveckling år 2006–2030

Shopping

Täta	delen	(Haninge	centrum)
Omsättningen inom shopping år 2006–2015 bedöms komma att öka från ca 500 
mkr år 2006 till ca 650 mkr år 2015, en årlig ökning med ca 3 procent. Ökningen från 
2015–2030 är ca 300 mkr, en årlig ökning med ca 3 procent, vilket resulterar i en 
omsättning på knappt 1 000 mkr år 2030. 
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Figur 27. Täta delen. Haninge centrum. Bedömd omsättningsutveckling för dagligvaru-
handeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Glesa	delen	(Handen-Vega-Länna)
Shopping i Handen bedöms bli etablerad efter år 2020 och beräknas omsätta ca 1 000 
mkr år 2030.

Dagligvaror

Täta	delen	(Haninge	centrum)
Omsättningen för dagligvaruhandeln bedöms komma att öka från ca 150 mkr år 2006 
till 200 mkr år 2030, en årlig ökning med ca 1–1,5 procent. 

Glesa	delen	(Handen-Vega-Länna)
Omsättningen för dagligvaruhandeln bedöms öka från 1 400 mkr år 2006 till 2 500 
mkr år 2030, en ökning på drygt 3 procent per år.
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Figur 28. Glesa delen (Handen-Vega-Länna). Bedömd omsättningsutveckling för daglig-
varuhandeln, shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.

Volymhandel
Omsättningen inom volymhandeln bedöms komma att öka från ca 1 600 mkr år 
2006, till ca 4 000 mkr år 2030, motsvarande ca 6 procent årligen. 

Handelsytornas utveckling år 2006–2030

Täta	delen	(Haninge	centrum)
Ytorna i den täta delen av Haninge, Haninge centrum, bedöms komma att ligga på 
ungefär samma nivå år 2020 som idag. Fram till år 2030 är bedömningen att det 
kommer att ske en liten utveckling av shoppingytorna. 
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Figur 29. Täta delen. Haninge centrum. Handelsytornas bedömda utveckling för daglig-
varuhandeln, shopping och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Glesa	delen	(Handen-Vega-Länna)
Handelsytorna i den glesa delen av Haninge bedöms komma att öka i ungefär samma 
takt mellan åren 2006 och 2030 från drygt 100 000 m2 till knappt 200 000 m2. Mel-
lan år 2020 och år 2030 bedöms nya ytor tillkomma för shopping.
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Figur 30. Glesa delen (Handen-Vega-Länna). Handelsytornas bedömda utveckling för daglig-
varuhandeln, shopping, volymhandel och totalt åren 2006–2030. 

Källa Nordplan AB.
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Scenario Bas 2006–2030

I det följande sammanfattas den bedömda utvecklingen i de regionala stadskärnorna 
åren 2006, 2015, 2020 och 2030. I kartor 9–12 och tabeller 1–4 redovisas både de 
täta och de glesa delarna av varje kärna. Både utvecklingen av uthyrbara ytor och 
omsättning bedöms.
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Arninge

Centrala 
regionkärnan

Kungens kurva-
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Karta 9. De yttre regionala stadskärnorna med sina täta (röda) och glesa (blå) handels-
kluster. Centrala regionkärnan är grön. 

2006
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Tabell 1. Ytor och årsomsättning i de regionala stadskärnorna år 2006 

Källa: Nordplan AB.

2006 Uthyrbar yta
Glesa delen
(m2)

Uthyrbar yta
Täta delen
(m2)

Omsättning
Glesa delen
(milj. kr/år)

Omsättning
Täta delen
(milj. kr/år)

Centrala regionkärnan – 900 000 – 40 600

Täby centrum-Arninge 55 000 43 000 1 660 1 950

Kista-Sollentuna-Häggvik 35 000 40 000 850 2 300

Barkarby-Jakobsberg 100 000 24 000 3 800 610

Kungens kurva-Skärholmen 145 000 40 000 5 850 1 150

Södertälje 18 000 30 000 560 970

Flemingsberg – 3 000 – 95

Haninge centrum 106 000 22 000 1 920 635



  Regionala stadskärnor  167

Barkarby-
Jakobsberg

Kista-Sollentuna-
Häggvik

Täby centrum-
Arninge

Centrala 
regionkärnan

-
Skärholmen

Flemingsberg

Södertälje

Haninge centrum

Kungens kurva

Karta 10. De yttre regionala stadskärnorna med sina täta (röda) och glesa (blå) handelsklus-
ter. Centrala regionkärnan är grön.

Tabell 2. Ytor och årsomsättning inkl moms i 2006/07 års priser (fasta priser) i de 
regionala stadskärnorna år 2015. Scenario Bas 

Källa: Nordplan AB.

2015 Uthyrbar yta
Glesa delen
(m2)

Uthyrbar yta
Täta delen
(m2)

Omsättning
Glesa delen
(milj. kr/år)

Omsättning
Täta delen
(milj. kr/år)

Centrala regionkärnan – 1 170 000 – 53 000

Täby centrum-Arninge 150 000 65 000 4 600 2 300

Kista-Sollentuna-Häggvik 100 000 100 000 2 900 5 500

Barkarby-Jakobsberg 160 000 31 000 6 200 610

Kungens kurva-Skärholmen 200 000 60 000 8 000 1 200

Södertälje 25 000 35 000 900 1 000

Flemingsberg – 38 000 – 100

Haninge centrum 125 000 22 000 2 600 640

2015
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Karta 11. De yttre regionala stadskärnorna med sina täta (röda) och glesa (blå) handels-
kluster. Centrala regionkärnan är grön.

Tabell 3. Ytor och årsomsättning inkl moms i 2006/07 års priser (fasta priser) i de 
regionala stadskärnorna år 2020. Scenario Bas

Källa: Nordplan AB.

2020 Uthyrbar yta
Glesa delen
(m2)

Uthyrbar yta
Täta delen
(m2)

Omsättning
Glesa delen
(milj. kr/år)

Omsättning
Täta delen
(milj. kr/år)

Centrala regionkärnan – 1 205 000 – 60 000

Täby centrum-Arninge 180 000 65 000 6 000 2 600

Kista-Sollentuna-Häggvik 110 000 103 000 3 300 6 300

Barkarby-Jakobsberg 180 000 32 000 7 900 1 000

Kungens kurva-Skärholmen 230 000 70 000 10 500 3 200

Södertälje 30 000 35 000 1 200 1 300

Flemingsberg – 43 000 – 1 400

Haninge centrum 140 000 22 000 4 600 910

2020
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Barkarby-
Jakobsberg

Kista-Sollentuna-
Häggvik

Täby centrum-
Arninge

Centrala 
regionkärnan

-
Skärholmen

Flemingsberg

Södertälje

Haninge centrum

Kungens kurva

Karta 12. De yttre regionala stadskärnorna med sina täta (röda) och glesa (blå) handels-
kluster. Centrala regionkärnan är grön.

Tabell 4. Ytor och årsomsättning inkl moms i 2006/07 års priser (fasta priser) i de 
regionala stadskärnorna år 2030. Scenario Bas 

Källa: Nordplan AB.

2030 Uthyrbar yta
Glesa delen
(m2)

Uthyrbar yta
Täta delen
(m2)

Omsättning
Glesa delen
(milj. kr/år)

Omsättning
Täta delen
(milj. kr/år)

Centrala regionkärnan – 1 275 000 – 75 000

Täby centrum-Arninge 200 000 70 000 7 600 3 700

Kista-Sollentuna-Häggvik 130 000 120 000 4 300 8 000

Barkarby-Jakobsberg 220 000 32 000 11 600 1 300

Kungens kurva-Skärholmen 275 000 80 000 15 000 4 400

Södertälje 50 000 40 000 1 700 1 800

Flemingsberg – 55 000 – 2 000

Haninge centrum 190 000 23 000 7 400 1 100

2030
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Utvecklingen år 2030 till 2050

De regionala stadskärnorna bedöms alltmer komma att utvecklas mot för svenska 
förhållanden stora stadsområden med en befolkning på närmare en miljon män-
niskor i den centrala kärnan. Flera av de yttre regionala stadskärnorna kommer ha 
en befolkning på ca 100 000 invånare, i varje fall om man räknar med det närlig-
gande omlandet. De kommer att ha täta kärnor med ett varierat innehåll av bostäder, 
arbetsplatser, handel, kultur, nöjen m.m. Det blir dock successivt allt dyrare att bygga 
till och bygga nytt inne i de täta kärnorna. 

Även de nuvarande volymhandelsområdena, till exempel Kungens kurva och 
Barkarby, blir allt tätare. Bostäder och arbetsplatser byggs i och kring många av dem. 
Lokalhyrorna blir för höga för en del volymhandel. Här kommer istället mycket av 
 expansionen av shopping ske, som inte längre ”får plats” i den täta delen. Det kan 
även komma shopping på nya platser, t.ex. Rosenkälla. Lågbetalande handel hänvi-
sas alltmer till nya, något mer perifera handelsområden. Dessa handelsplatser kom-
mer även år 2030 att ha en betydande del volymhandel, vilket ställer krav på fortsatt 
biltillgänglighet. 

Denna utveckling behöver fortsätta att gå hand i hand med strävan mot ett mer 
hållbart samhälle. Kunderna kommer att ställa högre krav både på de täta och glesa 
delarna. Kraven kommer att gälla såväl global som lokal miljö. Den täta del som inte 
erbjuder en trevlig och mångfacetterad mötesplats får svårt att överleva på lång sikt. 
Också i de glesa delarna kommer kunden kräva en trevlig miljö och bra kollektivtra-
fik, och luftföroreningar kommer inte att accepteras. Dessa externhandelsområden 
kommer alltmer att likna köpcentra som dagens Täby centrum eller Sickla Köpkvar-
ter.

Distanshandeln kommer sannolikt vara en naturlig distributionsform för alla 
ålders- och inkomstgrupper vid sidan av butikshandeln. Butiker, stadskärnor och 
köpcentra kommer även på lång sikt behövas som mötes- och inspirationsplatser. 
Kunderna vill också kunna se, känna, lukta och smaka på varorna. Att shoppa är 
också en viktig social aktivitet.
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Regionala stadskärnor  
– analys av drivkrafter



174  Regionala stadskärnor



  Regionala stadskärnor  175

Inledning

Bakgrund
En av ambitionerna i RUFS 2001 är att utveckla en flerkärnig struktur i regionen. 
Utanför Centrala regionkärnan ska ett antal yttre regionala stadskärnor utvecklas. Ett 
syfte med dessa kärnor är att avlasta regioncentrum, ett annat att undvika utsprid-
ning av bebyggelse. En förstärkning av de yttre kärnorna ger kollektivtrafiken bättre 
förutsättningar samtidigt som det ökar utbudet i de olika regiondelarna. I RUFS 2001 
anges sju sådana yttre regionala stadskärnor utanför Centrala regionkärnan.

I samrådsförslaget till RUFS 2010 tas flerkärnigheten upp som en av de sex strate-
gierna. Ambitionen är att vidareutveckla en flerkärnig rumslig struktur med täta 
stråk. Utvecklingsplanen ska redovisa hur de regionala kärnorna kan utvecklas och 
profileras.

I en annan rapport från Regionplane- och trafikkontoret (RTK) beskrivs de yttre 
kärnorna med avseende på sysselsättningens storlek, struktur och utveckling.1 Av 
rapporten framgår att det föreligger tydliga skillnader mellan kärnorna. Det gäller 
exempelvis sysselsättningens tillväxt. Dessutom har vissa kärnor en tydlig specialise-
ring, medan andra snarare liknar stora kommuncentra med ett betydande inslag av 
lokala tjänster som detaljhandel och offentlig service.

Syfte
Syftet med detta avsnitt är att analysera hur de yttre kärnorna vuxit fram och att däri-
genom förklara de konstaterade skillnaderna mellan kärnorna. En viktig begränsning 
är att avsnittet enbart behandlar kärnorna ur ett arbetsplatsperspektiv. Kärnorna 
beskrivs i sysselsättningstermer och det är denna struktur och utveckling som disku-
teras. Andra perspektiv behandlas i andra delar av rapporten.

Geografisk avgränsning
RUFS 2001 anger följande sju kärnor: 
•	 Täby centrum-Arninge
•	 Kista-Sollentuna-Häggvik
•	 Barkarby-Jakobsberg
•	 Kungens kurva-Skärholmen
•	 Flemingsberg
•	 Södertälje
•	 Haninge centrum.

Av dessa anges Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg och Flemingsberg 
i RUFS 2001 som regionala stadskärnor, medan övriga anges som delregionala 
stadskärnor.

I det följande behandlas dessa kärnor med undantag för Södertälje. Det finns 
två skäl till att exkludera denna kärna. För det första ligger den på ett sådant långt 

�	 Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms län 1970–2005.	Regionplan-	och	
trafikkontoret,	2008.
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avstånd från Centrala regionkärnan, att den får en funktion och innehåll som tydligt 
skiljer den från de övriga kärnorna. Dessutom är det svårt att med den givna avgräns-
ningen av kärnan Södertälje göra en meningsfull analys av näringslivet. Två stora 
multinationella företag utgör en stor del av förklaringen till Södertäljes snabba expan-
sion. Men deras arbetsställen i Södertälje kommun ligger delvis utanför kärnan. Det 
är därför svårt att göra en analys som utgår enbart från den del av kommunen som 
avgränsats som kärna. Det hade varit naturligare att istället studera kommunen som 
helhet. Södertälje kommer därför inte att behandlas i det följande.

Övriga sex yttre regionala stadskärnor ingår i analysen, men har avgränsats på ett 
något annorlunda sätt än i RUFS 2001. Det finns ingen given, operationell definition 
som används vid avgränsningen av kärnor. Metoden varierar beroende på syftet med 
avgränsningen. Den tidigare nämnda rapporten utgår från de kärnor som anges i 
RUFS 2001 men avgränsar dem geografiskt med hjälp av ett täthetsmått. Utgångs-
punkten är i det fallet att dagens täthet utgör en nödvändig egenskap och att de 
områden som ingår i kärnorna ska ha minst en viss täthet. Med detta mått avgrän-
sas kärnor, som något avviker från dem som beskrivs i RUFS, och som avser den 
framtida utvecklingen. I dessa avsnitt används de data om kärnorna som redovisas i 
den angivna rapporten, men med vissa smärre justeringar. Det betyder att i kärnan 
Kista-Sollentuna-Häggvik behandlas enbart Kista, eftersom detta område utgör en 
tät och homogen kärnbildning med en tydlig specialisering. Däremot inkluderas så-
väl Barkarby som Arninge i respektive kärna trots att dessa båda områden har en låg 
täthet. Det innebär att de båda områdena bättre svarar mot dem som beskrivs i RUFS 
2001. Den avgränsning som gjorts i termer av s.k. basområden redovisas i bilaga.  
I det avslutande kapitlet diskuteras vilken betydelse den valda avgränsningen har för 
de slutsatser som dragits av analysen.

De regionala stadskärnornas geografiska omfattning kan kort beskrivas på följan-
de sätt:
• Täby centrum-Arninge omfattar ett stråk av områden från Roslags Näsby i söder 

till Arninge i norr.
• Kista utgörs i stort sett av Kista och Akalla arbets- och centrumområden.
• Barkarby-Jakobsberg består av Jakobsbergs centrum, Barkarby handelplats, 

Nibble och Vibblaby.
• Kungens kurva-Skärholmen inkluderar även del av Bredäng.
• Flemingsberg innehåller Huddinge sjukhus, Grantorp, arbetsområdet och 

 området kring polishuset.
• Haninge centrum är sammansatt av Haninge centrum och Handen.

Med denna avgränsning får kärnorna följande storlek och utveckling mellan 1994 och 
2005.
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Tabell 1. Sysselsättningen i de sex kärnorna

Kärnor 2005
1000-tal

2005
Index: 1994=100

Kista 30,4 148

Flemingsberg 11,9 126

Täby centrum-Arninge 6,9 124

Jakobsberg-Barkarby 6,2 137

Skärholmen-Kungens kurva 8,1 129

Haninge centrum 6,6 ��8

Kista och Flemingsberg skiljer sig från övriga kärnor i flera avseenden. De har en 
tät bebyggelse, fler arbetsplatser och ett näringsliv med tydlig specialisering. I Kista 
dominerar ICT-sektorn, i Flemingsberg offentlig sektor (sjukvård, utbildning). Dessa 
båda kärnor kommer i det följande att kallas för specialiserade kärnor. Drivkrafterna 
bakom utvecklingen antas huvudsakligen ligga utanför kärnans närområde.

Övriga fyra kärnor kallas i det följande för allmänna kärnor. I dessa finns ingen 
påtaglig dominans för enstaka näringsgrenar. Snarare präglas strukturen av en 
blandning av branscher som i första hand producerar varor och tjänster – privata 
och offentliga – för en näraliggande marknad. Kärnorna får därmed karaktären av 
stora kommuncentra eller regiondelscentra. Bland drivkrafterna kommer därmed 
närmarknadernas efterfrågan att spela en betydande roll.

Underlagsmaterial
Analyserna har genomförts på relativt kort tid, vilket har påverkat både omfattningen 
och valet av underlagsmaterial. Endast lätt tillgängliga källor har kunnat utnyttjas. 
Det har heller inte varit möjligt att göra de mer fördjupande analyser som hade varit 
önskvärda i några fall. Vissa slutsatser blir därmed med nödvändighet relativt över-
gripande.

I analysen av kärnornas struktur och utveckling används genomgående syssel-
sättningsstatistik som är hämtad från RTK:s områdesdatabas (ODB). Den bygger 
i sin tur på statistik från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
Dessa data ger en god bild av situationen år 2005. Däremot är statistiken inte helt 
jämförbar över längre tidsperioder. De uppgifter som presenteras för förändringarna 
mellan 1994 och 2005 bör därför tolkas med viss försiktighet. En jämförelse mellan 
de uppgifter som redovisas i ODB och de – mera tillförlitliga – i Arbetskraftsunder-
sökningarna tyder på att ODB något överdriver sysselsättningens tillväxt mellan 1994 
och 2005 i länet som helhet. På länsnivå kan överskattningen beräknas uppgå till 
cirka 4 procent. För mindre aggregat – områden och branscher – kan differenserna 
vara annorlunda. 

Kärnorna är som regel relativt små mätt i antal sysselsatta. Det betyder bland 
annat att en mer detaljerad analys innebär att det handlar om mycket små tal. Ibland 
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kommer storlek och utveckling att huvudsakligen återspegla situationen i enstaka 
stora företag. 

I beskrivningen av branschstrukturen i kärnorna används i databasen en upp-
delning på s.k. ISP-branscher och som finns närmare beskriven i den ovan angivna 
rapporten. Det är framför allt två branscher som är viktiga i den fortsatta analysen. 
”Lokala tjänster” utgörs av verksamheter som främst har en avsättning på närmark-
naderna. I denna grupp av verksamheter dominerar detaljhandel. Kunskapsintensiv 
industri och kunskapsintensiva regionala/nationella tjänster är verksamheter som 
i många fall är starkt specialiserade och därför kräver marknader långt utanför det 
närmaste omlandet. Här ingår t.ex. elektroteknisk industri och olika typer av före-
tagstjänster. Dessa branscher är vanliga bland annat i Kista.

För att beskriva de allmänna kärnorna har även använts data från HUI och Nord-
plan över detaljhandelsomsättningen i köpcentra och externa handelsplatser.

Disposition
Följande kapitel behandlar Kista och Flemingsberg, medan kapitel 3 tar upp de 
allmänna kärnorna. Båda inleds med en beskrivning av den historiska utvecklingen 
och av nuläget. Därefter diskuteras vilka faktorer som legat bakom utvecklingen. I ett 
avslutande kapitel summeras resultaten från de föregående kapitlen till några över-
gripande slutsatser om de faktorer som legat bakom kärnornas utveckling. Dessutom 
behandlas under rubriken Scenarier helt kort de yttre kärnornas framtidsutsikter. 
Kapitlet avslutas med några reflexioner med utgångspunkt från några av de tidigare 
presenterade slutsatserna.
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Kista och Flemingsberg

Det här kapitlet behandlar de båda kärnor som betecknats som specialiserade. I fallet 

Kista innebär specialiseringen att drivkrafterna framför allt står att finna i marknads-

utvecklingen i IT-sektorn (eller ICT-sektorn = Information, Communications Technology). 

Flemingsberg, däremot, är till stora delar ett resultat av ett antal beslut tagna av offentliga 

aktörer.

Kista
Kista skiljer sig i flera avseenden från de övriga yttre kärnorna; den har ett stort 
antal sysselsatta, arbetsplatserna ligger tätt, den är starkt specialiserad och har vuxit 
snabbt. 
•	 Kista hade 30 000 sysselsatta år 2005, vilket var mer än dubbelt så mycket som 

någon av de övriga yttre kärnorna.
•	 Trots en relativt stor yta hade Kista en arbetsplatstäthet, som var högre än övriga 

kärnors – med undantag för den ytmässigt väsentligt mindre kärnan Flemings-
berg.

•	 Kistas näringsliv har en mycket hög andel kunskapsintensiva privata närings-
grenar, en återspegling av ICT-sektorns storlek.

•	 Sysselsättningen i Kista har under perioden 1994–2005 ökat snabbare än i någon 
annan av de fem yttre kärnorna. 

I det följande beskrivs kort hur kärnan vuxit fram och vilken sammansättning den har 
idag. Avsnittet avslutas med en diskussion om vilka som varit de viktigaste faktorerna 
bakom Kistas expansion.

Kistas historia
Fastän Kista har utvecklats till ett ICT-kluster av världsklass finns ännu ingen utförlig 
redogörelse för hur utvecklingen gestaltat sig. Följande sammanställning bygger på 
uppgifter hämtade från ett fåtal källor som inte haft som primärt syfte att analysera 
Kistas framväxt. Dessa uppgifter har kompletterats med siffror ur officiell statistik.

Järvafältet – ett gammalt militärt övningsområde som berörde fem kommuner 
– började bebyggas under 1970-talet. Inom Stockholms stad byggdes först Rinkeby 
och Tensta ut och därefter i tur och ordning Husby, Akalla och Kista. Ambitionen var 
att Kista skulle bli en s.k. ABC-stad med ett bostadsområde, ett arbetsplatsområde 
och mellan dessa båda ett centrum för offentlig och privat service. Den första kompo-
nenten – bostäderna – visade sig vara attraktiv och de nybyggda lägenheterna fylldes 
relativt snabbt. Kista centrum invigdes år 1977, samma år som tunnelbanestationen. 

Däremot föreföll det inledningsvis svårare för Stockholms stad att fylla arbetsplats-
området. Detta antogs bero på det dämpade konjunkturläget. Eftersom företagen i 
Kista skulle ligga nära bostadsområdet fick de inte vara störande. Däremot fanns inte 
från stadens sida några önskemål om att det skulle röra sig om företag i elektronik-
branschen.2 I jakten på företag lanserades Kista som ett alternativ till lokalisering i 

2	 	Åke	Sandberg	m.fl.	”IT-företagen i Kista – Verksamhet, nätverk, kompe-
tens och platsens kvaliteter.” KTH,	2004.	TRITA-NA-D0402.
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innerstaden. Utbudet av attraktiva lokaler i innerstaden var vid den tiden tämligen 
begränsat. 

Utvecklingen förändrades radikalt i och med att två stora, välkända elektronik-
företag etablerade i Kista. Ericsson hade behov av nya lokaler för två av sina dotter-
bolag: Svenska Radioaktiebolaget (SRA) och Radioindustrins Fabriksaktiebolag 
(Rifa). SRA flyttade till Kista 1976. Det kan sägas vara grunden till Kistas utveckling 
inom bland annat områden som signalbehandling, antennsystem, drift av trådlösa 
system och integrering av olika typer av radionät. Ur detta utvecklades Ericssons 
verksamhet för mobiltelefonsystem. Året därpå flyttade Rifa sina olika verksamheter 
i Stockholmsområdet till en nybyggd lokal i Kista. Företaget hade vid den tiden 
 skaffat sig ett kunnande inom den nya teknologin för integrerade kretsar. Från denna 
etablering har mikroelektronikområdet vidareutvecklats. Ett år senare flyttade IBM 
sitt svenska huvudkontor till Kista. Därmed fanns både telekommunikation och data-
kommunikation representerade i Kista. 

Ericsson och IBM kom att fungera som en sorts magneter som drog till sig andra 
företag inom elektronikbranschen. De tjänstgjorde med andra ord med sin blotta 
 existens som effektiva marknadsförare för Kista. Under 1980- och 90-talet etable-
rades många småföretag inom branschen, men också flera större multinationella 
företag som Nokia, Microsoft, Apple och Sun flyttade till Kista.

Stockholms stad tog i början av 1980-talet initiativ till ett utbildnings- och forsk-
ningscentrum i Kista, vilket fick namnet Electrum. Ett program utarbetades under 
medverkan av KTH och Ericsson. Electrumhuset invigdes 1988. Det rörde sig inte en-
bart om forskning utan var också avsett att tackla kompetensförsörjningsproblemet. 
Dessutom skulle samarbetet mellan industri, forskning och högskola stärkas.  
I styrelsen fanns representanter för näringslivet (IBM, Ericsson m.fl.), forskning och 
utbildning (KTH) och offentliga aktörer (Stockholms stad).

Samarbetet mellan näringsliv, högskola och offentliga myndigheter tog ny sats i 
slutet av 1990-talet och resulterade år 1999 i en gemensam vision för vad som skulle 
marknadsföras som Kista Science City (KSC). Visionen innehåller en strategi för hur 
KSC ska behålla och utveckla sin position som ett internationellt ledande ICT-kluster. 
Fyra kommuner berörs av KSC; Stockholms stad med stadsdelarna Kista, Husby och 
Akalla samt Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg.

Visionen innehåller inga radikalt nya grepp utan är snarare en förlängning av den 
historiska utvecklingen. Eller som en av aktörerna uttrycker sig:

”Den nya visionen är enkel och innebär att man fortsätter på det som tidigare 
skapats. Det gäller nu att skapa fler företag, som förnyar utvecklingen underifrån 
och bidrar till att nya tillämpningar av IT och telekommunikation kommersialiseras. 
Den nya visionen är mer forskning och utbildning och ett ännu starkare samarbete 
mellan Stockholms stad, KTH, Stockholms universitet och även andra högskolor 
samt företagen i Kista.3”

3	 Anders	Flodström,	i	KSC	Verksamhetsberättelse	2000–2003.
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Tre områden är idag centrala: mobila tillämpningar, trådlösa system och bredbands-
system. I Electrum finns flera forskningsinstitut, KTH:s ingenjörsskola, en del av 
elektronikinstitutionen och utbildningar i data- och systemvetenskap från KTH och 
Stockholms universitet. År 2002 invigdes IT-universitetet, ett samarbete mellan 
KTH och Stockholms universitet. Samarbete bedrivs också med KI. IT-universitetet 
har 4 000 helårsstuderande och närmare 300 doktorander. Mastersutbildningen 
lockar årligen 500 studenter från utlandet. Universitetet bedriver också en omfat-
tande forskning. Den viktigaste faktorn i utvecklingen av KSC anses vara närvaron av 
världsledande företag inom IT-området. Etableringen av IT-universitetet har skapat 
en vetenskaplig miljö som stärker basen för expansionen.

Kistas utveckling sedan mitten av 1990-talet kan också beskrivas med hjälp av 
officiell statistik. Totalt arbetade omkring 20 000 personer i Kista år 1994. År 2005 
låg sysselsättningen på drygt 30 000. På elva år har med andra ord det kommit ett 
tillskott på i runda tal 10 000 arbetsplatser. Det motsvarar en ökning på 3,5 procent 
per år. I länet som helhet låg ökningstakten på 1,5 procent per år. Det bör då tilläggas 
att 1994 utgör ett bottenår och att andra hälften av 1990-talet präglades av en snabb 
uppgång efter den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet. Jämförelsen med 
länssiffran visar dock att utvecklingen i Kista gått väsentligt snabbare än i länet som 
helhet. De nya arbetsplatserna i Kista utgjordes till övervägande del av kunskaps-
intensiva verksamheter.

IT-sektorns snabba tillväxt har dock inte varit jämn utan präglats av några kraftiga 
bakslag. Den starka uppgången under 1990-talet ledde till att ”IT-bubblan sprack” i 
början av det nya seklet. Utvecklingen illustreras av följande figur som visar en kon-
junkturindikator för branschen och en kurva över sysselsättningsutvecklingen i Kista. 
För att vara någorlunda jämförbara är båda kurvorna uttryckta som index. Konjunk-
turindikatorn utgörs av kvartalsdata, vilket saknas för sysselsättningen. Årsdata för 
sysselsättningen har därför räknats om till kvartalsdata genom interpolering. 
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Figur 1. Datakonsulters orderstock samt sysselsättning i Kista, Index: 1999:4 =100.
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Figuren visar att efterfrågeläget (orderstocken) började mattas av redan 1998 men att 
den kraftiga nedgången kom först i början av det påföljande seklet. Först i slutet av år 
2003 vände utvecklingen uppåt. 

Sysselsättningen i Kista, som här avser Kista som helhet inte bara ICT-sektorn, 
minskade något under åren 2000 och 2001, för att reduceras med 5 procent 2001–
2002. Därefter har sysselsättningen i kärnan stigit så att den år 2005 låg mer än 5 
procent över toppnoteringen år 1999. Bakslagen inom ICT-sektorn har med andra 
ord haft en begränsad effekt på Kistas sysselsättning. 

Enligt en undersökning som genomfördes i början av 2000-talet hade två tredje-
delar av de då verksamma företagen i branschen bedrivit verksamhet på annan plats 
innan de etablerade sig i Kista. Det betyder att en tredjedel av företagen var nystar-
tade i Kista. Av samtliga företag hade cirka en fjärdedel sitt huvudkontor utomlands.4 
Efter hand kom det att äga rum något av ett generationsskifte. De stora företagen 
drog ned på antalet anställda samtidigt som det blev fler små och medelstora företag.

Kista idag
Kista har en branschstruktur som i vissa avseenden skiljer sig tydligt både från de 
övriga yttre kärnorna och från länet som helhet. Nedanstående figur visar att andelen 
kunskapsintensiva verksamheter svarar för mer än hälften av sysselsättningen i Kista. 
Andelen som arbetar med lokala tjänster är däremot något lägre än länsgenomsnittet 
och väsentligt lägre än i de båda övriga kärnorna i norra regionhalvan. I Täby cen-
trum-Arninge och Barkarby-Jakobsberg utgör lokala tjänster mellan 20 och 30 pro-
cent av de sysselsatta. Samtidigt bör påpekas att Kistas köpcentrum (Kista Galleria) 
år 2006 hade en omsättning som låg obetydligt under Täby centrums. I Kista var 
omsättningen 1,8 miljarder jämfört med 1,9 för Täby centrum. Offentlig sektor är 
klart underrepresenterad i Kista. Här ligger kärnan väsentligt under både länsgenom-
snittet och motsvarande andelar för övriga kärnor.
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Figur 2. Andel av sysselsättningen i Kista och länet 2005, procent.
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Den kraftiga koncentrationen av kunskapsintensiva verksamheter – industri och 
tjänster – återspeglas i yrken och i utbildningsnivån. En fjärdedel av de anställda 
inom kärnan arbetade (2004) inom yrken som krävde en högre teknisk utbildning. I 
länet låg andelen på 7 procent. Även andelen ingenjörer med kort högskoleutbildning 
låg markant över länsgenomsnittet – 14 procent jämfört med 5. Sammantaget ger 
detta en kärna som domineras av tekniker. Arbetsmarknaden bestod till närmare 40 
procent av yrken som kräver teknisk högskoleutbildning. I länet var motsvarande 
andel 12 procent. I länet som helhet hade (2005) drygt 40 procent av de sysselsatta 
eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel i Kista låg närmare 60 procent.

Det bör kanske påpekas att uppgifterna över kunskapsintensiva verksamheter inte 
enbart avser arbetsplatser inom ICT-sektorn. Den databas som används (ODB) ger 
inte möjlighet att särredovisa sysselsatta inom denna sektor. Enligt en uppskattning 
som gjordes 2004 skulle närmare två tredjedelar av Kistas totala sysselsättning ligga 
inom ICT-sektor. För år 2005 skulle detta motsvara cirka 20 000 sysselsatta inom 
ICT. Av dessa återfanns närmare 40 procent inom elektronikindustrin. Det motsva-
rar i runda tal en tredjedel av samtliga anställda inom elektronikindustrin i Stock-
holms län. Antalet sysselsatta inom branschen Datakonsulter uppgick år 2005 till 
5 500 d.v.s. närmare 30 procent av ICT-sektorn i Kista. Av det totala antalet syssel-
satta datakonsulter i länet utgjorde Kistas andel närmare 15 procent. Majoriteten av 
de sysselsatta finns med andra ord utanför Kista. En kartläggning av företagen visar 
att det rör sig om ett stort antal småföretag väl spridda över hela länet.

Drivkrafter
Vilka faktorer förklarar uppkomsten av Kista som elektronikcentrum och dess ut-
veckling till ett ICT-kluster som enligt flera internationella rankinglistor förtjänar 
beteckningen ”världsklass”? 

Att Kista kom att utvecklas till ett starkt ICT-kluster var inte något som planerats 
av offentliga eller privata aktörer. Det var snarare något av en tillfällighet att ett antal 
förutsättningar råkade sammanfalla i tiden. I början av 1970-talet behövde Stock-
holms stad arbetsplatser till en förort som byggdes efter de senaste tankarna inom 
stadsplaneringen. Samtidigt var två stora företag inom elektronikbranschen i behov 
av nya lokaler för delar av sin verksamhet. 

Att dessa båda händelser sammanföll i tiden var med andra ord en viktig förut-
sättning. Men det fanns flera. En sådan var att den nya stadsdelen kunde erbjuda 
båda moderna lägenheter och ett centrum för offentlig och privat service. Tillgänglig-
heten var god genom den nya tunnelbanan. För företagen lär dessutom närheten till 
 Arlanda ha spelat en viktig roll för lokaliseringsbeslutet. Dessutom var utbudet av 
mark och lokaler i de inre delarna av regionen begränsat. Kista kunde då framstå som 
ett attraktivt alternativ till innerstadslokalisering.

Men en minst lika viktig förutsättning var att de båda första företagen var inter-
nationellt välkända och tekniskt framstående. Att Ericsson på den tiden tillhörde de 
världsledande företagen – bland annat inom halvledartekniken – spelade förmod-
ligen en mycket viktig roll för att locka många av de multinationella företagen inom 
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ICT till Kista. Det har sagts att Kista så småningom kom att bli något av en ”status-
adress” för ICT-företag. Det här ska ha lett till att Kista fylldes ”av sig själv” och att 
Stockholms stad inte behövde lägga ned mycket resurser på marknadsföring. 

Att Kista blev ett starkt ICT-kluster var med andra ord inget som de offentliga aktö-
rerna hade planerat. Det första offentliga initiativet var bildandet av Electrum vilken 
kom till stånd år 1987. Redan två år tidigare hade Kista en sysselsättning på 13 000 
(Akalla hade 1 300).5 Den samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildning/
forskning som då startade låg väl i linje med gängse teorier om tillväxtens drivkrafter. 
Däremot är det omöjligt att avgöra hur stora effekterna av dessa insatser blev i praktiken. 

Detsamma kan sägas om den nysatsning som ägde rum i slutet av 1990-talet och 
som resulterade i visionen om Kista Science City. Det är svårt att i befintliga doku-
ment tränga bakom marknadsföringens skönmålningar och bedöma nyttan av de 
offentliga åtgärderna. Satsningen på forskning och utbildning – bland annat IT-uni-
versitet – förefaller dock vara nödvändig i en bransch som för sin överlevnad måste 
ha tillgång till de senaste rönen och de bästa kompetenserna. Därför kan det vara 
rimligt att anta att de offentliga aktörernas åtgärder spelat en roll för att vidmakthålla 
och förbättra en position som redan uppnåtts genom marknadskrafterna.

Att Kista kommit att utvecklas snabbt beror sålunda mycket på att de båda första 
företagen lyckats attrahera allt fler företag till stadsdelen. En undersökning visade att 
huvuddelen av företagen i Kista var inflyttare, inte nybildade företag. Inflyttningen 
av mer eller mindre kända företag spelade en större roll än etableringen av helt nya 
företag. Detta förklarar sannolikt en stor del av den snabba sysselsättningsökningen. 
Som regel tar det tid innan nybildade företag når upp i större sysselsättningsvolymer. 

Den underliggande drivkraften har dock varit själva ICT-konjunkturen. Efterfrå-
gan har för det mesta gått snabbt uppåt, men samtidigt har en kapacitetsutbyggnad 
ägt rum inom branschen över hela världen. Detta har lett till några kraftiga bakslag, 
vilka även påverkat Kista, när det gäller produktion, sysselsättning och vakansläget 
på lokalmarknaden. Att utvecklingen inom ICT-sektorn får återverkningar – positiva 
och negativa – inte bara inom branschen utan på den totala sysselsättningen i Kista, 
beror på kärnans höga specialisering. Med två tredjedelar av kärnans sysselsatta 
inom ICT är det naturligt att branschkonjunkturen slår igenom.

Flemingsberg
Flemingsberg är liksom Kista tydligt specialiserad jämfört med övriga kärnor, men de 
båda kärnorna skiljer sig samtidigt markant i några avseenden. Räknat i antal syssel-
satta är Flemingsberg mindre än Kista, men större än de allmänna kärnorna. Arbets-
platstätheten är liksom i Kista hög, men det är offentlig sektor som dominerar stort 
genom några få, mycket stora arbetsplatser. Av tio sysselsatta i kärnan är närmare nio 
offentliganställda. Sysselsättningen har under perioden 1994–2005 ökat snabbare än 
i länet som helhet, men långsammare än i Kista.
På samma sätt som i föregående avsnitt inleds detta med en kort beskrivning av hur 

�	 Folk-	och	bostadsräkningen	�98�.
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kärnan vuxit fram och vilken sammansättning den har idag. Sist diskuteras vilka som 
varit de viktigaste drivkrafterna.

Flemingsbergs historia
I ett nyligen publicerat utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg 
finns bland annat en historisk tillbakablick.6 Därifrån har följande punkter hämtats 
för att belysa den offentliga sektorns utveckling.

1972 Huddinge sjukhus och KI etablerar sig i Flemingsberg.
1980-talet Huddinge sjukhus expanderar starkt.
1985 ca Novums forskningspark.
1985–91 Forskningsvolymen i Flemingsberg flerdubblas.  

Centrumbildningar etableras i Novum.
1996 Södertörns högskola.
1996 KTH Syd.
1990-talets slut Polishus och häkte.
2001  Karolinska institutets utbildningar expanderar 
2004 Karolinska universitetssjukhuset.
2005 KTH, skolan för teknik och hälsa etableras.
2006/07 Södertörns tingsrätt, Åklagarnas Hus.
2007 KI Science Park etablerar sig i Flemingsberg.
2007 KTH och KI etablerar Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa. 

Lite förenklat kan de offentliga aktörerna delas in i fyra kategorier. Det första – sjuk-
vård – representeras av Huddinge sjukhus, vilket senare kom att utgöra en del av 
Karolinska universitetssjukhuset. Det andra – utbildning – består dels av KI:s utbild-
ning inom sjukvårdsområdet, men också av utbildningen vid Södertörns högskola 
och de sjukvårdsrelaterade utbildningar som KTH svarar för. Det tredje området 
– forskning – bedrivs både inom sjukhuset och vid utbildningsinstitutionerna, men 
också inom ramen för Novums forskningspark, sedermera KI Science Park. Det sista 
området omfattar myndigheter inom rättsväsendet: polis, åklagare och tingsrätt. I det 
följande beskrivs kortfattat utvecklingen inom dessa fyra områden.

Att Huddinge sjukhus kom till var en följd av den starka befolkningstillväxten i 
södra regiondelen. Södertälje sjukhus blev för litet och det blev därför nödvändigt 
att bygga ett helt nytt sjukhus som började planeras i början av 1960-talet. Det fanns 
emellertid i regionen även ett behov av ett universitetssjukhus. Karolinska sjukhuset 
i Solna fick allt svårare att inrymma Karolinska Institutet. Lokaliseringen av det nya 
universitetssjukhuset till Huddinge kom att kopplas till den politiska diskussionen 
om den regionala obalansen. Argumentet gick ut på att man, genom att låta Hud-
dinge sjukhus även fungera som universitetssjukhus, skulle förbättra tillgängligheten 
till utbildning och forskning i den eftersatta södra regiondelen. Så blev också beslutet 
och sjukhuset fick därmed en vidare funktion än att enbart betjäna det närmsta 

6	 Utvecklingsprogram	för	den	regionala	kärnan	Flemingsberg.	(Juni	2007)
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omlandet. Expansionen inom Huddinge universitetssjukhus ägde främst rum under 
1980-talet. År 2004 blev sjukhuset en del av Karolinska universitetssjukhuset.

Samma argument som anförts när det gällde att göra Huddinge sjukhus till universi-
tetssjukhus – den regionala obalansen – låg bakom tankarna om ett universitet i den 
södra regionhalvan. Universitetet utgjorde en av komponenterna i ett förslag till en 
samlad satsning på Södertörn som omfattade både materiell och immateriell infrastruk-
tur. Det övergripande syftet var att minska den inomregionala obalansen mellan norra 
och södra regionhalvan. Detta skulle uppnås med hjälp av förbättrade kommunikationer 
bland annat i form av en inrikesflygplats och en fjärrtågstation. Bland satsningarna på 
immateriell infrastruktur ingick forskning och högre utbildning, bland annat ett univer-
sitet. Satsningarna skulle ha sitt centrum i Flemingsberg. Södertörnssatsningen skulle 
sålunda stimulera den ekonomiska tillväxten och generellt öka invånarnas välfärd.

Flera olika argument framfördes för inrättandet av ett universitet på Södertörn. 
Ett motiv var att Södertörns ungdomar var lågutbildade och ovana vid högre studier 
och därför skulle behöva ett universitet som låg lätt tillgängligt. Dessutom ansågs 
universitet fungera som drivkrafter för den ekonomiska tillväxten. Ett tredje argu-
ment var behovet av ett helt nytt universitet som skulle tillåta en ny organisation i 
form av fakultetsöverskridande utbildningar. 

I diskussionen om universitetets lokalisering bröts två skilda uppfattningar. Den 
ena förordade en kraftsamling till Flemingsberg, medan den andra ville satsa på ett 
nätverk av campus på Södertörn. Resultatet blev något av en kompromiss, men efter 
hand har alltmer av utbildningen kommit att flyttas över till Flemingsberg. När läro-
sätet öppnades år 1996 var det inte som universitet utan som högskola. Det regionala 
uppdraget var tydligt; skolan skulle höja tillgången till utbildning och forskning i söd-
ra Stockholm och på Södertörn. Högskolan har ansökt om att få universitetsstatus.

Förutom vid högskolan finns akademisk utbildning även vid KI och KTH-syd. KI 
etablerades i Flemingsberg i början av 1970-talet, när Huddinge sjukhus kom till, och 
har därefter ökat undervisningen kraftigt. KTH-syd har startat undervisning i mindre 
skala på Södertörn, bland annat i Flemingsberg.

Forskning bedrivs av flera aktörer i Flemingsberg, men är nästan helt inriktad 
på vad som med ett omfattande begrepp brukar kallas ”life sciences”. KI och sjuk-
huset är de tunga aktörerna på området. Vad som här kan vara av större intresse är 
den speciella satsning som gjordes av landstinget för att i området kring Huddinge 
sjukhus utveckla ett internationellt känt forskningscentrum och en företagspark. 
Syftet var att som en del av Södertörnssatsningen få till stånd ett samarbete mellan 
sjukvård, forskning och näringsliv. Utbyggnaden av det som kom att kallas Novum 
skulle ske i tre steg. Först skulle forskningscentra bildas, vilka senare skulle locka 
till sig forskningsintensiva företag till forskningsparken, företag som i sin tur skulle 
attrahera tillverkande företag till Södertörnsregionen. 

År 1985 tillkom Centrum för bioteknik, året därpå Centrum för dentalteknik 
och biomaterial, vilket senare ändrade inriktning och fick namnet Centrum för oral 
biologi. Några år senare tillkom Centrum för nutrition och toxikologi och därefter 
Centrum för strukturbiokemi.
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Inledningsvis satsade landstinget 12 mkr per år i fem år för uppbyggandet av forsk-
ningscentra. Tanken var då att de skulle bli självbärande efter 5 år. Stödet har emel-
lertid fortsatt och ökat i omfattning. Under perioden 1997–2004 uppgick bidraget till 
de fyra centra till sammanlagt drygt 700 mkr. Landstingets höga insats berodde till 
en del på att näringslivet bidrag till forskningsfinansieringen kom att bli mycket min-
dre än väntat och att det inte varit möjligt att få annan form av externfinansiering i 
önskvärd omfattning. Inte heller visade näringslivet något större intresse att etablera 
företag i den forskningspark som skulle utgöra ett komplement till Novum forsk-
ningscentrum.

Inom det fjärde området – rättsväsen – tillkom tingsrätten som en samman-
slagning av verksamheter från Huddinge och Handens tingsrätter samt de delar av 
Stockholms tingsrätt som omfattar söderort. Den sammanslagna tingsrätten täcker 
in en befolkning på drygt 500 000 och är därmed en av de allra största i landet. På 
liknande sätt utgör Åklagarhuset ett regionalkontor som omfattar Södertörns och 
Söderorts åklagarkammare.

Några siffror kan illustrera utvecklingen under det senaste decenniet. Mellan 1994 
och 2005 ökade antalet sysselsatta i Flemingsberg från 9 500 till 12 000. Ökningstak-
ten var något högre än länsgenomsnittet; 2 procent per år jämfört med 1,5 procent. 
Ökningen ligger framför allt inom branscherna hälso- och sjukvård och undervisning 
som båda redovisar en uppgång på närmare 1 000 sysselsatta. Som nämnts tidigare 
ägde den stora expansionen inom sjukhuset rum redan under 1980-talet.

Flemingsberg idag
I dagsläget har Karolinska universitetssjukhuset som helhet ca 14 000 anställda, 
varav ungefär hälften arbetar i Flemingsberg. Därmed blir sjukhuset den i särklass 
största arbetsgivaren i kärnan Flemingsberg, vilket gör kärnan unik. Antalet vårdplat-
ser uppgår till ca 800, samtidigt som dagvård, öppenvård, diagnostisk verksamhet 
och forskning ökar kontinuerligt. 

Södertörns högskola (SH) har omkring 12 000 inskrivna studenter, vilket mot-
svarar drygt 7 000 helårsstuderande. Antalet anställda uppgår till ca 750 personer. 
Den grundutbildning och forskning som tidigare bedrivits i Haninge ska under 2008 
flyttas till Flemingsberg. Det finns ca 30 professurer idag. En hög andel av högskolans 
studenter och personal har utländsk bakgrund. Högskolan har en fakultetsöverskri-
dande profil. Vissa språkutbildningar saknas. Högskolan har infört introduktions- 
och startprogram som syftar till att underlätta breddad rekrytering. Detta är en del av 
det uppdrag högskolan fått av staten. SH och KI diskuterar samverkan kring etiska 
frågor, filosofi och medicinsk historia. Det finns en gemensam utbildning med KTH.

Karolinska Institutets verksamhet i Flemingsberg svarar för ungefär en tredjedel 
av KI:s totala forskning och ca två tredjedelar av undervisningen. Omkring 3 400 av 
KI:s studenter (totalt knappt 6 000 år 2006) är knutna till Flemingsberg och utbildas 
till läkare, tandläkare, sjuksköterskor, m.fl. Forskningen syftar till att nå klinisk 
 tillämpning i vården. 



188  Regionala stadskärnor

Novums verksamhet har överförts till Karolinska Institutet Science Park. (KISP). 
KISP är en forskningspark som ska verka på två skilda platser; i Solna och i Flemings-
berg. Det saknas en kunskapsintensiv industri i södra regionhalvan som naturligt 
kan dra fördel av de offentliga satsningarna och därmed skapa en stark och dynamisk 
utveckling. Detta är motiveringen till att KISP tagit över Novum. 

KISP ger stöd till medicinsktekniska projekt och till utveckling av tjänsteproduce-
rande bolag. Dessutom svarar KISP för uthyrning och drift av lokaler för inkubators-
verksamhet i både Flemingsberg och Solna. Målet är att externa företag ska etablera 
sig i parken och att nya företag som bildas inom ramen för KI:s innovationssystem 
kan växa fram. En del av kritiken mot Novum har gått ut på att forskare, studenter 
och andra idébärare i Flemingsberg saknat en kraftfull inkubatorsmiljö. Denna brist 
ska avhjälpas genom tillkomsten av KISP.

Några data ur den officiella statistiken kan belysa olika näringsgrenars omfattning 
mätt i antal sysselsatta. Följande figur visar antalet sysselsatta i Flemingsberg år 
2005.

Socialvård
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Figur 3. Sysselsatta i Flemingsberg i olika näringsgrenar, 2005.

Lokala tjänster och socialvård – d.v.s. näringar inriktade på den lokala marknaden 
– har en mycket liten sysselsättning. Lokala tjänster svarar för 3 procent av den totala 
sysselsättningen i kärnan. Motsvarande andel för länet som helhet ligger på 10 pro-
cent. Störst av de redovisade näringsgrenarna är hälso- och sjukvård med cirka 7 000 
sysselsatta, därefter kommer undervisning med 2 000. Den tredje stora offentliga 
näringsgrenen är offentlig förvaltning med cirka 700 sysselsatta. 

En jämförelse med de offentliga branschernas betydelse i länet som helhet visas i 
följande figur. Där anges hur stor andel av den totala sysselsättningen i Flemingsberg 
respektive länet som de fyra branscherna svarar för. 
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Figur 4. Offentliga näringsgrenars andel av den totala sysselsättningen 2005, procent.

Figuren visar att hälso- och sjukvård har en extremt hög andel av de sysselsatta i 
Flemingsberg jämfört med länsgenomsnittet. Även för undervisning är andelen högre 
i Flemingsberg. Detta trots att antalet kommunanställda inom branschen sannolikt är 
relativt låg. Att offentlig förvaltning ligger ungefär på länsgenomsnittet trots det höga 
antalet statsanställda beror på att den kommunala förvaltningen ligger i Huddinge 
centrum. Socialvård, slutligen, ligger under länsgenomsnittet.

Att Flemingsberg avviker från Huddinge kommun som helhet framgår av följande 
tabell som visar hur stor del av de sysselsatta som hade kommun, landsting eller 
statlig förvaltning som arbetsgivare.

Tabell 2. Andel av de sysselsatta i Flemingsberg resp. Huddinge med offentliga 
 arbetsgivare, procent.

Arbetsgivare Flemingsberg Huddinge Länet

Stat 22 11 10

Landsting 55 20 3

Kommun 6 18 15

Det är framför allt två faktorer som ligger bakom skillnaden mellan Flemingsberg 
och Huddinge. Den ena är de stora offentliga (statliga och landstingskommunala) 
arbetsplatserna i Flemingsberg. Den andra är den relativt lilla befolkningen i kärnan. 
Flemingsberg svarar för 15 procent av kommunens befolkning men cirka 35 procent 
av antalet arbetsplatser. Därmed blir behovet av kommunal service begränsat.
Av siffrorna för länet framgår att sjukhuset i Flemingsberg drar upp kommunsiffran 
väsentligt över länsgenomsnittet.

Som framgått tidigare skiljer sig Flemingsberg markant från övriga kärnor. Ut-
vecklingen av den privata sektorn i kärnan har inte heller blivit vad som förväntats. 
Av det skälet inleddes under 2005 ett samarbete mellan Stockholms läns landsting 
och kommunerna Huddinge och Botkyrka vilket resulterade i ett gemensamt utveck-
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lingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg. Programmet lyfter fram fem 
huvuduppgifter: 
• Dra fördel av den högre utbildningens och forskningens unika förutsättningar
• Stimulera innovationer och entreprenörskap
• Förbättra lägesförutsättningarna
• Stärka stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet
• Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg.

Visionen talar om Flemingsberg som en plats för kunskapsdrivet näringsliv och ett 
centrum för utbildning vetenskap och nyföretagande.

Drivkrafter
Vilka är de faktorer som legat bakom utvecklingen i Flemingsberg och den höga  
koncentrationen av offentliganställda? 

Inte oväntat pekar genomgången på att det varit en blandning av faktorer som 
inverkat, men där de offentliga aktörernas beslut haft en avgörande inverkan.

När det gäller sjukhuset var den ursprungliga drivkraften en stigande efterfrågan 
på vård från befolkningen i södra länshalvan. Att sedan sjukhuset blev ett universi-
tetssjukhus innebar att det inte längre blev enbart en fråga om befolkningens behov 
av sjukvård utan också om politikernas strävan att utjämna inomregionala obalanser, 
i detta fall tillgänglighet till utbildning och forskning. Samtidigt som sjukhuset blev 
mera omfattande och specialiserat, med en betydande forskning ökade också mark-
nadsunderlaget. Omlandet består inte längre enbart av invånare i södra regionhalvan 
utan också av patienter i norra länsdelen, utanför länsgränsen och i utlandet. År 
2007 svarade utomlänspatienter (inklusive utländska) för närmare 50 000 besök och 
6 000 vårdtillfällen. Denna specialisering antas komma att fortsätta. Det talas om 
medicinska profilområden och om verksamhetsområden med konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter i ett nationellt och internationellt perspektiv. Därmed kom-
mer alltmer av drivkrafterna att ligga utanför länsgränsen. 

Högskolan tillkom för att tillgodose ett behov av högre utbildning på Södertörn. 
Även om skolan har elever från andra delar av länet och landet ligger det i uppdraget 
från staten att skolan ska ha en regional inriktning. Därmed blir utbildningsbehovet 
på Södertörn den viktigaste drivkraften.

Forskning ses allmänt som en av de främsta drivkrafterna bakom ekonomisk till-
växt. Det är därför offentliga aktörer – och privata – satsar stora belopp på olika typer 
av forskning och utvecklingsarbete. Att forskningsinstitutionerna i så hög utsträck-
ning förlades till Flemingsberg får ses som ett resultat av Södertörnssatsningen. 
Viktigt att påpeka är att forskningen i mycket liten omfattning drivits av marknadens 
aktörer. I Södertörnssatsningen var en av premisserna att näringslivet skulle ta en 
större del av finansieringen av de olika forskningscentra. Istället blev det offentliga 
myndigheter som fick fortsätta att stå för pengarna. Inte heller infriades förhopp-
ningarna om ett påtagligt tillskott av forskningsintensiva företag. Det blev därför i 
stor utsträckning de offentliga aktörerna som kom att avgöra forskningens omfatt-
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ning och inriktning. En betydelsefull del i denna prioritering utgjordes av besluten 
om fördelningen av forskningen inom KI mellan Solna och Huddinge.

Vad slutligen gäller tillväxten inom gruppen ”rättsväsen” har den förmodligen 
två förklaringar. Den ena är stordriftsfördelar som gör det rationellt att slå samman 
mindre enheter till större, vilka i det här fallet täcker hela Södertörn. Att sedan dessa 
enheter kom att förläggas till Flemingsberg kan sannolikt till en del hänga samman 
med kärnans gynnsamma tillgänglighet jämfört med de aktuella alternativen. Den 
goda tillgängligheten är i sin tur ett resultat av Södertörnssatsningen.

Den politiska satsningen på Södertörn var sålunda ett genomgående tema i 
många av de investeringar som gjordes i Flemingsberg. Samtidigt fanns andra delar 
av Södertörn som gjorde anspråk på att få del av satsningen. Därvid uppstod en 
målkonflikt mellan å ena sidan en kraftsamling i Flemingsberg och å andra sidan en 
utspridning av resurserna på flera kommuner. Huvuddelen av investeringarna ham-
nade i Flemingsberg och endast mindre utbildningssatsningar kom till i Haninge och 
Södertälje. På senare tid har dessutom en del av dessa överförts till Flemingsberg.

Flemingsberg utgör ett exempel på en kärna som gynnats av stora offentliga sats-
ningar. Det kan därför vara naturligt att ställa frågan om dessa satsningar fick önskad 
effekt. För Södertörnssatsningen som helhet blir en sådan utvärdering komplicerad 
beroende på satsningens komplexitet. Eller, som det uttrycktes av en forskare som 
utvärderade Novum ur ett organisationsteoretiskt perspektiv: 

” ….. Södertörnssatsningen gav aktörerna utrymme att göra ungefär vad som helst 
som kunde framställas som framtidsinriktat, som gynnade en modernisering av om-
rådet kring Huddinge och som genom att jämföras med något i norra Stockholm 
kunde knytas till problemet regional obalans. Projektet kunde beskrivas som ett 
paraply under vilket en rad olika projekt drivs. Det finns därför inget entydigt resul-
tat att söka från satsningarna. Eventuella effekter måste alltså, om man i efterhand 
vill utröna om projektet varit misslyckat eller lyckat, ställas i relation till olika och 
kanske ofta motstridande intressen och intentioner. Ytterligare ett problem i sam-
manhanget är att intentionerna förändras efterhand.”� 

Om perspektivet begränsas till att gälla satsningen på Novum blir problemet något 
enklare. Det har gjorts vetenskapliga utvärderingar av några av Novums forsknings-
centra. Dessa utvärderingar har visat att forskningen hållit hög internationell klass. 
I det avseendet har med andra ord satsningen varit lyckad. Däremot har antalet av-
knoppningar varit mycket få och bidraget till näringslivets tillväxt har uteblivit. Inte 
heller har Novum lockat till sig några stora, globala aktörer.

7	 Kerstin	Sahlin-Andersson,	”Forskningsparker & Företagsrelationer. Etable-
ringen av Novums forskningspark i organisationsteoretisk belysning”.		
Rtk	�990.
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Övriga regionala stadskärnor 

Det här kapitlet behandlar de övriga fyra i denna studie behandlade stadskärnorna 
Täby centrum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg, Kungens kurva-Skärholmen och 
 Haninge centrum. Till skillnad från de föregående båda kärnorna har ingen av dessa 
fyra någon utpräglad specialisering. De har därför fått den gemensamma beteck-
ningen allmänna kärnor. Det som karakteriserar näringslivet är att detta till stor del 
består av verksamheter riktade mot en närmarknad. Även om efterfrågan huvud-
sakligen utgörs av näraliggande kommuner och områden kan omlanden i vissa fall 
vara mera vidsträckta. I några kärnor kan offentliga tjänster spela en stor roll, medan 
andra domineras av privata tjänster, framför allt detaljhandel. 

Syftet med detta avsnitt är, liksom i föregående, att försöka förklara drivkrafterna 
bakom kärnornas utveckling. Här blir det naturligt att jämföra de fyra kärnorna och 
analysera skillnader i storlek, sammansättning och utveckling. Nu är skillnaderna i 
storlek små; med den avgränsning som gjorts ligger alla fyra kärnorna i intervallet 
6 000–9 000 sysselsatta. Däremot skiljer sig utvecklingen markant. Barkarby-
 Jakobsberg har under perioden 1994-2005 ökat sysselsättningen dubbelt så snabbt 
som Haninge. Det finns också vissa skillnader i näringslivets struktur. Eftersom de 
fyra kärnorna inte har samma utpräglade profil som de specialiserade kärnorna är 
det inte lika lätt att hitta entydiga mönster i utvecklingen.

Kapitlet inleds med en närmare granskning av det antagande som legat till grund 
för att karakterisera dessa kärnor som allmänna. Till att börja med undersöks hur 
stor del av näringslivet i kärnorna som kan sägas ha en kommunal eller delregional 
marknad. 

Eftersom kärnorna främst har en lokal eller delregional marknad är det naturligt 
att efterfrågan i respektive kommun och sektor är en av de bakomliggande drivkraf-
terna. Därför jämförs kärnornas storlek, mätt som antal sysselsatta, med befolk-
ningsunderlaget i respektive kommun och sektor. Dessutom återges några resultat 
från andra studier av kärnornas omland i termer av tillgängligheter för olika restids-
intervall.

Efter analysen av kärnornas totala sysselsättning görs en nedbrytning av mate-
rialet i två dimensioner. För det första redovisas statistik som belyser vilken roll 
detaljhandel respektive offentlig sektor spelar i de fyra kärnorna. För det andra görs i 
tre av kärnorna en uppdelning mellan centrum och externa lägen. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning om vilka drivkrafter som varit av-
görande för kärnornas utveckling.

Branscher med kommunal och delregional marknad
Det är inte möjligt att enbart med hjälp av officiell statistik avgöra vilken utbred-
ning olika företags marknader har. Branschindelningen utgör i några branscher en 
god marknadsindikator, medan i andra fall branschtillhörigheten säger mindre om 
avsättningsmarknadernas utsträckning. Två branschgruppers betydelse kommer här 
att belysas; dels den branschgrupp som betecknats lokala tjänster, dels de branscher 
som tillhör offentlig sektor.
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Lokala tjänster
Beteckningen lokala tjänster ger en tydlig fingervisning om att det rör sig om verk-
samheter där avsättningsmarknaderna i flertalet företag utgörs av en näraliggande 
marknad; den egna kommunen eventuellt tillsammans med omgivande kommuner. 
Lokala tjänster utgörs huvudsakligen av detaljhandel. Dessutom ingår fastighets-
verksamhet och andra typer av lokal service, vilka i detta sammanhang är av mindre 
omfattning. Följande figur visar hur stor andel av den totala sysselsättningen i de fyra 
kärnorna som lokala tjänster svarar för. Som jämförelse har i figuren också tagits med 
motsvarande andel för Centrala regionkärnan och för länet som helhet.

Regionkärnan

Haninge

Länet

Täby C/Arninge

Jakobsberg/Barkaby

Skärholmen/
Kungens kurva

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 procent

Figur 5. Lokala tjänsters andel av sysselsättningen i respektive område 2005, procent.

I länet som helhet och i Centrala regionkärnan arbetar ungefär en tiondel av de sys-
selsatta med lokala tjänster. Andelen varierar som synes kraftigt mellan de fyra yttre 
kärnorna. Lägst ligger den i Haninge, på samma nivå som Centrala regionkärnan och 
länsgenomsnittet. Täby centrum-Arninge har en andel lokala tjänster som är drygt 
dubbelt så stor som länsgenomsnittet. Barkarby-Jakbobsbergs andel ligger närmare 
tre gånger över länsgenomsnittet och Kungens kurva-Skärholmen fyra gånger så 
högt. 
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Offentlig sektor
Kommunala tjänster har sin avsättning inom kommunen, medan landstingskom-
munala tjänster ofta har en något större marknad. Statliga tjänster har som regel en 
marknad som sträcker sig utanför kommunen. Följande figur visar andelen offentlig-
anställda i de fyra kärnorna.

Regionkärnan
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Figur 6. Offentliga sektorns andel av sysselsättningen i respektive område 2005, procent.

Länsgenomsnittet för sysselsatta i offentlig sektor ligger på knappt 30 procent. Den 
Centrala regionkärnan ligger något lägre på 25 procent. Även här varierar andelen 
 påtagligt mellan de fyra kärnorna. Barkarby-Jakobsberg och Haninge centrum har en 
andel offentliganställda som ligger mer än dubbelt så högt som Skärholmen-Kungens 
kurva. Skillnaderna beror förmodligen framför allt på att kommunförvaltningen är 
lokaliserad till kärnorna i Jakobsberg-Barkarby och Haninge centrum, medan de 
båda övriga kärnorna saknar den typen av sysselsättning.8 Haninges siffror påverkas 
dessutom i viss utsträckning av statligt sysselsatta vid KTH och Södertörns Högskola.

Summeras uppgifterna i de båda föregående figurerna visar det sig att i de fyra all-
männa kärnorna återfinns mer än hälften av de sysselsatta antingen i lokala (privata) 
tjänster eller i offentlig sektor. För länet som helhet ligger motsvarande andel under 
40 procent. Kista ligger strax under 20 procent.

Även i andra branscher har förmodligen företagen i de allmänna kärnorna en 
övervägande lokal marknad. Den bransch som är störst i Centrala regionkärnan och 
som ofta har en omfattande avsättning utanför den lokala marknaden är de kunskaps-
intensiva privata tjänsterna. De svarar för drygt en tredjedel av sysselsättningen i 
Centrala regionkärnan. I Kista ligger andelen på knappt en tredjedel. För de fyra 
allmänna kärnorna ligger motsvarande andel i intervallet 6–12 procent. Branschen 
domineras av företagstjänster som t ex konsulter, men även banker ingår. Bland 

8	 Täbys	kommunalhus	ligger	i	basområdet	”Västra	Roslags-Näsby”,	vilket	
ingår	i	Täby-kärnan	som	den	avgränsats	i	RUFS.	Däremot	ingår	området	
inte	i	den	kärnavgränsning,	som	ligger	till	grund	för	denna	rapport	och	
som	gjorts	med	hjälp	av	ett	täthetsmått.	Se	sid	�79.
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dessa företag finns i de allmänna kärnorna sannolikt ett betydande antal som främst 
har sin avsättning lokalt. Andra tjänstenäringar som förekommer i de allmänna 
kärnorna är t ex partihandel, som ingår bland de regionala/nationella tjänsterna. Här 
rör det sig om en typ av verksamheter som är ytkrävande och därför normalt ligger i 
områden med gles bebyggelse och låga markpriser. 

Slutsatsen av jämförelserna blir att de allmänna kärnorna har en struktur som 
markant avviker från de specialiserade kärnorna och från Centrala regionkärnan. 
Framför allt spelar lokala tjänster en stor roll i de allmänna kärnorna. De utgör en 
andel av den totala sysselsättningen som tydligt överstiger länsgenomsnittet och 
motsvarande andel i Centrala regionkärnan. Samtidigt visar statistiken att Haninge 
kommun avviker något från de övriga. Andelen sysselsatta inom lokala tjänster ligger 
på länsgenomsnittet. I gengäld svarar offentligt anställda för en hög andel sysselsatta. 

Branscher som har avsättning inom närliggande områden svarar sålunda för en 
stor del av de verksamheter som återfinns i de fyra kärnorna. Därför finns anledning 
att anta att befolkningens storlek och utveckling inom de närliggande områdena har 
utgjort en viktig del av kärnornas drivkrafter. I nästa avsnitt kommer därför denna 
fråga att belysas närmare.

Efterfrågan i kommuner och sektorer
Under förutsättning att befolkningen i kommunen eller sektorn representerar huvud-
delen av efterfrågan på kärnans varor och tjänster borde det finnas ett samband mel-
lan folkmängd och kärnans storlek. I följande tabell har en jämförelse gjorts mellan 
kärnans sysselsättning 2005 och folkmängden samma år. Kärnan Kungens kurva-
Skärholmen ligger på gränsen mellan Huddinge och Västra Söderort inom Stock-
holms stad. Det går därför inte att jämföra med befolkningsunderlaget i en kommun. 
Istället redovisas befolkningen i de angränsande områdena i båda kommunerna, 
d.v.s. de inre delarna av Sydvästsektorn.

Tabell 3. Sysselsättning i kärnor samt befolkning i kommuner och sektorer 2005.

Sysselsättning 2005 Befolkning 2005

Kärna Kommun Sektor

Täby centrum-Arninge Täby Nordost

6	900 60	600 262	200

Barkarby-Jakobsberg Järfälla Nordväst

6	200 6�	700 340	400

Kungens kurva-Skärholmen Inre SV-sektorn Sydväst

8	�00 �39	�00 366	400

Haninge centrum Haninge Sydost

6	600 7�	800 322	�00

Som framgått tidigare skiljer sig kärnorna inte nämnvärt i sysselsättning år 2005. 
Tabellen visar att inte heller befolkningsunderlaget i kommunerna varierar särskilt 
mycket. Befolkningsunderlaget på kommunnivå ger inte anledning att förvänta 
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 någon skillnad i kärnornas storlek när det gäller Täby centrum-Arninge, Barkarby-
Jakobsberg och Haninge centrum. Däremot borde Kungens kurva-Skärholmen ha en 
större sysselsättning med tanke på det stora befolkningsunderlaget i den inre delen av 
sektorn.

Skillnaderna mellan sektorernas befolkningsunderlag är något större. Sydvästsek-
torn har det största underlaget, följt av Nordväst och Sydost, medan Nordost ligger 
avsevärt lägre. Det är framför allt Nordostsektorn som avviker, övriga skillnader är 
måttliga. Därför går det inte heller här att förvänta några tydliga skillnader i kärn-
storlek med utgångspunkt från befolkningsunderlaget. 

Skillnaderna mellan kärnornas storlek, som de avgränsats i denna PM, är relativt 
små. Däremot skiljer sig kärnorna väsentligt åt när det gäller förändringen mellan 
år 1994 och 2005. I nedanstående tabell redovisas en jämförelse av utvecklingen 
1994–2005 mellan kärnornas sysselsättning och befolkningen i respektive kommun 
och sektor.

Tabell 4. Sysselsättning och befolkning 2005. Index: 1994=100.

Sysselsättning Befolkning

Kärna Kommun Sektor

Täby centrum-Arninge 124 103 110

Barkarby-Jakobsberg 137 106 109

Kungens kurva-Skärholmen 129 110 111

Haninge centrum 118 111 110

Skillnaderna mellan sektorerna i befolkningsutveckling mellan 1994 och 2005 är 
marginella. I relativa tal ligger ökningen i intervallet 9–11 procent för samtliga fyra 
sektorer. Skillnaderna mellan kärnorna kan därför inte förklaras med att markna-
derna utvecklats olika sett till sektorerna som helhet.

För kommunerna	blir skillnaderna i befolkningstillväxt större. Men skillnaderna 
mellan befolkningsutvecklingen i de kommuner som de fyra kärnorna tillhör kan inte 
förklara skillnaderna i kärnornas sysselsättningstillväxt. Täby och Järfälla tillhör de 
kommuner som haft en befolkningstillväxt som ligger klart under länsgenomsnittet. 
Haninge har ökat sin befolkning i samma takt som länet som helhet. Eftersom 
Haninge centrum har den långsammaste sysselsättningstillväxten och Barkarby-
 Jakobsberg den snabbaste kan förklaringen inte sökas i den lokala marknadens 
utveckling. 

Kärnornas tillgänglighet
Nu kan det hävdas att det – i varje fall för privata varor och tjänster – inte är de 
administrativa gränserna, som bestämmer kärnornas omland. Avgörande är istället 
tillgängligheten, d.v.s. hur lång tid det tar att nå kärnan från olika delar av omlandet. 

I arbetet med RUFS 2001 gjordes ett antal trafikanalyser för att illustrera hur de 
planerade utbyggnaderna av trafikinfrastrukturen skulle påverka tillgängligheten 
i olika delar av länet. Bland annat gjordes analyser av kärnornas tillgänglighet till 
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arbetskraft. De uppgifter om tillgänglighet som presenteras i det följande är hämtade 
från dessa kalkyler.9

Beräkningarna av kärnornas omland utgår från restider. Med omland avses 
hur många förvärvsarbetande som bor inom en viss restid till kärnan. Restider har 
beräknats för bil och för kollektivtrafik och gäller den tid det tar att komma till den 
närmaste delen av kärnan. Kärnor med stor utbredning får därigenom ett större 
omland än om restiderna hade beräknats till kärnans centrum. Vid beräkningen av 
omlandet ingår även de som bor inom kärnan. Kalkylerna avser ”nuläget”, vilket mot-
svarar början av 2000-talet. Resultaten av omlandsberäkningarna när restiden avser 
kollektivtrafik framgår av följande figur.
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Figur 7. Andel av förvärvsarbetande i länet inom olika restidsavstånd  
med kollektivtrafik, procent.

Staplarna anger procent av antalet förvärvsarbetande i länet. Det betyder att 1 pro-
centenhet motsvarar drygt 9 000 sysselsatta, d.v.s. något mer än sysselsättningen i 
någon av de nu aktuella kärnorna. 

För den lägsta restiden – högst 15 minuters resa med kollektivtrafik – är omlan-
det mycket litet. Endast 1 procent av länets sysselsatta når till någon av kärnorna på 
denna tid. För 30 minuter redovisas däremot tydliga skillnader mellan kärnorna. 
Störst omland – 10 procent eller cirka 90 000 förvärvsarbetande – har Barkarby-
 Jakobsberg. Nästan lika stort omland har Kungens kurva-Skärholmen, som ligger på 
9 procent. Lägst ligger Haninge centrum med 4 procent. Samma mönster upprepar 
sig för såväl 45 minuter som 60 minuters restid. Barkarby-Jakobsberg har störst 
omland, tätt följt av Kungens kurva-Skärholmen och med Haninge centrum i botten 
med avsevärt mindre omland.

Motsvarande bild med omlandet beräknat för bilresor har inte lika tydliga möns-
ter. Skillnaderna mellan kärnorna är som regel mindre. Men även här gäller att Ha-
ninge genomgående har det minsta omlandet. Däremot varierar tätplatsen beroende 
på vilket tidsavstånd som studeras. Barkarby-Jakobsberg ligger högst för 15 minuters 

9	 Trafikanalyser RUFS 2002.	Regionplane-	och	trafikkontoret	PM	�2/200�.
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avstånd, Täby centrum-Arninge för 30 minuter och Kungens kurva-Skärholmen för 
45 minuter.
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Figur 8. Andel av förvärvsarbetande i länet inom olika restidsavstånd med biltrafik, procent.

Vilka blir slutsatserna om kärnornas omland och hur stämmer de med uppgifterna 
över kärnornas storlek och utveckling?

Eftersom intresset ligger på kärnornas tillgänglighet till en kommunal eller del-
regional marknad torde det i första hand vara de två kortaste tidsavstånden som är 
relevanta. Men, eftersom mönstret inte är detsamma för bil och kollektivtrafik går det 
inte att dra några entydiga slutsatser. För kollektivtrafik ligger både Kungens kurva-
Skärholmen och Barkarby-Jakobsberg väl till. För bilresor blir resultatet olika för 15 
och 30 minuter. Barkarby-Jakobsberg ligger bäst till inom 15-minuters restid, medan 
Täby centrum-Arninge har störst omland för 30 minuters bilresa. Den enda genom-
gående slutsatsen är att Haninge har det minsta omlandet. Detta skulle kunna vara 
en bidragande orsak till den relativt långsamma utvecklingen i Haninge centrum. I 
övrigt har de jämförelser som gjorts med olika indikatorer på efterfrågan – i kommu-
nen, i sektorn och inom ett givet restidsavstånd – inte gett något stöd för hypotesen 
att efterfrågan som enda variabel skulle förklara kärnornas utveckling och storlek. 

Branschstruktur och utveckling 
Innan de branscher som antas vara mest betydande i de allmänna kärnorna redovisas 
ska – branschstrukturens betydelse för utvecklingen belysas helt kort. På länsnivå har 
industrisysselsättningen minskat över perioden 1994–2005, offentlig sektor har ökat 
långsammare än den totala sysselsättningen, medan de privata tjänstenäringarna, 



200  Regionala stadskärnor

och då framför allt de kunskapsintensiva, uppvisat en mycket stark expansion. Kär-
nor med en hög andel industrisysselsatta skulle därför tendera att ha en långsammare 
utveckling än kärnor med hög andel kunskapsintensiva tjänster.

Av nedanstående figur framgår att branschsammansättningen år 1994 i vissa 
delar skiljer sig tydligt mellan kärnorna. Om de allmänna utvecklingstendenserna 
fått påverka utvecklingen skulle Kungens kurva-Skärholmen ha haft en ogynnsam 
utveckling på grund av en hög andel industrisysselsatta. På motsvarande sätt skulle 
Barkarby-Jakobsberg och Haninge centrum utvecklats relativt långsamt på grund av 
den höga andelen offentliganställda. 
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Figur 9. Olika branschers andel av den totala sysselsättningen i de fyra kärnorna 1994, procent.

Bortsett från Haninge stämmer detta inte med de redovisade uppgifterna över den 
faktiska utvecklingen. I själva verket har det varit en markant strukturomvandling i 
Kungens kurva-Skärholmen, industrin har ökat i Barkarby-Jakobsberg, medan struk-
turen i Haninge centrum inte förändrats speciellt mycket. Eller, annorlunda uttryckt, 
skillnaderna i branschstruktur har inte legat bakom de konstaterade skillnaderna i 
utvecklingen av kärnornas totala sysselsättning.

Detaljhandel
Officiell statistik för riket som helhet visar att den privata konsumtionen ökat med 
drygt 50 procent i löpande priser mellan 1994 och 2005. Detaljhandelns omsättning 
har ökat lika snabbt. På grund av att relativpriserna fallit något har detaljhandelns 
omsättning stigit ännu mera räknat i fasta priser, eller med drygt 60 procent under 
perioden. Eftersom de allmänna kärnorna har en hög andel sysselsatta i lokala 
tjänster borde den starka konsumtionsutvecklingen vara en viktig del av de bakom-
liggande drivkrafterna. I det följande ska därför detaljhandelsutvecklingen i de fyra 
kärnorna beskrivas närmare.
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Ett sätt att illustrera detaljhandelns omfattning i kärnorna är att utnyttja statistik 
över omsättningen på vad som kan kallas stora handelsplatser. HUI samlar in data 
över omsättningen i egentlig detaljhandel i stora köpcentra.10 Till egentlig detaljhan-
del räknas inte bilhandel, bensinstationer, apotek och systembolag. Inte heller ingår 
andra vanligt förekommande tjänster i köpcentra som restauranger, frisörer o.dyl. 
Detaljhandelsstatistiken täcker med andra ord inte in samtliga delar av det utbud av 
privata varor och tjänster som erbjuds i kärnorna.

Tre av de fyra kärnorna har förutom en handelsplats i kommuncentrum/stads-
delscentrum, dessutom en s.k. extern handelsplats. Dessa är Arninge, Barkarby och 
Kungens kurva.11 Omsättningen vid aktuella köpcentra och externa handelsplatser år 
2004 framgår av följande figur.

Haninge C

Täby C/Arninge

Jakobsberg/Barkaby

Skärholmen/
Kungens kurva

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Figur 10. Detaljhandelsomsättning vid handelsplatser i de fyra kärnorna år 2004, miljoner kronor. 

Anm. Omsättningen anges inklusive moms.

De yttre (röda) delarna av staplarna representerar de externa handelsplatserna, 
medan de inre (blåa) avser köpcentra, d.v.s. handelsplatsen i kärnans centrum. Figu-
ren visar mycket stora skillnader både mellan de externa handelsplatserna och mellan 
köpcentra. I två kärnor – Barkarby-Jakobsberg och Kungens kurva-Skärholmen – är 
omsättningen väsentligt större på den externa handelsplatsen än i kärnans centrum. 

En jämförelse mellan kärnornas handelsplatser och omsättningen vid liknande 
handelsplatser i respektive sektor i regionen visar att Täby centrum-Arninge svarar 
för drygt 60 procent av omsättningen i Nordostsektorn, Barkarby-Jakobsberg står 
för drygt 70 procent av Nordvästsektorns omsättning medan Kungens kurva-Skär-
holmen svarar för 80 procent av handelsplatsernas omsättning i Sydvästsektorn. 
Haninge däremot omsätter endast drygt 10 procent av den försäljning som sker på 
stora handelsplatser i Sydostsektorn. 
 

�0	 Stockholm shopping 2007.	Stockholms	handels-	och	köpcentrumguide.	
HUI,	2007.

��	 Vid	den	fjärde	kärnan,	Handen	centrum	ligger	en	extern	handelsplats,	
Länna,	omedelbart	norr	därom.



202  Regionala stadskärnor

De konkurrerande handelsplatserna framgår av följande fyra figurer. Det bör under-
strykas att endast de större handelsplatserna finns med. Det är med andra ord inte 
den totala omsättningen i sektorerna som fördelats. Här saknas dessutom statistik 
för några av de större handelsplatserna som ligger utanför köpcentra. Även om 
statistiken inte ger en heltäckande bild av detaljhandelsomsättningen kan den ge en 
indikation om konkurrenssituationen inom de olika sektorerna.
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Figur 11. Detaljhandelsomsättningen i fyra sektorer2004 fördelad på  
stora handelsplatser, procent.

Med reservation för materialets begränsningar visar figurerna att det finns tydliga 
skillnader mellan sektorerna när det gäller konkurrenssituationen mellan handels-
platser. Täby centrum-Arninge har få stora handelsplatser i närheten inom Nordost-
sektorn. Lidingö centrum och Åkersberga centrum, som båda är avsevärt mindre än 
Täby centrum, ligger relativt långt bort. I Nordvästsektorn har Barkarby-Jakobsberg 
få konkurrenter. Här bör dock tilläggas att både Kista centrum och Solna centrum i 
sektor Norr ligger relativt nära. Båda dessa centra är väsentligt större än Jakobsberg 
centrum. Kungens kurva-Skärholmen har endast några mindre konkurrerande centra 
inom Sydvästsektorn. Av dessa ligger dessutom Södertälje centrum på sådant avstånd 
att konkurrensen lär vara försumbar. Haninge centrum, slutligen, är den kärna som 
möter hårdast konkurrens. Det finns flera handelsplatser av ungefär samma storleks-
ordning inom sektorn. Dessutom är Farsta centrum väsentligt större och rimligtvis 
en hård konkurrent. Tilläggas bör att i Sydostsektorn tillkommer konkurrens från de 
externa handelsplatserna Länna och Vega och från några stormarknader inom daglig-
varuhandeln. Den hårda konkurrensen kan vara en av förklaringarna till att Haninge 
som kärna har en låg andel sysselsatta inom lokala tjänster.
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Att döma av tillgänglig statistik har utvecklingen i de allmänna kärnorna mellan 1994 
och 2004 gått väsentligt snabbare vid de externa handelsplatserna än vid de traditio-
nella köpcentra. Kungens kurva har ökat omsättningen från 1,5 miljarder kr år 1994 
till 4,3 miljarder år 2004. Motsvarande siffror för Barkarby är 500 mkr år 1994 och 
2,7 miljarder år 2004. (Jämförbara data för Arninge saknas.) Täby centrum skiljer 
sig från övriga tre centra genom en ökning från 1 miljard till 1,8 miljarder år 2004. 
Tillväxten i Jakobsbergs centrum, Skärholmens centrum och Haninge centrum ligger 
i storleksordningen 100–200 mkr. I relativa tal skulle det innebära att Jakobsberg 
och Haninge ökat sin omsättning i takt med länet som helhet, medan Skärholmen 
utvecklats väsentligt långsammare.

Till stora delar är de återgivna siffrorna en återspegling av några av de allmänna 
tendenser som präglat strukturomvandlingen inom detaljhandeln. I ett lite längre 
tidsperspektiv (1994–2004) är det de s.k. externa handelsplatserna som ökat snab-
bast. Hit hör Barkarby och Kungens kurva. De två köpcentra som i absoluta tal haft 
den starkaste ökningen mellan 1994 och 2004 är Kista galleria och Farsta centrum.12

Två slutsatser framstår som viktiga i detta avsnitt. Den första gäller konkurrensens 
betydelse. Uppgifterna över detaljhandelsomsättningen fördelad på handelsplatser 
och sektorer ger en tydlig indikation på att skillnaden mellan Haninge och övriga tre 
kärnor bland annat hänger samman med konkurrensen inom Sydostsektorn. Även 
om den kraftiga omsättningsökningen i detaljhandeln som helhet varit en viktig 
drivkraft, förklarar den inte expansionens fördelning mellan kärnorna. Här spelar 
istället strukturomvandlingen inom detaljhandeln en avgörande roll. I den processen 
har Haninge inte tillhört vinnarna.

Den andra observationen gäller de externa handelsplatserna. Uppenbarligen har 
dessa handelsplatser haft en stor betydelse för de allmänna kärnornas utveckling. Det 
bör dock påpekas att det kan vara något missvisande att beteckna dem enbart som 
handelsplatser. I dessa externa lägen finns i vissa fall även andra verksamheter än 
detaljhandel. I nästa avsnitt beskrivs de externa lägena närmare.

Externa lägen
Tre av de fyra kärnorna kan delas upp geografiskt i två delar; den ena utgör den 
”centrala” delen och kan sägas utgöra ett naturligt centrum för kommunen. Denna 
del av kärnan karakteriseras av en relativt hög arbetsplatstäthet. Hit räknas Täby 
centrum och Jakobsbergs centrum med de närmast kringliggande områdena samt 
Skärholmens centrum, som utgör ett stadsdelscentrum. Inom dessa tre kärnor finns 
en ytterligare arbetsplatskoncentration, som ligger en bit utanför centrum (”externt”) 
och kan ses som en ”satellit” till den centrala kärnan. Barkarby kan ses som en relativt 
renodlad handelsplats, medan både Arninge och Kungens kurva från början var 
arbetsplatsområden för ytkrävande verksamheter inom industri och partihandel. I 
dessa ”externa” delar av kärnan är arbetsplatstätheten lägre än i centrum. Eftersom 
tillgänglighet, arbetsplatstäthet och markpriser skiljer sig mellan de centrala och de 

�2	 Handeln i Storstockholm 1998–2015.	Nordplan	AB,	2006.



204  Regionala stadskärnor

externa delarna av kärnorna kommer också branschsammansättningen att se annor-
lunda ut. Detaljhandeln har här en annan och mer ytkrävande karaktär. Ett närmare 
studium visar att även utvecklingen skiljer sig markant mellan centrala och externa 
delen av kärnan. De senare svarar för en betydande del av kärnornas sysselsättning; 
25–45 procent med den avgränsning av kärnorna som gjorts här. De spelar därför en 
viktig roll både för kärnornas struktur och utveckling.

Skillnaden i branschstruktur mellan den centrala och externa delen av de tre kär-
norna framgår av följande två figurer.
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Figur 12. Branschstruktur i centrala delen av kärnan år 2005, antal sysselsatta.
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Figur 13. Branschstruktur i den externa delen av kärnan år 2005, antal sysselsatta.

Det finns några tydliga skillnader mellan centrum och den externa kärnan. Offentliga 
tjänster är lokaliserade i centrum och saknas så gott som helt i de externa lägena. Lo-
kala tjänster finns i större utsträckning externt. Detsamma gäller, med ett undantag, 
för den branschgrupp som betecknas ”övrigt”. Här ingår bland annat industri, parti-
handel och andra verksamheter, som för det mesta är ytkrävande. I Arninge finns en 
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betydande sysselsättning både inom industri och partihandel. I Kungens kurva utgör 
detaljhandel endast hälften av de sysselsatta. Däremot dominerar detaljhandelsan-
ställda stort i Barkarby.

Även när det gäller utvecklingen mellan 1994 och 2005 skiljer sig centrum och 
externa kärnor åt. Detta illustreras med sysselsättningsdata i följande figur.
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0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Centrum

Extern kärna

Figur 14. Sysselsättningens förändring 1994–2005 i centrum och extern kärna, antal sysselsatta.

I de båda kärnorna Täby centrum-Arninge och Barkarby-Jakobsberg är det de externa 
lägena som svarat för den helt dominerande delen av sysselsättningstillskottet mellan 
1994 och 2005. I Arninge fördelar sig nettoökningen ungefär jämnt mellan industri, lo-
kala tjänster och övriga tjänster (framför allt partihandel). Att sysselsättningen i Täby 
centrum inte ökat mer trots den mycket starka omsättningsökningen i köpcentrums 
detaljhandel beror på att området Täby centrum omfattar så mycket mer än själva 
köpcentrum. 

I Barkarby står lokala tjänster för den största delen av ökningen. Förändringen i 
Jakobsbergs centrum bärs till stor del upp av de offentliganställda.

Kungens kurva svarar för en, jämfört med övriga stadskärnor, väsentligt min-
dre andel av den totala sysselsättningsökningen i kärnan. Förklaringen är att det i 
den externa kärnan ägt rum en påtaglig strukturomvandling. Uppgången i antalet 
sysselsatta i lokala tjänster har varit av samma storleksordning som den totala syssel-
sättningsökningen i Skärholmen. Lokala tjänster har i sysselsättningstermer ökat 
väsentligt mer i Kungens kurva än i de båda övriga externa kärnorna. Detta stämmer 
väl överens med tidigare redovisade data över detaljhandelsomsättningens utveck-
ling. Men samtidigt har en industrinedläggning i Kungens kurva lett till ett bortfall av 
sysselsatta av nästan samma omfattning. Därigenom kommer den totala sysselsätt-
ningstillväxten (netto) i Kungens kurva att vara mera blygsam.

Slutsatsen blir därför att tillväxten inom kärnorna inte i första hand ägt rum inom 
den centrala delen av kärnan. Istället har expansionen skett i arbetsplatsområden i 
lägen utanför de täta delarna av kärnan. Där har både detaljhandel och andra ytkrä-
vande verksamheter ökat påtagligt i sysselsättning.

Som framgått av tidigare avsnitt har Haninge centrum i flera avseenden avvikit 
något från de övriga tre kärnorna. Det gäller även uppdelningen i centrum och 
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externa lägen. Inom det område som avgränsats som Haninge kärna finns ingen 
motsvarighet till de externa handelsplatser som förekommer i de övriga tre kärnorna. 
Däremot ligger en bit utanför kärnan men väl avskild från den, Länna arbetsområde 
som, förutom industri och andra ytkrävande verksamheter, har en relativt omfattan-
de detaljhandel. Länna påminner till sin struktur om Arninge, men är något mindre. 
Ungefär 30 procent av de sysselsatta återfinns i lokala tjänster och cirka 20 procent 
inom industrin. Offentliga tjänster och kunskapsintensiva tjänster saknas nästan 
helt. Länna ligger på ungefär samma avstånd från Haninge centrum som Arninge 
från Täby centrum. 

Om – som ett räkneexempel – Länna skulle ingå i Haninge centrum kommer slut-
satserna om kärnans struktur och utveckling att ändras något. De lokala tjänsternas 
andel av den totala sysselsättningen år 2005 ökar från 10 till 14 procent, men ligger 
fortfarande mycket under övriga tre kärnor. Även industrins andel ökar. Samtidigt 
minskar offentlig sektors andel påtagligt. Ännu större blir skillnaderna i sysselsätt-
ningens utveckling 1994–2005. I relativa tal kommer ökningstakten i stort sett att 
fördubblas. Haninge och Länna kommer därigenom att ligga i nivå med Barkarby-
 Jakobsberg, den kärna som visade den starkaste ökningen. Räkneexemplet visar 
 vilken betydelse de externa handelsplatserna har för sysselsättningsutvecklingen 
inom kärnorna. Men det visar också att mindre förändringar i avgränsningen av 
 kärnorna i vissa fall kan vara avgörande för slutsatserna om sysselsättningens struk-
tur och utveckling.

Drivkrafter
Vilka blir då slutsatserna om drivkrafterna bakom de allmänna kärnornas tillväxt?

Analysen av kärnornas branschstruktur har visat att kärnorna i första hand vänder 
sig till en lokal/delregional marknad. Det betyder att det är efterfrågan från hushåll 
och företag i den närmaste omgivningen, som driver kärnornas utveckling. Det gäller 
efterfrågan på varor och tjänster såväl privata som offentliga. 

Privat konsumtion och därmed även detaljhandelsomsättning har ökat kraftigt 
under den senaste tioårsperioden. Detta bör rimligtvis ha varit en av de bakomlig-
gande drivkrafterna. Men efterfrågeutvecklingen ger ingen ledning i förklaringen av 
de enskilda kärnornas utveckling. De jämförelser som gjorts med olika indikator på 
efterfrågan – i kommunen, i sektorn och inom ett givet restidsavstånd – har inte gett 
något stöd för hypotesen att efterfrågan – representerad av befolkningsunderlaget 
– som enda variabel skulle förklara kärnornas utveckling och storlek. Uppenbarligen 
spelar konkurrensen mellan kärnorna en stor roll för deras utveckling.

Detaljhandeln utgör en stor del av verksamheterna i de allmänna kärnorna. En 
beskrivning av detaljhandelsomsättningens fördelning mellan olika handelsplatser 
ger också en indikation på att konkurrensen mellan handelsplatser är hårdare i Syd-
ostsektorn än i de övriga tre sektorerna. Det skulle kunna vara en av förklaringarna 
till att Haninge centrum utvecklats relativt långsamt. En bidragande orsak kan vara 
att Haninge också har en något sämre tillgänglighet. 
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Analyserna av detaljhandeln pekar också på de externa lägenas betydelse. I tre av 
kärnorna finns en tydlig arbetsplatskoncentration som ligger avskild från kärnans 
centrum. Dessa externa lägen kännetecknas av en relativt låg arbetsplatstäthet, 
låga markvärden och hög biltillgänglighet. Analyser av strukturomvandlingen inom 
detaljhandeln har visat att handelsplatser i externa lägen utvecklats snabbast de 
senaste åren. Beskrivningen passar in på tre av de allmänna kärnorna – Täby cen-
trum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg och Kungens kurva-Skärholmen. Framför allt i 
Barkarby och Kungens kurva har antalet sysselsatta i lokala tjänster ökat snabbt. Men 
både i Arninge och Kungens kurva har samtidigt sysselsättningen ökat påtagligt inom 
andra, ytkrävande verksamheter.

Den snabba expansionen inom de externa lägena visar att tillgången till billig 
mark inom kärnan varit en av förutsättningarna för kärnans tillväxt. I det avseendet 
skiljer sig de allmänna kärnorna helt från de specialiserade som är väsentligt tätare 
och genomgående har en högre markprisnivå. 

Haninge centrum skiljer sig från de övriga tre kärnorna i flera avseenden. Kärnans 
tillväxt är väsentligt mindre och de lokala tjänsternas andel av sysselsättningen är 
låg. Det senare kan till en del tillskrivas det faktum att Haninge centrum, till skillnad 
från de övriga tre kärnorna, saknar en extern handelsplats. Om Länna hade inklude-
rats i kärnan hade bilden mera liknat övriga kärnors. Haninge skiljer sig också från de 
tre övriga kärnorna genom att sysselsättningen i offentlig sektor utgör en betydande 
andel i kärnan. Det betyder att utvecklingen till en del bestämts av offentliga – bland 
annat statliga – aktörer. Antalet offentliganställda i kärnan har ökat relativt långsamt 
den senaste tioårsperioden.
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Slutsatser

Som avslutning sammanfattas och analyseras de föregående kapitlens resultat om 
drivkrafter för de båda typerna av kärnor. Här diskuteras också framtida utveck-
lingstendenser. Kapitlet avslutas med några reflexioner kring frågor som rör de yttre 
kärnorna.

Drivkrafter – en sammanfattning
Vilka har varit de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen i de sex yttre kärnor 
som studerats?

För de båda specialiserade kärnorna är bilden något tydligare än för de allmänna 
kärnorna.

Kistas utveckling är klart marknadsdriven. Det är den snabba tillväxten inom det 
område som numera kallas ICT som är drivkraften bakom kärnans utveckling. Att 
Kista kom att utvecklas till ett ledande ICT-kluster var närmast en tillfällighet. Två av 
de ledande företagen inom elektronikbranschen sökte efter lämpliga lokaler i Stock-
holmsregionen vid samma tid som Stockholms stad letade efter lämpliga företag till 
den nya stadsdelen Kista.

En viktig förutsättning var att Stockholms stad kunde erbjuda en ny modern 
stadsdel med bostäder, service och kommunikationer. Kistas egenskaper innebar 
att kärnan kunde fungera som ett alternativ till lokalisering i Centrala regionkärnan. 
Dessutom ska det vid den tiden varit ont om goda innerstadslägen. Läget på lokal-
marknaden gynnade Kista. Här kan man med andra ord tala om att den yttre kärnan 
avlastade innerstaden.

Att sysselsättningen i Kista ökade snabbt berodde på den goda IT-konjunkturen, 
men också på att de båda första företagen – Ericsson och IBM – var internationellt 
välkända och tillhörde de tekniskt ledande i branschen. Här är det förmodligen 
 korrekt att tala om att enskilda företag – framför allt Ericsson – spelat en avgörande 
roll för utvecklingen. Dessa företags närvaro bidrog till att många företag inom bran-
schen, såväl kända som okända, flyttade till Kista. Däremot spelade nybildandet av 
företag en mindre roll. Utvecklingen har lett till att Kista i nuläget har ett betydande 
”kapital” i form av ett stort antal kända multinationella ICT-företag.

De offentliga aktörerna kom in i bilden ungefär tio år efter det att de första företa-
gen flyttat in. Den offentliga satsningen låg framför allt inom forskning och utbild-
ning. Efter ytterligare tio år gjordes en ny satsning som små småningom resulterade 
i ett IT-universitet i Kista. Det går inte att bedöma effekten av dessa satsningar. 
Mycket talar för att de utgör en del av en nödvändig bas för kärnans fortsatta expan-
sion inom ICT.

Flemingsberg är den andra specialiserade kärnan. Här består specialiseringen av 
en unik koncentration av arbetsplatser inom offentlig sektor. Det rör sig både om en 
ovanligt hög andel offentliganställda inom kärnan, och om en mycket hög koncentra-
tion till ett fåtal arbetsplatser. Det är därför naturligt att söka efter drivkrafter inom 
offentlig sektor.

Större delen av de offentliga investeringarna gjordes under rubriken ”Södertörns-
satsningen” och hade som uttalat syfte att motverka den inomregionala obalansen. 
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Här kan inräknas investeringen inom sjukvård (Huddinge sjukhus), utbildning 
(bland annat Södertörns högskola och Karolinska institutet) forskning inom life 
 sciences (bland annat Novum). Till Flemingsberg har också koncentrerats några 
statliga myndigheter inom rättsväsendet – polis, tingsrätt och åklagare. 

En betydande del av de offentliga investeringarna kan sägas vara driven av 
efterfrågan från befolkningen på Södertörn. Det gäller sjukhuset och den högre 
utbildningen. Sjukhuset har dock blivit större och mer specialiserat bland annat 
på forskning, med påföljd att marknaden i allt större utsträckning ligger utanför 
närkommunerna. För den högre utbildningen vid högkolan gäller fortfarande att 
Södertörn utgör den dominerande delen av upptagningsområdet.

Landstingets investeringar i Novum har resulterat i ett antal forskningscentra som 
enligt utvärderingar håller hög vetenskaplig kvalitet. Tanken var att denna forskning 
skulle dra till sig forskningsintensiva företag och tillverkningsföretag och att däri-
genom den privata sektorn skulle komma att expandera. Den delen av satsningen 
misslyckades. En nyligen påbörjad, förnyad satsning på Flemingsberg är tänkt att 
bland annat ge ett bättre resultat på den punkten.

De allmänna kärnorna har en branschstruktur som visar att de huvudsakligen 
vänder sig till en lokal eller delregional marknad. Lokala, privata tjänster och verk-
samheter inom offentlig sektor dominerar. Det är efterfrågan från hushåll och företag 
i de närmast liggande kommunerna som driver kärnornas utveckling. Den mycket 
snabba uppgången inom den privata konsumtionen under det senaste decenniet blir 
därmed en viktig drivkraft. Men det finns inget enkelt samband mellan kärnornas 
storlek och befolkningsunderlaget på närmarknaderna. Uppenbarligen har struk-
turomvandlingen inom detaljhandeln spelat en betydande roll för utvecklingen i de 
enskilda kärnorna. 

Detaljhandeln utgör en stor del av verksamheterna i de allmänna kärnorna. Detalj-
handelsomsättningens fördelning mellan olika handelsplatser visar att konkurrensen 
i Sydostsektorn är hårdare än i de övriga sektorerna. Det skulle kunna vara en av 
förklaringarna till att Haninge centrum utvecklats relativt långsamt. En bidragande 
orsak kan också vara att Haninge har en något sämre tillgänglighet. Ytterligare en 
förklaring kan vara att den offentliga sektorn, som svarar för en stor del av sysselsätt-
ningen i Haninge, har utvecklats långsamt.

Analyser av detaljhandelsomsättningen har visat att det är handelsplatser i 
externa lägen som utvecklats snabbast de senaste åren. Det gäller tre av de allmänna 
kärnorna – Täby centrum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg och Kungens kurva-Skär-
holmen. I dessa kärnor är det de externa lägena som svarat för den största delen av 
sysselsättningstillväxten. En stor del av detta tillskott utgörs av sysselsatta i detalj-
handeln. Men i Arninge och i Kungens kurva har också andra verksamheter expande-
rat starkt. Det är med andra ord ytkrävande verksamheter i arbetsområden utanför 
kärnornas centrala delar som framstår som mest expansiva.
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Scenarier
En bedömning av de yttre kärnornas framtida utveckling bör utgå från de scenarier 
över befolkning och sysselsättning som tas fram i arbetet med en ny regional utveck-
lingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. En sådan ansats ligger utanför ramen 
för denna analys. Här är ambitionen enbart att utifrån de utvecklingstendenser som 
beskrivits i de föregående kapitlen peka på framtida möjligheter och problem. 

De specialiserade kärnornas utveckling bestäms av den allmänna utvecklingen av 
deras respektive specialiteter, men lika mycket av konkurrensen från andra kluster 
och regioner med liknande inriktning. Kista har en god grund att stå på både när det 
gäller företag och infrastruktur, såväl immateriell som materiell. Den viktigaste fak-
torn kan sägas vara närvaron av världsledande företag inom ICT. I Kista finns många 
exempel såväl på gamla välkända som på nya, ännu okända företag. IT-universitetet 
utgör en del av den immateriella infrastruktur, som kan visa sig spela en avgörande 
roll i framtiden. Det är självfallet omöjligt att bedöma utvecklingen på 30 års sikt 
inom ett område med så snabb teknisk utveckling som ICT. Men i dagsläget kan för-
utsättningarna för en fortsatt gynnsam utveckling bedömas som goda.

För Flemingsberg är situationen väsentligt svårare att bedöma. Den vision 
som presenterats för kärnan beskriver en mycket stark tillväxt i termer av syssel-
satta. Även om visionen inte ska tas bokstavligt bör den kunna ses som något som 
 aktörerna bör sträva mot. Visionen anger flera tiotusentals nya arbetsplatser under 
de närmaste åren. Den nuvarande sysselsättningen skulle med andra ord komma att 
flerdubblas. En av huvuduppgifterna är enligt visionen att kärnan ska dra fördel av 
den högre utbildningens och forskningens unika förutsättningar.  
Eftersom dessa förutsättningar ligger inom området life sciences ligger det nära till 
hands att dra slutsatsen att det är inom detta område som huvuddelen av arbetsplat-
serna ska tillkomma. Om denna vision förverkligades skulle Flemingsberg komma att 
bli en kärna i södra regionhalvan av samma dignitet som Kista i den norra region-
halvan.

De allmänna kärnornas framtida utveckling beror sannolikt främst på två fakto-
rer. Den ena är den allmänna utvecklingen för efterfrågan på varor och tjänster med 
lokal/delregional avsättning. Den andra faktorn är konkurrensen inom länet, i första 
hand mellan kärnorna – inklusive den centrala kärnan. Med tanke på att detaljhan-
deln väger relativt tungt bland lokala tjänster kommer även strukturomvandlingen 
inom detaljhandeln att inverka på kärnornas utveckling.

Regionplane- och trafikkontoret har gjort en bedömning av detaljhandeln i de 
regionala kärnorna fram till år 2030, som redovisas i en annan huvuddel av denna 
rapport.13 Utvecklingen blir till stora delar en framskrivning av de hittills observerade 
trenderna. Strukturomvandlingen innebär att framför allt externa handelsplatser 
ökar kraftigt. Men också stora köpcentra expanderar starkt. För de fyra allmänna 
kärnorna innebär detta att Arninge, Barkarby och Kungens kurva tillhör de handels-
platser som kommer att ha den snabbaste tillväxten. Till de köpcentra som ökar kraf-

�3	 Detaljhandeln	i	de	regionala	kärnorna	i	Stor-Stockholm	år	2006–2030.	
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tigt hör Skärholmen centrum och Täby centrum. Jakobsbergs centrum och Haninge 
centrum väntas däremot öka i väsentligt långsammare takt. 

För kärnan Täby centrum-Arninge skulle detta innebära en väsentlig förstärkning 
av kärnans centrum samtidigt som den helt dominerande delen av tillskottet ligger 
i den externa delen, Arninge. Bedömningen är att den externa delen kommer att 
förskjutas ytterligare norrut genom att även inkludera Rosenkälla.

Även i kärnan Kungens kurva-Skärholmen kommer centrumdelen att förstärkas 
avsevärt, samtidigt som expansionen blir ännu större i den externa delen, vilken 
sannolikt kommer att växa ihop med centrumdelen. Detta är den kärna som bedöms 
komma att få den i absoluta tal största ökningen i detaljhandelsomsättning fram till 
år 2030.

Expansionen inom kärnan Barkarby-Jakobsberg beror nästan helt på utbyggna-
den inom Barkarby. Även i Haninge centrum ligger merparten av tillväxten utanför 
den centrala delen av kärnan. Eftersom avgränsningen av Haninge centrum innebär 
att de externa handelsplatserna ligger utanför kärnan kommer sålunda kärnans 
tillväxt att bli relativt blygsam.

Tilläggas bör att dessa bedömningar avser enbart detaljhandeln. Som framgått 
tidigare har i de externa lägena även andra typer av verksamheter expanderat. Dess-
utom spelar i några av kärnorna den offentliga sektorns utveckling en inte obetydlig 
roll.

Några reflexioner
Som avslutning ges några korta kommentarer till frågeställningar som på olika sätt 
hänger samman med de yttre kärnorna.

Barkarby-Jakobsberg
En av slutsatserna av det material som presenterats är att det går en tydlig skiljelinje 
mellan de båda kärnor som här kallats specialiserade och dem som kallats allmänna. 
Det betyder att Barkarby-Jakobsberg har många likheter med de övriga allmänna 
kärnorna, men inga likheter med de båda specialiserade. Det förefaller inte heller 
sannolikt att Barkarby-Jakobsberg i någon större utsträckning skulle kunna locka 
 företag från Centrala regionkärnan, eller att kärnan skulle kunna konkurrera med 
den relativt närbelägna kärnan Kista. Ur arbetsplatssynpunkt förefaller det därför 
logiskt att hänföra Barkarby-Jakobsberg till kategorin delregionala kärnor.

Kista och Flemingsberg
Om Barkarby-Jakobsberg betraktas som en delregional stadskärna skulle regionen på 
sikt ha två stora yttre kärnor karakteriserade av tät bebyggelse med en stadsmiljö som 
innebar att de kunde fungera som avlastning av Centrala regionkärnan. Näringslivet 
skulle vara specialiserat och i först hand inriktat på marknader utanför närområdet. 
Kistas historia och nuvarande situation gör att den karakteristiken stämmer väl. För 
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Flemingsberg är situationen annorlunda. Några av skillnaderna mellan Kista och 
Flemingsberg kan vara värda att hålla i minnet:
•	 I Kista kom företagen först och de offentliga aktörerna väsentligt senare.
•	 I Kista finns idag ett ”kapital” bestående av internationella, tekniskt framstående 

företag.
•	 I Kista skedde uppgången främst genom inflyttning av företag. Andelen helt nya 

företag var låg.
•	 När Kista växte fram var det brist på företagsmark i centrala Stockholm. Nu plane-

ras stora utbyggnader på flera håll i den Centrala regionkärnan.

Visionen för Flemingsberg betonar starkt inriktningen mot kunskapsdrivet näringsliv 
och innovationer:

”Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för 
utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande…..  
Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet.”

I dagsläget finns en god grund att stå på när det gäller forskningen inom vissa områ-
den, inom det som kallas life sciences. Däremot saknas företagsbasen och delar av 
den materiella infrastrukturen. 

Konkurrensen inom life sciences är hård. Globaliseringen har lett till att kapital, 
kompetens (forskare), kunskaper och teknik lätt sprids över världen och därmed ger 
många regioner likartade förutsättningar. Det har i sin tur inneburit att flera regio-
ner satsar på det som allmänt uppfattas om ”framtidsbranscher”. I början av 2000-
 talet konstaterade en utredare att det fanns cirka 200 storstadsregioner som gjorde 
anspråk på att tillhöra de ledande inom bioteknikområdet.14 Flemingsberg har med 
andra ord ett stort antal konkurrenter utomlands. En annan utredning hävdade att 
tyska myndigheter utan framgång hade spenderat 20 miljarder dollar i sina försök 
att skapa biotekniska kluster som låg i nivå med dem i Kalifornien. Situationen var 
likartad i Singapore.15 Om inte annat visar detta att konkurrenterna är kapitalstarka.

Slutsatsen blir att det i Flemingsberg krävs något ytterligare än en satsning på 
 företag inom området life science för att nå upp till de mål om antal arbetsplatser 
som visionen skisserar.

Konkurrens	mellan	kärnor
”Vård, utbildning och forskning blir viktiga element i den framtida kunskapsstaden 
…”

Meningen är hämtad – inte ur Visionen för Flemingsberg – utan ur planförslaget för 
området Karolinska – Norra Station. Sista hälften av meningen lyder:

”…som är väl integrerad i en attraktiv och levande stadsmiljö som håller för den 
internationella konkurrensen – ett stadslandskap för alla sinnen.” 

�4	 Strategies and partnerships for biotech regions.	ITPS,	A	2003:00�.
��	 A special report on innovation.	The	Economis	October	�3th	2007.
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 I det planerade området beräknas cirka 33 000 personer komma att vara sysselsatta. 
För närvarande arbetar på de områden, där KI och Karolinska universitetssjukhuset 
ligger, omkring 12 000 personer, nästan uteslutande inom sjukvård och undervis-
ning.

Karolinska Institutet Science Park, som har till uppgift att locka företag till Stock-
holmsregionen, har att välja mellan två lokaliseringsalternativ: Solna och Flemings-
berg. Här föreligger en uppenbar konkurrenssituation.

Exemplet visar hur behovet av en avlastning av innerstaden ersatts av en konkur-
rens mellan Centrala regionkärnan och de yttre kärnorna. I en analys av de yttre kär-
nornas förutsättningar blir det därför naturligt att kartlägga den framtida konkurren-
sen inom regionen. För de båda specialiserade kärnorna är det främst konkurrensen 
från Centrala regionkärnan som är relevant. För de allmänna kärnorna är det snarare 
konkurrensen mellan de yttre kärnorna och andra arbetsplatskoncentrationer, både 
större och mindre handelsplatser och andra typer av arbetsområden. 

Även inom offentlig sektor förekommer konkurrens mellan kärnorna. Ett exempel 
är att Haninge tappat statligt anställda till Flemingsberg.

Kärnornas rumsliga struktur
De specialiserade kärnorna har en tät bebyggelse som är relativt lätt att avgränsa som 
själva kärnan. Situationen är annorlunda i de allmänna kärnorna. Förutom kärnans 
centrum finns ett omland som delvis har en ganska gles bebyggelse. I tre av kärnorna 
finns i denna glesa bebyggelse arbetsområden och handelsplatser som svarar för en 
betydande del av sysselsättningen i kärnan. Dessa externa lägen kännetecknas av låga 
markpriser och god tillgänglighet med bil, vilket lockar olika slag av ytkrävande verk-
samheter. Centrum och dessa externa lägen har olika funktioner. De minst utvecklade 
externa handelsplatserna har närmast karaktär av godsterminaler. Dit åker man i bil, 
lastar in varorna och åker hem. Centrum däremot har en annan funktion och erbjuder 
ett urval av varor och tjänster – bland annat offentliga – som till stora delar saknas i 
de externa handelsplatserna. 

Förutsättningen för de externa handelsplatserna är låga markpriser som möjlig-
gör ytkrävande verksamheter. Men detta förutsätter i sin tur ett visst avstånd från 
den egentliga kärnan (Täby centrum och Jakobsbergs centrum). Därmed uppstår ett 
tillgänglighetsproblem inom kärnan. 

De externa handelsplatserna fungerar som en avlastning av de köpcentra som är 
centralt lokaliserade och ofta saknar mark för expansion. Inom den yttre regionala 
kärnan skulle med andra ord samma fenomen uppstå som på regionnivå – en avlast-
ning av den centrala, utbyggda delen. Samtidigt är det lätt att se framför sig ett scena-
rio av en utbyggnad inom kärnorna av kommunikationer och transportinfrastruktur 
som leder till högre markpriser i periferin och därmed rycker undan grunden för 
handelsplatsen. Det externa läget ”internaliseras” och markkrävande verksamheter 
flyttar längre ut. 
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Kärnornas	avgränsning
Diskussionen om externa lägen leder över till frågan om hur kärnorna bör avgränsas. 
Det finns inga givna kriterier för hur de yttre kärnorna ska avgränsas. Vad som ska 
inkluderas bör bestämmas av kärnornas funktioner. Om målet är att de specialise-
rade kärnorna ska ha en tät, stadsliknande inre struktur, för att kunna härbärgera 
företag av innerstadskaraktär, blir det naturligt att avgränsa områden som har, eller 
kan tänkas få, en sådan täthet. Därmed blir avgränsningen av Kista och Flemingsberg 
mindre problematisk.

För de allmänna kärnorna ser situationen annorlunda ut. Kärnornas funktion 
är bland annat att utgöra ett alternativ till utspridning av bebyggelse. Det betyder 
att kärnorna i viss utsträckning även ska kunna erbjuda mark för vissa ytkrävande 
verksamheter. Därför kan det ses som naturligt att det inom kärnorna finns externa 
lägen med relativt låga markpriser och god biltillgänglighet. Hur avgränsningen görs 
i praktiken kan variera från fall till fall. Detta kan i sin tur påverka kärnornas struktur 
och utveckling. Att så är fallet framgick av exemplet med Haninge och Länna.



216  Regionala stadskärnor



  Regionala stadskärnor  217

Källor 

Arbetsplatsernas lokalisering i Stockholms 

län 1970–2005. Regionplane- och trafik-

kontoret, 2008.

Detaljhandeln i de regionala kärnorna i 

Storstockholm år 2006–2030. Nordplan 

AB, februari 2008.

Handeln i Storstockholm 1998–2015. Nord-

plan AB, 2006.

Kista Science City, Verksamhetsberättelse 

2000–2003.

Sahlin-Andersson, K. ”Forskningsparker & 

 Företagsrelationer. Etableringen av 

 Novums forskningspark i organisa-

tionsteoretisk belysning”, Rtk 1990.

Sandberg, Å m.fl. ”IT-företagen i Kista 

– Verksamhet, nätverk, kompetens och 

platsens kvaliteter.” KTH, 2004. TRITA-

NA-D0402

Stockholm shopping 2007. Stockholms 

 handels- och köpcentrumguide. Han-

delns utredningsinstitut, 2007.

Utvecklingsprogram för den regionala 

kärnan Flemingsberg. (Juni 2007)

Trafikanalyser RUFS 2002. Regionplane- och 

trafikkontoret PM 12/2001.



218  Regionala stadskärnor



  Regionala stadskärnor  219

Bilaga

Basområden som ingår i de sex kärnorna

Täby	centrum-Arninge
3910210 Näsbydal
3910220 Grindtorp
3910240 Täby centrum
3910270 Marknadsvägen
3910280 Åkerbyvägen
3910790 Kullagränd
3910830 Åva
3911010 Östra Roslags-Näsby
3910430 Arninge arbetsomr 
3910462 Arninge arbetsomr. södra 

Kista
2260120 Centrala Akalla
2260130 Södra Akalla
2260160 Norra Akalla
2260220 Norra Husby
2260230 Södra Husby
2260310 Kista Centrum
2260320 Övre Kista
2260330 Nedre Kista
2260361 Isafjordsgatan
2260362 Torshamnsgatan
2260370 Kista Gård
3610940 Helenelunds centrum 
3610951 Västra Helenelund

Barkarby-Jakobsberg
3324310 Södra Nibble
3324320 Norra Nibble

3324410 Tallbohov
3324420 Hammaren
3324430 Jakobsbergs centrum
3324500 Vibblaby
3324332 Barkaby Handelsplats Nord 
3347202 Barkaby Handelsplats Syd 

Kungens	kurva-Skärholmen
2170160 Södra Bredäng
2170310 Skärholmens Centrum
2170322 Mellersta Skärholmen
2170330 Södra Skärholmen
5330331 Smista Juringe
5330350 Kungens Kurva N
5330360 Kungens Kurva S

Flemingsberg
5340640 Grantorp
5340650 Huddinge Sjukhus
5340660 Forskarparken
5340710 Visättra
5340720 Flemingsbergs arbetsomr
5340740 Polishuset

Haninge 
5211511 Haninge centrum
5211512 Västra Handen
5211520 Norra Handen
5211530 Östra Handen
5211550 Södra Handen
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