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Stockholmsregionen



Tillsammans ska vi  
arbeta mot visionen  
att Stockholmsregionen 
ska bli Europas  
mest attraktiva  
storstadsregion.



Stockholmsregionen har unika styrkor och 
är en motor för hela landet. Befolkningen 
växer, nya företag etableras och de senaste 
åren har präglats av en hög tillväxt. För att 
klara av utmaningen med en befolknings-
tillväxt på omkring 450 000 nya invånare 
fram till 2030, och för att åtgärda de  
kapacitetsbrister som redan finns, behöver 
regionen utveckla väl fungerande regionala 
stadskärnor. 

I dag är Stockholms innerstad hårt belastad 
och en stor del av regionens arbetsliv och kul-
turliv är koncentrerat där. Genom att utveckla 
yttre regionala stadskärnor kan utbudet av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur i 
regionen bli mer varierat och tillgängligt. 

De regionala stadskärnorna har en hög till-
gänglighet och ligger vid viktiga strategiska 
knutpunkter i transportsystemet. Det stärker 
förutsättningarna för en utveckling mot en 
kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. 
Bebyggelse och verksamheter kan genom att 
koncentreras till vissa platser bidra till ett 
minskat bilberoende och en mer effektiv hus-
hållning av regionens naturresurser. 

Ett intensivt arbete bedrivs nu med att utveckla 
nio regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. 
Mål och riktning för arbetet beskrivs i den 
Regionala utvecklingsplanen för Stockholms- 
regionen, RUFS 2010, men också i översikts-
planer och lokala utvecklingsprogram. 

REGIONALA STADSKÄRNOR FÖR EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING.



Syftet med de regionala stadskärnorna är 
att de ska fungera regionalt. Förhållandet 
mellan stadskärnan och de närliggande 
områdena och kommunerna är viktigt. De 
regionala stadskärnorna ska därför vara 
enkla att nå, framför allt genom en utbyggd 
kollektivtrafik. 

De regionala stadskärnorna ska vara attrak-
tiva platser med ett varierat utbud, präglade 
av mångfald. De ska uppfattas som genuina 
centrum med en tydlig identitet. Kärnorna ska 
utvecklas till viktiga samhällscentrum med ett 
större utbud än vad som finns i ett kommun-
centrum och de ska vara den naturliga lokali-
seringsplatsen för näringsliv, kulturliv, utbild-
ning, forskning och vård. 

Intressant arkitektur, gator, torg, parker och 
olika verksamheter ska hjälpa till att skapa att-
raktiva mötesplatser både dagtid och kvällstid. 
Kärnorna bör byggas tätt där restauranger, 
caféer och affärer blandas med bostäder och 
kontorslokaler. 

De regionala stadskärnorna erbjuder bra läges-
förutsättningar för företag och ger möjlighet 
till kluster för olika branscher, för att på så sätt 
skapa unika profiler för kärnorna. En förutsätt-
ning är kärnornas höga tillgänglighet med i 
första hand kollektiva färdmedel, men också 
med bil, såväl lokalt som regionalt. Dessutom 
ska tillgängligheten inom kärnorna utvecklas, 
särskilt för gående och cyklister. 

VAD SKA KÄNNETECKNA VÅRA REGIONALA STADSKÄRNOR?





Den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, pekar ut 

nio regionala stadskärnor.  

De nio områdena har stor potential. Varje 

kärna har egna unika förutsättningar men 

gemensamt för alla är att tillgängligheten 

är en nyckelfaktor, vilket illustreras av 

kartan till höger. 

1.	 Täby	centrum-Arninge

2.	 Arlanda-Märsta

3.	 Kista-Sollentuna-Häggvik

4.	 Barkarby-Jakobsberg

5.	 Centrala	regionkärnan

6.	 Kungens	kurva-Skärholmen

7.	 Flemingsberg

8.	 Södertälje

9.	 Haninge	centrum
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Det här är en av de största handelsplatserna 
i regionen och består i dag av tät bebyggelse i 
Täby centrum och Roslags Näsby, samt av ett 
större externhandelsområde med gles bebyg-
gelse i Arninge. När området byggs ut med 
bostäder, arbetsplatser och handel blir stads-
kärnan tätare och får mer av en stadsmässig 
karaktär. Med goda förbindelser till andra 

TÄBY CENTRUM - ARNINGE

regionala stadskärnor, samt en väl utbyggd 
kollektivtrafik till hela nordostsektorn, blir 
den regionala stadskärna en motor för hela 
regiondelen. Vinsterna för nordostsektorn som 
helhet är ett mer tillgängligt kunskapsintensivt 
näringsliv, ökad attraktivitet och förbättrade 
kommunikationer. 







Det strategiska läget i det expansiva stråket 
mellan Stockholm och Uppsala, samt flyg- 
platsen, ger stora fördelar. Läget skapar förut-
sättningar för en positiv utveckling av ett starkt 
näringsliv, bra kommunikationer, god tillgång 
till utbildning och en attraktivitet i boendet i 

ARLANDA-MÄRSTA

såväl den regionala stadskärnan Arlanda- 
Märsta, som i de kringliggande kommunerna. 
Den regionala stadskärnan har stor förtätnings-
potential. En förutsättning för att få en samman-
hållen regional stadskärna är att fysiskt länka 
samman kärnans olika delar. 



Den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-
Häggvik har en stark näringslivsprofil med 
kunskapsintensiva näringsgrenar och utbild-
ningar. Här finns flera stora företag och även 
flera köpcentrum. För att uppnå en tät bland-
stad krävs förtätning både i Sollentuna och i 
Kista, men också förbättrade kommunikationer 

KISTA - SOLLENTUNA - HÄGGVIK

inom kärnan. E4 delar kärnan i två delar och 
behöver överbryggas. Genom spårutbyggnad 
till bland annat Ulvsunda och Barkarby samt 
genom Förbifart Stockholm kommer tillgäng-
ligheten till kärnan att förbättras från andra 
delar av regionen. 







Jakobsberg är i dag kommuncentrum med 
detaljhandelscentrum och bostäder, medan 
Barkarby är regionens näst största extern-
handelsområde. De närmaste åren kommer 
Jakobsbergs centrala delar att förtätas med 
bostäder och utbyggnad pågår av den nya Bar-
karbystaden, med tät bebyggelse. Den regio-
nala stadskärnan ska fungera som ett framtida 

BARKARBY - JAKOBSBERG

nav för de nordvästra delarna av Stockholms-
regionen. Tillgängligheten till och inom kär-
nan förbättras med en ny regionaltågstation i 
Barkarby, spårförbindelse till Kista och genom 
Förbifart Stockholm. Samverkan mellan olika 
offentliga och privata aktörer är avgörande för 
utvecklingen i området. 



Den centrala regionkärnan sträcker sig över de 
centrala delarna av Stockholm samt delar av 
Solna, Sundbyberg och Nacka. Stora delar av 
kärnan är tätbebyggd med traditionell kvarters-
stad och är lättillgängliga med kollektivtrafik. 
Många vill bo och arbeta här, och trots den 

CENTRALA REGIONKÄRNAN

redan höga tätheten finns det möjligheter att 
bygga nytt. Framför allt i den yttre delen av 
kärnan finns stor potential att förtäta med 
bostäder och verksamheter samt erbjuda mer 
service. Det gäller särskilt områden i anslutning 
till Tvärbanan och dess framtida förlängningar.







Kungens kurva är regionens största extern-
handelsområde och Skärholmen har ett av 
regionens större detaljhandelscentrum. Kärnan 
har därför en stark handelsprofil. Många 
aktörer inom handeln vill etablera sig här men 
för att utveckla kärnan behövs det också andra 
typer av verksamheter. De centrala delarna 
av kärnan omges av stora bostadsområden. 

KUNGENS KURVA-SKÄRHOLMEN

E4 / E20 delar Skärholmen och Kungens kurva 
och en utmaning är därför att knyta ihop de 
två delarna till en. Den gemensamma visionen 
handlar bland annat om att kärnan ska bli mer 
levande och att man enkelt ska kunna röra sig 
till fots inom den. Den regionala tillgängligheten 
kan förbättras påtagligt genom infrastruktur-
utbyggnad.



Flemingsberg är en viktig nod i Stockholm- 
Uppsalas Life Science-region. Här pågår forsk-
ning inom bioteknik och medicinsk teknik, 
där akademisk och klinisk kunskap kan möta 
industriell kompetens i syfte att skapa nya 
banbrytande innovationer. I dag domineras 
Flemingsberg av stora offentliga arbetsplatser 
med inriktning på sjukvård, högre utbildning, 

FLEMINGSBERG

forskning och rättsväsen. Flemingsberg har 
mycket god tillgänglighet med fjärrtåg och 
pendeltåg. Det finns en stor utvecklingspoten-
tial att bebygga och förtäta. En utmaning är 
att attrahera fler kommersiella verksamheter 
och att skapa en attraktiv boendemiljö. Planer 
finns för 20 000 nya arbetsplatser, 5 000 nya 
bostäder och ett nytt centrum fram till 2030. 







Södertäljes stadskärna ligger intill Södertälje 
kanal och skapar känslan av en genuin och 
levande stad. Södertälje har en internationell 
prägel med huvudkontor för två världsföretag, 
Astra Zeneca och Scania, samt en stor befolk-
ning med internationellt ursprung. Kärnan är 
sammanlänkad med Europavägar, stambanan 
och den regionala spårtrafiken. Men området 
är långsträckt och i dag dåligt sammanhållet 

SÖDERTÄLJE

samt splittrat av stora vägar, järnvägar och 
industriområden. Ambitionen är att knyta sam-
man den historiska stadskärnan med Södertälje 
Syd. Kärnan ska bli grönare, miljövänligare, 
tätare och bidra till en stärkt social samman-
hållning. Den spårbundna trafiken kommer att 
ge en bättre tillgänglighet med nya dubbelspår 
och den framtida Ostlänken. 



Arbetsplatserna i den regionala stadskärnan 
Haninge domineras i dag av offentliga verk-
samheter, i övrigt är en stor del av näringslivet 
kopplat till handel och kommunikation. KTH är 
viktig i utvecklingen av kärnan där forskning, 
utbildning och näringsliv ska kopplas tätare 
samman. Ett kluster av logistikföretag finns i 
Haninge i dag, någonting som kommer stärkas 

HANINGE CENTRUM

ytterligare i och med utbyggnaden av den nya 
hamnen i Norvik. Ny stadsmässig bebyggelse 
är planerad och kommer att sammanlänka 
pendeltågsstationen och bussterminalen med 
kommuncentrum. I norra delen av kärnan 
planeras för nya bostäder och en ny pendeltåg-
station i Vega. Med Södertörnsleden förbättras 
den regionala tillgängligheten. 







I den regionala utvecklingsplanen för Stock-
holmsregionen, RUFS 2010, slår vi fast att vi 
ska vidareutveckla en tät och flerkärnig region. 
Det är utifrån den strategin de regionala stads-
kärnorna ska utvecklas. Utvecklingsplanen  
har tagits fram av regionens aktörer, det är en 
gemensam plan där många ansvarar för  
genomförandet. De berörda kommunerna har 
en ledande roll i arbetet med att ta tillvara på 
potentialen och stimulera utvecklingen av de 

regionala stadskärnorna. En viktig utgångs-
punkt är att hitta gemensamma arenor som 
samlar företrädare från olika kommuner, 
statliga och regionala organ, näringsliv, högre 
utbildning och ideella organisationer. Det är 
kraften och engagemanget hos denna breda 
krets av aktörer i regionen som kommer att 
vara avgörande för vilken utveckling vi kom-
mer att se. 

SAMARBETE KRÄVS FÖR ATT UTVECKLING SKA SKE



Läs mer om RUFS 2010
och den önskvärda
utvecklingen för regionen.
www.tmr.sll.se

BILDINDEX efter uppslag, vänster till höger.

Vad ska känneteckna?: Flygfoto Stockholm. Täby 

centrum-Arninge: Bostadshusområdet Grindtorp, 

Utbyggnad av Täby centrumområdet, Entré Täby 

centrum. Arlanda-Märsta: Flygbana och utbyggnad 

av kommersiella lokaler i anslutning till Arlanda, 

Bostadshus Märsta, Terminal Arlanda. Kista-Sollen-

tuna-Häggvik: Tunnelbana med Kista Science Tower 

och Kista centrum i bakgrund, Kista Science Tower 

från bussterminal, Byggnation i Sollentuna centrum. 

Barkarby-Jakobsberg: Jakobsbergs centrum, Bus-

sar vid Jakobsbergs centrum, Järvafältet. Centrala 

regionkärnan: Vy från kulturhuset mot Sergels 

torg, Torghandel vid Hötorget med Konserthuset 

i bakgrund, Medborgarplatsen. Kungens kurva-

Skärholmen: Torghandel vid Skärholmen centrum, 

Bostadsområde vid Skärholmen centrum, Bostadshus 

i Skärholmen. Flemingsberg: Laboration, Interiör 

från Södertörns bibliotek, Södertörns högskola. 

Södertälje: Affärsstråk vid Södertälje centrum, Bo-

städer och näring vid Södertälje kanal, Festivaldag 

i Södertälje. Haninge centrum: Haninge kulturhus, 

Handens närsjukhus, Ny bebyggelse vid Poseidons 

torg med Haninge kommunhus i bakgrund. 
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