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Förord

D

för Stockholmsregionen,
rufs 2010, är inriktad på att regionen ska bli mer flerkärnig.
En snabb och hållbar tillväxt förutsätter att bostäder och lokaler kan
byggas utanför den centrala regionkärnan utan att bebyggelsen sprids ut.
En koncentration av bostäder och verksamheter till de yttre regionala stads
kärnorna främjar utvecklingen av en tät och flerkärnig region.
en regionala utvecklingsplanen

Under de senaste åren har kunskapsunderlaget om flerkärnighet fördjupats
och breddats i ett stort antal underlagsstudier. Resultatet av studierna samman
fattas och konkretiseras i denna rapport som är en uppdatering av rapporten
”Flera kärnor” från 2003. Syftet är att sprida kunskap om flerkärnigheten och
att stimulera till dialog mellan de olika aktörer som behöver samverka för att
genomföra en flerkärnig region. Fortlöpande kunskapsutveckling och erfaren
hetsåterföring är en nödvändig del av denna process.
I den här rapporten redovisas motiven bakom inriktningen mot en ökad fler
kärnighet i RUFS 2010 men också den teoretiska bakgrunden inom forskningen
och internationella erfarenheter på området. Rapporten belyser även hur olika
samhällssektorer – näringslivet, detaljhandel, utbildning och forskning samt
kulturlivet – på olika sätt kan bidra till och dra nytta av att nya regionala stads
kärnor utvecklas i Stockholmsregionen. Avslutningsvis beskrivs hur stadsbyg
gandet och trafikplaneringen kan stödja en önskad utveckling.
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Sammanfattning

B

efolkningen vä xer i både Stockholms
regionen och omgivande län, och det
kräver mer bebyggelse och en utvecklad
transportinfrastruktur. Tidigare stadsut
veckling har lett till att bostadsbebyggelsen har
spridits över stora områden, medan en stor del av
arbetsplatserna, kulturutbudet och kvällslivet fort
farande fanns kvar i innerstaden. Eftersom regio
nen har ett enda dominerande centrum kan den
karaktäriseras som enkärnig.
En fortsatt utspridning av bebyggelsen är inte
långsiktigt hållbar eftersom den leder till växande
transportbehov och ett ökat bilberoende. Den regi
onala utvecklingsplanen RUFS 2010 syftar därför
till att regionen blir tätare och flerkärnig genom att
nya regionala stadskärnor skapas längre ut i regio
nen. En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur ger
goda förutsättningar för kollektivtrafik och gör det
lättare att hushålla med obebyggd mark.

Solna och Sundbyberg. Den centrala regionkärnan
är den ojämförligt största regionkärnan och har
stor betydelse för utvecklingen i Stockholmsregio
nen, östra Mellansverige och hela landet. Den cen
trala regionkärnan har dessutom redan ett levande
stadscentrum och en blandning av bostäder, han
del, service och specialiserade arbetsplatser.
De regionala stadskärnorna i Stockholms län
ingår i ett övergripande stadsnätverk som omfattar
städer och tätorter i hela östra Mellansverige med
en befolkning på omkring fyra miljoner invånare.
Stockholm är centrum i transportsystemet som
binder samman hela östra Mellansverige. Utveck
lad samverkan mellan städer som Stockholm–
Uppsala, Västerås–Eskilstuna och Linköping–
Norrköping kan stärka marknaderna för arbete,
boende, utbildning och företagande. Utvecklad kol
lektivtrafik på järnväg ger regionen förutsättningar
att utvidgas geografiskt.

Regionala stadskärnor enligt RUFS 2010

Nya regionala stadskärnor

Stockholmsregionen, som i dag är enkärnig, bör
enligt RUFS 2010 bli mer flerkärnig. En koncentra
tion av bostäder och verksamheter till de yttre regi
onala stadskärnorna främjar utvecklingen av en tät
och flerkärnig region. Vid knutpunkter i trafiksys
temet bör marken utnyttjas mer intensivt. Det
främjar stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser.
Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010
redovisar utveckling av åtta yttre regionala stads
kärnor utöver den centrala regionkärnan. Det gäl
ler Arlanda–Märsta, Barkarby–Jakobsberg, Kista–
Sollentuna–Häggvik, Täby centrum–Arninge,
Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg,
Haninge centrum samt Södertälje. Den centrala
regionkärnan berör delar av Stockholm, Nacka,

Dagens ekonomi, som alltmer präglas av ett kun
skapsbaserat och kreativt värdeskapande med
många människor i samspel, innebär att de stora
städerna har blivit allt attraktivare eftersom de
lockar unga, kunniga och kreativa människor.
Verksamheter med behov av dagliga personliga
kontakter söker varandras närhet, och hög till
gänglighet i transportsystemet är därför en viktig
förutsättning.
I Stockholmsregionen är utvecklingen i Kista
ett exempel på en ny fas i regionens utveckling.
Många kontaktintensiva verksamheter har funnit
det förmånligt att lokalisera sina verksamheter
nära varandra i detta område på visst avstånd från
storstadsregionens centrum.
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I Kista har många
kontaktintensiva
verksamheter
funnit det förmånligt att lokalisera
sina verksamheter
nära varandra i ett
område på visst
avstånd från storstadsregionens
centrum.

Ambitionen som uttrycks i den regionala utveck
lingsplanen är att nya regionala stadskärnor ska
utvecklas i Stockholmsregionen under de kom
mande decennierna och att en betydande del av
nytillkommande arbetsplatser och bostäder ska
lokaliseras där. De regionala stadskärnorna ska
avlasta trycket i den centrala regionkärnan. De ska
också motverka utspridning i regionens glesare
ytterområde. Kärnorna får en roll som noder i det
spårbundna kollektivtrafiksystemet och en hög
tillgänglighet i vägsystemet. Dessutom måste
befolkningsunderlaget i kärnorna och i deras
omland bli tillräckligt stort. De pågående föränd
ringarna i Kista illustrerar den nya utvecklingen av
regionala stadskärnor.
Visionen innebär också att regionala stadskärnor
ska tillföras värden i form av högkvalitativ bebyggd
miljö med arkitektoniskt och stadsbyggnadsmäs
sigt intressanta byggnader och utemiljöer. Gator,
torg, parker och andra offentliga platser ska
erbjuda attraktiva mötesplatser och bidra till att
kärnorna blir välkända stadscentrum i regionen.
Flera regionala stadskärnor inom ett storstads
område ger möjligheter att utveckla storstadsregio
nen till att bli mer långsiktigt hållbar än en mer
utspridd bebyggelsestruktur och även jämfört med
en enkärnig region. En utveckling av yttre kärnor
förbättrar förutsättningarna för ekonomisk till
växt, gagnar de sociala förhållandena och ökar
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livskvaliteten. Det innebär också en effektiv hus
hållning med mark och naturresurser och stärker
förutsättningarna för en kapacitetsstark och
frekvent kollektivtrafik.
Forskning om stadsutveckling

Storstadsregionerna växer genom sin attraktivitet
för både hushåll och företag. Världens storstadsre
gioner har blivit fler och de har blivit större. Detta
innebär att frågor om stadstillväxt, stadsutbred
ning, flerkärnighet och regionala stadskärnor
framför allt handlar om storstäder. De hundra
största metropolerna i världen, rangordnade efter
bruttoregionprodukt (BRP) svarar för en fjärdedel
av världens samlade BNP år 2005. Stockholms
regionen låg 2011 på åttonde plats i världen räknat
efter BRP per invånare.
I amerikanska storstäder finns ofta en större
andel av sysselsättningen i yttre kärnor jämfört
med i Sverige. Franska storstadsregioner är oftast
mer monocentriska än de amerikanska eftersom de
är äldre och har en mer utvecklad kollektivtrafik
jämfört med de amerikanska som till stor del byg
ger på bilen. I Stockholmsregionen har de yttre
regionala stadskärnorna en betydligt mindre andel
av sysselsättningen än både amerikanska och fran
ska regioner. Det bör således finnas en potential för
framtida tillväxt i Stockholmsregionens regionala
stadskärnor.
Nya yttre kärnor stärker regionen genom att både
hushåll och företag får större valfrihet. Möjlighe
terna till klusterbildning ökar och hushållen får till
gång till fler kvalificerade jobb inom kort resavstånd.
Den vetenskapliga litteraturen visar att växande
befolkning, ökande inkomster, fallande transport
kostnader och sjunkande priser på jordbruksmark
spelar en fundamental roll för snabb stadsutbredning.
I storstadsregioner verkar vissa ekonomiska
krafter för en ökad koncentration in mot centrum
medan andra krafter leder till utspridning. Nor
malt faller täthet, hyresnivåer och lönenivåer med
avståndet från den centrala kärnan, där också till
gängligheten är bäst. Företag med hög produktivi
tet och behov av högutbildad eller specialiserad
arbetskraft har ofta nytta av ett centralt läge trots
höga hyres- och lönekostnader. Andra företag kan
välja en lokalisering längre bort från centrum, där
hyror och lönenivåer är lägre, men där ändå ett
delregionalt omland är tillräckligt stort.

Platser som har hög tillgänglighet i transport
systemet, ligger på tillräckligt stort avstånd för att
kunna konkurrera med regionkärnan om arbets
kraft och som har en tillräcklig marknadspotential
i sitt omland är intressanta lokaliseringsalternativ
för utflyttande företag. Genom att samlokalisera
sig med andra företag på sådana platser vinner de
olika fördelar.
Stockholmsregionens geografiska struktur

Studier av den faktiska lönestrukturen inom Stock
holmsregionen stöder de teoretiskt grundade slut
satserna och visar att regionen är tydligt monocen
trisk. De sysselsattas lönenivåer faller med
minskad tillgänglighet till kärnan. De genomsnitt
liga lönerna och tätheten av arbetsplatser faller
med växande avstånd från Sergels torg. Lönerna
sjunker dock inte jämnt utan det finns toppar och
dalar. Topparna utgörs av områden med en star
kare koncentration av arbetsplatser, och där är
andelen höginkomsttagare klart högre än i den
närmaste omgivningen. Lönerna i norra regionde
len ligger på en något högre nivå och faller brantare
än i den södra regiondelen. I många av de områden
som pekats ut som regionala stadskärnor i region
planeringen ligger lönenivån relativt högt.
Yttre regionala kärnor med högproduktiva före
tag kräver stora omland med högutbildad arbets
kraft. Det förutsätter i realiteten hög tillgänglighet
till knutpunkter i trafiksystemet och väl utbyggda
trafiksystem i både radiell riktning och på tvären.
Flera av de åtgärder i trafiksystemet som föresprå
kas i RUFS 2010 syftar till förbättrad tillgänglighet
i de regionala stadskärnorna.
Tillväxtmöjligheterna i de utpekade framtida
regionala stadskärnorna måste relateras till den
centrala regionkärnans storlek och utveckling.
De bör helst inte ligga för perifert och inte heller
för nära den centrala regionkärnan. Kärnor långt
ut i regionen kan dock dra nytta av ett omland i
den omgivande regionen utanför länsgränsen.
De yttre kärnorna kan bara fungera om de kan
erbjuda lägre omkostnader och tillräckligt goda
produktionsförutsättningar för verksamheter jäm
fört med alternativa lägen, och en bättre tillgäng
lighet för en mindre och mer perifert lokaliserad
del av regionens hushåll och arbetskraft.
För att regionala stadskärnor ska utvecklas bör

de inte vara alltför många med hänsyn till den
inbördes konkurrensen om arbetskraft och köp
kraft. Med större kärnor växer fördelarna med
täthet och samlokalisering och fastighetsägarnas
risker minskar, vilket stimulerar till investeringar
och ytterligare tillväxt.
Internationella exempel

Inom Europa utvecklades 1999 ESDP, som inriktar
sig på flerkärnighet på den storregionala nivån som
i Sverige ungefärligen motsvaras av östra Mellan
sverige. I Lissabonfördraget som trädde i kraft
2009 introducerades en särskild territoriell agenda
som stöd för EU:s nya tillväxtstrategi. Där fram
hävs behovet att verka för en flerkärnig och balan
serad territoriell utveckling av städer och regioner i
nätverk utanför EU-territoriets överhettade kärn
område, den så kallade Pentagonen. Inom
METREX, en intresseorganisation för ett 50-tal
storstadsregioner i Europa, har flerkärnighet inom
storstadsregionerna studerats med exempel från
bland annat Stockholm. Även forskarnätverket
ESPON har under många år studerat flerkärnighet i
ett europeiskt perspektiv. Resultaten visar att flera
olika tolkningar av flerkärnighet existerar samti
digt, och att det inte finns något annat storstads
område som är helt likt Stockholmsregionen.
Kärnor i Europa

Det finns flera exempel på stadsområden i euro
peiska storstäder som kan vara av intresse för
utvecklingen av regionala stadskärnor i Stockholms
regionen. La Défense utanför Paris började byggas
i slutet av 1950-talet och är nu Parisregionens
ekonomiska centrum och det största nybyggda
centrumområdet av sitt slag i Europa.
I London finns två liknande exempel, Canary
Wharf och Stratford. I den utveckling av Docklands
för nya verksamheter som följde varvsindustrins
nedgång, ingick Canary Wharf som ett centrum
med Docklands Light Rail och numera även tunnel
bana. I dag finns ett stort antal mycket höga kon
torshus som ger området en karaktäristisk silhuett.
I dag bär Canary Wharf tillsamman med City upp
London som Europas globala finans- och affärs
centrum.
Stratford ligger norr om Docklands. Där det tidi
gare fanns industrier ligger nu den olympiska byn
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Flygplatsen får en
allt större tyngd
som knutpunkter i
storstädernas
transportsystem.

och ett mycket stort shoppingcentrum, Westfield
Stratford City, med butiker, restauranger, casino
och biografer samt en tågstation med nationella
och internationella förbindelser.
Randstad är en flerkärnig storregion i Neder
länderna med storstäderna Amsterdam, Haag,
Utrecht och Rotterdam. Området har successivt
vuxit fram till den nuvarande flerkärniga struktu
ren och har nu en befolkning om ca 7,5 miljoner
invånare och ett väl utvecklat kommunikationsnät
med motorvägar, järnvägar och storflygplatsen
Schiphol. Almere är en ny stad som började byggas i
mitten på 1970-talet öster om Amsterdam, med
fem järnvägsstationer och ett större centrum med
detaljhandel, bostäder, kontor och service av olika
slag. Almere är en av de mest snabbväxande stä
derna i Nederländerna. Zuidas är ett annat snabbt
utvecklat område söder om Amsterdam nära den
internationella flygplatsen Schiphol med huvud
sakligen kontor och med snabbtåg till Bryssel,
Paris, Köln och Berlin.
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Flygplatsstäder

I takt med att flyget vuxit och fått större betydelse
växer det upp flygplatsstäder vid allt fler flygplatser.
De är urbana centrum av betydande storlek, öppna
dygnet runt och med många andra verksamheter
än sådana som är direkt kopplade till flygtranspor
ter. Flygplatsen får också en allt större tyngd som
knutpunkter i storstädernas transportsystem.
Flygplatserna påverkar också den urbana struktu
ren. I Zürichs och Barcelonas strategiska planering
har flygplatsen definierats som regionala kärnor,
som en integrerad del av storstadsregionens
utveckling.
Erfarenheter

Erfarenheter från andra stadsregioner visar att en
särskild utvecklingsorganisation kan vara ett stort
stöd för att samla krafter kring utvecklingen av en
regional stadskärna. Det är nödvändigt att regio
nala kärnor ges god tillgänglighet så att centrala
funktioner kan lokaliseras dit. Tillgänglighet med

kollektivtrafik spelar stor roll i europeiska städer,
medan närhet till motorvägsnätet dominerar i
USA. Flygplatskärnor utvecklas ofta kring stora
flygplatser men kan inte bli kompletta på grund av
att buller omöjliggör bostäder.
Stadskärnornas omland

Stadskärnornas omland varierar med verksamhe
tens karaktär. Starkt specialiserade verksamheter
replierar i allmänhet på ett vidsträckt omland
medan mera rutinbetonade verksamheter och
detaljhandel har ett mera begränsat omland. De
regionala stadskärnorna har i flera fall ett omland
som sträcker sig utanför Stockholms län. Ofta över
lappar omland för olika kärnor varandra.
När flera verksamheter samlokaliseras i en regio
nal stadskärna ökar förutsättningarna att åstad
komma en välfungerande trafikförsörjning jämfört
med om verksamheterna låg mera utspridda. Med
ny infrastruktur som förbättrar platsens tillgäng
lighet vidgas omlandet.
Goda möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft är
en avgörande förutsättning för många av de kun
skapsintensiva och tjänsteorienterade verksamhe
ter som kan finna fördelar i att lokalisera sig i regio
nala stadskärnor. Analyser av RUFS 2010 visar att
tillgängligheten till arbetskraften med kollektiv
trafik kommer att öka för alla regionala stads
kärnor fram till år 2030 med stora relativa förbätt
ringar för de yttre kärnorna som kommer att stärka
deras konkurrenskraft i förhållande till den cen
trala regionkärnan.
Om det trafiknät som redovisas i RUFS 2010
genomförs kommer de genomsnittliga restiderna
för pendlarna till sina arbetsplatser i regionala
stadskärnor minska såväl för resor med bil som
med kollektivtrafik för flertalet kärnor, och restids
förbättringarna blir större för resor med kollektiv
trafik än för resor med bil. Skillnaderna i restider
för de sysselsatta i olika kärnor speglar trafiknätets
utformning men också hur stort rekryteringsom
land varje kärna har. Analyser av nuvarande och
framtida omland visar att man i framtiden kommer
att kunna nå växande delar av regionen inom en
viss restid.

Näringslivets struktur

Näringslivets lokaliseringsförutsättningar har
förändrats djupgående under de senaste tio åren.
Verksamheter förläggs där de bästa regionala för
utsättningarna finns oberoende av nationsgränser.
Stockholmsregionens tillväxt är till stor del själv
genererad och relativt oberoende av utvecklingen i
övriga landet. Den ekonomiska tillväxten drivs
framför allt av en alltmer kvalificerad tjänstepro
duktion med särskilda krav för lokalisering. Storle
ken och tätheten innebär att regionen rymmer ett
starkt diversifierat näringsliv, och regionen erbju
der ett varierat utbud av lokaliseringsförutsätt
ningar inom samma lokala marknad.
Kluster och specialisering

Verksamheter med behov av täta och direkta per
sonkontakter har fördelar av att vara geografiskt
lokaliserade intill varandra. Branschgrupper med
starka inbördes relationer kallas ofta kluster, som
ger samlokaliseringsfördelar och produktivitets
förbättringar på grund av kunskapsspridning mel
lan företagen, tillgång till leverantörer av varor
och tjänster på nära håll, samt specialiserade
arbetsmarknader. Följande fem kluster är starka i
Stockholmsregionen:
• Media och marknadsföring
• Finansiell verksamhet
• Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
• Resor, transport- och affärstjänster
• Life science
Flera av dessa kluster har en stark koncentration
till centrala regionkärnan, men till exempel Life
science och IKT finns också i flera av de yttre regio
nala stadskärnorna, till exempel IKT-klustret i
Kista–Sollentuna–Häggvik. Även om flera av dessa
kluster är viktiga på lokal nivå svarar de endast för
en mindre del av sysselsättningen och arbetsstäl
lena av de ingående branscherna i hela länet.
Näringslivets lokalisering

En region, kommun eller en utvecklingsorganisa
tion för en regional stadskärna kan påverka de fak
torer som är viktiga för att attrahera och utveckla
företag i en regional stadskärna genom samverkan
kring den fysiska planeringen. Ett antal faktorer
har bedömts vara viktiga för att attrahera närings
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liv till de regionala stadskärnorna och för att
utveckla näringslivet:
• Visioner och näringslivsstrategier
• Kommunikationer och infrastruktur
• Kompetensförsörjning
• Mark och lokaler
• Blandade och attraktiva stadsmiljöer
• Marknadsföring av den regionala stadskärnan
Alla faktorer har betydelse för utveckling av
näringslivet i de regionala stadskärnorna och de
påverkar också varandra.
Detaljhandel

Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se

Sedan mitten av
1990-talet har
detaljhandelns
omsättning i
Stockholms
regionen vuxit
mycket kraftigt.

I nästan alla regionala stadskärnor spelar detalj
handeln en viktig roll, men betydelsen varierar
starkt. Störst betydelse har den i Kungens
kurva–Skärholmen, Barkarby–Jakobsberg, Täby
centrum–Arninge och Kista–Sollentuna–Häggvik.
Nästan alla stadskärnor har också en tätare del
med betydande inslag av dagligvaror och shopping
där kollektivtrafikförsörjningen är bra, samt en
glesare del där sällanköpsvaror och volymhandel
dominerar, som huvudsakligen bygger på använd
ning av bilen.
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Sedan mitten av 1990-talet har detaljhandelns
omsättning i Stockholmsregionen vuxit mycket
kraftigt beroende på att både befolkningens storlek
och hushållens köpkraft har ökat. Även om ekono
min inte kommer att växa fullt så snabbt som den
har gjort tidigare, innebär ändå den växande
befolkningen att handeln fortsätter att växa.
Detaljhandelns struktur grundlades till stor del
redan under 1950- och 1960-talen, då många av
dagens förortscentra skapades. Samtidigt som
stora förortscentra och biltrafikorienterade externa
centra har tagit marknadsandelar har mindre
stadsdelscentra tappat marknadsandelar. Den
framtida tillväxten kommer till stor del att ske i de
regionala stadskärnorna. De yttre regionala stads
kärnorna beräknas ta en allt större marknadsandel
jämfört med den centrala regionkärnan. Handeln
fortsätter att koncentreras till å ena sidan externa
centra med stora butiker och å andra sidan shop
ping tillsammans med restauranger och kaféer i
regionala stadskärnor och andra köpcentra.
Detaljhandelns lokalisering är en del av stadens
utveckling. Att samla många nya butiker i regionala
stadskärnor bidrar till ett attraktivt och allsidigt
utbud, som i sin tur drar till sig andra verksam

heter. Även om distanshandeln fortsätter att växa
kommer butiker och köpcentra att behövas även på
lång sikt.
Universitet och högskolor

Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se

Bland regionens lärosäten finns universitet och
högskolor över i stort sett hela det akademiska
spektret. Universitet och högskolor spelar viktiga
roller i den regionala ekonomin. De skapar arbets
tillfällen och attraherar medel till en region, de
utbildar arbetskraft för den regionala arbetsmark
naden, de ger upphov till nyföretagande i regionen
och de samspelar med företag i regionalt oriente
rade nätverk.
Den regionala utvecklingsplanen förutser att
efterfrågan på högskoleplatser i regionen kommer
att öka. De regionala stadskärnorna är lämpliga
platser för etablering av ny högskoleutbildning.
Redan i dag finns högskoleutbildning med som en
central komponent inom flera av de regionala stads
kärnorna. I Flemingsberg finns Södertörns högskola
som bedriver utbildning och forskning inom bland
annat humaniora, samhällsvetenskap, teknik och
naturvetenskap. Där finns också Karolinska uni
versitetssjukhuset, Karolinska institutet och KTH.
I Kista–Sollentuna–Häggvik finns KTH och
Stockholms universitet. KTH finns även i Haninge
centrum och i Södertälje, där även andra högskolor
ingår i samarbete med näringslivet i regionen.
Ett dynamiskt näringsliv förutsätter ett tillskott
av kompetent arbetskraft. Därigenom skapar läro
säten förutsättningar för de lokala företagens
nyrekryteringar. Universitet och högskolor genere
rar intäkter och arbetstillfällen i den region där
de är belägna. De innebär också att studenter bor
kvar i eller flyttar till regionen under sin studietid.
De medför också besökare av konferenser, gäst
forskare och andra gäster. Lärosätena attraherar
anslag och medel för forskning och utbildning.
Entreprenörskap är en viktig länk mellan utbild
ning och ekonomisk tillväxt till exempel genom
avknoppning från universitet och högskolor.
Samspelet mellan universitet och högskolor
och näringslivet handlar om att sprida och skapa
kunskap. När Stockholmsregionen fortsätter växa
har högskolan en naturlig del i den regionala
utvecklingen.

Kultur, kreativitet och mötesplatser

En av stadens viktigaste funktioner har i alla tider
varit att fungera som mötesplats, och det är också
en av anledningarna till dess dragningskraft.
Stadskärnan är den viktigaste mötesplatsen i
staden, och de regionala stadskärnorna blir då den
viktigaste mötesplatsen i respektive regiondel.
Genom att människor interagerar stärks den
sociala sammanhållningen och platsens identitet.
Mötesplatser är en kvalitet som ökar den regionala
stadskärnans attraktivitet för såväl boende som
företagande.
Fler och bättre mötesplatser i de regionala stads
kärnorna blir av godo för stadskärnornas utveck
ling. Mötesplatser är på agendan för de flesta regio
nala stadskärnor och fyller en viktig roll för vår
upplevelse av livskvalitet. De kan göra stadskärnan
mer attraktiv för de boende, för besökare, anställda
och för företag. Det är viktigt för en regional stads
kärna att kunna karaktäriseras som stadsmässig
med gator och torg och mötesplatser.
Genom att skapa och tillhandahålla ett brett,
tillgängligt och flexibelt utbud kan fler människor i
större utsträckning nyttja stadskärnan kvällstid.
Det handlar också om en avgränsad geografisk
plats där delar av stadskärnans service, bostäder,
arbete och kommunikationer blandas på en kon
centrerad yta.
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Mötesplatser är på
agendan för de
flesta regionala
stadskärnor och
fyller en viktig roll
för vår upplevelse
av livskvalitet.

Vince Reichardt/VOL

Att människor har
tillgång till väg-och
järnvägssystem är
av stor betydelse
för samspelet mellan de regionala
stadskärnorna och
städerna i östra
Mellansverige.

Stockholms åtta regionala stadskärnor har ett
varierat kvällsutbud med allt från shopping till kul
tur och idrott, men det finns brister i sammansätt
ning och struktur som motverkar ett omfattande
kvällsliv.
I det framväxande kunskapssamhället får
lärande och kreativitet en allt större betydelse.
Kärnornas kulturutbud, liksom möjligheterna att
delta i kulturverksamheter, är viktiga från såväl
sociala som ekonomiska utgångspunkter. Kreativi
tet och kreativt skapande får allt större erkännande
som en av de viktiga drivkrafterna i vår tids ekonomi.
Stockholmsregionens regionala stadskärnor
behöver fler landmärken som skapar identifikation.
Landmärken kan vara till exempel byggnader,
offentliga konstverk och minnesmärken, men
också en upplevd atmosfär, ljud och aktiviteter.
I skapandet av landmärken bör hänsyn tas till
platsers historia.
Att bygga stadskärnor

Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att
stimulera utvecklingen av stadskärnor, vilket ofta
kan ske i samarbete med privata aktörer samt med
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regionala och statliga organ. De regionala stads
kärnorna behöver utvecklas vidare och få mer stor
stadskaraktär. Det kan uppnås genom att tillföra
stadskvaliteter som ett levande fotgängarvänligt
offentligt rum med gator, torg och parker. Kärnorna
bör också få ett ökat utbud av nöje och kultur, sam
hällsservice samt småskalig och specialiserad detalj
handel. Bostäder bör byggas i stadskärnorna och
närliggande områden för att fler ska kunna bo där.
Eftersom stadsbyggandet sker på marknadens
villkor blir det avgörande att beskriva de kvaliteter
som är attraherande för marknadens aktörer.
Analyser som genomförts av hushållens värdering
av stadsbebyggelsens kvaliteter pekar på att det
finns en brist i utbudet av stadsområden med den
täta kvarterstadens kvaliteter jämfört med dagens
stora efterfrågan på just sådana kvaliteter.
För att få en bild av stadskärnornas samman
lagda förtätningspotential och de drivkrafter som
samverkar alternativt motverkar varandra kan
olika förtätningsscenarier analyseras. Exempel på
sådana analyser visar att det finns plats för relativt
omfattande förtätning i många regionala stads
kärnor.

Utveckling av transportsystemet

Hög tillgänglighet är en förutsättning för att de
regionala stadskärnorna ska växa. Goda vägförbin
delser liksom bra kollektivtrafikförbindelser är
grundläggande faktorer för att näringslivet ska
betrakta stadskärnorna som attraktiva alternativ
för sina verksamheter. En stadskärna bör därför
vara tillgänglig genom järnvägsnät, regionalt väg
nät och tunnelbana eller spårväg. Dessutom bör
människor kunna resa kollektivt till och från
arbetet. Stadskärnor som har en station för regio
naltåg blir ännu mer attraktiva jämfört med övriga
områden.
Att människor har tillgång till vägoch järnvägs
system är av stor betydelse för samspelet mellan de

regionala stadskärnorna och städerna i östra
Mellansverige. Även goda förbindelser med den
centrala regionkärnan är en viktig förutsättning
för att stadskärnorna ska utvecklas. När bebyg
gelsen blir tätare och transportsystemen byggs
ut kommer de yttre stadskärnorna att bli mer
lättillgängliga.
Stockholms arbetsmarknadsregion omfattar
förutom Stockholms län också delar av Uppsala och
Södermanlands län. För både Sveriges och regio
nens ekonomi är det väsentligt att regionens olika
delar kan samspela effektivt. En utvecklad regional
tågtrafik och en stadsplanering som är anpassad
till tågets förutsättningar kan länka samman de
storregionala städerna i östra Mellansverige.

sammanfattning

15

Kårsta

Arlanda

!(J

Löt

ArlandaMärsta

A
E18

Sigtuna

!(J

Märsta

E
A

SIGTUNA

Brista

VALLENTUNA
Lindholmen

!(J
Rosersberg

E18

Ormsta

Högbytorp

E

Lejondalssjön

A

!(J

Karby

Fysingen

Vallentuna

UPPLANDS-BRO

UPPLANDS
VÄSBY

Upplands
Väsby !(J

ÖSTERÅKER

Bällsta

Bro

Rosenkälla/Gillinge

Kragstalund
Vallentunasjön

Bollstanäs

Bro
E4

Kungsängen

E

Rotebro !(J

!(J

A

Österskär
Rydbo

Täby centrumArninge
!(J

Munsö

Häggvik

!(J

BarkarbyJakobsberg

!(

!( SUNDBYBERG

E

!(J
!(J

E

Bromma
Bromma

Lovö

E4

Ramsö
Tynningö

!(J

V

!(J

R

Viksberg

Fittja

pdal

!(J
åsnaren
mnäs

!(J

Östertälje

!(

J

!(J

!(J

E Igelsta

226

In

EA

Bollmora
Huddinge

!(J
Magelungen

!(J

!(J

259

Vidja

Orlången

BOTKYRKA

Drevviken
Vendelsö

Handen

Gladökvarn

Skäcklinge

Skälsättra

Skogås

HUDDINGE

!(J

Trinntorp

Trångsund

EA

Sofielund

!(J
!(J

Södertälje

E

Tveta

Dalarö

Västerhaninge

E4

!(J

Hållsättra

LJE
GSD terrängkarta

TYRESÖ

Haninge
centrum

!(J Jordbro

A

Brunn

Högdalen
Stuvsta !(J

Tullinge

!(J

Saltsjöbaden

NACKA

STOCKHOLM

Flemingsberg !(J
Tumba

Gustavsberg

Hammarby

226

!(J

Hem

222

E

Västberga

!(J

Rönninge

Kovik

73

Bornsjön

V
Södertälje

Älvsjö

E

SALEM

A

Stadsgårdskajen
R Henriksdal

!(J

Kungens kurvaSkärholmen

Norra
Botkyrka

Käppala

Orminge

Berg

Centrala
regionkärnan

E20

V

R

!(J

!(J

Norsborg

LIDINGÖ

EVärtan

Tomteboda

261

EKERÖ

Rindö

SOLNA
J

Ekerö

VAXHOLM

J

Hässelby

Stenhamra

Vaxholm

DANDERYD

!(J

Lunda

E Lövsta
Färingsö

E18

!(J Sollentuna-

Görväln

V

Resarö

Kista-

E18

JÄRFÄLLA

Åkersberga

Täljö

TÄBY

265

SOLLENTUNA !(

Kallhäll

Åkers
runö

Ullnasjön

Hagby

J

!(J

Täby
kyrkby

Krigslida

Tungelsta

HANINGE

!(J

!(J

Järna

Årsta

!(J

73

Himmerfjärden

16 RX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hemfosa !(J

Ornö

Inledning

B

efolkningen vä xer i både Stockholms
regionen och omgivande län, och det
kräver mer bebyggelse och en utvecklad
transportinfrastruktur. Fram till sekel
skiftet 1900 utgjorde Stockholms innerstad nästan
hela staden. När kommunikationerna förbättrades
kunde stadsbebyggelsen successivt spridas till för
orterna, till en början långsamt med nya spårvägs
linjer, men sedan allt snabbare med tunnelbana
och pendeltågstrafik. Från 1960talet blev bilen
vanligare som transportmedel för privatpersoner,
och det bidrog till att bebyggelsen spreds ut allt
snabbare. I första hand var det bostäder, ytkrä
vande verksamheter och handel som spreds ut
medan en stor del av kontorsarbetsplatserna, kul
turutbudet och kvällslivet fortfarande fanns kvar
i innerstaden. Eftersom regionen har ett enda
dominerande centrum brukar den kallas enkärnig
eller monocentrisk.
En fortsatt utspridning av bebyggelsen är inte
långsiktigt hållbar eftersom den leder till växande
transportbehov och ett ökat bilberoende. Den
regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 syftar
därför till att nya bostäder och arbetsplatser i ökad
utsträckning ska byggas inom redan bebyggda
områden så att de blir tätare. Genom att koncen
trera ny bebyggelse till vissa områden med goda

kommunikationer kan nya stadskärnor skapas
längre ut i regionen som ett komplement till och
avlastning av den centrala regionkärnan. I RUFS
2010 har åtta sådana regionala stadskärnor pekats
ut för fortsatt stadsutveckling under de kommande
decennierna. Bostäder, verksamheter och andra
samhällsfunktioner ska förläggas kring kollektiv
trafikstråken och deras skärningspunkter. En
sådan utveckling innebär att regionen blir mer fler
kärnig. En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur
ger goda förutsättningar för kollektivtrafik och gör
det lättare att hushålla med obebyggd mark.
Under de senaste åren har kunskapsunderlaget
om flerkärnighet fördjupats genom olika under
lagsrapporter till RUFS 2010 och i andra rapporter.
I den här rapporten redovisas motiven bakom
inriktningen mot en ökad flerkärnighet i RUFS
2010 men också den teoretiska bakgrunden inom
forskningen och internationella erfarenheter på
området. Rapporten belyser även hur olika sam
hällssektorer – näringslivet, detaljhandeln, utbild
ning och forskning samt kulturlivet – på olika sätt
kan bidra till och dra nytta av att nya regionala
stadskärnor utvecklas i Stockholmsregionen.
Avslutningsvis beskrivs hur stadsbyggandet och
trafikplaneringen kan stödja en önskad utveckling.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 redovisar en
struktur med åtta yttre regionala stadskärnor vid sidan
om den centrala regionkärnan. På plankartan är de
regionala stadskärnorna mörkröda.
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Flerkärnig Stockholmsregion

R

egional a stadsk ärnor enligt RUFS
2010 . Stockholmsregionen är i dag starkt

enkärnig och bör enligt RUFS 2010 bli
mer flerkärnig för att bli mer långsiktigt
hållbar. Utvecklingen i de yttre regionala stads
kärnorna ska motverka att bebyggelse och verksam
heter sprids ut i glesare delar av regionen. Vid knut
punkter i trafiksystemet bör marken utnyttjas mer
intensivt. Det främjar människors möjligheter att
ta del av stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser.
Den regionala utvecklingsplanen redovisar
utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor
utöver den centrala regionkärnan.1

Åtta yttre regionala stadskärnor
Trafiksystemets utveckling med trafikleder, järn
väg, spårväg, tunnelbana, pendeltåg och nu regio
naltåg har vidgat stadsbygden inom en alltmer
geografiskt utspridd storstadsregion. Kollektiv
trafiken, i synnerhet det spårbundna systemet,
har varit en avgörande förutsättning för daglig
arbetspendling över allt längre avstånd. Under
1900-talets senare hälft etablerades nya lokala
stadsdelscentrum och stadsdelsgruppscentrum i
samband med att vägnätet och tunnelbanan bygg
des ut. Flera av dessa har förnyats och andra är
mogna för upprustning. Stationssamhällen och
förorter i stadens omland har också utvecklats till
folkrika kommuner med egna centrum. Införandet
av pendeltågssystemet innebar att de integrerades
i storstadens gemensamma bostads- och arbets
marknad.

I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010
har åtta områden pekats ut som nya regionala
stadskärnor. Det gäller Barkarby–Jakobsberg,
Kista–Sollentuna–Häggvik, Arlanda–Märsta,
Täby centrum–Arninge, Kungens kurva–Skär
holmen, Flemingsberg, Haninge centrum samt
Södertälje. Här följer en kortfattad beskrivning av
varje stadskärna.
Arlanda–Märsta ligger helt i Sigtuna kommun.
Arlanda flygplats är en dominerande arbetsplats.
Arlanda stad är ett verksamhetsområde med inslag
av externhandel. Läget mitt emellan Uppsala och
Stockholm ger området bra storregional tillgäng
lighet. På grund av flygbuller är möjligheterna små
för en mer blandad stadsbebyggelse vid Arlanda.

Lägen för nya
regionala stads
kärnor i Stock
holmsregionen
har pekats ut i
RUFS 2010.

1
1. Arlanda-Märsta
2. Barkarby-Jakobsberg
3. Kista-Sollentuna-Häggvik
4. Täby centrum-Arninge

2

5. Kungens kurva-Skärholmen

3 4

6. Flemingsberg
7. Haninge centrum

5

8. Södertälje

6

7

8

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010.
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Det finns dock en potential för verksamheter som
kan dra nytta av närheten till flygplatsen. Planer
finns på att binda ihop Arlanda flygplats, Arlanda
stad och Märsta tätort till en mer sammanhäng
ande struktur. Tillgängligheten till Arlanda med
kollektivtrafik förbättras genom utökad trafikering
med pendeltåg och med bil genom utbyggnad av E4.
Barkarby–Jakobsberg ligger helt i Järfälla kom
mun. Jakobsberg är kommuncentrum medan Bar
karby är regionens näst största externhandelsom
råde. Jakobsbergs centrala delar förtätas med
bostäder samtidigt som utbyggnad pågår av
Barkarbystaden med tät bebyggelse. En del av
Barkarbyområdet är fortfarande av riksintresse för
totalförsvaret, men Försvarets verksamhet behöver
omlokaliseras om utbyggnaden fullföljs. Tillgäng
ligheten till kärnan förbättras med en ny regional
tågstation i Barkarby och en spårförbindelse till
Kista. Genom vägförbättringar kring Hjulsta och
genom Förbifart Stockholm kommer även tillgäng
ligheten till området med bil att förbättras.
Kista–Sollentuna–Häggvik berör kommunerna
Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg och har en
stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva
näringsgrenar och utbildningar. För att uppnå en
tät blandstad krävs omfattande förtätning både i
Sollentuna och i Kista. E4 delar kärnan i två delar
och behöver överbryggas med förbättrade interna
kommunikationer. Tillgängligheten till och inom
kärnan kan förbättras genom spårutbyggnad mel
lan Kista och Ulvsunda samt mellan Barkarby och
Sollentuna enligt RUFS 2010. Genom en utbyggnad
av Förbifart Stockholm förbättras även tillgänglig
heten till området med bil.
Täby centrum–Arninge i Täby kommun är ett
betydande centrum för hela nordostsektorn.
Kärnan består av tät bebyggelse i Roslags Näsby
och Täby centrum och gles bebyggelse med främst
externhandel i Arninge. Täby centrum–Arninge
utgör en av de största handelsplatserna i regionen.
Med förstärkt spårtrafik till den centrala region
kärnan och till den regionala stadskärnan Kista–
Sollentuna–Häggvik enligt RUFS 2010 förbättras
tillgängligheten avsevärt. När området byggs ut
med bostäder, arbetsplatser och handel får stads
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kärnan en mer stadsmässig karaktär och mer
blandat innehåll.
Kungens kurva–Skärholmen ligger i Stockholms
stad och Huddinge kommun. Skärholmen är ett av
regionens stora detaljhandelscentrum och Kung
ens kurva är det största externhandelsområdet. E4
delar kärnan i två delar och behöver överbryggas
med förbättrade interna kommunikationer. Många
aktörer inom handeln vill etablera sig här, men
utmaningen är att också få in andra verksamheter.
Tillgängligheten till och inom kärnan förbättras
påtagligt genom utbyggnad av spårväg mellan
Älvsjö och Flemingsberg samt av Södertörnsleden
och Förbifart Stockholm i enlighet med RUFS 2010.
Flemingsberg ligger till större delen inom Hud
dinge kommun och till en mindre del i Botkyrka
kommun. Kärnan innehåller stora offentliga
arbetsplatser med inriktning på sjukvård, högre
utbildning, forskning och rättsväsen. Flemingsberg
har en specialisering på kunskapsintensiva verk
samheter med bioteknik och medicinsk inriktning.
Utvecklingspotentialen är stor, men det krävs
investeringar i form av ny bebyggelse, service och
infrastruktur. Tillgängligheten till området är god
och förbättras genom planerad utbyggnad av
Södertörnsleden och väg 226. En utbyggnad av
spårväg Syd från Älvsjö och Förbifart Stockholm
bidrar till ökad tillgänglighet. För att skapa en
sammanhållen, tät kärna med goda stadskvaliteter,
behöver spårområdet överbyggas.
Haninge centrum är kommuncentrum och ligger
helt i Haninge kommun. Offentlig sektor domine
rar bland de sysselsatta. Kärnan utgör ett relativt
väl sammanhållet område väster om riksväg 73.
Norr om kärnan finns ett större externhandels
område i Länna i Huddinge. Ny stadsmässig bebyg
gelse är planerad som kommer att sammanlänka
stationsområdet med bussterminal med kommun
centrum. I norra delen av kärnan planeras nya
bostäder och en ny pendeltågsstation i Vega. Med
Södertörnsleden förbättras den regionala tillgäng
ligheten med bil och buss väsentligt.
Södertälje är kommuncentrum och ligger helt inom
Södertälje kommun. Den historiska stadskärnan

har höga stadskvaliteter i kontakt med Södertälje
kanal. Näringslivet domineras i dag av två stora
företag, AstraZeneca och Scania. Kärnan är väl
sammanlänkad med Europavägnätet, men områ
det är långsträckt och dåligt sammanhållet samt
splittrat av stora vägar, järnvägar och industri
områden. Ambitionen är att knyta samman den
historiska stadskärnan med Södertälje syd. Den
spårbundna trafiken kommer att ge en bättre till
gänglighet med nya dubbelspår och den framtida
Ostlänken.
Den centrala regionkärnan
Den centrala regionkärnan är den ojämförligt
största regionkärnan och har ett mycket stort värde

för utvecklingen i Stockholmsregionen, östra
Mellansverige och hela landet. Den berör delar
av Stockholm, Nacka, Solna och Sundbyberg.
Stockholms innerstad och Sundbybergs centrum
har täta delar med traditionell kvartersstad och är
lättillgängliga med kollektivtrafik.
Många vill bo och arbeta här, och trots den höga
tätheten finns det möjligheter att bygga nytt i dessa
stadsdelar. Även den yttre delen av kärnan har en
stor potential att förtätas med bostäder och verk
samheter samt erbjuda service. Det gäller särskilt
områden i anslutning till spårutbyggnader norrut
mot Sundbyberg och Solna samt österut mot Nacka.
Många verksamheter i den centrala regionkärnan
vänder sig till en regional, nationell eller internatio

Inom den centrala
regionkärnan har
flera stadsutveck
lingsområden pekats
ut i Stockholms
översiktsplan Promenadstaden 2010.
I ytterstaden anges
nio s.k. knutpunkter,
markerade med blå
stjärnor.

PÅGÅENDE MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Kartan visar pågående användning översiktligt. Redovisningen följer i stort gällande detaljplaner.
Stadsbebyggelse
Innerstadsbebyggelse
Tät stadsbebyggelse
Gles stadsbebyggelse
Verksamhetsområde
Hamnområde
Bromma flygplats
Vetenskapsstaden
Större område för stadens
tekniska försörjning
Terminalområde

Stockholms stad, översiktsplan
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nell marknad. City utvecklar en mer specialiserad
roll för exempelvis finansiella tjänster, kunskaps
intensiv service, besök, kultur och evenemang. Ett
starkt centrum med kvalificerat utbud av tjänster i
Stockholm har ett stort värde inte bara för regionen
utan också för Sverige och Europa, eftersom
utvecklingen i Stockholm gynnar hela landets
ekonomi. Den centrala regionkärnan är i dag över
lägset tillgänglig i fråga om både vägoch kollektiv
trafiksystem. Den centrala regionkärnan har dess
utom redan ett levande stadscentrum och en
blandning av bostäder, handel, service och specia
liserade arbetsplatser.
Stadsstrukturen i östra Mellansverige

De regionala stadskärnorna i Stockholms län ingår
i ett övergripande stadsnätverk som omfattar städer
och tätorter i hela östra Mellansverige med en befolk
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ning på omkring fyra miljoner invånare. Befolk
ningen reser mer, blir mer specialiserad och ökar
sin välfärd. Det gör att de större städerna alltmer
påverkar hur omgivningarna utvecklas. Det gäller
både den bebyggda och den obebyggda miljön.
Stockholm är centrum i transportsystemet som
binder samman hela östra Mellansverige. Den
långväga pendlingen ökar snabbare än övrig pend
ling, om än från låga nivåer. Utvecklad kollektiv
trafik på järnväg ger arbetsmarknadsregionen för
utsättningar att utvidgas geografiskt. Det stimulerar
samtidigt en tätare och mindre utspridd bebyggel
sestruktur. Extra viktigt är att ge området kring
stationer och andra knutpunkter en tät och tillta
lande utformning. Utbyggd kapacitet i järnvägssys
temet gör det möjligt att utveckla ett storregionalt
godstransportsystem som bygger på ett samspel
mellan järnväg, hamnar och kombiterminaler.
Den storregionala rumsliga struktur som redovi
sas i RUFS 2010 fokuserar på övergripande sam
band och målpunkter. Den tar sin utgångspunkt i
Stockholm som övergripande nod. Olika orter har
olika komplementära roller i den flerkärniga storre
gionala strukturen. Samarbeten mellan städer kan
göra dem ännu mer attraktiva som ekonomiska
motorer i östra Mellansverige. Stockholm–
Uppsala, Västerås–Eskilstuna och Linköping–
Norrköping är exempel på städer som kan sam
arbeta för att stärka marknaderna för arbete,
boende, utbildning och företagande.
I följande tabell redovisas de regionala stads
kärnornas innehåll 2012.

Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige enligt
RUFS 2010.

Innehåll i regionala stadskärnor

De regional a stadsk ärnornas innehåll 2012
Näringsliv

Handel

Universitet,
högskolor,
FoU m.m.

Kultur,
mötesplatser
och kvälls
ekonomi

Arbetsmark
nadsomland

Identitet

Arlanda–
Märsta

Transport
kluster, handel,
tjänster

Viss handel i
bland annat i
Arlanda stad

Kvalificerad
yrkesutbildning
inom logistik

Allaktivitetshu
set Forum, Mär
sta centrum,
Eurostop

Litet omland, få
högutbildade

Splittrad identi
tet, Arlanda är
välkänt mer än
Märsta, utbrett
område

Barkarby
–Jakobsberg

Tillverkning,
handel, lokala
tjänster

Omfattande
handel vid
Barkarby
handelsplats
och Jakobsbergs
centrum

Collegeverk
samhet inom
teknik och
naturvetenskap
planerad

Jakobsbergs
centrum med
galleria, Barkar
bystaden

Medelstort
omland, få hög
utbildade

Otydligt namn,
Barkarby är
känd handels
plats

Kista
–Sollentuna
–Häggvik

IKT-kluster,
tillverkning,
handel, tjänster,
utbildning

Omfattande
handel i Kista
centrum och i
Häggvik

KTH, Stock
holms univer
sitet

Kista galleria,
Stort omland, få
Satelliten i Sol
högutbildade
lentuna centrum

Splittrad identi
tet, Kistamässan
är känd och
Kista science
tower ett land
märke

Täby centrum
–Arninge

Offentliga
tjänster, handel

Omfattande
handel i Täby
centrum
och Arninge
handelsområde

Samarbete
med högskolor
utanför länet
planeras

Gallerian i Täby
centrum

Litet omland,
många hög
utbildade

Otydligt namn,
osammanhäng
ande område

Kungens kurva
–Skärholmen

Tillverkning,
handel, Lokala
tjänster

Omfattande
handel i
Kungens kurva
och Skärhol
mens centrum

Utbildning
kopplat till
handel planeras

Gallerian
SKHLM, torget
Heron city

Medelstort
omland, få
högutbildade,
låg inkomst

Otydligt namn,
splittrat fysiskt,
Kungens kurva
är känd handels
plats

Flemingsberg

Offentlig sektor
med vård,
utbildning,
tjänster m.m.

Obetydlig
handel

Karolinska
institutet,
Södertörns
högskola, KTH,
KI science park

Flemingsbergs
centrum, Blicka
gången, univer
sitetsbibliotek

Stort omland,
Enhetligt namn,
få högutbildade, tveksam värde
låga löner
laddning

Haninge
centrum

Offentliga tjäns
ter, handel

Viss handel i
Haninge
centrum och
Länna

KTH

Haninge
kulturhus och
bibliotek,
torget i Haninge
centrum

Litet omland, få
högutbildade

Namnet omfat
tar inte hela
kärnan

Södertälje

Fordonstillverk
ning, läkemedel

Viss handel

Campus Telge
med KTH,
Mälardalens
högskola m.m.

Centrum
området med
butiker och res
tauranger,
idrottsarenor

Litet omland, få
högutbildade

Välkänd plats,
som dock täcker
ett större
område än
kärnan

Anm. Omlandet är beräknat som andel boende inom 45 minuters restid med kollektivtrafik och inom 30 minuters restid med bil.
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M

ålet är hållbar ut veckling.

Flera regionala stadskärnor inom ett
storstadsområde ger möjligheter att
utveckla storstadsregionen till att bli
mer långsiktigt hållbar än en enkärnig region med
en mer utspridd bebyggelsestruktur i. Detta gagnar
även de sociala förhållandena och ökar livskvaliteten.

Ekonomisk utveckling
Studier av vetenskaplig teoretisk litteratur visar att
utveckling i yttre regionala kärnor är ekonomiskt
effektivt och förbättrar förutsättningarna för eko
nomisk tillväxt jämfört med om utvecklingen kon
centreras till ett enda regionalt centrum. Friktion i
form av trängsel och konkurrens om mark, trans
portkapacitet och andra begränsade resurser blir
jämförelsevis mindre. Totalt sett bör fler kunna
hitta jobb som motsvarar deras kvalifikationer till
priset av billigare och kortvarigare resor och lägre
omkostnader för företagen. Samlokalisering av
företag leder till förbättrad produktivitet.
Miljöförhållanden
Framgångsrik utveckling i yttre regionala stads
kärnor motverkar en utspridning av bebyggelsen,
vilket gagnar en effektiv hushållning med mark och
naturresurser. Det minskar risken för störningar
och intrång i den regionala grönstrukturen.
Utspridd bebyggelse skulle leda till jämförelsevis
stor markkonsumtion per person och därmed ökad
risk för att regionens obebyggda områden splittras
och exploateras.
Utveckling i regionala stadskärnor stärker förut
sättningarna för kapacitetsstark och frekvent
kollektivtrafik eftersom marknadsunderlaget
förstärks i områden som har eller kan få hög till
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gänglighet i transportsystemet. Många människor
koncentreras till bebyggelseområden med många
arbetsplatser, bostäder och andra aktiviteter. Kol
lektivtrafik på dessa villkor bidrar till ett mer mil
jöanpassat transportsystem. En gles och utspridd
struktur skulle resultera i genomsnittligt längre
resor, en högre andel biltrafik och därmed ett större
totalt trafikarbete. Detta skulle öka risken för tra
fikolyckor.
Utveckling av regionala stadskärnor bidrar också
till att begränsa energiförbrukningen och därmed
även utsläppen av koldioxid och andra växthusga
ser. Så länge som en stor del av trafiken sker med
fordon som utnyttjar förbränningsmotorer, bidrar
utveckling av regionala stadskärnor även till jäm
förelsevis lägre utsläpp av gödande och försurande
ämnen, partiklar och andra hälsovådliga och miljö
störande ämnen.
Sociala förhållanden
Tillgängligheten till arbetsplatser ökar för många i
en flerkärnig struktur jämfört med i en enkärnig.
Det gäller i synnerhet för den mindre specialise
rade arbetskraften. Tillgängligheten till regional
service, kultur, vård och utbildning som lokaliseras
i regionala stadskärnor ökar också. Detta innebär
att storstadsbefolkningen generellt sett får jämfö
relsevis bättre sociala förhållanden i en flerkärnig
jämfört med i en enkärnig eller utspridd struktur.
Ambitionen att stärka utvecklingen i regionala
stadskärnor ska också tillföra värden i storstadens
ytterområde. I dessa delar av regionen finns många
av landets mest segregerade och socialt utsatta
områden.
Regeringens storstadssatsningar har syftat till
att få till stånd särskilda insatser för att bryta

rymmer rika tillfällen att definiera och artikulera
aspekter som blir viktiga för kärnornas identitet,
image och profil.
De namn och fysiska landmärken i form av bygg
nadsverk och skulpturer som respektive kärna
kommer att förknippas med blir särskilt viktiga.
Städernas utveckling
Kontaktintensiva marknadsplatser

Städer är i grunden marknadsplatser för byte av
varor och tjänster. Vår tids ekonomi präglas av
kunskapsbaserat och kreativt värdeskapande som
åstadkoms av många människor i samspel. Numera
förstärks dessa möjligheter av ny teknologi som
underlättar fysisk rörlighet, förflyttningar av varor
och överföring av information över långa avstånd
på kort tid.
Tillgång till närbelägna naturgivna råvaror,
energi och godstransportmöjligheter är inte längre
en lika avgörande lokaliseringsfaktor för produk
tion och affärsverksamhet som i det tidigare indu
strisamhället. Platser med en miljö som attraherar
unga, kunniga och kreativa människor, och som
befrämjar nytänkande, konstnärligt skapande och
lärande, samtidigt som de erbjuder hög effektivitet
och en stor marknadspotential för produktion och
handel är desto intressantare. Sådana kontakt

Platser med en
miljö som främjar
nytänkande, konstnärligt skapande
och lärande är
intressanta.

MASKOT

segregationen och verka för jämlika och jämställda
levnadsvillkor i utsatta stadsdelar i bland annat
fem kommuner i Stockholmsregionen – Stockholm,
Botkyrka, Huddinge, Haninge och Södertälje.
Flertalet av dessa områden ligger i eller i närheten
av regionala stadskärnor. I dessa områden behöver
sysselsättningsgraden höjas för både män och
kvinnor, socialbidragsberoendet minskas och den
vuxna befolkningens utbildningsnivå höjas. Stor
stadspolitiken omformades efter 2006 till en urban
utvecklingspolitik med övergripande mål om färre
individer i utanförskap i de berörda stadsdelarna,
färre stadsdelar som präglas av utanförskap samt
fler stadsdelar och städer som präglas av hållbar
tillväxt för ökad konkurrenskraft. Från 2008 har
den urbana utvecklingspolitiken införlivats med
integrationspolitiken och ska genomföras genom
generella insatser. Det lokala utvecklingsavtalet
förtydligar kommunernas respektive statens
ansvar för stadsdelarnas utveckling.
Utvecklingen av regionala stadskärnor kan
underlätta tillgängligheten till arbetsmarknad,
utbildning och annan samhällsservice för männ
iskor med olika bakgrund och förutsättningar.
Denna ökade tillgänglighet kommer att gagna de
mest resurssvaga hushållen.
Utveckling av regionala stadskärnor kan också
väntas främja ökad jämställdhet. Genom att stimu
lera utveckling av regionala stadskärnor i olika
delar av regionen och att förbättra tillgängligheten
med kollektivtrafik, får fler tillgång till en med
diversifierad arbetsmarknad.
Flera av de utpekade yttre kärnorna ligger i mil
jöer med betydande kulturhistoriska värden. Det
gäller exempelvis Södertälje som har starka histo
riska band långt tillbaka genom seklen och där
många invånare har lokala rötter. Andra platser
har etablerats i sen tid, exempelvis Flemingsberg
och Arlanda–Märsta. Där är alla nya på platsen och
en lokal kultur är i full färd med att etableras.
I alla nya kärnor kommer den framtida gestalt
ningen av stadsbyggande och arkitektur att prägla
den fysiska miljön i regiondelen. Koncentrerad
utveckling i flera regionala kärnor ger förutsätt
ningar att stärka eller etablera arenor för kultur
verksamheter och att tillföra upplevelsevärden i
regionens olika delar.
Processen att utveckla de regionala kärnorna
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intensiva platser finns i städerna; i synnerhet i de
stora städerna.
Successiv utflyttning under lång tid
Utflyttning av verksamheter från storstadens
centrum till områden utanför har skett kontinuer
ligt under lång tid. Likartade mönster kan iakttas i
många av västvärldens storstadsregioner. Störande
och ytkrävande anläggningar som avfallshantering
och gasverk har sedan länge lokaliserats utanför
stadens tullar. När spårtrafiken gjorde det möjligt
för städer att växa geografiskt, flyttade tillverk
ningsindustrin ut. I Stockholm flyttade exempelvis
Alfa Laval och Bolinders verkstäder ut från inner
staden tidigt. Nya industrier lokaliserades i Nacka,
på Lidingö och i Sundbyberg. Med bilsamhället
etablerades nya områden för partihandel och andra
ytkrävande varuhanterande verksamheter. I
Stockholm tillkom exempelvis Lunda- och Väst
bergaområdena. Sedan följde nyetablering av
storskalig handel i externa köpcentrum, som i
Rotebro eller vid Kungens kurva i Stockholm.
I nästa omgång utlokaliserades mer rutinartade
kontorsverksamheter. Bankverksamheten vid
Ulvsundavägen i Rissne är ett sådant exempel.

visst avstånd från storstadsregionens centrum.
Detta nya område fortsätter att växa till en koncen
trerad kärna med hög täthet som attraherar ytterli
gare verksamheter, ofta sådana som har särskild
nytta av att ligga nära de redan etablerade. Det är
just denna slags företeelse som är av särskilt
intresse för att förstå drivkrafterna bakom tillväxt i
nya yttre regionala kärnor.
Nu ställs krav på ett mer mångsidigt innehåll i
Kista och dess närhet. Kista behöver bli mer
levande och bättre integrerad i sitt närområde.
Företagen efterfrågar effektivare kommunikatio
ner till omvärlden samt bättre samband inom
området och i förhållande till samhällena runt
omkring. De pågående förändringarna i Kista tycks
leda i riktning mot den önskade framtidsbilden för
regionala stadskärnor.

Kluster och specialisering
I många storstadsregioner som har en stark kon
centration i en central kärna, finns tydligt urskilj
bara och växande koncentrationer av ekonomisk
aktivitet och befolkning utanför detta centrum.
Företag och verksamheter finner fördelar i att loka
lisera sig intill varandra i nya former av centrum.
Verksamheter med behov av dagliga personliga
kontakter söker varandras närhet. De kan dra nytta
av att en viss plats blivit känd för en speciell profil.
Specialiseringen ökar även i den centrala region
kärnan. Hög tillgänglighet i transportsystemet är
en viktig förutsättning. Bekväma resmöjligheter
till internationella flygplatser – i Stockholm till
Arlanda – är av strategisk betydelse.

Centralt belägna och tillräckligt stora
Med fortsatt tillväxt går det att främja en fysisk
struktur som kan gagna affärsverksamhet, pro
duktion och förnyelseförmåga i den nya urbana
ekonomin. Samtidigt kan storstadsregionens
struktur bli mer långsiktigt hållbar även i social,
miljömässig och kulturell bemärkelse.
Ambitionen som uttrycks i den regionala utveck
lingsplanen (RUFS 2010) är att nya regionala stads
kärnor ska utvecklas i Stockholmsregionen under
de kommande decennierna och att en betydande
del av nytillkommande arbetsplatser och bostäder
ska lokaliseras där. De regionala stadskärnorna ska
avlasta trycket i den centrala regionkärnan. De ska
också motverka utspridning i regionens glesare
ytterområde.
En avgörande förutsättning är att kärnorna får
en roll som framtida centrum och bytespunkter i
det spårbundna kollektivtrafiksystemet inom
regionen och även får en hög inomregional tillgäng
lighet i det överordnade vägsystemet. Dessutom
måste befolkningsunderlaget i kärnorna och i deras
omland bli tillräckligt stort.

Nya koncentrationer utanför centrum
Det som nu sker är något annat och helt nytt. I
Stockholmsregionen är utvecklingen i Kista ett
tydligt exempel på att många kontaktintensiva
verksamheter funnit det förmånligt att lokalisera
sina verksamheter i ett och samma område på ett

Marknadsstyrda etableringar
Utvecklingen i de regionala stadskärnorna förut
sätts i grunden vara betingad av marknadsstyrda
ekonomiska krafter men det krävs även vissa
offentliga investeringar som t ex sjukhus, högskolor
och andra offentliga institutioner. Kärnorna ska
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kunna erbjuda fördelaktiga lägesförutsättningar
för både företag och arbetskraft. De förutsätts
kunna möta en väntad framtida efterfrågan från
sådana kontaktintensiva delar av näringslivet, som
i huvudsak driver kontorsbaserade verksamheter,
och för vilka lokalisering i en yttre kärna kan med
föra fördelar för andra företag i näraliggande
branschgrupper. Det innebär att de yttre kärnorna,
liksom innerstaden, kan komma att få olika profil.
Varierad specialisering mellan olika kärnor är en
fördel.
Naturligt centrum för ett omland
De regionala stadskärnorna bör också utvecklas till
regionalt viktiga samhällscentrum. Lokalisering av
offentligt finansierade och kvalificerade tjänster av
regionalt intresse i form av högre utbildning och
FoU, vård och omsorg samt kulturverksamheter
förutsätts koncentreras i de yttre kärnorna, efter
som en sådan lokalisering gör det möjligt att
betjäna ett stort befolkningsunderlag i omlandet på
ett effektivt sätt. Där blir de publika institutionerna
lätt tillgängliga för många människor.
Föreställningen om regionala stadskärnor rym
mer också en ambition om en upplevelserik och
attraktiv miljö för många människor med mång
fald och variation i verksamheter, detaljhandel
och annan service samt ett intresseväckande
utbud av exempelvis sport och kultur, nöjesliv och
restauranger.

Ambitionen är att människor ska uppfatta kär
norna som genuina stadscentrum med tydlig identi
tet i den omgivande stadsbygden och i hela regionen.
De ska också vara det naturliga sätet för regionalt
betydelsefulla institutioner och arenor för kulturliv,
politisk debatt, idéutbyte, demokratiska beslut och
gemensamma manifestationer av olika slag.
Attraktiva miljöer
Visionen om väl fungerande regionala stadskärnor
innebär också att storstadens ytterområden ska
tillföras värden i form av högkvalitativ bebyggd
miljö med arkitektoniskt och stadsbyggnadsmäs
sigt intressanta byggnader och utemiljöer. Gator,
torg, parker och andra offentliga platser ska
erbjuda attraktiva mötesplatser. Medvetet gestal
tade platsbildningar och gröna oaser tillsammans
med ett rikt verksamhetsinnehåll ska bidra till att
kärnorna blir välkända stadscentrum i regionen.
En framgångsrik utveckling av regionala stads
kärnor kommer att leda till hög efterfrågan på loka
ler för arbetsplatser och kommersiella lokaler. Om
de regionala stadskärnorna utvecklas till attraktiva
samhällscentrum i regionen blir det också attrak
tivt att bo i kärnorna och deras närhet. Det ökar
förutsättningarna att utveckla ett varierat utbud av
bostäder, samtidigt som bebyggelsens genomsnitt
liga täthet kan förbli förhållandevis hög.

nya regionala stadsk ärnor
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Brookings Institute

torstadsregionerna vä xer interna

tionellt. Urbanisering är starkt förenad

med växande inkomster för företag och
hushåll. Handel, tillväxt och ekonomisk
förnyelse koncentreras till allt större stadsregioner.
Hushåll, företag och andra organisationer väljer att
finnas i en storstadsregion på grund av dess förde
lar. Dessa fördelar bygger i grunden på att många
ekonomiska beslutsfattare har en ömsesidig fördel
av att ha hög tillgänglighet till varandra. Sedan
mitten av 1900-talet är det uppenbart att agglome
rationer växer till storstadsregioner med ett möns
ter av flera kärnor förbundna med varandra i ett
nätverk med en största kärna. Storstadsregionerna
växer genom sin attraktivitet för både hushåll och
företag. Världens storstadsregioner har blivit fler
och de har blivit större2.
De hundra största metropolerna i världen, rang
ordnade efter bruttoregionprodukt (BRP) svarar
för cirka 25 procent av världens samlade BNP år
2005. Trettio av dessa regioner finns i Europa,
varav de två största – Paris och London – ligger på
femte respektive sjätte plats. Stockholmsregionen
placeras på 67:e plats bland de största stadsregio
nerna, räknat efter BRP.
Nittio procent av de 200 snabbast växande stor
stadsekonomierna i världen under 2011 finns utan
för Nordamerika och Västeuropa. Stockholm var
en av de fyra ekonomiskt snabbast växande storstä
derna i Nordamerika och Europa. Dessa utvecklade
ekonomier uppvisar en stor diversifiering. Stock
holm låg på åttonde plats i världen räknat efter BRP
per invånare samma år3.

Stockholm är en liten storstadsregion
Internationellt räknas agglomerationer med mer
än tre miljoner invånare till storstadsregioner och
då kommer inte Stockholmsregionen med. I euro
peiska sammanhang kan den gränsen sänkas. I
Europa finns mellan 80 och 90 storstadsregioner
med mer än en miljon invånare. Osäkerheten beror
på svårigheten att entydigt avgränsa regioner som i
det tätbefolkade Europa ofta har överlappande
omland. Inom EU växte under tioårsperioden
1995-2004 de största regionernas ekonomi, regio
ner med mer än 1 miljon invånare, ungefär dubbelt
så snabbt som de mindre regionerna, regioner med
mindre än 250 000 invånare. Med tillväxtens kon
centration till storstadsregioner följer att frågor om
stadstillväxt, stadsutbredning och utveckling av

2

Se PM 6:2000, Drivkrafter för flerkärniga storstadsregioner, Regionplane- och trafikkontoret samt Rapport 3:2011,
Stadsutbredning och regionala stadskärnor, TMR.

3

Global Metro Monitor, Volatility, growth and recovery, The Brookings Institution 2011.
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Europeiska storstadsregioner
rankade efter tillväxt. Mörkblått
är de snabbast
växande, enligt
Brookings.

flerkärnighet och regionala stadskärnor fram
förallt handlar om storstäders dynamik.
Stadsutbredning och flerkärnighet
Storstäders tillväxt har internationellt under lång
tid en utflyttning och utspridning av både bostäder
och verksamheter. Den centrala regionkärnan har
successivt minskat sin andel av alla boende och
arbetstillfällen i regionerna. Decentraliseringen
har gradvis gett upphov till en mer flerkärnig form
med ett antal yttre kärnor med koncentration av
arbetsplatser, handel och service. Några av dessa
yttre kärnor har tidigare varit separata städer som
med tiden har integrerats i den större regionen.
Sådana har ofta kvar sin egen beslutande politiska
församling. Andra har sitt ursprung i knutpunkter
och noder i transportsystemet när detta byggts ut i
den växande regionen. Sådana kärnor kallas ofta
med ett amerikanskt uttryck ”edge cities” om de
ligger i utkanten av storstaden. En del av dessa nya
kärnbildningar är ett resultat av offentlig plane
ring, andra ett resultat
av privata investerares planering. Många gånger
saknar sådana kärnor en egen politisk styrning.
Analys av stadsstrukturen
Kärnor kan inte avgränsas med enkla metoder och
det finns ingen entydig definition av kärnor. Ofta
bygger studier av flerkärnighet på kriterier som
handlar om täthet, mätt som antalet sysselsatta per
ytenhet, och storlek, till exempel minst 10 000 eller
minst 20 000 sysselsatta. Inte alla av Stockholms
regionens regionala stadskärnor enligt RUFS 2010
skulle i dag klara dessa kriterier.
Analyser brukar oftast börja på små geografiska
områden, som sedan aggregeras till större sam
manhängande områden med viss minsta arbets
platstäthet. En komplikation brukar vara val av
områdesstorlek och olika ansatser kan ge olika
resultat. Man kan också argumentera för att inte ha
fasta gränser utan att låta dessa variera med
avståndet från regionens centrum.
Storstäder och regionala stadskärnor
I amerikanska storstäder finns ofta en större andel
av sysselsättningen i yttre kärnor jämfört med i
Sverige. I gamla amerikanska storstäder som New
York och Chicago dominerar fortfarande centrum
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med mer än hälften av alla arbetsplatser. I städer
som Dallas, Houston och Detroit dominerar de
yttre kärnorna med omkring 40 procent av syssel
sättningen, medan centrum bara har 20–25 pro
cent. Men även i en så utspridd stad som Los Angeles
är den centrala regionkärnan, downtown, fortfa
rande överlägset störst i jämförelse med de yttre
kärnorna med över 600 000 sysselsatta, omkring
dubbelt så många som i Stockholms innerstad.
Förekomsten av kärnor i amerikanska storstäder
förklaras av framförallt två faktorer – folkmäng
dens storlek och pendlingskostnader. Större regio
ner har fler kärnor än mindre. Höga pendlingskost
nader, vilket innebär trängsel i transportsystemet,
medför att flera kärnor utvecklas. Då faller resti
derna och trängselnivåerna reduceras. Det är fram
förallt företag med kontor som finns i de regionala
kärnorna. I amerikanska storstäder utgör kontors
marknaden ofta en större andel än i Sverige, men
sedan mitten av 1990-talet har sysselsättningen i
kontorsföretag i svenska storstadsregioner vuxit
med över 70 procent och omfattar numera mer än
en tredjedel av den samlade arbetsmarknaden i
Stockholm.
En amerikansk storstadsregion som liknar
Stockholmsregionen i storlek är Portland i Oregon
med nästan exakt lika många sysselsatta som
Stockholmsregionen. Där finns bara 27 procent av
sysselsättningen i den centrala regionkärnan,
medan 52 procent ligger i elva yttre regionala
kärnor. De två största yttre kärnorna i Portland
har omkring 55 000 sysselsatta vardera, vilket är
betydligt större än Kista–Sollentuna–Häggvik,
Stockholmsregionens största kärna med omkring
35 000 sysselsatta.
Franska storstadsregioner är oftast mer mono
centriska än de amerikanska. Det beror ofta på att
de är äldre och att de har en mer utvecklad kollek
tivtrafikstruktur jämfört med de amerikanska som
till stor del bygger på bilen. Den centrala regionkär
nan har i Frankrike ofta mellan 40 och 60 procent
av sysselsättningen, men yttre kärnor har ändå ofta
20–25 procent av de sysselsatta.
I Stockholmsregionen har den centrala region
kärnan omkring 45 procent av de sysselsatta
medan de yttre kärnorna endast har omkring 13
procent av de sysselsatta. Resterande 40 procent
ligger i övriga delen av regionen. Medan den cen

Doughnut cities och edge cities

Många nordamerikanska städer skiljer sig från de
europeiska genom att de byggts ut utifrån mer
marknadsstyrning och där bilen spelat en större
roll som lokaliseringsfaktor för såväl boende som
verksamheter och service. Europeiska städer är
oftast äldre med ett starkt historiskt centrum, rela
tivt hög täthet i centrum och bra kollektivtrafik.
Bilinnehavet har alltid legat efter det i USA. I en
europeisk stad är centrum ofta attraktivt för
boende och har höga fastighetspriser. Stockholm
är ett sådant exempel på en klassisk europeisk
monocentrisk stad där utvecklingen också styrts
upp rätt hårt av planering över tiden.
Den amerikanska motsatsen kallas för doughnut
city och anspelar på en struktur där centrum är
mycket svagt och kanske inte alls existerar på ett
tydligt sätt. De som bor där är inte den välmående
medelklasssen utan snarare missgynnade socio
ekonomiska grupper som hamnat där. En doughnut
city har ofta väl utbyggd infrastruktur för bilen,
kanske med en motorvägsring som ansluter till
radiella motorvägar ut mot villamattor och låg
exploaterade zoner. Vid en motorvägsring eller
vid en motorvägskorsning kan en edge city finnas.
Som namnet antyder ligger ett sådant område
utanför centrum, det är starkt bilberoende, utspritt
med dålig eller ingen kollektivtrafik. I området
finns som regel kontor, detaljhandel, samt annan
bilorienterad service. Bostäder kan också finnas,
ofta i kanten. En edge city bör ha en viss storlek för
att kallas för edge city. Det finns nog ingen veten
skaplig definition på en edge city, men journalisten
David Garreau skrev en uppmärksammad bok
1991, Edge City: Life on the new Frontier. I den
angav han några kriterier för en edge city.
4

Gorik Francois/flickr

trala regionkärnans roll i Stockholm kan jämföras
med de franska storstadsregionerna och de äldre
amerikanska har de yttre regionala stadskärnorna
en betydligt mindre andel än både amerikanska
och franska regioner. En större del av arbetsplat
serna är alltså utspridda i Stockholmsregionen,
jämfört både med många franska och amerikanska
storstadsregioner. Det borde således finnas en
potential för framtida tillväxt i Stockholmsregio
nens regionala stadskärnor.

Tysons Corner,
Washington D.C.

Den skulle ha mer än 500 000 m2 kontorsyta med
plats för 20 000–50 000 arbetande. Den skulle ha
mer än 60 000 m2 för detaljhandel. Den skulle ha
fler arbetsplatser än boende. Den skulle uppfattas
som en plats och den skulle ha utvecklats snabbt
och inte vara mer än 30 år. Det finns hundratals
edge cities i USA, och de börjar också dyka upp i
andra delar av världen med snabbt växande eko
nomi som till exempel Dubai.
En storstadsregion med flera edge cities och ett
svagt centrum blir en slags polycentrisk struktur
byggd för bilen. Det har visat sig svårt men inte
omöjligt att utveckla en edge city till ett mer varie
rat och intressant urbant innehåll. Det beror bland
annat på begränsningar i den ursprungliga ofta
snabbt uppbyggda infrastrukturen, svårigheter att
förtäta, samt svårigheten att ordna med bra kollek
tivtrafik och miljöer för fotgängare.
Tysons Corner i Washington D.C. är mycket
representativ för en edge city. Där finns Washing
tonregionens största utbud av detaljhandel och en
stor mängd kontor, många med anknytning till för
svars- och IT-industrin
Planer finns att bygga ut Washingtons tunnel
bana (Silver Line) dit och i framtiden kan där finnas
200 000 arbetsplatser och 100 000 boende.
Det finns knappast några renodlade edge cities i
Sverige eller i Stockholmsregionen och edge cities
är knappast en förebild för framtiden utan snarast
en hotbild. Vissa av de regionala stadskärnorna har
visserligen stora och utspridda handelsområden
med låg täthet men saknar den stora andel kontor
som kännetecknar en edge city. 4

Garreau, Joel, Edge City: Life on the new Frontier, Anchor Books, 1991.
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Koncentration och utspridning

Nya yttre kärnor stärker regionen. Både hushåll
och företag får större valfrihet. Möjligheterna till
klusterbildning ökar och hushållen får tillgång till
fler kvalificerade jobb inom kort resavstånd. I den
vetenskapliga litteraturen finns rationella förkla
ringar till att yttre kärnor bildas i tidigare enkär
niga regioner. Empiriska analyser visar tämligen
entydigt att växande befolkning, ökande inkom
ster, fallande transportkostnader och sjunkande
priser på jordbruksmark spelar en fundamental
roll för snabb stadsutbredning.
I storstadsregioner finns en inneboende ekono
misk och geografisk dynamik. Vissa ekonomiska
krafter verkar för en ökad koncentration in mot
centrum. Samtidigt verkar lika tydliga ekonomiska
krafter för en utspridning. I en storstadsregion fal
ler normalt täthet, hyresnivåer och lönenivåer med
avståndet från den centrala kärnan, där också till
gängligheten är bäst.
Företag med hög produktivitet och som har
behov av högutbildad eller specialiserad arbets
kraft behöver ha ett stort rekryteringsomland. De
kan också behöva nå många kunder. Externa skal
fördelar – att ligga i ett område med liknande före
tag som kan dra nytta av gemensamma underleve
rantörer och annan service – bidrar till fördelarna
av ett centralt läge. Ett centralt läge kan då motive
ras trots höga hyres- och lönekostnader.

D (d)

I en storstadsregion faller normalt täthet, hyresnivåer och
lönenivåer (=D) med avståndet från den centrala kärnan. Figuren
visar en schematisk bild av hur dessa samband brukar se ut.
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Ökad specialisering i centrala regionkärnan
För en del företag blir kostnaderna för höga för att
kunna väga upp fördelarna med att vara lokaliserad
i denna enda och centralt belägna regionala stads
kärna. Vissa verksamheter börjar se sig om efter
alternativ. Om verksamheterna inte har så starka
samband med andra verksamheter kan de ha
mycket att vinna på att flytta ut från regionkärnan
till förortsområdet. Andra verksamheter, som har

D (d)

d = avstånd
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Löner och markvärden, avstånd och tillgänglighet
Stora städer med omgivande regioner drar till sig
verksamheter som kan utnyttja den stora markna
dens fördelar. Ju centralare läget är desto större
blir tillgängligheten till den samlade regionala
marknaden. När fler verksamheter lokaliseras i
centrum växer marknaden ytterligare. Företag
och andra verksamheter kan dra nytta av den stora
skalan.
När verksamheterna blir flera ökar efterfrågan
på personal. Arbetskraften måste rekryteras i ett
allt vidare omland. Det innebär att många som
arbetar får långa arbetsresor och därmed ökade
reskostnader. Trängsel i transportsystemet ökar
restiderna och därmed transportkostnaderna
ytterligare. Den lokala arbetsmarknaden blir mer
geografiskt vidsträckt. Samtidigt ökar både lokal
kostnader och löner när konkurrensen om mark
och arbetskraft hårdnar i regionens centrum.

d = avstånd

I de flesta storstadsregioner faller inte täthet, hyresnivåer
och lönenivåer jämnt, utan lokala förtätningar framträder
som hack på kurvan.

fortsatt stora fördelar av den exklusivt höga
tillgängligheten i regionkärnan och förmår bära
de höga omkostnaderna, stannar kvar eller
omlokaliseras inom centrumområdet. Det innebär att den centrala regionkärnan får en tydligare
specialisering.
Företag som inte kan dra full nytta av den goda
tillgängligheten i centrum kan välja en lokalisering
längre bort från centrum, där hyror och lönenivåer
är lägre, men där ändå ett delregionalt omland är
tillräckligt stort. Hushåll får fördelar av en sådan
lokalisering genom arbetstillfällen och service
närmare bostaden.
I flera decennier har utspridning av storstäder
nas befolkning och arbetsplatser över allt större
ytor varit ett karakteristiskt drag för deras utveck
ling. Det nya är att koncentrationer nu börjar upp
stå i form av yttre kärnor inom detta ytterområde.
De senaste årens tendenser mot ökande driv
medelspriser och ökande matpriser leder i riktning
mot ökande transportkostnader och ökande priser
på jordbruksmark. Om dessa tendenser blir bestå
ende kommer sannolikt den internationella tren
den mot stadsutbredning att motverkas.
Två huvudtyper av regionala kärnor
Det finns internationellt framförallt två huvud
typer av kärnor, sådana som präglas av en koncen
tration av arbetsplatser och sådana som präglas av
en koncentration av detaljhandel. Deras respektive
framväxt har också olika orsaker. Områden som
domineras av arbetsplatser påverkas mest av
arbetslivets organisation och villkor, medan de
som domineras av handel präglas av hushållens
konsumtionsvaror och privatliv. Marknaderna är
olika – för arbetsplatsdominerade kärnor har det
nära omlandet störst betydelse för rekrytering av
arbetskraft och företagsservice, medan företagen
avsätter sina varor och tjänster på en större geogra
fisk marknad, ibland globalt. Företag i köpcentra
har å andra sidan den dominerande marknaden i ett
nära omland av hushåll. Internationellt har flertalet
kärnor större eller mindre inslag av båda delarna
som också ömsesidigt kan förstärka varandra.

Utveckling av yttre regionala stadskärnor
Platser som har hög tillgänglighet i transportsyste
met, ligger på tillräckligt stort avstånd för att
kunna konkurrera med regionkärnan om arbets
kraft och som har en tillräcklig marknadspotential
i sitt omland är intressanta lokaliseringsalternativ
för utflyttande företag. Genom att samlokalisera
sig med andra företag på sådana platser vinner de
olika fördelar.
Samspelet mellan skalfördelar till följd av sam
lokalisering samt transportkostnader, markpriser
och lönestruktur spelar en avgörande roll för om
nya regionkärnor uppstår eller inte. Uthålliga regi
onkärnor måste ha en tillräcklig egen marknads
potential för företag och andra verksamheter, samt
en därtill hörande mer eller mindre starkt integre
rad lokal arbetsmarknad. I normalfallet finns eller
uppstår inte dessa villkor alltför nära en befintlig
och dominerande kärna. Dessa villkor finns å
andra sidan inte heller i regionens yttersta delar.
Där är både marknadspotentialen och den lokala
arbetsmarknaden för svag.
Förklaringen till att verksamheter tenderar att
koncentreras till nya kärnor i ytterområdet, och
inte spridas inom förortsområdet som helhet, är att
avkastningen kan bli högre på dessa platser. Det
beror huvudsakligen på att just där

• underlättar trafiksystemets struktur möjlig
heterna att resa i olika riktningar till likvärdiga
kostnader. Tvärförbindelser underlättar rekry
tering av arbetskraft.
• kan verksamheterna dra fördel av tillgänglighe
ten till ett stort omland när de behöver rekrytera
många olika typer av arbetskraft, såväl speciali
serade som mindre specialiserade
• kan verksamheterna få fördelar av att koncentre
ras nära andra, helst likartade eller relaterade
verksamheter. Man kan dela på gemensam ser
vice, de fysiska avstånden mellan kunder och
leverantörer blir små och det är lättare att hitta
erfaren arbetskraft som vill byta jobb.

forskning om stadsutveckling

33

Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se

34

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stockholmsregionens geografiska struktur

T

ydligt enk ärnig. Studier av den faktiska
lönestrukturen inom Stockholmsregionen
stöder de teoretiskt grundade slutsatserna
om lönenivåer som faller med avstånd från
centrum, vilket redovisas i föregående avsnitt. De
visar också att Stockholmsregionen är en tydligt
monocentrisk region. De sysselsattas lönenivåer
faller med minskad tillgänglighet till kärnan. Man
kan tydligt observera hur tätheten av arbetsplatser
och koncentrationen i sysselsättningen faller med
växande avstånd från City. De genomsnittliga
lönerna varierar systematiskt mellan arbetsområ
den i olika regiondelar och faller med växande
avstånd till City. Följande diagram visar hur ande
len höginkomsttagare sjunker med ökande avstånd
från City.5
Andelen höginkomsttagare sjunker dock inte
jämnt utan det finns toppar och dalar. Topparna
utgörs av områden med en starkare koncentration

Andel höginkomsttagare efter bilrestid från Sergels
torg, norra länsdelen 2009.
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Högre löner på vissa platser
Lönerna i norra regiondelen ligger på en något
högre nivå och faller brantare än i den södra regi
ondelen, och båda kurvorna har distinkta toppar
och dalar. Följande diagram visar hur andelen hög
inkomsttagare sjunker med avstånd från City i den
norra delen av regionen.
I många av de områden som pekats ut som regio
nala stadskärnor i regionplaneringen i regionen
ligger lönenivån relativt högt. De regionala stads
kärnorna Kista–Sollentuna–Häggvik, Barkarby–
Jakobsberg, Täby centrum–Arninge och Arlanda–
Märsta innehåller alla områden med högre
lönenivåer än i den närmaste omgivningen.

Andel, genomsnitt (procent)

Andel, genomsnitt (procent)

Andel höginkomsttagare efter bilrestid från Sergels
torg, hela länet 2009.

av arbetsplatser och där är andelen höginkomst
tagare klart högre än i den närmaste omgivningen.
Några av topparna utgörs av regionala stadskärnor.
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Uppgifterna om bilrestid avser morgonens maxtimme och andelen höginkomsttagare i områden med >100 sysselsatta.
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I Kista är till och med andelen höginkomsttagare
högre än i City. Områden som drar till sig högpro
duktiva företag har potential att växa till större
kärnbildningar just eftersom de förmår betala
högre löner och därmed också kan attrahera
arbetskraft från en större marknad. Vidare har
närheten till Arlanda flygplats en signifikant posi
tiv inverkan på lönenivån och produktivitetsöver
taget i norra regionhalvan.
Arbetsplatsöverskottet i den norra regiondelen,
den snabba utvecklingen av Kista med omnejd och
närheten till Arlanda bidrar till att lönenivåerna är
högre än i den södra regiondelen. Andelen hög
inkomsttagare i den södra regiondelen faller inte
heller så brant med ökande avstånd från City som i
den norra regiondelen, som framgår av följande
diagram.
Andel höginkomsttagare efter bilrestid från
Sergels torg, södra länsdelen 2009.
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Den regionala stadskärnan Södertälje ligger
högst i den södra regiondelen, men även Flemings
berg och Haninge centrum har högre andelar hög
inkomsttagare än i den närmaste omgivningen.
Den regionala stadskärnan Kungens kurva–
Skärholmen avviker från mönstret genom att ha
markant lägre andel höginkomsttagare än i den
närmaste omgivningen, ett utslag av den starka
dominansen av sysselsatta inom detaljhandel i
kärnan.

6

Avser hyresnivåer under 2010.
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Lokala skillnader
Lokaliseringsvillkoren i olika delar av regionen
är inte likvärdiga. Det finns mycket stora inom
regionala skillnader i villkoren för lokalisering och
tillväxt. Företag har fasta kostnader som kan redu
ceras genom en lokalisering
• till platser där de fasta kostnaderna kan slås ut på
eller fördelas mellan många potentiella kunder
(marknadsomland)
• till platser där man kan dela på tillgången till
arbetskraft och andra nödvändiga resurser med
andra närlokaliserade företag som har liknande
och konkurrerande behov (produktionsomland).

Ofta samspelar och förstärker dessa båda möjlig
heter varandra och ger lokaliseringsfördelar. Verk
samheter med stora fasta kostnader löper i allmän
het mindre risk om de lokaliserar verksamheten i
ett större företagsområde, köpcentrum eller annan
lokal koncentration än i ett mindre område eller
centrum.
Dynamik och förnyelse
Vid sidan av en typisk struktur av täthet och löner
präglas monocentriska regioner mest av sin struk
tur av starkt fallande lokalhyror (och fastighets
värden) vid ökat avstånd från Sergels torg. Dyna
miska lokal- och fastighetsmarknader spelar en
grundläggande roll för näringslivets förnyelse.
I Stockholms tätaste delar har kontorshyrorna
under det senaste året överstigit 4 000 kronor per
kvadratmeter och år. I halvcentrala områden som
Hammarby sjöstad eller Kista har kontorshyror
ofta legat på 1 500 och 2 500 kronor per kvadrat
meter. I regionens perifera delar har man samtidigt
kunnat hyra moderna kontor för under 1 000 kro
nor per kvadratmeter.6 Detta har lett till en stor
omflyttning av företag inom regionen.
Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk
tillväxt, växande sysselsättning, efterfrågan och
tillgång på lokaler. Stockholmsregionen präglas av
en utomordentligt tydlig monocentrisk struktur av
täthet, löner, produktivitet och lokalhyror. Det

finns i regionen ett flertal mycket tydliga zoner av
utspridning och förtätningar av arbetsplatser i
områden med varierande storlek. Den monocen
triska strukturen utmärks samtidigt av att dessa
områden i allmänhet har mycket få anställda jäm
fört med förhållandena i regionens centrala del.
Förekomst av zoner med utglesning och koncen
tration samvarierar med arbetsplatsernas och
företagens ekonomiska prestationsförmåga. Sam
variation förklarar dock bara en del av den totala
variation som dikteras av läget i axeln centrum–
periferi. Detta betyder att lokaliseringsvillkoren
inom olika delar av regionen är starkt ömsesidigt
beroende.
Förutsättningar för yttre kärnor
Hög tillgänglighet

Yttre regionala stadskärnor med högproduktiva
företag kräver stora omland med högutbildad
arbetskraft. Det förutsätter i realiteten hög till
gänglighet till knutpunkter i trafiksystemet och
väl utbyggda trafiksystem i både radiell riktning
och på tvären. Flera av de åtgärder i trafiksystemet

som förespråkas i RUFS 2010 syftar till förbättrad
tillgänglighet till de regionala stadskärnorna.
Relation till centrum
Tillväxtmöjligheterna i de utpekade framtida regi
onala stadskärnorna bör relateras till den centrala
regionkärnans storlek och utveckling. De bör helst
inte ligga för perifert och inte heller för nära den
centrala regionkärnan. Perifera kärnor kan dock
dra nytta av ett omland utanför länsgränsen.
Storlek och antal
Hur många yttre kärnor skulle kunna utvecklas
i en region av Stockholms storlek? Det finns inte
något bestämt svar på den frågan.
Om flera yttre kärnor ska utvecklas samtidigt
nära varandra ökar den inbördes konkurrensen om
omlandens arbetskraft och köpkraft. Kärnorna
riskerar att bli för små för att vara attraktiva i för
hållande till den centrala regionkärnan. Större
kärnor ökar företagens fördelar av täthet och sam
lokalisering, vilket stimulerar till investeringar och
ytterligare tillväxt.

stockholmsregionens geografiska struktur
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E

uropeisk a Unionen – EU. EU har
ursprungligen inte haft någon samman
hållen syn på EU-territoriets fysiska
struktur. Däremot en mängd policies som
påverkar strukturen. Dock har EU-stödd forskning
och informellt samarbete tidigt kommit in på fler
kärnigheten som en intressant struktur för organi
sation av rummet. Det tog sig tydligt uttryck i ESDP
– European Spatial Development Perspective –
från 1999. ESDP inriktar sig på flerkärnighet på
den regionala nivån motsvarande Mälardalen eller
östra Mellansverige. För den senare finns en vision
i RUFS 2010.
I Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009
introducerades territoriell sammanhållning som
ett nytt begrepp och tredje ben i sammanhållnings
politiken förutom social och ekonomisk samman
hållning. En särskild territoriell agenda har tagits
fram som stöd för eller del av Europa 2020 – EU:s
nya tillväxtstrategi.7 Den territoriella agendan kan
sägas ha tagit över efter ESDP.8
I den territoriella agendan framhävs behovet att
verka för en flerkärnig och balanserad territoriell
utveckling. Inriktningen är att utveckla städer och
regioner i nätverk utanför EU-territoriets överhet
tade kärnområde, den så kallade Pentagonen som
begränsas av London, Paris, Milano, München och
Hamburg. Här finns ca 14 % av ytan (EU27), 32 %
av befolkningen samt 43 % av EU:s ekonomiska
styrka (motsvarande BNP).
Liksom i ESDP är inriktning av flerkärnighet här
på en relativt hög geografisk nivå (det vill säga stora
regioner) och riktar knappast in sig på metropol
regionernas eller storstadsområdenas inre struk

7
8

tur, som RUFS 2010 är ett exempel på. Inriktningen
kan också gälla en högre geografisk nivå som hur de
nordiska storstadsregionerna kan samverka i ett
nätverk genom bland annat bättre kommunikationer.
Men östra Mellansverige känns som en relevant
nivå för denna policy. Och flerkärnigheten i RUFS
2010 är utformad så att de yttre stadskärnorna på
bästa sätt ska kunna samverka med utvecklingen i
östra Mellansverige med bland annat bra kollektiva
förbindelser.

Pentagonen
London–Paris–
Milano–München–
Hamburg utgör
EU-territoriets
överhettade
kärnområde.

Hamburg
London

Paris
München

Milano

Uhttp://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/14/37/3f185a3b.pdf
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METREX
METREX är en intresseorganisation för ett femtio
tal storstadsregioner med minst 500 000 invånare
i Europa. Eftersom flera storstadsområden arbetar
med flerkärnighet har en särskild expertgrupp stu
derat ett antal fall av flerkärnighet inom storstads
regionerna.9 Bland de ingående exemplen finns
Stockholmsregionen, Helsingforsregionen, Paris
regionen, Rotterdam–Haag, Frankfurtregionen,
Warszawaregionen, Gdansk–Sopot–Gdynia, Sofia,
Emilia Romagna, Veneto och Napoli.
Resultat av studien visar på den brokighet som
existerar i Europa. Det finns inte bara en uttolkning
av flerkärnighet utan flera. Den historiska fram
växten av en stadsregion – enkärnig eller flerkärnig
– spelar stor roll liksom maktförhållande mellan
region och kommun. Andra viktiga faktorer är
skala, styrelseskick, planlagstiftning och plane
ringskultur. Och slutligen förändringspotential
beroende på ekonomisk utvecklingstakt eller
omstrukturering.
Det finns inget annat storstadsområde som är
direkt likt Stockholmsregionen bland de ingående
exemplen i studien.
ESPON
ESPON är ett forskarnätverk knutet till EU som
under många år studerat utvecklingen av EU:s ter
ritorium.10 De flesta aspekter av territoriet är
undersökta, och det finns stora databaser som
beskriver nuläge och utveckling på olika sätt. I ett
särskilt projekt – Urban areas as nodes in a poly
centric development – har flerkärnigheten stude
rats. Studien är forskningsinriktad och mest inrik
tad på större regioner och den övergripande
balansen inom EU-territoret.11
Europas utvecklingsregioner är klassade avse
ende utvecklingspotential där London- och Paris
regionerna är de enda globala storstäderna. I
klassen under ingår Stockholmsregionen i en
grupp av så kallade MEGAs med stor potential för

utveckling.12 Stockholmsregionen har en globalise
rad ekonomi, men har inte global status.
Kärnor i Europa
La Défense – en avlastningskärna i Parisregionen

La Défense kan benämnas avlastningskärna. Den
ligger omedelbart väster om Seine utanför staden
Paris gräns som en slutpunkt för den 8 km långa
axeln som utgår från Louvren.
La Défense började byggas i slutet av 1950-talet
för att ge utrymme för i första hand moderna kon
torslokaler för vilka det inte fanns mer plats i Paris
innerstad. Utvecklingen av La Défense har gått i
vågor, men har nu nått en sådan omfattning att det
är det största nybyggda centrumområdet av sitt
slag utanför en storstad i Europa. Det har vissa lik
heter med Canary Wharf i London men är något
större. La Défense är Parisregionens ekonomiska
centrum.
La Défense har getts mycket god kollektivtrafik
först genom att det regionala pendeltågssystemet
sträcktes ut dit 1970 och att tunnelbanan också
betjänar området sedan början av 1990-talet.
Området är kopplat till det motorvägssystem som
omger Paris.
Innehållet domineras av kontor med många
internationella huvudkontor. Men det finns även
bostäder, service och kultur. En stor del av området
är bilfritt.
Området har flera mycket höga byggnader och
har en karaktäristisk silhuett särskilt sett från den
historiska axeln från Louvren. Centralt i området
ligger den 110 m höga La Grande Arche som är en
modern uttolkning av en triumfbåge, med kontor,
kultur och utsiktsplattform på taket. Även om La
Défense har kritiserats för dålig stadsmiljö finns i
området även parker och ett stort antal skulpturer.
La Défense ligger högt på en gammal skans – därav
namnet La Défense.
La Défense omfattar ca 160 hektar och här finns
ca 150 000 arbetsplatser och 20 000 boende. Ett av

9

Intra-Metropolitan Polycentricity, http://www.eurometrex.org/Docs/Expert_Groups/Polycentricity/METREX_
IMP_final_version.pdf

10

European observation network for territorial development and cohesion.

11

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2006Projects/Menu_ThematicProjects

12

Metropolitan European Growth Area.
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Nya centrum i London
– Canary Wharf och Stratford
Londonregionens strategiska planering uttrycks
i London Plan, en strategisk plan av samma slag
som RUFS 2010. Den tas fram av Greater London
Authority och har en tydlig inriktning på att skapa
livaktiga centrum som en del i ambitionen att få
bättre balans i storregionen.13
Här redovisas två sådana centrum. Det ena är
Canary Wharf som ligger i Docklands och är starkt
knutet till Docklands planering. Det andra är
Stratfords centrum som är alldels nytt och inrym
mer den olympiska byn för de olympiska sommar
spelen 2012 i London. Båda ligger i den inre delen
av Thames Gateway, som är den största expansions
zonen på lång sikt i Londonregionen.
Docklands
Canary Wharf är Docklands största centrum och
har en utvecklingshistoria kopplad till Docklands.
Som en följd av varvsindustrins successiva ned
gång efter andra världskriget stängdes varven i
Docklands i Londons East End slutligen 1980.
Samtidigt påbörjades en politisk era i Storbritan
nien med Thatcher som förespråkade avregleringar
i en mängd avseenden. Således inleddes en avregle
ring av den finansiella sektorn som antogs generera
ett stort behov av nya kontorslokaler. De kontors
ytor som då fanns i det dåvarande finansiella cen
trumet, ”the historic square mile” i City of London,
skulle inte räcka.
London Docklands Development Cooperation
(LDDC) sattes upp av staten 1981 med uppdraget
att planera och utveckla det nedgångna Docklands.
LDDC kom att verka fram till 1999 och hade en stor
13

John Benwell/flickr

Europas största shoppingcentrum på 120 000 m2,
Quatre Temps, ligger också där.
Den fortsatta utvecklingen av La Défense syftar
till att få bättre balans mellan bostäder och arbets
platser, förbättra tillgänglighet och trafikförhållan
den, modernisera eller riva de äldsta skyskraporna
i området samt förbättra det offentliga rummet.
Det finns också projekt för mycket höga nya sky
skrapor, bland de högsta i Europa. La Défense har
varit stilbildande för likande projekt i världen.

påverkan på utvecklingen av det 22 km2 stora
Docklandsområdet. Under denna tid tillkom bland
annat Docklands Light Rail och Docklands City
Airport. LDDC hade särskilda planeringsbefogen
heter som underlättade genomförandet i den kom
plexa miljö som Docklands representerade.
Canary Wharf
Den viktigaste katalysatorn för Canary Wharf var
det stora behovet av kontorslokaler som kom efter
avregleringen 1986. Utvecklingen har gått i vågor
sedan starten i slutet av 1980-talet. Ursprungligen
betjänades området kollektivt av Docklands Light
Rail som dock ej hade tillräcklig kapacitet. I slutet
av 1990-talet byggdes Jubilee Line ut så att områ
det fick bättre kontakt med Londons tunnelbana.
En del tidiga lågskaliga kontorsbyggnader rivs nu
för att skapa plats för högre byggnader. I dag finns
ett stort antal mycket höga kontorsbyggnader, och
området har fått en karaktäristisk silhuett på
grund av detta. Sett tillsammans med City är det
dessa två områden som bär upp London som Euro
pas globala finans- och affärscentrum. I dag arbe
tar ca 100 000 människor i Canary Wharf, det vill
säga ungefär lika många som arbetar i Stockholms
city. Ett nytt shoppingcentrum har byggts delvis
under nyanlagd park, och bostäder av hög kvalitet

http://www.london.gov.uk/search/google_appliance/london%20plan
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Miljöbild på
La Défense sedd
från från Louvren
– en bra sinnebild
för täthet.

Hans Hede

Bilden till höger:
Centrala delen av
Canary Wharf.

byggs nu i kanten av området bland annat för den
internationella krets människor som arbetar i
området. Kollektivtrafiken förbättras ytterligare
2018 då den nya pendeltågslinjen Crossrail öppnas.
Canary Wharf ligger i ett område som historiskt
har haft låg social status. Spridningseffekterna i
form av jobbskapande för den traditionella befolk
ningen torde vara begränsade eftersom de många
välbetalda jobb som finns i Canary Wharf till stor
del kräver hög utbildning. En hel del servicejobb
skapas dock.
Canary Wharf har likheter med La Défense i
Paris, men har en betydligt kortare och snabbare
utvecklingshistoria.

Hans Hede

Bilden till vänster:
Ny park i Canary
Wharf, delvis
anlagd ovanpå
underjordiskt
shoppings
centrum.

Stratford
Stratford ligger norr om Docklands vid floden Lea
och pekas i London Plan ut som ett av de viktigaste
omvandlingsområdena i Londonområdet. Här
fanns tidigare industrier. Den olympiska byn för de
olympiska spelen i London 2012 ligger här och en
del olympiska arenor ligger i kanten.
Nyligen öppnades ett mycket stort shopping
centrum i Westfield Stratford City med 300 butiker
och ca 160 000 m2 lokalyta, ett av de största i
Storbritannien och Europa. Här finns också restau
ranger, casino och biografer. Denna del är sam
manbyggd med Stratfords gamla centrum och en
kollektivtrafikknutpunkt. En tågstation finns för
nationella och internationella förbindelser. Even
tuellt kan snabbtåget Eurostar som förbinder
England med kontinenten komma att stanna här.
Vidare är området betjänat av tunnelbanan och
Docklands Light Rail. Området har alltså mycket
god tillgänglighet.
Omkring 10 000 arbetsplatser finns i centrala
delen av området. Utbyggnadspotentialen med
ytterligare kontor, service, utbildning och bostäder
är avsevärda. I London Plan pekas Stratford och
Canary Wharf ut som de två viktigaste centrumen
med kontor utanför centrala London. Båda centru
men är av regional betydelse.
En diskussion pågår hur befintliga mindre cen
trumområden kommer att påverkas av Stratford
som får ett mycket stort upptagningsområde.
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Randstad
Randstad är den flerkärniga storregion i Nederlän
derna där en stor del av landets befolkning lever. De
största städerna är Amsterdam, Haag, Utrecht och
Rotterdam. Där finns också ett stort antal mindre
och historiska städer som Delft, Hilversum, Gouda
och Haarlem. Området har vuxit fram över tiden
till den befintliga flerkärniga strukturen. Områdets
storlek är ca 9 000 000 km2 och befolkningen upp
går till ca 7,5 miljoner invånare. Det kan jämföras
med Stockholms län med ca 6 500 000 km2 och 2
miljoner invånare. Området är alltså mycket tät
bebyggt. Randstad har ett väl utvecklat kommuni
kationsnät med motorvägar, järnvägar och mycket
god internationell tillgänglighet bland annat tack
vare storflygplatsen Schiphol utanför Amsterdam.
Rotterdam har en av världens största hamnar.
Haag och Rotterdam är nästan sammanväxta
och kallas Södra flygeln. Storstadsregionen
Amsterdam kallas Norra flygeln. Detta är också det
största området. Ett annat namn för Randstad är
Deltametropool.

Almere
Almere är en ”new town” som började byggas i mit
ten på 1970-talet. Staden är byggd i en polder, det
vill säga mark som skapats efter torrläggning av
den havsvik som tidigare låg där. Almere är en egen
stad med ca 190 000 invånare och 14 000 företag
med 65 000 arbetstillfällen. Staden har varit en av
de mest snabbväxande städerna i Nederländerna
och har en ung och mångkulturell befolkning.
Planerna är att staden ska fortsätta att byggas ut i
snabb takt.
Almere har 5 järnvägsstationer och ett välut
byggt bussnät. Staden kan ses som en kärna i stor
regionen med eget större centrum med detaljhan
del, bostäder, kontor och service av olika slag. Stora
satsningar har gjorts på att skapa en omväxlande
arkitektur bland annat genom anlitande av kända
arkitekter. Centrum är byggt på konstgjort betong
däck ovanpå garage och försörjningsvägar till affä
rerna. Trots att Almere har en tydlig egen identitet
är man starkt beroende av resten av storstadsregio
nen framför allt när det gäller arbete.

Den flerkärniga storstadsregionen Amsterdam
Amsterdams storstadsregion – Amsterdam Metro
politan Area – har en befolkning på ca 2 miljoner
invånare och omfattar staden Amsterdam samt
flera närliggande kommuner och städer, bland
annat Almere.

Zuidas

Zuidas, vilket betyder ”den södra axeln”, är ett
snabbt utvecklat område med huvudsakligen kon
tor inspirerat av såväl La Défense som Canary
Wharf men befinner sig i en senare utvecklingsfas.
Zuidas ligger 5 km söder om Amsterdams centrum

Amsterdam
Metropolitan
Area 2040

Bilden till vänster:
Cykelgarage i
Zuidas.
Bilden till höger:
Amsterdam Metropolitan Area.
1 Centrum, 2 Schiphol flygplats,
3 Zuidas, 4 Almere.
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och ca 10 km öster om flygplatsen via motorvägen.
Området utvecklas vid en motorväg och järnvägs
linje med möjlighet till överbyggnad över denna
infrastruktur. Området omfattar 270 hektar. Den
internationella tillgängligheten är mycket god. Det
bor ca 6 miljoner människor inom en timmes restid
från Zuidas.
Zuidas har i dag ca 550 000 m2 kontorsyta med
25 000 arbetande i området. Området är utbyggt
till hälften och har ett stort antal internationella
företag. 4 000 nationella och internationella före
tag finns. Där finns också 9 000 bostäder med pla
ner att bygga ytterligare 1 000. Dessutom finns ett
universitet och medicinskt centrum, internatio
nella skolor, kongresscentrum, hotell, restauranger
och sportfaciliteter. Cykelgarage för 2 500 cyklar
ligger under området. Ett visst utbud av kultur och
service finns, men relativt få bostäder. Zuidas lig
ger dock mycket nära befintliga bostadsområden.
Studier av olika alternativ för överdäckning av när
liggande infrastruktur pågår.
I framtiden beräknas Zuidas dagligen besökas av
200 000 människor medan 25 000 kommer att bo
där. Schiphol ligger åtta minuter bort med järn
vägen. Höghastighetståg går till Bryssel, och
snabbtåg till Paris, Köln och Berlin. Zuidas kom
mer i framtiden att bli Amsterdams internationella
järnvägsstation.
Schiphols flygplats och Amsterdamregionens utveckling
I Amsterdam har det gjorts försök att hindra sta
dens tyngdpunktsförskjutning söderut ut mot
flygplatsen. Man fruktade att stadskärnan skulle
hamna i periferin och satsade därför på att
omvandla hamn- och banområden i norra delen av
stadskärnan. Satsningen fick inte det resultat som
önskades, bland annat på grund av att väginfra
strukturen till detta område var alltför bristfällig.
Marknadskrafterna styrde hellre kontorsetable
ringarna till områden söder om staden nära flyg
platsen och med goda motorvägsanslutningar.
Detta kan förklaras av att Schiphol är en av Euro
pas största flygplatser med 44 miljoner passagerare
per år. Det är också ett flygplatsnav för SkyTeam

14

Alliance där bland annat KLM och Air France
ingår. Dessutom ligger flygplatsen nära Amster
dams centrum i det tätbefolkade Randstad och har
mycket god tillgänglighet.
För att förhindra att kontorsetableringar ham
nade vid flygplatsen eller i angränsande kommuner
ändrade Amsterdam strategi och började exploa
tera stora områden utmed ringvägen söder om
staden men innanför stadsgränsen, en av dem är
Zuidas. Staden betraktar nu Zuidaskorridoren och
flygplatsen som en utvecklingszon som går under
smeknamnet CASH-corridor, som syftar på
Corridor Amsterdam Schiphol Haarlemmer meer.
Flygplatsoperatören har ett dotterbolag som skö
ter fastighetsutveckling och planering av företags
parker på flygplatsens område. Olika kommunala,
regionala och statliga initiativ samt olika samar
betsorgan förekommer. Flygplatskommunen Haar
lemmermeer har en egen företagspark. På initiativ
av provinsen samarbetar kommunen, flygplatsope
ratören och den holländska staten i ett gemensamt
exploateringsbolag (Schiphol Area Development
Company, SADC) som har som syfte att på bästa
sätt ta till vara flygplatsens lokaliseringseffekter.
SADC:s satsningar berör till största del flygplats
kommunens territorium utanför flygplatsområdet.
Flygplatsfrågor ingår inte enbart i kommunernas
strategier utan är även väl integrerade i Provinsen
Noord-Hollands planer. Den holländska regeringen
har identifierat utvecklingen i och omkring Schip
hol som en prioriterad strategi för nationens fort
satta utveckling.
Flygplatsstäder – Airport Cities

I takt med att flyget vuxit och fått större betydelse
växer det upp flygplatsstäder – Airport Cities – i
anslutning till allt fler flygplatser. De är urbana
centrum av betydande storlek, öppna dygnet runt
och med många andra verksamheter än sådana
som är direkt kopplade till flygtransporter.14
Lyckade internationella erfarenheter av att
stärka flygplatsregioner har varit att:
• ta fram en regional utvecklingsstrategi där
flygplatsens roll i förhållande till andra kärn
områden klarläggs. Utforma samtidigt nya

Airport regions conference (Bryssel) och Gustavo Gili (Barcelona), From airport to airport city, Güller Güller, 2001.
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Exempel på verksamheter som kan lokalisera sig i, inom eller i omedelbar närhet av en flygplats.
Källa: From airport to airport city, Güller Güller.

Exempel på verksamheter som kan lokalisera sig i, inom eller i omedelbar närhet av en flygplats.

serna till noder även i det markbundna transport
utvecklingskoncept för de andra kärnområdena
Källa: From airport to airport city, Güller Güller.
nätet. De blir viktiga regionala bytespunkter.
• så att likheter mellan dem undviks. Koordinera
Flygplatserna påverkar också den urbana struk
utvecklingsplanerna med de regionala transportturen. Utvecklingen liknar den som skedde när
och infrastrukturplanerna,
centralstationer byggdes i järnvägsnätet för drygt
• skapa ett permanent forum för flygplatsrelate
hundra år sedan. Då skedde en tyngdpunktsför
rade frågor där dialog och förhandling kan föras
skjutning av centrum i många städer. Nya starka
om utbyggnadsplaner och miljöstörningar,
kärnor uppstod intill järnvägsstationer inom och
• upprätta och avgränsa en flygplatszon och speci
utanför den tidigare stadskärnan.
ficera vilka verksamheter som får finnas där och
vilka riktlinjer som ska gälla för dessa,
• upprätta ett regionalt exploateringssamarbete
Flygplatsens roll i stadssystemet
som samordnar nya industriområden och före
De stora investeringar som krävs för att bygga en
tagsparker. Samordning underlättar bland annat
järnvägsstation vid flygplatsen tillgodoser flera
planering av transportinfrastruktur och mark
regionala mål:
nadsföring på internationell nivå.
• att säkra tillgänglighet till storflygplats för kol
lektiva landtransporter
• att stärka underlaget för serviceverksamheter
Centrumförskjutning
på flygplatsen
Flygplatsen får en allt större tyngd som knutpunkt i
• att utveckla kollektivtrafik som stärker nät
storstädernas transportsystem. Spårförbindelser
verken inom en flerkärnig region.
till flygplatser med de allt fler direkta regionaltågsoch snabbtågsförbindelserna omvandlar flygplat

internationella exempel
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Flygplatser är starka utvecklingspooler där olika
nätverk sammanstrålar. Flygplatsen blir attraktiv
för många andra verksamheter än de som bara är
flygrelaterade. Vid Schiphol är flygplatsens dag
befolkning redan näst störst i regionen med 65 000
anställda. Upp till 550 företag är lokaliserade där.
En annan strategi är att sprida flygplatsens loka
liseringseffekter till andra delar av regionen.
Amsterdam är ett exempel på hur offentliga och
privata aktörer samarbetar för att genomföra en
gemensam strategi. Exploatering i andra stadsde
lar görs med beaktande av tillgänglighetskrav till
flygplatsen och specialisering av områdenas karak
tär till att passa speciella branscher, exempelvis
telekommunikationer.
I Zürichs och Barcelonas strategiska planering
har flygplatsen definierats som en regional kärna.
Det innebär att flygplatsens utveckling ses som en
integrerad del av den flerkärniga storstadsregio
nens utveckling. Flygplatsens tillgänglighet och
utveckling av verksamheter i anslutning till flyg
platsområdet ses som en del i en större strategi för
att stärka regionens internationella konkurrens
kraft. Flygplatsområdets utveckling betraktas som
en strategisk fråga för fler än huvudmannen för
flygplatsen, den kommun där flygplatsen är belä
gen, markägare och exploatörer.
Kritiska framgångsfaktorer

Erfarenheter från andra stadsregioner är följande.
Organisation
En särskild utvecklingsorganisation kan vara ett
stort stöd för att samla krafter kring utvecklingen
av en regional stadskärna.
Aktörssamverkan
En lyckad utveckling av en flerkärnig struktur för
utsätter ett komplext samspel inom regionen mel
lan företrädare för olika sektorer, intressen och
aktörsgrupper. Samverkan mellan regionens aktö
rer måste fungera väl.

46

internationella exempel

Vision, strategier och planer
Vision, särskilda strategier och planer behöver
utvecklas för varje enskild kärna.
Intressenterna i respektive kärna, kommun och
näringsliv måste tillsammans definiera de speciella
strategier och planer som ska vägleda varje enskild
kärnas utveckling.
Profilering och marknadsföring
En utvecklingsorganisation underlättar profilering
och marknadsföring av en stadskärna.
Genomförande
Principerna om en regional struktur med flera
kärnor måste vinna hög acceptans för att kunna
genomföras.
Samordnade investeringar och incitament för att
stimulera utveckling av flera regionala kärnor inom
ett storstadsområde måste kombineras med en för
ankringsprocess.
Både offentliga och privata aktörer måste enga
geras och även kunna samverka sinsemellan vid
genomförandet av planerna.
Incitament för att stärka utvecklingen mot fler
kärnighet behövs.
Balanserad utveckling
Vid utveckling av yttre stadskärnor bör även
den centrala regionkärnans betydelse beaktas.
Initiativ kan krävas för att också stärka den cen
trala regionkärnans roll även om den centrala
regionkärnan ofta har stora fördelar av marknads
driven utveckling.
God tillgänglighet
Det är nödvändigt att regionala kärnor ges god
tillgänglighet så att centrala funktioner kan lokali
seras dit.
Transportsystemet strukturerar. Tillgänglighet
med kollektivtrafik spelar stor roll i europeiska stä
der, medan korsningar i motorvägsnätet dominerar
i USA.

Samspelet mellan olika centrum och kärnor
främjas av snabba och täta kollektivtrafikförbin
delser emellan dem och bidrar till att uppnå en hög
internationell konkurrenskraft.
Flygplatskärnor
Dessa kärnor utvecklas allt ofta kring stora flyg
platser men kan inte bli kompletta på grund av att
buller omöjliggör bostäder. Det är viktigt

• att ta fram en regional utvecklingsstrategi där
flygplatsens roll i förhållande till andra kärnom
råden klarläggs
• att skapa ett permanent forum för flygplats
relaterade frågor där dialog och förhandling kan
föras om utbyggnadsplaner och miljöstörningar
• att upprätta och avgränsa en flygplatszon och
specificera vilka verksamheter som får finnas där
och vilka riktlinjer som ska gälla för dessa.
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Stadskärnornas omland

F

ler a olik a oml and. Ambitionen enligt
RUFS 2010 är att regionala funktioner i
fråga om samhällsservice som högre utbild
ning och exempelvis butiker, kulturutbud
och mötesplatser i regionens olika delar ska kunna
tillgodoses i de regionala kärnorna. I många fall är
det naturligt att människor söker sig till det
centrum som ligger närmast hemmet.
Detaljhandeln i de yttre regionala kärnorna har
i flera fall ett marknadsomland som sträcker sig
utanför länet. Det gäller även den centrala region
kärnan, vars kunder består av både regionens
befolkning och besökare. Handelsområdena i
Kungens kurva och i Barkarby har sitt kundunder
lag i norra och södra regiondelen och i områden
längre ut i Mälardalen. Flera centrumområden
vänder sig till befolkningen i regiondelen.15
Varje enskild verksamhet är beroende av den
omgivning inom vilken den hämtar sina produk
tionsresurser och som den betjänar. Alla verksam
heter har såväl ett produktionsomland som ett
omland för avsättning av varor eller tjänster. Dessa
båda typer av omland kan vara olika för samma
verksamhet.
Omlandets geografiska räckvidd varierar också
med verksamhetens karaktär. Starkt specialise
rade verksamheter replierar i allmänhet på ett vid
sträckt omland med stor marknadspotential.
Marknadsomlandet för kunskapsintensiv tjänste
produktion i en kärna är inte detsamma som mark
nadsomlandet för dagligvaruhandeln i samma
kärna. Ofta överlappar omland för olika kärnor
varandra.

15

I en kärnas produktionsomland (till vänster) finns arbetskraft,
leverantörer, insatsvaror, kunskap och idéer. I marknads
omlandet (till höger) har verksamheterna i kärnan sina kunder
eller befolkningsunderlag.

Olika verksamheter i samma regionala kärna kan ha olika omland.

När flera verksamheter samlokaliseras i ett
koncentrerat område, som i en regional kärna,
ökar förutsättningarna att åstadkomma en väl
fungerande trafikförsörjning jämfört med om varje

Se Rapport 1:2003 Flera kärnor, samt arbetsmaterial om pendling och omland från SLL TMR.
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verksamhet låg utspridd i förhållande till de andra.
Många befolkningsintensiva verksamheter på en
koncentrerad yta kan motivera investeringar i
infrastruktur eller andra åtgärder i transportsyste
met som förbättrar platsens tillgänglighet. Därmed
vidgas det omland som kan nås inom en viss restid.
Då stärks också marknadspotentialen för verksam
heterna i området såväl för produktionsresurser
som för avsättning av produkter. Samlokalisering
kan förbättra tillgängligheten till marknaden.
Inom storstads
regionen överlappar
omlanden varandra.

Tillgänglighet till arbetsplatser
Övre diagrammet på nästa sida visar hur många
arbetsplatser som nås inom 45 minuters restid med
kollektivtrafik för boende i respektive stadskärna
år 2005 och 2030.
Arbetsplatserna ligger mer koncentrerade och är
också mer centralt belägna i regionen än bostä
derna. Därför når man en större andel av arbets
platserna än av bostäderna inom samma restid från
de regionala stadskärnorna. Den största förbätt
ringen av tillgängligheten till arbetsplatser sker för
Haninge centrum, Södertälje och Arlanda–Märsta,
och tillgängligheten är högst år 2030 för Flemings
berg och Kista–Sollentuna–Häggvik, där omkring
90 procent av länets arbetsplatser kan nås inom 45
minuters restid med kollektivtrafik. Om en större
andel arbetsplatser väljer lokalisering i de yttre
regionala stadskärnorna stärks kärnornas utveck
lingsförutsättningar i förhållande till övriga regi
ondelar inklusive den centrala regionkärnan.
Framtida befolkningsunderlag
Goda möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft är
en avgörande förutsättning för många av de kun
skapsintensiva och tjänsteorienterade verksam
heter som kan finna fördelar i att lokalisera sig i
regionala kärnor. Ju större befolkning som finns
inom bekvämt pendlingsavstånd, desto större är
chansen att kunna rekrytera arbetskraft med rätt
kompetens. RUFS 2010 innebär att befolkningen i
samtliga kärnors omland, som nås inom 45 minu
ters restid, blir större 2030.

Arbetsmarknadsperspektiv
Sysselsättningens framtida fördelning

Sedan 1970-talet har sysselsättningen i den cen
trala regionkärnan vuxit långsammare än i regio
nens yttre delar. I ytterområdet pågår en tillväxt av
sysselsättning i många olika branscher och på
många olika platser, inklusive de nu utpekade yttre
regionala kärnorna.
Fram till år 2030 väntas enligt RUFS 2010 en
fortsatt tillväxt av sysselsättningen i den centrala
delen av regionen, men i långsammare takt än i den
yttre delen. Det innebär att tillgängligheten till
arbetsplatser beräknas öka för de yttre regionala
stadskärnorna.
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Omland med kollektivtrafik
Omkring 80 procent av befolkningen kan i dag nå
den centrala regionkärnan inom 45 minuter med
kollektivtrafik. Flemingsberg kan nås av 60 pro
cent av befolkningen och Kista–Sollentuna–
Häggvik av 50 procent av befolkningen inom
samma restid. Kungens kurva–Skärholmen och
Barkarby–Jakobsberg kan nås av 45 procent. För
övriga kärnor är motsvarande siffror mellan 20 och
30 procent.
Undre diagrammet på nästa sida visar hur stor
andel av befolkningen som når respektive regional
stadskärna inom 45 minuters restid med kollektiv
trafik år 2005 och 2030.
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Andel arbetsplatser inom 45 minuters restid med kollektivtrafik för boende i respektive regional stadskärna år 2005 samt 2030 vid
det högre utvecklingsalternativet enligt RUFS 2010.
Källa: RTK Trafikanalyser RUFS 2010.
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Andel boende inom 45 minuters restid med kollektivtrafik till respektive regional stadskärna år 2005 samt 2030 vid det högre utveck
lingsalternativet enligt RUFS 2010.
Källa: RTK Trafikanalyser RUFS 2010.
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Analyserna visar att tillgängligheten till arbets
kraftens bostäder med kollektivtrafik kommer att
öka för alla regionala stadskärnor fram till år 2030.
Ökningen blir relativt störst för Haninge centrum,
Södertälje och Arlanda–Märsta som har lägst till
gänglighet i dag. Mellan 40 och 50 procent av de
boende kommer att kunna nå dessa kärnor inom 45
minuter år 2030. I absoluta tal är det Flemingsberg
och Kista–Sollentuna–Häggvik som får högst till
gänglighet 2030. Drygt 80 procent av de boende
kommer att kunna nå dessa kärnor, vilket är en
högre andel än för den centrala regionkärnan i dag.
Även för den centrala regionkärnan ökar arbets
kraftens tillgänglighet. Nästan 90 procent av de
boende kommer att kunna nå den inom 45 minu
ters restid år 2030. De stora relativa tillgänglig
hetsförbättringarna för de yttre regionala region
kärnorna kommer att stärka deras konkurrenskraft
i förhållande till den centrala regionkärnan.
RUFS 2010 innebär att år 2030 kommer två av de
åtta yttre kärnorna att kunna nås inom 45 minuter
med kollektivtrafik av cirka 80 procent eller mer av
länets befolkning. För ytterligare två kommer
andelen att vara 70 procent och för alla regionala
stadskärnor ökar tillgängligheten.
Omland med bil
Antal arbetsplatser som nås inom 30 minuter med
bil år 2030 är generellt bättre än med kollektivtra
fik med undantag för delar av Stockholms inner
stad och de regionala stadskärnor som inom sig har
regionaltågstationer – Flemingsberg, Barkarby och
Häggvik. Högst tillgänglighet till arbetsplatser
med bil kommer att finnas i Kista–Sollentuna–
Häggvik och Kungens kurva–Skärholmen, vari
från omkring 60 procent av länets arbetsplatser
kan nås inom 30 minuter med bil. Från Barkarby–
Jakobsberg, Täby centrum–Arninge och Flemings
berg kan mellan 30 och 50 procent av arbetsplat
serna nås inom samma restid. Lägst tillgänglighet

16

har Arlanda–Märsta, Haninge centrum och Söder
tälje. Enligt RUFS 2010 kommer 30–50 procent av
arbetsplatserna i länet att kunna nås från samtliga
yttre regionala stadskärnor utom Södertälje,
Arlanda–Märsta och Haninge centrum inom 30
minuter med bil år 2030.
Pendling till kärnor

RUFS 2010 anvisar hur transportsystemet ska
utvecklas för att stärka tillgängligheten till de regi
onala stadskärnorna. Planbilden baseras på anta
ganden om framtida utveckling av ekonomi,
befolkning och arbetsplatser i olika delar av regio
nen fram till år 2030, som har lagts till grund för
analyser av framtida trafik- och resmönster i rela
tion till de regionala stadskärnorna. Resultaten ger
en översiktlig bild av hur tillgängligheten till de
olika kärnorna kommer att förändras med olika
färdmedel jämfört med i dag och även jämfört med
varandra.
Pendling med bil
I diagrammet till höger visas det genomsnittliga
restidsavståndet med bil för pendlarna till sina
arbetsplatser i regionala stadskärnor 2010 och
2030.16
Av diagrammet framgår att den genomsnittliga
restiden är störst till den centrala regionkärnan,
omkring 33 minuter. Bland de yttre regionala
stadskärnorna ligger den genomsnittliga restiden
mellan 20 och 30 minuter. Längst är den till
Arlanda–Märsta med 29 minuter och kortast till
Kungens kurva–Skärholmen och Haninge centrum
med 20 minuter. Fram till 2030 beräknas restiden
kortas för flertalet kärnor, mest till Kista–Sollen
tuna–Häggvik, där restiden kortas från 26 till 23
minuter. En förutsättning för att detta ska ske är att
utbyggnaden av det trafiknät som redovisas i RUFS
2010 genomförs.

Redovisningen baseras på statistik från SCB. Trafikanalyser för RUFS 2010 ligger till grund för beräkningar av restider
och omland. Pendlingsstatistiken avser förvärvsarbetande/sysselsatt dagbefolkning 16–64 år med arbetsplats i regionen.
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Medelrestid bil, min
Restid nuläge

Restid RUFS 2010

Centrala regionkärnan
Täby – Arninge
Kista – Sollentuna
Barkarby – Jakobsberg
Kungens kurva
Flemingsberg
Haninge
Södertälje
Arlanda – Märsta
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Medelrestid med bil till regionala stadskärnor med dagens trafiknät och 2030 med trafiknät enligt RUFS 2010.

Pendling med kollektivtrafik
Restiderna med kollektivtrafik är längre än med
bil, och ligger mellan drygt 30 minuter och knappt
60 minuter. Längst är den genomsnittliga restiden
till Arlanda–Märsta med omkring 58 minuter.
Restiden till den centrala regionkärnan är i genom
snitt 45 minuter. Kortast är restiden till Kungens
kurva–Skärholmen med 32 minuter. Fram till

2030 minskar de genomsnittliga restiderna
betydligt, med mellan 5 och 10 minuter, med de
utbyggnader som ingår i RUFS 2010, och kommer
då att ligga mellan 20 och 50 minuter. Minskning
arna är större för resor med kollektivtrafik än för
resor med bil.
I följande diagram visas motsvarande restider
med kollektivtrafik.

Medelrestid kollektivtrafik, min
Restid nuläge

Restid RUFS 2010

Centrala regionkärnan
Täby – Arninge
Kista – Sollentuna
Barkarby – Jakobsberg
Kungens kurva
Flemingsberg
Haninge
Södertälje
Arlanda – Märsta
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Medelrestid med kollektivtrafik till regionala stadskärnor med dagens trafiknät och 2030 med trafiknät enligt RUFS 2010.
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Skillnaderna i restider för de sysselsatta i olika
kärnor speglar trafiknätets utformning men också
hur stort rekryteringsomland varje kärna har. Den
centrala regionkärnan har liksom Arlanda–Märsta
och Södertälje ett stort rekryteringsomland,
medan kärnorna Kungens kurva–Skärholmen och
Haninge centrum har ett litet rekryteringsomland.
Några kärnor visar en mer splittrad profil. Högin
komsttagare och låginkomsttagare kan uppvisa
relativt olika pendlingsmönster, där låginkomstta
gare pendlar kort medan höginkomsttagare pend
lar långt. Detta beror på att höginkomsttagarnas
arbetsmarknad är betydligt mer specialiserad med
avseende på utbildning och kompetens.
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Restidsomland

De två översta bilderna på nästa sida visar hur
många regionala stadskärnor som kan nås med bil
inom 30 minuters restid i dag respektive år 2030,
med trafiknät enligt RUFS 2010. Inom växande
delar av regionen kommer man att kunna nå
åtminstone 3–4 kärnor inom denna restid.
De två undre bilderna visar hur många regionala
stadskärnor som kan nås med kollektivtrafik inom
45 minuters restid i dag respektive år 2030, med
trafiknät enligt RUFS 2010. Inom växande delar av
regionen kommer man att kunna nå åtminstone
3–4 kärnor inom denna restid och inom betydande
områden ännu fler kärnor.
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trukturomvandling. Omvandlingen av
Sveriges ekonomiska geografi har gått in i
en ny fas under de senaste åren. Villkoren
för att lokalisera och utveckla nya företag
och arbetsplatser i olika delar av landet har föränd
rats på ett djupgående sätt. Företagen förlägger
verksamheter och funktioner där de bästa regio
nala förutsättningarna finns, oberoende av
nationsgränser och företagens ursprung.

Tjänsteföretag växer
Stockholmsregionens tillväxt är till stor del själv
genererad och relativt oberoende av den ekono
miska utvecklingen i övriga landet. Den ekono
miska tillväxten drivs av en alltmer kvalificerad
tjänsteproduktion med särskilda lokaliseringskrav.
Regionens storlek och täthet innebär att den rym
mer ett starkt diversifierat näringsliv med närmare
600 olika branscher av stora och små företag. Regi
onen erbjuder varierade lokaliseringsvillkor med
lägen för finansföretag, högteknologiska företag,
mediaföretag och modern industri som kan kon
kurrera framgångsrikt med andra världsstäder.
I Stockholmsregionen finns dessa lokaliserings
alternativ inom korta dagliga pendlingsavstånd
inom en och samma lokala marknad.
I praktiken har tillväxten i svensk ekonomi de
senaste tio åren präglats av lokaliseringsvillkor för
tjänsteföretag, som är beroende av stor närhet till
kunder – stora regionala eller lokala marknader.
Strukturomvandlingen har medfört att Stock
holmsregionen präglats av en mycket snabb tillväxt
av tjänsteföretag. Den reala lönesumman från
tjänsteföretag har sedan 1990 vuxit med 75 procent.

Områden med hög och låg tillväxt
Områden med hög tillväxt av sysselsatta samman
faller ofta med en hög tillväxt i antal arbetsställen.
Tillväxten av jobb beror mer på nylokalisering än
på tillväxt av redan etablerade verksamheter.
Det finns inte något tydligt geografiskt mönster
av områden med hög tillväxt, utan sådana områden
finns i hela regionen. Områden med låg tillväxt är
däremot koncentrerade till den södra perifera
delen av regionen. Av de femton områden som haft
lägst tillväxt finns hälften i regionens perifera
södra del.
Utspridning av arbetsplatser
I dag finns 46 procent av regionens arbetsplatser i
den centrala regionkärnan. De åtta yttre regionala
stadskärnorna har endast 12 procent av de syssel
satta. En stor del av regionens arbetsplatser, 41 pro
cent, är utspridda i de yttre glesare delarna av regi
onen. Strategin i RUFS 2010 med utveckling av
regionala stadskärnor innebär att andelen
utspridda arbetsplatser ska minska framöver.
RUFS 2010 innebär att antalet sysselsatta i de
åtta yttre regionala stadskärnorna ökar betydligt
snabbare än i övriga områden. Andelen beräknas år
2030 vara 20 procent av länets arbetsplatser.
Diagrammet på nästa sida visar den beräknade
förändringen av antalet sysselsatta i de yttre regio
nala stadskärnorna, i den centrala regionkärnan
och i övriga länet mellan 2009 och 2030 enligt det
högre alternativet i RUFS 2010.
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Källa: TMR arbetsmaterial.

Skilda förutsättningar i olika regiondelar
Förutom åtta yttre regionala stadskärnor innefattar
RUFS 2010 en relativt vid avgränsning av centrala
regionkärnan, som sträcker sig utanför den nuva
rande innerstadens gränser. Den centrala region
kärnan har nu närmare 500 000 arbetsplatser
varav två tredjedelar ligger i innerstaden. I den cen
trala regionkärnan ingår en betydande del av den
halvcentrala zonen. Utvecklingen under de senaste
decennierna tyder på att dessa delar har jämförelse
vis attraktiva lokaliseringsvillkor. Det talar för fort
satt tillväxt av företag vid innerstadens krans. I
denna zon har också projekt, planering och utred
ningar för utbyggnad intensifierats kraftigt de
senaste åren. Detta gäller exempelvis Hammarby
sjöstad, Sickla, Liljeholmen, Telefonplan, Årstadal,
Albano, Hagastaden och Frösunda. För de enskilda
regionala stadskärnorna har utvecklingen varierat.
Branschstruktur och specialisering
Alla delar av länet har ett mycket väl diversifierat
näringsliv. I såväl de centrala som de halvcentrala
och yttre delarna av regionen finns ett lika varierat
näringsliv som i hela Göteborgs- eller Malmö
regionen.
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Det är främst inom byggnadsverksamhet,
handel, tjänster, utbildning och forskning samt
offentlig förvaltning som sysselsättningen har
ökat under senare år. Inom tillverkning har syssel
sättningen däremot minskat.
Hur blandade och mångsidiga är då de regionala
stadskärnorna i dag? Ett mått på arbetsmarkna
dens diversifiering är branschvidden, som anger
hur stor andel branscher som är representerade i
respektive kärna. Branschvidden varierar betydligt
mellan de åtta regionala stadskärnorna.17 Bransch
vidden är lägst i Flemingsberg med 52 procent
och högst i Kista–Sollentuna–Häggvik med
78 procent. Övriga regionala stadskärnor ligger
relativt väl samlade mellan 60 och 70 procent.
Den centrala regionkärnan har en branschvidd på
95 procent.
Kopplad till branschvidden och mångsidigheten i
näringslivet är frågan om specialisering och kom
parativa fördelar. Bland de åtta yttre regionala
stadskärnorna finns en hög grad av relativ speciali
sering inom ett flertal olika branscher. Den högsta
relativa specialiseringen i en enskild bransch och
stadskärna finns i Södertälje, där sysselsättning
inom branschen motorfordonstillverkning är
exceptionellt hög. I Arlanda–Märsta är specialise
ringen mycket hög för luftfarten. I Kista–Sollen
tuna–Häggvik är specialiseringen hög kring tele
sektorn. Det finns också i ett flertal regionala
stadskärnor en relativ specialisering inom handeln.
Sammantaget kompletterar de regionala stads
kärnorna varandra med avseende på specialise
ring. Det gäller också den specialisering som finns i
den centrala regionkärnan, där framför allt finan
siell verksamhet är relativt störst. En flerkärnig
stadsutveckling kan därför stärka hela regionens
attraktivitet för näringslivslokalisering.
Kluster

Verksamheter med behov av täta och direkta per
sonkontakter har fördelar av att vara geografisk
lokaliserade intill varandra. Branschgrupper med
starka inbördes relationer kallas ofta kluster.
Enligt den nationalekonomiska teorin ger kluster
upphov till samlokaliseringsfördelar, vilka resulte
rar i produktivitetsförbättringar. De positiva effek

Branschvidden anger hur många branscher som är representerade enligt svensk näringsgrensindelning på tvåsiffernivå.

58

näringslivet

terna av dessa miljöer antas framför allt upp
komma på tre sätt:
1. kunskapsspridning mellan företagen som leder
till förbättrade eller nya processer och produkter
2. omgivningsföretag ger tillgång till leverantörer
av varor och tjänster på nära håll
3. specialiserade arbetsmarknader.
Följande fem kluster har pekats ut som starka i
Stockholmsregionen:
• Media och marknadsföring
• Finansiella verksamheter
• Informations- och
kommunikationsteknologi(IKT)
• Resor, transport- och affärstjänster
• Life science
Media i centrum
Media och marknadsföring omfattar bland annat
radio- och tv-bolag, bok- och tidskriftsförlag, grafisk
produktion och formgivning, marknadsföring och
reklam samt konferensanläggningar och arrangö
rer. Det finns en stark koncentration av media till
centrala regionkärnan. Flertalet arbetsställen ligger
väl samlade i innerstaden medan tillverkningsenhe
terna huvudsakligen ligger utanför centrum.
Finans på nedre Norrmalm
I Finansiella verksamheter ingår bland annat ban
ker och försäkringsbolag, finansbolag, pensions
fonder samt fondkommissionärer och holding
bolag. Lokalkontor har en stor spridning och är
relativt jämnt fördelade över bebyggelsen. Intern
service kan i princip lokaliseras var som helst.
Företag i klustrets kärna är koncentrerade till
innerstadens centrum i området kring Sergels Torg,
Kungsträdgården och Stureplan. Inom detta område
ligger också de stora bankernas huvudkontor.
IKT-kluster
Informations- och kommunikationsteknologi
omfattar bland annat datakonsulter, datorer och
IKT-utrustning, elektroniska komponenter samt
kontorsutrustning, som inkluderar partihandel med
kontorsmaskiner och kontorsförbrukningsmaterial.
Lokaliseringsmönstret har stora likheter med
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mediaföretagens. Centrala regionkärnan är domi
nerande med flertalet arbetsställen i innerstaden.
Spjutspetsföretagen inom IKT finns koncentre
rade till ett rumsligt sammanhållet kluster i Kista
–Sollentuna–Häggvik som tillhör de ledande även i
en internationell jämförelse. De flesta av världens
ledande teknikföretag, framför allt inom mobil
kommunikation, finns representerade.
Transporttjänster
Resor, transport- och affärstjänster består dels av
produktion av transporttjänster, dels av högt speci
aliserade affärstjänster. De största branscherna är
kollektivtrafikföretag, linjeflygbolag, taxiföretag,
flygplatser och service för lufttrafiken, resebyråer,
researrangörer och rederier. I den centrala region
kärnan dominerar anställda inom transport- och
resetjänster, vilket framförallt beror på det stora
antalet arbetsställen som sysslar med resor eller
uthyrning av fordon. Produktionen av andra trans
porter än landtransporter har ett mera spritt möns
ter med en viss koncentration till transportlänkar
och terminaler.
Life science
I Life science ingår medicinsk teknik och utrustning,
utveckling och tillverkning av läkemedel samt en
mindre del som är inriktad på hygien. Medicinsk
utrustning sysselsätter lika många personer som
läkemedel. Närheten till medicinsk forskning och
stora sjukhus har stor betydelse för lokaliseringen.
Många arbetsställen finns i den centrala region
kärnan. De yttre stadskärnorna, framför allt Täby
centrum–Arninge och Kista–Sollentuna–Häggvik,
svarar för en relativt hög andel av antalet sysselsatta.
I Södertälje finns exempel på samlokalisering mel
lan läkemedelstillverkning och tillverkning och
försäljning av medicinsk-teknisk utrustning.
Specialisering inom regionens kärnor

Inom Stockholmsregionen förekommer tydliga
exempel på samlokalisering av verksamheter inom
näraliggande branscher. Finansklustret i den cen
trala delen av innerstaden och IKT-verksamheten i
Kista–Sollentuna–Häggvik uppvisar sådana tyd
liga mönster.18 I båda fallen gäller att dessa kluster

IKT står för informations- och kommunikationsteknik (eng. Information and Communication Technology, ICT).
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är viktiga på lokal nivå, men att de svarar för en
mindre del av den totala sysselsättningen och anta
let arbetsställen av de ingående branscherna i hela
länet. Samlokaliseringen gör dock att klustereffek
ten blir tydligt uppfattbar.
Kärnorna på norra sidan har en markant större
andel av klusterbranscherna än kärnorna i den
södra regionhalvan. Detta beror inte enbart på att
kärnorna i norr är större, utan också på att de har
en tydligare profil i någon eller några klusterbran
scher. För Kista–Sollentuna–Häggvik gäller detta
både inom IKT och medicin. Arlanda–Märsta har
en tydlig specialisering inom logistikområdet.
Att Kista–Sollentuna–Häggvik blev ett ledande
IKT-kluster berodde främst på att två tekniskt
framstående företag – Ericsson och IBM – på
1980-talet valde att lokalisera delar av sina verk
samheter 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 genom att bidra med satsningar
inom forskning och utbildning bland annat inom
IKT-området.
Flemingsberg har en tydlig specialisering med en
omfattande högskoleverksamhet med inriktning
på biologi, biokemi och medicinsk teknik samt ett
stort universitetssjukhus med betydande biomedi
cinsk forskning. Där har drivkrafterna varit annor
lunda. Kärnan domineras av arbetsställen inom
offentlig sektor, vilka tillkom som delar i den så
kallade Södertörnssatsningen på 1980-talet och
senare. Hit hör Huddinge sjukhus, numera en del
av Karolinska universitetssjukhuset, delar av KI:s
forskning och utbildning, Södertörns högskola
samt forskningen vid KI Science Park. Dessutom
har enheter inom det statliga rättsväsendet – polis,
tingsrätt och åklagarmyndighet – lokaliserats till
Flemingsberg. Satsningarna på forskning vid KI
Science Park har hållit en hög vetenskaplig kvalitet,
men misslyckats med att skapa ett kluster av pri
vata företag inom området life science.
Södertälje har specialisering inom medicinbran
scher och dessutom en relativt hög andel arbets
ställen i transport- och i finansklustret, vilket beror
på att det finns många lokala bankkontor.
Täby centrum–Arninge, Barkarby–Jakobsberg,
Kungens kurva–Skärholmen och Haninge centrum
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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 kärnor
nas drivkraft. Men efterfrågeutvecklingen förkla
rar inte de enskilda kärnornas utveckling. En viktig
roll har strukturomvandlingen inom detaljhandeln
spelat. Den starka tillväxten inom externa handels
platser har inneburit att Barkarby–Jakobsberg,
och Kungens kurva–Skärholmen ökat kraftigt. Den
ökade sysselsättningen i de externa lägena inom
kärnorna har inte bara ägt rum inom detaljhan
deln. Även andra ytkrävande verksamheter som
har behov av låga markpriser och god biltillgänglig
het har ökat i omfattning. Därigenom har expansio
nen inom de tre kärnorna Täby centrum–Arninge,
Barkarby–Jakobsberg och Kungens kurva–Skär
holmen framför allt ägt rum utanför de centrala
delarna av kärnorna. Haninge centrum har en låg
andel sysselsatta inom detaljhandel, men till stor
del är detta emellertid en fråga om avgränsning.
Omedelbart norr om kärnan ligger Lännaområdet i
Huddinge, ett av regionens större detaljhandels
områden. Offentlig sektor, som ökat relativt lång
samt, svarar för en stor del av sysselsättningen.
Omlokalisering i ytterområdet
De yttre regionala stadskärnorna antas endast i
mindre utsträckning kunna konkurrera fram
gångsrikt med den centrala regionkärnan. Det
förefaller exempelvis inte särskilt sannolikt att det
egentliga finansklustret skulle omlokaliseras till
någon av kärnorna. Det skulle förmodligen krävas
mycket för att kunna rubba koncentrationen av
arbetsställen i media- och marknadsklustret som i
dag finns inom den centrala regionkärnan.
Relativt låga andelar av arbetsställena i media och
marknad respektive finans är lokaliserade i övriga
länet. Av dessa är förhållandevis få lokaliserade
söder om den centrala regionkärnan. Det förefaller
som om lokaliseringar på längre avstånd från
innerstaden inte är attraktiva för dessa bransch
grupper, åtminstone inte hittills.
Finansföretagens lokalisering visar att det
endast finns ett mycket litet antal företag utanför
den centrala regionkärnan. Inget av dessa ligger på
samma avstånd från centrum som de regionala
stadskärnorna. De mindre arbetsställena inom

finanssektorn lokaliseras antingen i närheten av
det egentliga klustret i innerstaden eller i anslut
ning till arbetsplatser och bostäder.
Inom IKT ligger det egentliga klustret sannolikt
ohotat i Kista–Sollentuna–Häggvik för en lång tid
framöver. Många stora och små arbetsställen är
spridda i hela regionen. Det är inte osannolikt att
även de andra kärnorna kommer att få en bety
dande andel av dessa arbetsställen på sikt.
Inom klustret Resor, transport- och affärstjäns
ter finns ett flertal arbetsställen långt utanför den
centrala regionkärnan. Det gäller både produktio
nen av transporttjänster och verksamheter inrik
tade på resor. Lokaliseringen av den senare typen
av tjänster följer som nämnts sannolikt i hög grad
bebyggelsen. Produktionen av andra transport
tjänster än landsvägstransporter har en koppling
till infrastrukturen, till exempel till Arlanda flyg
plats. Södertäljes strategiska läge ur transport
synpunkt återspeglas också i en hög andel företag
inom dessa verksamheter. Här finns sannolikt
utrymme för ytterligare expansion.
Medicinklustret i den begränsade bemärkelse
som använts här är till stora delar lokaliserad i
övriga länet. En icke obetydlig del återfinns också i
kärnorna. Läkemedelsindustrins framtida lokali
sering bestäms sannolikt i hög grad av de stora, nu
befintliga, enheternas utveckling. Av kärnorna är
det med andra ord främst Södertälje som berörs.
För den medicinsk-tekniska verksamheten är loka
liseringsmönstret mera utspritt. Här uppvisar
också flera kärnor en hög specialiseringsgrad,
exempelvis Täby centrum–Arninge och Barkarby–
Jakobsberg. Sannolikt finns utrymme för ytterli
gare expansion inom detta område.
De regionala stadskärnorna kan komma att kon
kurrera med den glesare delen av storstadsområdet
om arbetsplatslokaliseringar. I dag är en betydande
andel av arbetsplatserna i de fem klustren lokalise
rade i övriga länet.
Näringslivets lokalisering och utveckling

En region, kommun eller en utvecklingsorganisa
tion för en regional stadskärna kan påverka de fak
torer som är viktiga för att attrahera och utveckla
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företag i en regional stadskärna. Detta kräver sam
verkan kring den fysiska planeringen. De olika
regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen har
olika förutsättningar vad avser näringslivsutveck
ling. För vissa stadskärnor behöver det befintliga
näringslivet stärkas medan det behövs förutsätt
ningar för ett mer kunskapsintensivt näringsliv i
andra stadskärnor, vilket som regel förutsätter en
annan typ av miljö. Stadskärnorna har i dag olika
styrkor i relation sex identifierade faktorer, och
varje stadskärna måste bygga på sina förutsätt
ningar.
De sex faktorerna har bedömts vara viktiga för
att utveckla det befintliga näringslivet och attrahera
nytt näringsliv till de regionala stadskärnorna:
• Visioner och näringslivsstrategier
• Kommunikationer och infrastruktur
• Kompetensförsörjning
• Mark och lokaler
• Blandade och attraktiva stadsmiljöer
• Marknadsföring
Ingen faktor är överordnad de andra, utan det
behövs snarare en god mix av alla faktorer för
utveckling av näringslivet i de regionala stadskär
norna. Olika faktorer påverkar också varandra i
varierande grad. Vissa av stadskärnorna har i dag
fler av de faktorer som kännetecknar en stadskärna
än andra. Flera är starka i vissa avseenden men
behöver utveckla andra för att förstärka positionen
utifrån ett näringslivsperspektiv.19
Det är viktigt för nya företag och branscher samt
för det kunskapsintensiva näringslivet att vara
lokaliserade nära leverantörer och kunder, nära väl
tillgängliga kunskapsmiljöer och blandade miljöer
med bra serviceutbud och mötesplatser. Företag
som är inriktade på produktion eller logistik behö
ver snarare närhet till transportnätet.
Visioner och näringslivsstrategier
Samverkan behövs mellan det offentliga, närings
livet och fastighetsägarna för att få tillräcklig kraft
i utvecklingen av en stadskärna. Detta förutsätter att
de olika aktörerna kan enas om en gemensam vision
som pekar ut en önskvärd framtid för den regionala

Detta avsnitt är baserat på ett arbetsmaterial om näringslivet i Stockholms regionala stadskärnor och viktiga faktorer för
näringslivets lokalisering och utveckling från TMR.
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stadskärnan. Fastighetsägarna är viktiga aktörer i
utvecklingen av den fysiska miljön och behöver
involveras i diskussionerna om stadskärnans
utveckling och om skapandet av attraktiva miljöer
för boende och kunskapsintensiva företag. Det lig
ger som regel på en offentlig aktör, på kommunal
eller regional nivå, att leda ett sådant visionsarbete.
Det kan vara framgångsrikt att skapa mötesplat
ser kring den regionala stadskärnans utveckling.
Utmaningen för flertalet av de regionala stads
kärnorna är att attrahera ett nytt och mer kunskaps
intensivt näringsliv till platsen. Diskussionen bör
då inte begränsas till att handla om det befintliga
utan även om det framtida näringslivet. Det kun
skapsintensiva näringslivet behöver ofta tätare
samarbete med andra företag, närhet till högskole
miljöer och god tillgänglighet för specialiserad
arbetskraft. För mindre och nyetablerade företag
är även tillgången på billiga lokaler viktiga. Företag
inom samma kluster har ofta fördel av samlokali
sering genom möjligheter till samarbete och
kompetensförsörjning. Därför bör befintliga
utbildnings- och forskningsmiljöer stärkas och
andra företagsfrämjande satsningar göras.
Även bilden av den regionala stadskärnan – dess
image – kan behöva förstärkas. Den påverkas av
den historiska bakgrunden, hur boendemiljöerna
ser ut, vilken typ av näringsliv som finns, hur sko
lorna uppfattas och hur säkerheten är. Även image
frågorna bör vara en central del av den framtida
visionen för stadskärnan.
Kommunikationer och infrastruktur
Tillgänglighet är en viktig förutsättning för att en
regional stadskärna ska vara attraktiv, särskilt för
kunskapsintensiva företag. Det handlar om till
gänglighet mellan de regionala stadskärnorna och
deras omland men också mellan dessa och till den
centrala regionkärnan. En väl fungerande kollek
tivtrafik ger fördelar för kompetensförsörjningen.
För att de regionala stadskärnorna ska kunna att
rahera kunskapsintensiva verksamheter är även
den nationella och internationella tillgängligheten
viktig, vilket förutsätter goda förbindelser till
Arlanda. Kärnor som domineras av handel och
kärnor som är utspridda behöver knytas ihop med
bättre kollektiva kommunikationer, vilket oftast
förutsätter en högre täthet.
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Kompetensförsörjning
Kunskap och kompetensförsörjning är en viktig
faktor för näringslivets lokalisering och utveckling.
Tillgång till rätt specialistkompetens är ofta en för
utsättning för tillväxt och utveckling, och platsspe
cifika faktorer blir en konkurrensfördel, vars bety
delse växer med en alltmer kunskapsdriven ekonomi.
Kompetensförsörjningen är beroende av infra
struktur och kommunikationer, av attraktiva boen
demiljöer och av den regionala stadskärnans image.
Täthet skapar utrymme för möten mellan männ
iskor, företag, lärosäten och forskningsmiljöer och
underlättar därmed för kunskapsöverföring.
Humankapitalet och produktiviteten ökar när per
soner byter arbetsplats, vilket sker oftare i större
städer och mer sammanhållna arbetsmarknads
regioner.
Närhet till universitet och högskola men även till
yrkesinriktade utbildningar är intressant för före
tag, som behöver ny kompetens och tillgång till
forskning. Sådana miljöer kan även resultera i
avknoppningar och nyföretagande, vilket stärker
näringslivsklimatet. En högskolemiljö kan även
initiera klusterprocesser. Högskolorna i de regio
nala stadskärnorna Kista–Sollentuna–Häggvik,
Flemingsberg, Södertälje och Haninge centrum
höjer den lokala kompetensen och stadsdelens
image, vilket kan påverka företag att lokalisera sig
till dessa stadskärnor.
Universitet och högskolor i Stockholmsregionen
strävar numera snarare efter att koncentrera sin
verksamhet. Regionala stadskärnor som vill
utveckla vissa specifika kompetensområden kan i
stället samarbeta med högskolor och universitet
med specifika profiler från andra delar av Sverige
som vill etablera filialer i Stockholm. För att stärka
förutsättningarna för kompetensförsörjningen är
även tillgången på studentbostäder och kvaliteten
på boendemiljöerna viktiga.
Mark och lokaler
För att utveckla de regionala stadskärnorna med
nya företag behövs ett flexibelt utbud av lokaler och
mark. Tendenser till klusterbildning med flera före
tag inom samma eller närliggande bransch bör
stödjas. Unga företag har ofta behov av billiga loka
ler. Eftersom tätheten bör vara hög i de centrala
delarna, där tillgången till kollektivtrafik är bäst,

Blandade och attraktiva stadsmiljöer
De regionala stadskärnornas attraktivitet för före
tag ökar om de är specialiserade på olika sätt.
Många företag är beroende av tillgång till service
och närhet till kunder, som bäst uppnås i en tät och
blandad miljö, kanske speciellt för nystartade före
tag och inom tjänstebranscher eller där man arbe
tar med komplexa lösningar, som involverar flera
aktörer. De anställda behöver närservice för att de
ska kunna sköta sina vardagliga liv.
Helhetsmiljön i de regionala stadskärnorna är
viktig för att företag och deras anställda ska finna
dem attraktiva. Många högutbildade efterfrågar
bostäder i blandade stadsmiljöer där även ett större
utbud av service och urbanitet lockar. Det handlar
ofta om bredd och kvalitet på tjänster och konsum
tionsvaror, en attraktiv yttre miljö och bra infra
struktur. Utbudet hänger samman med stadskär
nans storlek och täthet. Många bostäder i
stadskärnan och dess närhet innebär att det finns
service som de anställda kan dra nytta av. Även res
tauranger och kultur- och nöjesutbud förutsätter
ett stort befolkningsunderlag för att skapa ett att
raktivt kvällsliv med de stadskvaliteter som man
vill uppnå. Ett mer kunskapsintensivt näringsliv är
också kontaktintensivt. Därför behövs mötesplat
ser och god tillgänglighet inom den regionala stads
kärnan, till andra stadskärnor och till omlandet.
De regionala stadskärnorna har olika förutsätt
ningar med avseende på dagens stadskvaliteter
men behöver alla utvecklas. Brist på variation i
bostadsutbudet begränsar företagens rekryterings
möjligheter men kan också påverka förutsättning
arna att få ett attraktivt kvällsliv.
I den centrala regionkärnan, i Kista–Sollen
tuna–Häggvik och även i viss mån i Flemingsberg

finns det efterfrågan på lokaler för kontorsverk
samheter. I flera av de övriga regionala stadskär
norna är däremot efterfrågan på kontorslokaler i
dag svag och det kan även finnas outhyrda kontor.
Även där det är brist på kontorslokaler kan låga
hyresnivåer och bristande kollektivtrafik begränsa
intresset att bygga nya lokaler.
Jacob Forsell

bör utrymmeskrävande verksamheter styras till de
perifera delarna av kärnan.
Företagens behov måste också passa in i den
långsiktiga planeringen av den regionala stadskär
nan. Eftersom infrastrukturinvesteringar ofta tar
lång tid behövs ett långsiktigt perspektiv där beslut
måste avvägas mot de långsiktiga konsekvenserna.
Därför behövs en kontinuerlig dialog mellan
näringslivet och kommunen om plan- och närings
livsfrågor.

Marknadsföring
Utöver de fem faktorer som här nämnts är det ange
läget att varje kärna marknadsförs aktivt på ett
intressant och trovärdig sätt. Det är viktigt att denna
marknadsföring tas fram i samverkan med åtmins
tone de tunga aktörerna i en kärna. Om det finns en
utvecklingsorganisation för kärnan är det rimligt att
den står för marknadsföringen. Marknadsföringen
för en kärna bör syfta till att föra ut vilken profil
just den kärnan eftersträvar på sikt för att kunna
attrahera intressant etableringar och funktioner.
Marknadsföringen kan bestå av olika inslag som
hemsida om kärnan med brett innehåll, nyhets
brev, grafisk profil, skyltning i kärnan, aktiviteter
och events som lockar intressenter till kärnan,
marknadsföring i olika media.
Oftast har de tunga aktörerna sin egen mark
nadsföring också. Det är då angeläget att de hänvi
sar till den regionala stadskärnan så att kärnan
marknadsförs även i dessa kanaler.
Kista Science City och Flemingsberg är exempel
på kärnor som aktivt har utvecklat marknads
föringskanaler.
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Flemingsberg
– from Brains to
Business.

Alexander Tunegård
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Detaljhandel

I

all a regional a stadsk ärnor utom Fle
mingsberg spelar detaljhandeln en viktig roll,
men betydelsen varierar starkt mellan olika
regionala stadskärnor. Ojämförligt störst bety
delse har den i Kungens kurva–Skärholmen. Även
i Barkarby–Jakobsberg, Täby centrum–Arninge
och i Kista–Sollentuna–Häggvik har detaljhandeln
en avsevärd omsättning. Nästan alla stadskärnor
har också en tätare del med betydande inslag av
dagligvaror och shopping där kollektivtrafik
försörjningen är bra, samt en glesare del där
sällanköpsvaror och volymhandel dominerar som
huvudsakligen bygger på användning av bilen.
I kärnan Haninge centrum ligger en betydande
externhandelsdel omedelbart norr om kärnan i
Länna.20

Handeln i samhällsekonomin

Detaljhandeln svarar för nästan en sjundedel av
bruttonationalprodukten eller omkring en tredje
del av den privata konsumtionen. Ungefär hälften
av inköpen är dagligvaror och hälften sällan
köpsvaror. Dagligvaror är främst livsmedel,
hygienvaror, blommor och tobak. Handeln med
sällanköpsvaror delas upp i shopping, som avser
kläder, hemelektronik, viss heminredning med
mera och volymhandel, vilket handlar om till
exempel möbler, byggvaror och vitvaror.
Sedan mitten av 1990-talet har detaljhandelns
omsättning i Stockholmsregionen vuxit mycket
kraftigt. Detta beror dels på att hushållens reala
köpkraft ökat sedan mitten av 1990-talet, dels på
den växande befolkningen. De flesta bedömare
menar att vi framöver inte kan räkna med att
ekonomin växer fullt så snabbt som den har gjort
20

tidigare, men den växande befolkningen innebär
ändå att handeln fortsätter att växa. Yteffektivite
ten, som anger hur mycket en butik säljer per loka
lyta och år, stiger relativt sakta. Det innebär att
den växande omsättningen också leder till ökande
försäljningsytor.
Detaljhandelns andel av den privata konsumtio
nen har också fallit under flera decennier till för
mån för konsumtion av bostäder, resor och restau
rangliv. Detaljhandelns andel kommer sannolikt
att fortsätta att falla medan konsumtionen av upp
levelser kommer att öka, och konsumtionen av
sällanköpsvaror ökar mer än dagligvaror. Volym
handeln med till exempel möbler, tv-apparater,
vitvaror och fritidsvaror kommer troligen inte att
kunna fortsätta att växa lika snabbt som den gjort
under senare år. Den växande och för hushållen
arbetsbesparande e-handeln svarar för cirka 10
procent av handeln med sällanköpsvaror, men
ännu bara för någon promille av försäljningen av
dagligvaror.
Den framtida efterfrågan ökar dels beroende på
befolkningsökning, dels beroende på ökande köp
kraft. Shopping kommer sannolikt även framöver
att vara en del av de mänskliga mötena, då man
umgås, äter tillsammans, går på bio eller teater,
shoppar på stan eller i ett centrum. Volymhandeln
bedöms komma att växa lite långsammare i framti
den, beroende på ökande internethandel och ökade
bilkostnader.
Handelns lokalisering

Detaljhandelns struktur grundlades till stor del
redan under 1950- och 1960-talen. Då skapades
många av dagens förortscentra, som nu utgör delar
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av de regionala stadskärnorna. Detaljhandeln har
under de senaste decennierna koncentrerats till
större och färre butiker. Samtidigt som stora för
ortscentra och biltrafikorienterade externa och
halvexterna centra har tagit marknadsandelar har
mindre stadsdelscentra tappat marknadsandelar.
Utvecklingen är likartad inom sällanköpshandeln,
där stora butiker etableras i externlägen, till exem
pel IKEA och Bauhaus, vilket har dragit till sig
andra butiker.
Detaljhandelsytorna i länet kommer att fortsätta
att öka mer än befolkningstillväxten. Huvuddelen
av ökningen bedöms ske i de regionala stadskär
norna. Handeln fortsätter att koncentreras till å
ena sidan externa centra med stora butiker och
å andra sidan shopping tillsammans med restau
ranger och kaféer i regionala stadskärnor och
andra köpcentra. Samtidigt växer e-handeln sakta
men säkert. Ökande energipriser kan leda till färre
bilresor och färre resor till externcentra samt att
fler gör sina inköp nära bostaden.
De yttre regionala stadskärnorna beräknas ta en
allt större marknadsandel jämfört med den cen
trala regionkärnan. Handeln ökar i alla kärnor och
inga större förändringar av marknadsandelar vän
tas ske mellan dem, men i absoluta tal ökar handeln
mest där den i dag utgör en betydande del. Centrala
regionkärnans andel ökar marginellt, medan
övriga regionens andel av handeln beräknas
minska kraftigt. Även i absoluta tal minskar han
deln i övriga delar av regionen.
Detaljhandelns lokalisering är en del av stadens
utveckling. Att samla många nya butiker i regionala
stadskärnor bidrar till ett attraktivt och allsidigt
utbud, som i sin tur drar till sig andra verksamhe
ter. Genom att bygga nya bostäder i eller kring köp
centra och externa centra kan dessa få bättre kol
lektivtrafik. Butiker och parkering i externcentra
kan placeras så att man kan röra sig mellan buti
kerna utan att ta bilen. Man ska också kunna ta sig
dit på annat sätt än med bil.
Utvecklingen på lång sikt

De regionala stadskärnorna bedöms alltmer
komma att utvecklas mot för svenska förhållanden
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stora stadsområden med en befolkning på närmare
en miljon människor i centrala regionkärnan. Flera
av de yttre regionala stadskärnorna kommer ha en
befolkning på ca 100 000 invånare, i varje fall om
man räknar med det närliggande 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 i stället mycket av
shoppingexpansionen ske, som inte längre ”får
plats” i den täta delen. Lågbetalande handel hänvi
sas alltmer till nya, något mer perifera, handelsom
råden. Dessa handelsplatser kommer 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. Luft
föroreningar kommer inte att accepteras. Dessa
externhandelsområden kommer alltmer att likna
köpcentra som dagens Täby centrum eller Sickla
Köpkvarter.
Distanshandeln – även kallad e-handel eller nät
handel – kommer sannolikt vara en naturlig distri
butionsform 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.

Universitet och högskolor

H

ögre utbildning. Högskolorna i Stock
holm–Mälarregionen står för en tredje
del av den akademiska utbildningen i
Sverige. Bland regionens lärosäten finns
bland annat landets äldsta (Uppsala universitet)
och näst största universitet med verksamhet över i
stort sett hela det akademiska spektret (Stock
holms universitet), ett antal mindre lärosäten med
fackutbildning (Gymnastik- och idrottshögskolan,
Konstfack m.fl.) och en av landets yngsta högskolor
med lokalregional profil på utbildningen (Söder
törns högskola).21
Universitet och högskolor spelar fyra viktiga
roller i den regionala ekonomin. De
• skapar arbetstillfällen och attraherar medel till
en region
• utbildar människor som görs tillgängliga för
företag på den lokala arbetsmarknaden
• ger upphov till nyföretagande i regionen
• samspelar med företag i regionalt orienterade
nätverk.

RUFS 2010 förutser att efterfrågan på högskole
platser i regionen kommer att öka. De regionala
kärnorna anvisas som lämpliga platser för etable
ring av ny högskoleutbildning. Redan i dag finns
högskoleutbildning med som en central komponent
inom flera av de regionala stadskärnorna. En tred
jedel av länets högskolestudenter studerar i en regi
onal stadskärna, varav majoriteten i Flemingsberg.
Det finns möjlighet för flera högskolor och
universitet utanför länet, kanske även utländska
lärosäten, att etablera verksamhet och erbjuda
utbildningar i bland annat de regionala stads
kärnorna i Stockholms län. Även andra former av
21

eftergymnasial utbildning skulle kunna lokaliseras
i regionala stadskärnor, exempelvis kvalificerad
yrkesutbildning, distansutbildning och företags
intern utbildning.
Flemingsberg
Södertörns högskola som inrättades 1996 har nu
13 000 studenter och bedriver utbildning och
forskning inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Södertörns högskola
erbjuder även lärarutbildning med interkulturell
profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen
finns en kunskapsmiljö som anses vara högt rankad.
Där finns också Karolinska universitetssjukhuset
och Karolinska institutet, som har ungefär hälften
av sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg, med
cirka 3 500 studenter och en tredjedel av all forsk
ningsverksamhet. Karolinska institutet science
park skapar en möjlighet för mogna eller nystar
tade företag att finna en etablering fysiskt nära den
akademiska forskningen och utbildningen. KTH
driver Skolan för teknik och hälsa. Centrum för
teknik i medicin och hälsa (CTMH) är ett samar
bete mellan KTH, Karolinska institutet och Stock
holms läns landsting för att bidra till utvecklingen
av regionen som ett kluster för medicinsk teknik.
Kista–Sollentuna–Häggvik
I Kista science city ligger KTH-filialen inom IKT,
samt Institutionen för data- och systemvetenskap
vid Stockholms universitet. KTH Kista är Sveriges
ledande IT-Campus med mer än 5 000 studenter
från KTH och Stockholms universitet. På KTH
Kista erbjuds utbildning och forskning inom infor
mationssamhällets infrastruktur i dess bredaste

Vilka roller spelar universitet och högskolor i Stockholm–Mälarregionen? Mälardalsrådet 2009.
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bemärkelse, från nanofysik till människans möte
med informationstekniken. KTH har förlagt en stor
del av sin IT-forskning till KTH Kista, just för att
kunna skapa ett nära och direkt samarbete med de
här företagen.
Haninge centrum
I Haninge centrum utbildar KTH högskoleingen
jörer inom byggteknik och datateknik. Antalet
studenter är omkring 600. Där finns även Ljus
laboratoriet och ett tvärvetenskapligt forsknings
centrum, Centrum för hälsa och byggande.
Södertälje
I Campus Telge samverkar Södertälje kommun
med bland annat KTH och Mälardalens högskola
och från hösten 2012 även Mittuniversitetet, Karl
stad universitet, Högskolan i Gävle och Högskolan i
Skövde, som ger utbildningar i ett nära samarbete
med näringslivet i regionen. Antalet studenter är
omkring 1 000. Södertälje har en allt starkare roll i
det i Mälardalen framväxande forsknings- och
företagsklustret för medicin, sjukvårdsteknik och
bioteknik. Detta i kombination med högteknologisk
verkstadsindustri och förädling av livsmedel ger
näringslivet dess profil. Scania bedriver kvalifice
rad forskning i Södertälje och fram till i dag har
även AstraZeneca gjort detta.
Samverkan mellan utbildning,
samhälle och näringsliv

I flera regionala stadskärnor etableras centra som
spänner över flera utbildningsnivåer och där kom
munen samverkar med utbildningsinstitutioner
och näringsliv. I Kista science center har en mötes
plats mellan forskning, utbildning och kreativt
företagande skapats med Stockholms universitet,
små- och mellanstora IKT-företag, kaféer och res
tauranger samt det publika innovationscentret
Digital art center.
Roller i den regionala ekonomin
Arbetstillfällen och ekonomiska resurser

Liksom andra verksamheter genererar universitet
och högskolor intäkter och arbetstillfällen i den
region där de är belägna. De innebär också att stu
denter bor kvar i eller flyttar till regionen under sin
studietid. De medför också besökare av konferenser,
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gästforskare och andra gäster. Lärosätena attrahe
rar anslag och medel för forskning och utbildning.
Högskolesektorn är som verksamhet och arbets
givare betraktat en inte obetydlig del av regionens
arbetsmarknad. I Stockholm–Mälarregionen
omsätter högskolor och universitet strax under
22 miljarder kronor och generar omkring 17 000
heltidsarbetstillfällen. Högskolesektorn står där
med för omkring en procent av sysselsättningen.
Dessutom är 110 000 studenter knutna till högsko
lorna i Stockholm–Mälarregionen. Internationella
studier pekar på att dessa sekundära effekter rör
sig om cirka 60–90 procent av lärosätets egen
omsättning och motsvarande antal regionala
arbetstillfällen. Det skulle innebära att högskole
sektorn totalt sett genererar 17 miljarder kronor i
kedjeeffekter inom den regionala ekonomin och
ger upphov till uppemot 7 000 regionala arbets
tillfällen utanför den egna sektorn.
Utbildad arbetskraft för den lokala
arbetsmarknaden

Ett dynamiskt näringsliv kräver en välfungerande
arbetsmarknad, och detta kräver i sin tur att
arbetskraften ständigt förnyas genom ett inflöde av
kompetent arbetskraft. Här spelar den högre
utbildningen en viktig roll. Därigenom skapar läro
säten förutsättningar för de lokala företagens
nyrekryteringar.
I vilken mån högskolan faktiskt får stor betydelse
för en regions eller regiondels ekonomiska utveck
ling beror på i vilken grad det lokala näringslivet
utövar tillräcklig dragningskraft på de utexamine
rade studenterna. Genom att erbjuda det regionala
och lokala näringslivet nyutexaminerad arbets
kraft skapar ett lärosäte förutsättningar för till
växt.
Högskolans mest påtagliga bidrag till storregio
nens ekonomiska utveckling är utan tvekan de
omkring 100 000 studenter som läser vid dess hög
skolor. Storregionen ligger bra till när det gäller
matchningen mellan företag och nyutexaminerade.
Även om den nettoimport av arbetskraft som
högskolan genererar är positiv för regionen ligger
högskolans främsta bidrag i dag i att göra högre
utbildning tillgänglig för den egna befolkningen.
Lärosätenas rekrytering av studenter har nämligen
blivit allt mindre nationell och allt mer regional.

Endast en av tio studenter vid Södertörns högskola
rekryteras till exempel utanför regionen, men
givetvis förekommer stora skillnader mellan olika
lärosäten och olika utbildningar. Men även för
regionens äldsta universitet och högskolor har
rekryteringen tydligt regionaliserats över tid
genom den kraftiga expansionen av det svenska
högskolesystemet under senare tid.
Nyföretagande i regionen
Entreprenörskap har länge betraktats som en av de
viktigaste länkarna mellan utbildning och ekono
misk tillväxt. Det handlar till exempel om avknopp
ning från universitet och högskolor. Entreprenör
skap med bas i akademisk forskning har spelat en
viktig roll för framväxten av vissa berömda kluster
i Boston, Kalifornien och kring det engelska Cam
bridgeuniversitetet. Stöd för tidiga former av före
tagande brukar benämnas inkubatorer, medan
stöd för företag som kommit längre kan erbjudas i
teknikparker.
Lärosäten bidrar även till att attrahera entrepre
nörer från andra regioner. Lärosäten kan bidra till
att skapa ett kulturellt klimat som är attraktivt för
personer inom kreativa näringar.
Företagsbildningar koncentreras ofta runt
ledande forskningsmiljöer, till exempel för biotek
nikföretag och högteknologiskt innovationsarbete.
Högskolans avtryck i form av nyföretagsbildning
syns kanske tydligast i teknikparker, till exempel
Karolinska Institutet Science park i Flemingsberg
som är ett exempel på en fysisk miljö där mer eller
mindre nystartade företag huserar. KTH som ofta
byggt stödsystem tillsammans med externa aktö
rer, fann 2008 att det fanns 30 aktiva forsknings
baserade företag som startats med inblandning av
minst en KTH-forskare under åren 2002–2007,
vilket är i nivå med siffror från de mer omtalade
nordamerikanska universiteten.
Samspel i regionala nätverk
Samspelet mellan universitet och högskolor och
näringslivet handlar om att sprida och skapa

kunskap. Kunskapsspridning i form av informella
kontaktytor och konkreta samarbeten mellan
universitetsforskare och företag är också av stor
vikt. Samarbete och partnerskap mellan universi
tet och industri har ökat på senare tid både i USA
och i Europa. Stockholmsregionens företag och
forskare är i internationell jämförelse ovanligt
aktiva som deltagare i gemensamma nätverk med
universitet och högskolor. De yngre lärosätena har
genomgående högst deltagande i utåtriktad infor
mation och i samverkan i utbildning. Den regional
ekonomiska effekten av regionens universitetsba
serade nätverk består i den roll dessa nätverk spelar
för företagens innovations- och förnyelsearbete.
Att integrera högskolan i regionalt eller delregio
nalt utvecklingsarbete kan handla om att mark
nadsföra en plats dit ambitiösa studenter och skick
liga lärare och forskare borde söka sig, och dit
företag borde vända sig för nyinvesteringar i kun
skapsintensiv verksamhet.
Naturliga beröringspunkter mellan verksamhe
ter och högskolans intressen kan beröra lokaltrafik,
kontakter mellan skola och högskola, samråd kring
infrastruktur och bostäder i närheten av campus
områden samt kontakter mellan landstinget och de
medicinskt orienterade högskolorna.
För samverkan mellan högskola och region gäller
det både att förstå på vilket sätt högskolan påverkar
regionens utveckling och att förstå hur regionen
kan påverka högskolan. Det finns starka belägg för
att utväxlingen på investeringar i kunskapsintensiv
verksamhet är störst i täta, ekonomiskt starka regi
oner. Även om samverkan mellan region och hög
skolor just i dessa regioner kompliceras ytterligare
av att det finns en mängd aktörer med delvis över
lappande intressen och ansvarsområden att ta
hänsyn till, finns det alltså goda anledningar att
sträva efter att utveckla konstruktiva kontakter.
När Stockholmsregionen fortsätter växa torde
högskolan ha en naturlig plats i det regionala
utvecklingsarbetet.
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Kultur, kreativitet och mötesplatser

E

n av stadens viktigaste funktioner har i
alla tider varit att fungera som mötesplats,
och det är också en av anledningarna till
dess dragningskraft. Stadskärnan är från
det perspektivet den viktigaste mötesplatsen i sta
den. De regionala stadskärnorna blir då den vikti
gaste mötesplatsen i respektive regiondel.22
Mötesplatser är ställen där människor möts och
interagerar i någon form. Mötet och interaktionen
med andra utgör för individen en dimension av livs
kvalitet och bidrar till att stärka den sociala sam
manhållningen och platsens identitet.
Mötesplatser kan vara en kvalitet som ökar den
regionala stadskärnans attraktivitet för såväl
boende som företagande. Ur ett individperspektiv
är frågor som rör social samhörighet och livskvali
tet viktiga. Här spelar förekomsten av mötesplatser
en viktig roll.

Kultur och kreativitet

I det framväxande kunskapssamhället får lärande
och kreativitet en allt större betydelse. Kärnornas
kulturutbud, liksom möjligheterna att delta i kul
turverksamheter, är viktiga från såväl sociala som
ekonomiska utgångspunkter. Kreativitet och krea
tivt skapande får allt större erkännande som en av
de viktiga drivkrafterna i vår tids ekonomi. Många
kulturproducenter är småföretagare. Kreativa
konstnärer arbetar ofta inom flera olika kulturom
råden. Det finns starka samband mellan teater,
scenkonst, musik, filmskapande, design, mode och
flera andra konstformer. Resultaten blir ofta pro
dukter som förmedlas via många skilda media.
Betraktade som isolerade företeelser kan varje sek

tor förefalla förhållandevis blygsam, men som
grupp sett är kulturverksamheterna betydelse
fulla.23
Kultursektorn är koncentrerad till centrala regi
onkärnan. Det finns viktiga kulturaktiviteter som
inte redovisas i sysselsättningsstatistiken. Det rör
sig bland annat om fria dansgrupper, amatörteatrar,
musikföreningar, ungdomshus, musikhus, bild
konst, föreningsverksamhet och kursverksamhet.
Gränsen mellan ideell och yrkesverksam kultur
verksamhet är flytande. Ideella insatser blandas
med professionella. I Stockholm finns många ama
törteatrar och det finns ett stort antal invandrarför
eningar som är geografiskt spridda i hela Stockholm
län. Amatörkulturen har ofta en grund i den folkbild
ningsverksamhet som studieförbunden bedriver.
Musik engagerar många och utförs i både kom
munal och i ideell regi. Kommunerna erbjuder i viss
utsträckning lokaler för musik där band får möjlig
het att öva och i vissa fall får tillgång till instrument.
Det svenska musiklivet kännetecknas av en omfat
tande amatörverksamhet, till exempel inom kyrka
och i studieförbund. Gränsen mellan professionell
musik och amatörmusik kan vara flytande. Kom
munala kultur- och musikskolor finns i nästan alla
kommuner och är en frivillig musikundervisning.
I de regionala kärnorna behövs miljöer och infra
struktur såväl för kulturupplevelser och kultur
produktion som för att främja kreativt skapande,
idéutveckling och lärande. Vid sidan om etablerade
kulturinstitutioner och rena produktionsmiljöer
behövs bibliotek, samlingslokaler, skolor och andra
informella institutioner som kan underlätta allmän
hetens tillgång till kunskap och kommunikation.

22

Mötesplatser i Stockholmsregionen, Regionplanekontoret, Rapport 2:2010,

23

Kultur i regional utvecklingsplanering, Rapport 1:2008, Regionplane- och trafikkontoret.
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Den kreativa klassens betydelse

När man talar om kulturens roll för innovation och
tillväxt utgår man från dynamiken i de kulturella
och kreativa verksamheterna. Begreppet K-sam
hället som myntades i början av 1980-talet står inte
bara för kunskap utan också för kommunikation,
kultur och kreativitet. Utmärkande för den krea
tiva klassen är att den inte i första hand flyttar dit
jobben eller företagen finns, utan till platser som
erbjuder kulturella möjligheter, hög teknisk ser
vice, goda livsmiljöer och en atmosfär av frihet och
respekt för individen. Undersökningar har visat att
antalet människor som arbetar med konst och kul
tur har betydelse för den regionala utvecklingen.
Tillgången på högre utbildning korrelerar starkt
med en hög andel människor i kreativa yrken. Det
antyder att universiteten är centralpunkter för den
kreativa ekonomin och avgörande för regional
utveckling.
Platser som förmår att ta emot och dra nytta av
denna kreativa och rörliga arbetskraft kommer att
stå starkast i den globala konkurrensen. Viktigare
än att attrahera rätt företag är därför att attrahera
rätt människor för en dynamisk utveckling i kul
tursektorn och de kreativa näringarna, vilket
sedan lockar andra näringar till platsen. Richard
Florida talar om dessa platser som kreativa centrum.
Kultur gör därför skillnad vad gäller innovations
kraft och attraktivitet. Kulturen är en del av kun
skapssamhället som blir drivande för tillväxt.
Landmärken i stadskärnor

Stockholmsregionens regionala stadskärnor behö
ver fler landmärken som skapar identifikation.
Stadskärnornas aktörer bör verka för att det växer
fram landmärken som betonar den flerkärniga
strukturen, tätheten, öppenheten och mångfalden.
Landmärken kan vara till exempel byggnader,
offentliga konstverk och minnesmärken, men
också en upplevd atmosfär, ljud och aktiviteter. Ett
landmärke fungerar när det upplevs som intres
sant, minnesvärt och speciellt för platsen eller
förknippat med platsens lokala identitet. Flertalet
landmärken upplevs som giltiga för alla eller
många på en plats. I skapandet av landmärken bör
24

Gehl, Jan, Livet mellem husene, 1971.

25

Jacobs, J. The death and life of great american cities, 1961.
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Livlig stadsmiljö i centrala Södertälje.

hänsyn tas till platsers historia. I många fall existe
rar redan landmärken av betydelse för den lokala
identiteten.
Den centrala stadskärnan har redan Stadshuset
som identifieras med Nobelfesten, Kaknästornet
med Telecom och Globen med Stockholm. I Kungens
kurva och Barkarby finns IKEA med svenska entre
prenörer. En typ av landmärken har portalkaraktär
och signalerar att man anlänt till ett område. De
regionala stadskärnorna saknar till stor del denna
typ av välkomnande byggnader eller konstverk.
Mötesplatser för stadsutveckling

Fler och bättre mötesplatser i de regionala stads
kärnorna blir på det sättet av godo för stadskärnor
nas utveckling. Om detta har många forskare varit
överens sedan länge. Den danska arkitekten Jan
Gehl har argumenterat för en stadsplanering som
leder till att man vill dröja sig kvar i stadsmiljön
och vara en del av stadslivet, inte bara för nödvän
diga aktiviteter, utan också valfria och sociala.
Jane Jacobs24 uppmärksammade de vardagliga
mötena i den nära boendemiljön. Hon förespråkade
trottoaren som en arena för möten, och kritiserade
de monofunktionella stadsmiljöernas förutsätt
ningar att skapa möten och mångfald.25 För att
utveckla delaktighet, demokrati och integration
har mötesplatser en viktig roll för stadsutveck
lingen och kan bidra med ökat engagemang, ökad
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Haninge kulturhus
och bibliotek.

självorganisering, ökad trivsel, ökat socialt kapital
och ökad delaktighet i samhället. Det offentliga
rummet och de möten som sker där har betydelse
för demokratins utveckling.
För Richard Florida står mötesplatserna högt på
agendan för stadsutveckling. Begrepp som tole
rans, kultur och kreativitet är nyckelord för stads
utveckling, och där spelar möten mellan männ
iskor och mötesplatserna en central roll.26
För Richard Florida står mötesplatserna högt på
agendan för stadsutveckling. Begrepp som tole
rans, kultur och kreativitet är nyckelord för stads
utveckling, och där spelar möten mellan männ
iskor och mötesplatserna en central roll.
Mötesplatser för identitet

Mötesplatser är ofta en viktig del av det lokala iden
titetsbygget. De bekräftar den lokala identiteten
genom att uppvisa vissa markörer eller känne
tecken som anses vara typiska för stadsdelen eller
blir det genom mötesplatsens förankring i det all
männa medvetandet. Liksom mötesplatsen kan
spegla den regionala stadskärna där den ligger, så
kan stadskärnan bli känd genom mötesplatsen.
Alla mötesplatser är inte permanenta. Vissa
arrangemang är inte förknippade med någon speci
ell plats och det finns tillfälliga mötesplatser för
vissa speciella arrangemang, och just för dessa kan
mötesplatsen ha stor betydelse.

26

Offentligt rum

I ett stadsbyggnadsperspektiv är mötesplatser
starkt förknippade med det offentliga rummet. Inte
bara överenskomna möten utan även slumpmäs
siga möten och andra former av utbyten mellan
människor äger rum på offentliga platser. Det finns
olika typer av offentliga rum:
• platser eller torg
• gator och stadsmiljöer
• tunnelbanor
• centrumanläggningar och externhandelsområden
• kaféer och restauranger
• biografer, teatrar, bibliotek, kulturhus, folkets
hus, kyrkor och moskéer
• parker och grönområden
• idrottsplatser och arenor
• lokala mötesplatser, t.ex. öppna förskolan.
Detta lite oprecist beskrivna offentliga rum är av
central betydelse för stadens mötesplatser. Stadens
gator och torg var tidigare de mest naturliga mötes
platserna och rum präglade av både planerade och
slumpmässiga möten. Samhällsutvecklingen har på
gott och ont förändrat detta. I dag domineras vissa
torg av bilar och trafik. Köpcentrum, affärer, idrotts
arenor, biopalats och liknande platser är i dag lika
självklara kollektiva mötesplatser som de offentliga
torgen. Privatisering av det offentliga rummet kan
vara ett hot mot dess roll som mötesplats eftersom
det kan innebära inskränkning av mötesfriheten.

Florida, R. The rise of creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, 2002.
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folk och anonymitet liksom blandade verksamheter
och funktioner.
Kommunens roll
Kommunerna har en viktig roll för utvecklingen av
mötesplatser. Det handlar om att skapa, möjliggöra
och tillåta. Att skapa mötesplatser innebär att
skapa en offentlig yta utomhus eller inomhus, som
bidrar till att skapa möten människor emellan, där
kommunen har mandatet att planera, besluta och
sköta verksamheten.
En andra roll är att möjliggöra. Musikklubbar,
shoppingcenter, kaféer, gallerier eller restauranger
kan vara viktiga mötesplatser, men är sällan kom
munala verksamheter. Kommunen kan ge incita
ment för att skapa sådana mötesplatser. Attraktivi
teten skapas ofta med hjälp av kluster eller stråk,
med flera aktiviteter på liten yta.
Slutligen kan kommunen ha en tillåtande roll.
Mötesplatser uppstår ibland spontant av männ
iskor som tar en plats i anspråk för viss typ av
umgänge. Om kommunen är lyhörd kan sådana
initiativ bejakas.

Möjligheter att skapa mötesplatser
Mötesplatser på agendan

Möten med djup och ytlighet
Möten kan vara ytliga eller djupa, och relationer
kan vara svaga eller starka. Det är dock inte säkert
att starka band är överlägsna ur perspektivet social
sammanhållning. Ytliga möten och svaga sociala
band utmärker många mötesplatser i de regionala
stadskärnorna, till exempel Kista galleria. Den
mötesplatsen utmärks av etnisk mångfald, där
nyinflyttade invandrare möter svenska IT-tjänste
män. Arrangemang, kulturframträdanden, mani
festationer och demonstrationer kan leda till detta.
En annan typ av mötesplatser är rundvandringar,
som kan stärka identiteten i ett område. Det är en
utmaning för kommunerna att utveckla den sor
tens miljöer där olika grupper möts och skapar
kontakter som efter hand kan fördjupas.

Mötesplatser är på agendan för de flesta regionala
stadskärnor och fyller en viktig roll för vår upple
velse av livskvalitet. De kan göra stadskärnan mer
attraktiv för de boende, för besökare och för före
tag. Det är viktigt för en regional stadskärna att ha
åtminstone en del som kan karaktäriseras som
stadsmässig med gator och torg – och mötesplatser.
Till detta hör också miljöer som erbjuder mycket

Relation mellan förort och stadskärna
Många av de attraktiva mötesplatserna är i dag
koncentrerade till centrala lägen, medan ytterom
råden i hög grad saknar dessa kvaliteter. Det är
ibland själva läget som ger förutsättningarna för
mötesplatsen. En strategi är då att göra dessa
mötesplatser mer tillgängliga för människor,

Kista galleria.

Torgförsäljning förekommer i dag inte i första
hand av nödvändighet, utan för att skapa upplevel
ser och sociala mötesplatser, och då måste bilarna
bort från torgen. Kvinnornas deltagande i arbetsli
vet och försvinnande från bostadsområdena under
dagtid är en annan förändring som påverkar före
komsten av mötesplatser. Alla mötesplatser är i dag
inte längre fysiska. Det finns en mängd möjligheter
att mötas virtuellt var som helst.
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Att etablera landmärken eller magneter kan vara
ett sätt att attrahera besökare som annars inte hade
besökt den regionala stadskärnan eller mötesplat
sen och kan ge en känsla av tillhörighet. Att
utveckla mötesplatser i socio-ekonomiskt svaga
stadsdelar kan vara effektivare än traditionella
integrationsinsatser.
Planering i dialog
Metoder som space syntaxanalyser och sociotop
kartering kan vara värdefulla hjälpmedel för att
säkerställa att mötesplatser hamnar på rätt ställe.27
Kommuner behöver också ta reda på vilka mötes
platser som redan finns, liksom hur mötesplatser
upplevs och efterfrågas. En väg är att erbjuda
boende och brukare att delta i skapandet av mötes
platser.
Det offentliga rummets föränderlighet
Stadens offentliga rum och liv har förändrats under
de senaste decennierna som en följd av samhällsut
vecklingen. Förändrad boendestandard och arbets
liv har liksom nya kommunikationsmöjligheter
gjort att den naturliga platsen för olika aktiviteter,
som arbete, möten och informationsutbyte inte

27
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oavsett var de bor. Genom att de regionala stads
kärnorna får bättre tillgänglighet uppstår mer av den
centrala regionkärnans lägesegenskaper också där.
En annan strategi är att skapa mötesplatser i
regionala stadskärnor och i ytterområden som i
dag har brist på sådana. Många socioekonomiskt
svaga stadsdelar utmärks av att de i hög grad är i
avsaknad av mötesplatser. Det handlar då om att
utgå från tre frågor:
1. Vilken typ av mötesplats skulle kunna utvecklas
för att möta efterfrågan hos olika grupper av
boende i det lokala området?
2. Vilka kvaliteter i den lokala miljön skulle kunna
utvecklas för att bli mötesplatser?
3. Hur skulle den aktuella mötesplatsen kunna
utvecklas för att bli en mötesplats också för
människor som bor i andra delar av regiondelen?

Kulturhuset. Kaféer och restauranger fungerar
som mötesplatser.

längre är lika självklar. Blandningen av offentligt
och privat i stadsrummet är också alltmer oklar.
Det offentliga rummet har blivit mer av rum för
upplevelser, kaféliv, vardagsliv och fester. Att pla
nera det offentliga rummet för förändring och att
ge befintliga miljöer och verksamheter tid att
utvecklas är betydelsefullt. Kommunala investe
ringar kan parallellt med de privata öppna möjlig
heter om utvecklingen sker i samverkan. Föränder
ligheten behöver bejakas när det gäller form som
funktion.
Det offentliga rummets föränderlighet
Stadens offentliga rum och liv har förändrats under
de senaste decennierna som en följd av samhällsut
vecklingen. Förändrad boendestandard och arbets
liv har liksom nya kommunikationsmöjligheter
gjort att den naturliga platsen för olika aktiviteter,
som arbete, möten och informationsutbyte inte
längre är lika självklar. Blandningen av offentligt
och privat i stadsrummet är också alltmer oklar.
Det offentliga rummet har blivit mer av rum för
upplevelser, kaféliv, vardagsliv och fester. Att pla
nera det offentliga rummet för förändring och att
ge befintliga miljöer och verksamheter tid att
utvecklas är betydelsefullt. Kommunala investe

Space syntax är en metodik för rumsliga analyser, skapad av Bill Hillier och hans kollegor vid Bartlett School of Planning i
London i slutet av 1970-talet som ett verktyg för att simulera de sociala effekterna av en stadsstruktur. En sociotop är en
avgränsad plats med viss uppsättning av bruksvärden. Sociotopkartering gjordes första gången år 2000 av Alexander Ståhle
för att visa hur Stockholms stads offentliga platser och grönområden används och upplevs av stadens invånare.
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ringar kan parallellt med de privata öppna möjlig
heter om utvecklingen sker i samverkan. Föränder
ligheten behöver bejakas när det gäller form som
funktion.
Konflikt och konkurrens
En mötesplats riskerar ibland att bli bortdefinierad
av andra som också gör anspråk på platsen. Det kan
handla om spontanidrott i konflikt med idrottsför
eningar, eller kommunala festivaler som konkurre
rar med självorganiserade festivaler. Ibland finns
möjligheten att låta nya funktioner etableras vid
sidan om de gamla redan etablerade. Kommunerna
behöver kunna hantera den här typen av konflikter
på ett konstruktivt sätt. Kommuner har allt att
vinna på att samarbeta och få en bra dialog med
andra aktörer både när man är överens och när
intressekonflikter uppstår.
Identitetskapande för individ och stadskärna
Mötesplatser kan skapas i de regionala stadskär
norna genom att platser tillförs form, funktion eller
upplevelser som gör att människor vill vistas där.
Detta bidrar till en identitetsskapande process för
den regionala stadskärnan. En mötesplats kan
spegla det planerare och beslutsfattare vill lyfta
fram som stadskärnans identitet. Även de som
besöker en mötesplats är med och präglar mötes
platsen.
Kommunen har en viktig roll i att ge grundförut
sättningar för mötesplatser att skapas eller utveck
las i de regionala stadskärnorna. Kommunen kan
genom den övergripande planeringen se till att
verksamheter placeras så att fotgängarströmmar
uppstår och att platser skapas i den offentliga
strukturen.
Kvällsliv

För att fler människor i större utsträckning ska
nyttja stadskärnan under kvällstid behövs ett brett,
tillgängligt och flexibelt utbud. Internationellt talar

28

man ibland om ”kvällsekonomi” i samband med
åtgärder som syftar till att utveckla ett rikare
kvällsliv.28 Kvällsekonomi handlar om:
• Ett blandat utbud från privata aktörer, offentlig
service och föreningsliv.
• En efterfrågan som påverkar utbudets samman
sättning.
• En avgränsad geografisk plats där delar av stads
kärnans service, bostäder, arbete och kommuni
kationer blandas på en koncentrerad yta.
• Ett tidsintervall under kvällen, exempelvis från
arbetsdagens slut till midnatt.
Stockholms åtta regionala stadskärnor har ett
varierat kvällsutbud med allt från shopping till kul
tur och idrott, men det finns brister i sammansätt
ning och struktur som motverkar en omfattande
kvällsekonomi. Kvällslivet innebär ofta men inte
alltid konsumtion, vilket förutsätter ett kommer
siellt utbud och ekonomisk tillväxt, men även icke
kommersiella aktiviteter är viktiga komponenter
för kvällslivet.
Stadskärnornas centrumkärnor och externa
handelsområden har olika förutsättningar att
utveckla kvällslivet. Ett attraktivt kvällsliv förut
sätter ett koncentrerat utbud på en avgränsad yta,
en mångfald av välintegrerade funktioner, ett att
raktivt offentligt rum, ett blandat utbud och akti
viteter – även ickekommersiella – samt en välför
sörjd infrastruktur.
Samarbete mellan berörda aktörer, kommuner
och intressenter kan vara nödvändigt för att kunna
utveckla ett framgångsrikt kvällsliv. I flera av
Stockholms regionala stadskärnor har samarbete
inletts kring stadskärneutvecklingen. Hur ett
utvecklat kvällsliv påverkar stadskärnan beror på
utbud och struktur.
Förutsättningarna för att utveckla kvällslivet
behöver utredas för varje enskild stadskärna och
dess olika delar för att klargöra vilka förutsättning
arna är och vilka resultat som kan förväntas.

Se rapporten Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna, Regionplanekontoret 2010.
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tadsk ärnornas dynamisk a miljö och
kultur är en ekonomisk tillgång och till
växtfaktor, och bör därför utvecklas vidare.
Det gör stadskärnorna mer lockande, både
för regionens invånare och för potentiella inflyttare
och tillfälliga besökare. De yttre stadskärnorna
behöver få mer storstadskaraktär. Det kan uppnås
genom att tillföra stadskvaliteter som ett levande
fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och
parker. Kärnorna bör också få ett ökat utbud av
nöje och kultur, samhällsservice och småskalig och
specialiserad detaljhandel. Bostäder bör byggas i
stadskärnorna och närliggande områden för att fler
ska kunna bo där.
De regionala stadskärnorna ska kunna erbjuda
ett mer specialiserat utbud av samhällsservice än
en stadsdel eller ett kommuncentrum. Det kan
innebära eftergymnasial utbildning, som yrkesut
bildning kopplat till det lokala näringslivet, specia
liserad vård och omsorg, rättsväsende, kulturverk
samheter eller handel som vänder sig till
befolkningen i hela regionen. Ytkrävande volym
handel kan placeras i områden som är lättillgäng
liga med bil, eller intill stadskärnans ytterområde.
Men de bör inte placeras i stadskärnans mest cen
trala och exploaterade centrumområde. Områden
för volymhandel ska dessutom betraktas som fram
tida förtätningsområden, som på lång sikt kan
underlätta en expansion av stadskärnan.

Kommunal samverkan med andra aktörer

Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att
stimulera utvecklingen av stadskärnor. Arbetet
sker ofta i partnerskap med privata aktörer och i
samverkan med regionala och statliga organ. Det är
viktigt att anpassa planeringen efter varje stads
kärnas unika villkor.

För att skapa en samsyn om utvecklingen kan det
vara av stort värde att ta fram ett särskilt utveck
lingsprogram för en regional stadskärna. En tydlig
organisation kan underlätta det ofta komplicerade
genomförandet. Det ger också goda förutsättningar
att marknadsföra kärnan.
I en del fall kan det vara en fördel att en särskild
huvudman ansvarar för att utveckla centrumom
rådet i stadskärnan. Huvudmannen samverkar då
med kommunen och de fastighetsägare och verk
samheter som finns i den regionala stadskärnan.
De insatser som planeras för att stimulera utveck
lingen av de yttre stadskärnorna ska samordnas
med exempelvis investeringsplaner för transport
infrastruktur, olika näringslivs-och innovations
politiska initiativ och högskole-och forsknings
politiska insatser.
Stadskvalitet

För att de regionala stadskärnorna ska vara attrak
tiva för boende och företag behöver stadsstruktu
ren i många fall utvecklas och kvaliteten höjas.
Eftersom stadsbyggandet numera sker på markna
dens villkor blir det avgörande att beskriva de kva
liteter som är attraherande för marknadens aktörer.
Dåvarande regionplanekontoret – nuvarande
TMR – har tillsammans med kommuner i länet
analyserat hushållens värdering av stadsbebyggel
sens kvaliteter, genom att mäta överlåtelsepriser
för bostäder i relation till olika omgivningsegen
skaper. Hushållens betalningsvilja för olika stads
kvaliteter har analyserats med regressionsanalys.
Det unika bidraget från varje enskild stadskvalitet
har kvantifierats. Den genomförda studien visar på
attraktiviteten för boende i flerbostadshus, vilket
också är av intresse vid förtätning av regionala
stadskärnor. Analysen talar dock inte om hur aktö
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rerna på marknaden för lokaler värderar stadskva
liteter. 29
Analysen pekar på att det finns en brist i utbudet
av stadsområden med den täta kvarterstadens kva
liteter jämfört med dagens stora efterfrågan på just
sådana kvaliteter. Samtidigt finns det ett mycket
stort utbud av bostadsområden med hög eller med
elhög öppen bebyggelse, inte minst inom de regio
nala stadskärnorna, medan efterfrågan på denna
typ av bebyggelse är avsevärt mindre.
Stadsbyggandet har under lång tid skett genom
offentligt styrd planering utan hänsyn till markna
dens efterfrågan. Först under senare år har mark
naden fått stor påverkan på bostadsbyggandet.
Utmaningen för framtiden ligger i att bygga mer
stad i de regionala stadskärnorna med sådana kva
liteter som många efterfrågar.
Attraktivitetsfaktorer

Resultatet av analyserna visar att 90 procent av
bostadens värde kan förklaras av åtta enskilda
stadskvaliteter:
• Närhet till city
• Närhet till spårstation
• Gatunätets integration
• Tillgång till urbana nätverk
• Tillgång till park
• Närhet till vatten
• Kvartersform
• Socioekonomiskt index
Närhet till city
Avståndet till city är en viktig attraktionsfaktor.
Detta bekräftar Stockholmsregionens påtagliga
monocentrism och är en påtaglig fördel när den
centrala regionkärnan utvecklas och förtätas ytter
ligare. Det är alltså en nackdel för de åtta yttre regi
onala stadskärnorna.
Närhet till spårstation
Förekomsten av station vid pendeltåg, tunnelbana
eller spårväg inom ett gångavstånd om högst 500
meter höjer attraktiviteten för bostäder. Resultaten
visar den stora betydelsen av spårstationer för
bebyggelsens attraktivitet. Närheten till station är
mer utslagsgivande än resavståndet med kollektiva
29

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, SLL TMR
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färdmedel. Närheten till busshållplats har mindre
betydelse för attraktiviteten än närheten till spår
station, eftersom detta krav är uppfyllt för en så
stor del av bebyggelsen i flerbostadshus.
Det är inte heller så att biltillgängligheten har
betydelse för värderingen av bostäder i flerbostads
hus. Där tycks den vara av underordnad betydelse.
Sannolikt har den större betydelse för värderingen
av småhus och av lokaler.
Alla de åtta yttre regionala stadskärnorna har en
eller flera spårstationer. Denna faktor innebär
också att det framför allt är de stationsnära delarna
av de regionala stadskärnorna som bör förtätas.
Nya bostäder bör där så är möjligt byggas nära
stationer för pendeltåg, tunnelbana, spårväg och
andra förortsbanor. Analyserna bekräftar att
sådan bebyggelse blir attraktivare än bebyggelse i
andra lägen. Gatu- och gångvägsnätet bör där så är
möjligt rätas ut för att korta avståndet till stationer
som redan finns.
En annan princip är att bygga ut nya spårförbin
delser i områden där sådana saknas. Enligt RUFS
2010 bör tvärbanan fortsätta att byggas ut från
Alvik till den regionala stadskärnan Kista–Sollen
tuna–Häggvik. En ny spårförbindels är även redo
visad mellan Kista–Sollentuna–Häggvik och Täby
centrum–Arninge. Spårväg Syd kommer att knyta
ihop Älvsjö med de båda regionala stadskärnorna
Kungens kurva–Skärholmen och Flemingsberg.
Nya spårförbindelser med stationer är även före
slagna till Täby centrum–Arninge och till Bar
karby–Jakobsberg. En ny station är föreslagen vid
Vega i den regionala stadskärnan Haninge
centrum. De nya stationerna som dessa utbyggna
der innebär kommer att ge ökad attraktivitet åt
bebyggelsen.
Gatunätets integration
Genom att mäta hur varje gaturum kopplar till
omgivande gator får man ett mått på hur väl inte
grerat gatunätet är. Detta analyseras med space
syntaxanalyser, där avstånd mäts i så kallade axial
steg, det vill säga riktningsförändringar. En gata
som ligger centralt är mer integrerad än andra
gator i ett område. Resultaten bekräftar betydelsen
av ett väl sammankopplat gatunät på stadsdelsnivå.

Mikael Näsberg

Tillgång till dagligvaruhandel inom nära avstånd
från bostaden påverkar däremot inte attraktivite
ten, sannolikt därför att det är många områden som
har denna kvalitet. Resultaten visar också att ren
odlade bostadsområden ger låg attraktivitet.
Grundläggande förutsättningar för att det ska
finnas utbud av urban karaktär är att det finns ett
någorlunda stort befolkningsunderlag i den nära
omgivningen. Därför behöver bebyggelsen förtätas
i de regionala stadskärnorna. Det bör också finnas
en blandning av bostäder och lokaler för verksam
heter, för att underlag ska finnas både på dagtid och
på kvällstid. Att hus har entréer mot gatorna och att
det finns lokaler i bottenvåningarna mot centrala
gator är ytterligare förutsättningar.
Närhet till spårstation ger bebyggelsen
högre attraktivitet.

Det innebär att det behöver finnas långa gator och
många tvärgator, så att man snabbt och utan
omvägar kan nå fram till olika målpunkter.
Innerstadens rutnätsstad gynnas av sitt gatunät.
Återvändsgator och rumslig segregation skapar
inte attraktivitet, utan försvårar tvärtom tillgäng
ligheten i gatunätet och därmed attraktiviteten i ett
område.
För att skapa ett mer integrerat gatunät bör långa
genomgående och sammanbindande gatustråk ska
pas som är väl integrerat med omgivande bebyg
gelsekvarter genom tvärgator. Återvändsgator bör
så långt möjligt undvikas för att få ett finmaskigt
nät. Gång- och cykeltrafik bör alltid prioriteras i
gatumiljön. Ny bebyggelse bör tillkomma utmed de
mest sammanbindande centrala stråken.

Tillgång till park
Tillgång till stora parker inom bostadens närhet
har betydelse för bostadens attraktivitet, här mätt
som parkyta inom 1 km gångavstånd. Stora parker,
som får stort genomslag, har ofta en mångfald av
både lek, sport och rofyllda naturmiljöer. Närhet
till grönyta eller natur i allmänhet får däremot inte
genomslag i analysen. Resultaten bekräftar vikten
av kvalitativa grönområden.
Att bygga nya bostäder i närheten av befintliga
parker i de regionala stadskärnorna är ett sätt att
tillgodose behovet av parker nära bostäderna.
Finns det inte tillräckligt med parkyta där man av
andra skäl vill förtäta bebyggelsen bör befintliga
parker utökas och förbättras eller nya parker anläg

Mikael Näsberg

Tillgång till urbana verksamheter
Den täta blandstaden där det finns lokaler i botten
våningarna utmed gatorna visar hög attraktivitet.
Med tillgången på urbana verksamheter avses
antalet verksamheter inom restaurang, sällanköps
handel och kultur inom 1 000 meter. Det kan också
beskrivas som kvällsekonomins attraktivitet. City
och innerstaden är särskilt attraktiva, men det
finns också områden med högre tillgång än omgiv
ningen i de regionala stadskärnorna, särskilt i
Södertälje stadskärna som har liknande kvaliteter
som delar av Stockholms innerstad.

Bostäder i närheten
av parker med tillgång till lek, sport
och rof yllda natur
miljöer upplevs som
mer attraktiva.

att bygga stadsk ärnor

79

gas. Sådan parkyta ska vara offentlig och inte till
höra kvartersmark, inte bara i formell mening
utan också genom utformning och avgränsning.
Tillgängligheten till parker kan också behöva
förbättras genom att gator och gångvägar riktas
mot parkerna.

Den vänstra bilden
visar Handen i dag.
Högra bilden illustrerar samma plats
där stadskvaliteter
har tillförts genom
nya byggnader med
lokaler i botten
våningarna och
entréer mot gatan,
samt en ny entré till
Handens centrum.

Närhet till vatten
Områden med närhet till strand vid större vatten
områden har stor betydelse för attraktiviteten.
Resultaten bekräftar betydelsen av sjöutsikt och
närheten till offentlig strand och kaj vid större vat
tenområden. Delar av innerstaden och även stora
delar av ytterstaden har denna kvalitet, men denna
tillgång är sämre för flertalet av de yttre regionala
stadskärnorna. Södertälje, Täby centrum–Arninge
och Haninge centrum har dock tillgång till vatten
områden inom respektive stadskärna.
Att bygga nya bostäder i närheten av stränder är
ett sätt att öka tillgången till strand och vatten, som
ska vara allemansrättsligt tillgängligt. Att bygga
nära vatten ska inte innebära att den närmaste
strandzonen privatiseras. Det finns också exempel
på att det går att leda in vatten i bebyggelsen genom
kanaler eller strömmande vatten. Gator och gång
vägar behöver också riktas så att stranden görs så
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tillgänglig som möjligt för boende på längre
avstånd från själva vattnet.
Kvartersform
Stadsbebyggelse som består av slutna kvarter och
där entréerna är utåtvända mot angränsande gata
har högre attraktivitet än andra bebyggelsetyper.
Dessa kvarterstyper karaktäriserar stora delar av
innerstaden men finns också i till exempel Söder
tälje.
Öppna bebyggelseformer med lamellhus eller
punkthus efter den modernistiska principen om
”hus i park” har lägre attraktivitet.
Det slutna kvarteret med utåtvända entréer visar
på större attraktivitet, sannolikt för att det skapar
gårds- och stadsrumskvaliteter samtidigt. Sådana
kvarterstyper bör utnyttjas i de regionala stadskär
nornas centrala delar för att skapa tät och attraktiv
bebyggelse. Den traditionella staden har små fast
igheter, vilket innebär att det finns en varierad
arkitektur, olika byggherrar och fastighetsägare,
och kanske även en varierad ålder på bebyggelsen.
Sådana faktorer är positiva för att få den variation
och blandning som tillför stadskvaliteter till ett
område, och därför värderas av de boende.

Socioekonomisk profil
Den sociala sammansättningen hos befolkningen i
ett område påverkar självklart attraktiviteten. Det
som får genomslag är inkomst och utbildning, vil
ket ju är en högst begränsad beskrivning av en
befolkningssammansättning. Trots det enkla måt�
tet pekar det tydligt ut stadsdelars informella sta
tus. Det gäller såväl de så kallade utsatta bostads
områdena, som de mera välsituerade områdena.
Det är önskvärt att få en mer blandad befolkning
på en småskaligare nivå, t.ex. i kvarter eller inom
kvarter, snarare än i hela stadsdelar. Om bland
ningen av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar,
hus- och lägenhetstyper samt byggnadernas ålder
är stor ökar det möjligheterna att också få en blan
dad sammansättning på befolkningen.
Tätare stadsbyggande

Stockholmsregionen präglas av ett alltmer kun
skapsintensivt näringsliv. Stockholms centrala
regionkärna är det tydligaste exemplet på att när
het och täthet är viktiga faktorer när företagen väl
jer var de ska placera sina verksamheter, men även i
Kista–Sollentuna–Häggvik och Flemingsberg
finns tydliga koncentrationer. I Kista–Sollentuna–
Häggvik finns i dag många företag inom IKT. I Fle
mingsberg är företagen betydligt färre och småska

ligare, men de har en tydlig inriktning mot
medicinsk teknik och bioteknik. Där finns även
högskoleverksamheter samt ett stort universitets
sjukhus med betydande biomedicinsk forskning.
Handeln dominerar flera av de regionala stads
kärnorna. Dessa regionala stadskärnor behöver ett
mer varierat innehåll, till exempel fler bostäder
som stärker attraktiviteten. Den centrala region
kärnans roll som plats för den mer exklusiva detalj
handeln och handel som inte förutsätter tillgång till
bil förväntas ytterligare förstärkas fram till 2030.
Detaljhandeln bedöms expandera kraftigt fram
till 2030 i samtliga regionala stadskärnor. Ökningen
gäller framför allt sällanköpsvaror som inte är utrym
meskrävande. Markutnyttjandet intensifieras. Det
ökar behoven av flerplanslösningar, för både han
delsytor och parkeringar. På grund av växande kost
nader och utrymmesbrist kommer framför allt
volymhandel att flytta ut från de regionala stadskär
norna. Behovet av mark för volymhandel, lager och
andra ytkrävande verksamheter ökar alltså på sikt.
Mark till sådana verksamheter bör i första hand
sökas i andra lägen än i de regionala stadskärnorna.
Förtätning av stadsbebyggelsen
Stadsbyggande innebär att stadsbebyggelsen ges en
viss täthet och att stadsrummet får en bestämd
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struktur och utformning. Denna struktur ger varje
plats och byggnad ett läge med en specifik relation
till alla andra platser och därmed även till omgi
vande människor, verksamheter och attraktioner,
vilka alla bidrar till detta läges värde. Allt detta
bestämmer förutsättningarna för hur staden kan
användas och förändras. Det är dock inte bara det
fysiska utrymmet som avgör möjligheterna att för
täta och utveckla en regional stadskärna utan flera
faktorer behöver samverka. För att en utveckling
ska bli möjlig behöver förändringsprocessen få stöd
från både politik, marknad och det fysiska landska
pet, det vill säga det sociala, ekonomiska och spati
ala kapitalet.
En analysmodell som kan synliggöra hur det spa
tiala kapitalet ger möjligheter för stadsutveckling
är den så kallade förtätningsrosen. Den bygger på
en metodik där de fyra huvudkomponenterna för
tätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsut
rymme och förtätningsfrihet analyseras var för sig.
Modellen knyter stadsplaneringens huvudintres
senter till stadsbyggandets huvudkomponenter.30
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Förtätningsrosen indikerar och lokaliserar förtätningspotential
samt kan ge vägledning för stadsutvecklingsstrategier.

Förtätningstrycket avser i huvudsak markna
dens efterfrågan. Förtätningsbehovet avser den
exploatering som ofta beskrivs som hållbar stads
utveckling. Förtätningsfrihet avser den juridiskpolitiska dimension som begränsar möjligheten att
bebygga ett område. Förtätningsutrymme avser
byggbarheten, till exempel mängden byggbar mark.
Analyserna visar att förtätningspotentialen är
mycket olika mellan och inom olika regionala
stadskärnor. Stadskärnor som redan är relativt täta
såsom Kista–Sollentuna–Häggvik och Södertälje
har goda möjligheter till fortsatt stadsutveckling,
men potentialen är också hög i andra stadskärnor
som Täby centrum–Arninge, Kungens kurva–
Skärholmen och Haninge centrum, eftersom det
där också finns ett stort förtätningsbehov. Förtät
ningsfriheten och förtätningsutrymmet är också
ofta stort i dessa kärnor.
Förtätningsscenarier
För att få en bild av stadskärnornas sammanlagda
förtätningspotential och de drivkrafter som sam
verkar alternativt motverkar varandra kan olika
förtätningsscenarier analyseras. Tre sådana scena
rier är Komplettera, Exploatera och Förvandla,
som bygger på olika antaganden om drivkrafter och
begränsningar i förtätningsrosen. Förändringen
kan illustreras i nedanstående figurer där scenari
erna har tillämpats för södra Jakobsberg, en del av
den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg.31
Scenario Komplettera är en offentligt styrd
utveckling med fokus på förtätningsbehov. Detta
scenario fokuserar på förtätningsmöjligheter kring
spårstationer, områden med osammanhängande
bebyggelse och litet serviceunderlag samt liten
funktionsblandning, medan stor hänsyn tas till
begränsningar.
Scenario Exploatera är en marknadsstyrd
utveckling med fokus på förtätningstryck. Detta
scenario innebär exploatering i huvudsak längs
välintegrerade gator i redan tät bebyggelse samt i
områden med god tillgång till park och natur.
I scenario Förvandla finns en konsensusstyrd
utveckling med samsyn mellan offentlig styrning
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Se Rapport 8:2009 Tätare Stockholm, från Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting, där förtätningsrosen har
presenterats. Analyserna för de olika regionala stadskärnorna har utvecklats i Rapport 4:2011 Tätare regionala stadskärnor.
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Förtätningsscenarier har analyserats i Regionplanekontorets Rapport 4:2011 Tätare regionala stadskärnor.
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och marknad, vilket kan leda till att både tryck och
behov tillgodoses samt att begränsningar kan över
bryggas, vilket ökar exploateringsmöjligheterna.
Exploatering sker längs huvudgator i anslutning till
spårstationer samtidigt som viss offentlig parkut
veckling sker.
Resultatet av analyserna i Jakobsberg visar att
tätheten ökar med 50, 85 respektive 140 procent i
de olika scenarierna, motsvarande ytterligare

3 000, 6 000 respektive 10 000 lägenheter. I scena
rio Förvandla minskar det genomsnittliga avstån
det till närmaste park, trots den ökade tätheten,
genom att det också skapas nya stadsrum, gator och
parker. Andelen grönyta, som i dag ligger på 10–15
procent, minskar i scenarierna Komplettera och
Exploatera, men ökar till uppemot 20 procent i
scenario Förvandla, genom att en ny park anläggs.

Exempel på förtätning av södra Jakobsberg.
Scenario Exploatera. Ny bebyggelse markerad
med rött.

Exempel på förtätning av södra Jakobsberg.
Scenario Komplet tera. Ny bebyggelse markerad
med rött.

Exempel på förtätning av södra Jakobsberg.
Scenario Förvandla. Ny bebyggelse markerad
med rött.

TMR

Exempel på förtätning av södra Jakobsberg.
Nuvarande situation.
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Spacescape
Spacescape

Övre bilden visar
Jakobsberg i dag.
Undre bilden visar
hur samma plats ser
ut efter en kraftig
förtätning enligt
scenario Förvandla,
då mer park och
andra stadskvaliteter har tillförts
(montage Spacescape).

Exemplet bekräftar att det i en praktisk stads
byggnadsutformning finns plats för en relativt
omfattande förtätning i en stadskärna som i dag är
relativt utbyggd. I synnerhet scenario Förvandla
innebär att dessa fragmenterade perifera förorter
till Stockholm kan bli förstäder och egna stads
kärnor med egen kraft.
I dag är gatunätet i Jakobsberg hierarkiskt upp
byggt där bostadskvarteren är kopplade till en
huvudgata genom tvärgator. I scenarierna Kom
plettera och Förändra förändras inte gatunätet. I
Förvandla tillkommer nya gator, vilket integrerar
gatunätet och ökar tillgängligheten på ett sätt som
liknar det gatunät som kännetecknar många av
våra levande stadskärnor.
Stadskärnornas spatiala kapital
Utformningen av stadsrummet i de regionala
stadskärnorna ger varje plats och byggnad ett läge
som har en bestämd relation till alla andra platser
och därmed även till alla människor, verksamheter
och attraktioner, som tillsammans bidrar till vär
det av platsen. Dessa förutsättningar som formar
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det spatiala kapitalet bestämmer också platsens
förändringspotential. Tillsammans ger alla sådana
platser förutsättningarna för att utveckla den regi
onala stadskärnan.
Genom analyser av förtätningspotential kan
vissa nyckelfrågor pekas ut för stadsutvecklingen i
de regionala stadskärnorna:
• Kollektivtrafiken är en grundläggande faktor
kring vilken frågan om utvecklingen av de regio
nala stadskärnorna bör kretsa.
• De regionala stadskärnorna innehåller stora
verksamhetsområden som utgör en viktig förtät
ningsresurs.
• Grönområden kommer ofta i fokus vid förtät
ning, men när stadsdelar med lite grönområden
förtätas kan också ny park behöva anläggas.
• Modernismens öppna bebyggelsetyp kan ha ett
stort förtätningsutrymme och kan i vissa fall
omvandlas till en mer sluten bebyggelsetyp.
• Ett integrerat stadsrum är en grundförutsättning
för stadsliv i de regionala stadskärnorna. Gatu
nätet kan betraktas som ett stadsrum för fotgäng
are i stället för en barriär och störningskälla.

Utveckling av transportsystemet

H

ög tillgänglighet är en förutsättning
för att de regionala stadskärnorna ska
växa. Goda vägförbindelser liksom bra
kollektivtrafikförbindelser är grundläg
gande faktorer för att näringslivet ska betrakta
stadskärnorna som attraktiva alternativ för sina
verksamheter. En stadskärna bör därför ha en hög
tillgänglighet genom det regionala spår- och väg
systemet. Dessutom bör människor kunna resa
kollektivt till och från arbetet. Stadskärnor som har
en station för regionaltåg blir ännu mer attraktiva
jämfört med övriga områden.

Tillgängligare transportsystem
Att människor har tillgång till väg-och järnvägs
system är av stor betydelse för samspelet mellan de
regionala stadskärnorna och städerna i östra
Mellansverige. Tillgängligheten i järnvägsnätet,
till det omkringliggande området samt till Arlanda
kommer att avgöra stadskärnornas framtida roll
fördelning. Även goda förbindelser med den cen
trala regionkärnan är en viktig förutsättning för
att stadskärnorna ska utvecklas.
När bebyggelsen blir tätare och transportsyste
men byggs ut kommer de yttre stadskärnorna att
bli mer lättillgängliga. Men även i ett längre tidsper
spektiv är den centrala regionkärnan i Stockholm
den plats som flest regioninvånare kan nå inom en
given restid med både bil och kollektivtrafik.
För att fler människor ska kunna nå de yttre
stadskärnorna med kollektivtrafik krävs nya tvär
förbindelser som knyter kärnan till övriga radiella
spårsystem. Detta ger de yttre stadskärnorna ett
bättre läge jämfört med andra områden. Stadskär
nan bör också vara en knutpunkt i stombussnätet.
I stadskärnorna behöver man utveckla gång-och
cykelförbindelser så att människor väljer att ta sig

fram genom att cykla och gå. I mindre kärnor kan
den regionala kollektivtrafiken även fungera som
ett lokalt nät inom kärnan. Inom de kärnor som är
stora till ytan, till exempel Arlanda–Märsta och
Södertälje, behöver de interna kommunikationerna
förbättras för att hela området ska kunna utnyttja
tillgängligheten till resten av regionen.
Transportsystemet i RUFS 2010

Den övergripande principen i RUFS 2010 är att
transportsystemet ska byggas ut med kollektiv
trafiken som grund. Då kan tillgängligheten i den
växande regionen bli bättre, samtidigt som klimat
påverkan från transportsystemet begränsas. När
befolkningen växer behöver fler resa kollektivt,
och det måste kollektivtrafiken tillgodose. Men den
måste också erbjuda attraktiva alternativ till att
åka bil, och hantera den överflyttning från bil till
kollektivtrafik som krävs för att klimatmålen ska
kunna nås.
Analyser visar att transportsystemet i RUFS
2010 är robust. Det fungerar väl i skilda scenarier
där teknikutvecklingen, ekonomiska styrmedel,
beteendeförändringar med mera kan ha olika
tyngd i den nödvändiga och successiva omställ
ningen mot ett klimatneutralt transportsystem.
Den bristande spårkapaciteten i Stockholmsregi
onen begränsar möjligheterna att utveckla gods
transporter med järnväg och därmed möjligheten
att överföra gods från väg till järnväg. Därför är det
viktigt även för godstrafiken att spårkapaciteten
blir större.
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Figur 3. Övergripande
rumslig inriktining

Genom tvärförbindelser får de yttre kärnorna
bättre lägesegenskaper än andra områden. På med
ellång sikt kopplar kapacitetsstark stomtrafik i den
norra regionhalvan samman kärnan Kista–Sollen
tuna–Häggvik med kärnorna Täby centrum–
Arninge respektive Barkarby–Jakobsberg.
I den södra regionhalvan ska en snabbspårväg
och regionala stombussar på kort sikt koppla sam
man stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens
kurva–Skärholmen med det radiella spårsystemet.
Stombussnätet behöver utvecklas på bland annat
tvärleder som Yttre tvärleden (Södertörnsleden,
Norrortsleden och Förbifart Stockholm), som däri
genom blir strukturerande och stödjer utveck
lingen av de regionala stadskärnorna. Stombuss
nätet kan bidra till att minska trycket i spårtrafiken
och komplettera denna i det finmaskiga vägnätet.
Busslinjer med många resande kan på längre sikt
bli spårförbindelser.

Flerkärnig utveckling i Stockholmsregionen
Stadskärnorna måste få bättre tillgänglighet och
tydligare kopplingar till järnvägsnät, regionalt väg
nät och till tunnelbana, spårväg och stombussnät.
De behöver också länkas samman i första hand
genom spårtrafik. Dessutom behöver de goda för
bindelser till den centrala regionkärnan och med
varandra i tvärled. Vägnätet genom Yttre tvärleden
med utbyggd Förbifart Stockholm och Södertörns
leden inklusive Masmolänken, binder samman sex
av de åtta yttre stadskärnorna och förbättrar till
gängligheten mellan dessa med såväl bil som buss.
De regionala stadskärnorna föreslås bli knut
punkter för kapacitetsstarka kollektiva tvärför
bindelser. De yttre stadskärnorna ligger i flera fall
redan vid stationer för regionaltåg. De har därmed
unika egenskaper genom sin tillgänglighet till en
större del av regionen och östra Mellansverige.

Flerkärnig utveckling
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Regionförstoring i östra Mellansverige
Stockholms arbetsmarknadsregion omfattar för
utom Stockholms län också större delen av Uppsala
län samt tre kommuner i Södermanlands län. För
både Sveriges och regionens ekonomi är det väsent
ligt att regionens olika delar kan samspela effektivt.
En utvecklad regional tågtrafik och en stadsplane
ring som är anpassad till tågets förutsättningar kan
länka samman regionens städer.

Bättre möjligheter att
Hur stor arbetsmarknadsregionen är beror på hur
pendla i regionen och i
lång restid människor accepterar för dagliga
arbetsresor. Hittills har omkring en timme uppfat
östra Mellansverige
tats som acceptabel restid. Med dagens åktider
motsvarar det ett avstånd på 70–80 kilometer från
Stockholms centralstation. Om man förbättrar
spårkapaciteten och sätter in tåg som stannar vid
färre stationer kan man öka det acceptabla pend
lingsavståndet med ytterligare cirka 30 kilometer.
Med en snabbare regionaltågstrafik skulle då Väs
terås, Eskilstuna och Nyköping, som alla ligger ca
10 mil från Stockholm, kunna ingå i samma funk

tionella arbetsmarknadsregion som Stockholm.
För att försörja regionalt betydelsefulla stationer
som inte skulle trafikeras av de snabbare regional
tågen föreslås att en tredje trafikform – regionpen
deln – introduceras. Regionpendeln ska fungera
som lokaltåg utanför SL:s pendeltågs upptagnings
område och som snabbtåg inom detsamma. För att
åstadkomma detta mer sammanhållna kollektiv
trafiksystem fordras också ett ökat samarbete mel
lan berörda aktörer. Samarbetet kan omfatta såväl
trafikupplägg och tidtabeller som system för taxor,
betalning och information.
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Viktiga stomjärnvägar i östra
Mellansverige med
utbyggnadsbanor
till 2030.
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ntroduction. Both the Stockholm region and
surrounding counties have a growing popula
tion. Therefore, increased building activity and
expanding transport infrastructure is in
demand. Previous urban development usually
meant housing spread over large areas, while most
jobs, cultural events and night life remained in the
inner city. Since the region still has only one domi
nating centre it can be defined as being monocen
tric. Continued geographic spreading of urban
development is not a longterm sustainable solution,
since this would imply growing transport needs
and particularly increased car dependence. The
RUFS 2010, the regional development plan for
Stockholm Region, therefore aims at a more dense
and polycentric region by creating new regional
cores in the outer parts of the region. A dense and
polycentric urban structure offers favourable con
ditions for public transport and allows for econo
mizing with undeveloped land.

Regional Cores according to RUFS 2010

The Stockholm Region, which at present is mono
centric, should according to RUFS 2010 become
more polycentric. A development of the outer
regional cores is intended to counteract urban
sprawl. At traffic nodes the land should be more
intensely utilized, thus promoting urban qualities,
city life and meeting places.
The regional development plan, RUFS 2010,
suggests a development of eight regional cores
outside of the central regional core. These regional
cores are Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg,
KistaSollentunaHäggvik, Täby centrum-Arninge,
Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg,
Haninge centrum and Södertälje. The central
regional core includes parts of Stockholm, Nacka,
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Solna and Sundbyberg. The central regional core
is clearly the largest regional core and strongly
influences the development of the Stockholm
Region, East Central Sweden and the whole coun
try. The central regional core already has a living
city centre and a mix of housing, retail, services,
culture and specialized jobs.
The regional cores of Stockholm County are also
part of a town network which covers all of East
Central Sweden, housing a population of about four
million. Stockholm is the transport node connect
ing all East Central Sweden. More cooperation
between towns like Stockholm-Uppsala, Västerås
Eskilstuna och LinköpingNorrköping would
strengthen the markets for work, housing, educa
tion and business. Developing public transport on
rail will enhance the conditions for geographical
growth of the region.
New Regional Cores

Since modern economy is more and more built on
knowledge-intensive and creative value processing
by many people in cooperation, the big cities
become all the more attractive to young, well edu
cated and creative people. Activities requiring daily
and personal contacts tend to locate in proximity to
each other. Therefore high accessibility by the
transport system is an important condition.
Within the Stockholm Region, the development
of Kista is one example of a new phase in the devel
opment history of Stockholm. Several contact
intensive enterprises have deemed it advantageous
to settle near one another in an area at a certain dis
tance from the central regional core.
The ambition formulated in the regional develop
ment plan is the development of new regional cores
in the Stockholm region during the coming few

decades and the growth of a large number of the
additional jobs and dwellings in these cores. The
regional cores are planned to relieve the pressure
imposed on the central regional core. They also
should counteract the urban sprawl to the more
sparsely developed outer areas of the region. The
regional cores will be given the role of nodes in the
railbound public transport system and with good
connections to the road system. Additionally, the
population basis in the new cores and their hinter
land needs to be sufficient. The ongoing changes in
Kista illustrates the new development of regional
cores.
The vision also implies that the regional cores
must develop a high quality urban environment.
This refers both to buildings and outdoor settings
with high qualities in architecture and city plan
ning. Streets, squares, parks and other public
places should be attractive meeting places which
will contribute to the marketing of the new regional
cores.
A structure with many regional cores within a
metropolitan region gives opportunities for devel
oping a long-term sustainable region, rather than a
more scattered settlement structure or a monocen
tric region. The development of new regional cores
at some distance from the regional centre provides
conditions for better economic growth and
enhances social conditions and life quality. It also
supports effective economizing with land and natu
ral resources and offers better conditions for public
transport of high capacity and frequency.
Research on Urban Development

Metropolitan regions keep growing since they are
attractive to both households and businesses. The
metropolitan regions on the globe grow in fre
quency and size. This means that issues of metro
politan growth, urban sprawl, polycentricity and
regional cores mostly are matters of discussion for
the large cities and metropolitan regions. In the
year 2005, the hundred largest metropolitan
regions of the world, ranked according to gross
regional product (GRP), accounted for one quarter
of the world’s total GDP. In 2011 the Stockholm
Region was number eight on that list, counting as
GRP per capita.
Large American cities often offer a larger portion

of jobs in the outer cores compared to the Stockhom
region. French large metropolitan regions more
often than the American cities are monocentric
since they are older and have better developed pub
lic transport, whereas the American transport sys
tems mainly depend on the car. In the Stockholm
Region the outer regional cores offer a smaller part
of job opportunities than both American and
French regions. Hence, there should be growth
potential in the future regarding regional cores in
the Stockholm Region.
New outer regional cores strengthen the region
by offering more choices to both households and
businesses. Chances of clustering improve and the
households get access to more qualified jobs within
short travel distances. Scientific literature indicates
that growing population, better incomes, decreas
ing transport costs and falling prices on arable land
fundamentally impact fast urban growth.
In large metropolitan regions, certain economic
forces seem to favour concentration to the city cen
tre, whereas others favour the outer areas of the
region. Businesses with high productivity and need
of highly educated or specialized employees often
benefit from a central location even though rents
and salaries tend to be higher there. Other busi
nesses may choose to locate further from the
regional city core where rents and salary levels are
lower, but where the subregional hinterland still is
sufficiently large.
Places with high accessibility within the trans
port system and which are placed far enough from
the central regional core in order to compete with it
for jobs and whose hinterland market potential is
sufficient, are also interesting locations for busi
nesses intent on moving out. By co-localizing with
other enterprises in such places, businesses gain
several benefits.
The Geographical Structure
of the Stockholm Region

Studies concerning the actual salary structure in
the Stockholm Region support the theoretically
based conclusions and demonstrate that the region
is clearly monocentric. The salary levels of the
employees drop by decreasing accessibility to the
core. Average salaries and density of job opportuni
ties drop as the distance from Sergels torg in the
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city centre increases. However, the salaries do not
drop evenly, there are highs and lows. The peaks
consist of areas with greater concentration of jobs
and where the portion of high income employees is
clearly larger than in surrounding areas. The sala
ries in the northern half of the region are somewhat
higher and have a steeper curve than in the south
ern half. In many of the areas that have been sin
gled out by regional planning to become regional
cores, the salary level is relatively high.
Outer regional cores with high-producing enter
prises demand large hinterlands with a well-edu
cated manpower. This presupposes good access to
traffic nodes and well-functioning traffic systems
both in radial and cross-over (tangential) direc
tions. Several of the measures in the traffic system
proposed by RUFS 2010 aim at improving accessi
bility to the regional cores.
Prospects of growth in the proposed regional
cores must be put in relation to the size and develop
ment of the central regional core. They should not be
located too near and not too far away from the cen
tral regional core. Cores further out in the region
may still be profiting from hinterlands in the sur
rounding region and outside the county border. The
outer cores can function only if they can offer lower
costs and adequate production conditions, com
pared to alternative locations, and also better access
for households and manpower in their hinterland.
For the regional cores to develop, they should not
be too many, considering mutual competition for
manpower and purchasing power. Larger regional
cores enjoy growing benefits from density and colocation, which stimulate investments and further
growth.
International context

In 1999, ESDP (European Spatial Development
Perspective) was developed within the EU, aiming
at polycentricity of the European territory. The
policy referred to larger regions, in Sweden corre
sponding approximately to East Central Sweden.
With the Treaty of Lisbon, which came into force
2009, a special territorial agenda was introduced
supporting the new growth strategy of EU. The
treaty accentuates the need to promote a polycen
tric and balanced territorial process for cities and
regions, working in networks outside of the over
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heated central part of Europe, the so called Pentagon.
Within METREX, an interest organisation with
about 50 large metropolitan regions in Europe,
polycentricity has been studied using examples
from, among others, Stockholm. The research net
work ESPON, too, has studied polycentricity in a
European context. The results indicate that several
different interpretations of polycentricity exist
simultaneously, and that there is no other large
metropolitan region quite like the Stockholm
Region.
European examples

Several examples exist of regional cores in Euro
pean metropolitan regions which might be of inter
est when developing regional cores in the Stock
holm Region. The building of La Défense on the
outskirts of Paris started at the end of the 1950’s
and is now the economic centre of the Paris Region.
It is also the largest new business district of its kind
in Europe.
In London there are two similar examples,
Canary Wharf and Stratford. When the Docklands
were redeveloped after the collapse of the shipping
industry, Canary Wharf was developed into a major
centre serviced by Docklands Light Rail and today
also connected to the rest of London by under
ground. Today, a large number of very tall office
buildings give the area a distinctive sky line. In our
time, Canary Wharf and City of London together
represent the global financial and business centre
of Europe.
Stratford is situated to the north of Docklands.
Industrial land has been turned into the Olympic
Village and a very large shopping centre, Westfield
Stratford City, containing restaurants, casinos and
movie theatres, including a railway station with
both domestic and international services.
Randstad is a polycentric large region in the
Netherlands with the towns of Amsterdam, Hague,
Utrecht Rotterdam and many others. The area has
grown gradually into the present polycentric struc
ture and now harbours a population of about 7.5
million people and an extensive communication
network of highways, railway and the Schiphol air
port. Almere is a new town built in the 1970’s east of
Amsterdam, now having five train stations and a
major centre offering housing, offices, retailing and

different kinds of services. Almere is one of the
fastest growing cities of the Netherlands. Zuidas is
another fast-growing district south of Amsterdam
near to the international Schiphol airport mainly
containing offices and offering high-speed train
services to Brussels, Paris, Cologne and Berlin.
Airport Cities

Along with the growing importance of aviation, air
port cities are being developed nearby the airports.
These are urban centres of some size, open day and
night and with several other services than those
directly connected to the air transports. The air
ports also assume increasing importance, becom
ing nodes in the large metropolitan transport sys
tems. The airports also influence urban structure.
In the strategic plans of Zürich and Barcelona, the
airports have been defined as regional cores,
assuming an integrated role in the development of
the large city region.
Experiences

Experiences from other city regions indicate that a
special development organ may turn out to be of
great use when rallying support for development of
a regional core. It is necessary to arrange for good
accessibility in order for central functions to be
placed there. Access by public transport is of great
importance in European cities, whereas vicinity to
a highway network is the dominant solution in the
USA. Airport cores are becoming more common at
the airports but can never be complete cores, since
the evident noise makes housing unsuitable.
Hinterland of the Regional Cores

The hinterland (catchment area) of the regional
cores vary with the nature of businesses. Strictly
specialized businesses generally are surrounded by
vast hinterlands, whereas routine activities and
retailing have hinterlands of limited size. Regional
cores tend to have hinterlands which cross county
boundaries. Often hinterlands of cores overlap.
When several businesses are located together in
one regional core, conditions improve for achieving
a well-functioning traffic solution, compared to
more dispersed locations. New infrastructure
which improves accessibility creates a larger
hinterland.

Opportunity to recruit manpower of the right
kind is a decisive prerequisite for many knowledgeintensive and service-oriented enterprises. This
makes them find it advantageous to locate their
business in regional cores. According to analyzes,
access to manpower by public transport will
improve in all regional cores up to 2030. This
means relatively large improvements in the outer
cores, which in turn will improve their competi
tiveness when compared to the central regional
core.
If the traffic network proposed in RUFS 2010 is
implemented, the average travelling time for com
muters to their working place in the regional cores
will decrease, for journeys both by public transport
and by car. This is valid for most of the regional
cores, and time gains will be larger for commuters
using public transport than those using private
cars. The differences in travelling time for the
employees in different cores reflect the shape of the
traffic network but also the size of every core’s
recruiting hinterland. Analyzes of present and
future hinterlands show that growing sectors of the
region in the future may be reached within a
shorter travelling time than today.
Structure of Business sector

The conditions of locating businesses have changed
considerably in the last decade. Businesses are
placed according to the best regional conditions,
independently of national borders. Growth within
the Stockholm Region is largely self-generating and
considerably unaffected by development in other
parts of the country. Economic growth is pushed
foremost by constantly more qualified service pro
duction which demands specific locations. The size
and density of the region implies a region with
strongly diversified businesses, and also a region
which offers a great selection of locational options
on the same local market.
Cluster and Specialization

Businesses in need of constant and direct personal
communication may profit from co-location.
Branch groups with strong mutual relationships
are often called cluster. For such businesses colocation offers benefits and enhanced productivity
due to knowledge diffusion between them, access
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to nearby suppliers of products and services as well
as specialized labour markets.
These five clusters are important in the Stock
holm Region.
• Media and advertising
• Financial activities
• ICT
• Travel, transport- and business services
• Life science
• Marketing
Several of these clusters are clearly concentrated in
the central regional core, but Life science and ICT,
for example, are also important in outer regional
cores, like for instance the ICT cluster in Kista.
Though these clusters are important locally, they
represent only a small section of the labour market
and work places in these branches in the entire
county.
Business Location

A region, a municipality or an organization for
planning a regional core may influence the factors
important for attracting and developing businesses
in a regional core by cooperating in the physical
planning phase. A number of factors are deemed
important for attracting and developing business in
the core
• Visions and business strategies
• Public transport and infrastructure
• Provision of competence
• Land and premises
• Mixed and attractive urban environment
All these factors are important in developing busi
nesses in the regional cores. Simultaneously, they
also affect one another.
Retail Sector

In almost all regional cores, retail plays an impor
tant role, but the level of importance varies greatly.
In Kungens Kurva-Skärholmen its importance is
dominant, as well as in Barkarby-Jakobsberg, Täby
centrum-Arninge and Kista-Sollentuna-Häggvik.
Almost all regional cores also have a denser part
with good public transport and a considerable
amount of food and convenience shopping and
shopping in general. They also have less dense

92

summary

mainly car serviced sections where durable goods
dominate.
Since the middle of the 20th century the retail
sector turnover in the Stockholm Region has grown
very fast due to increase of population and of pur
chasing power. Even in case the economy will not
grow as fast as earlier, retailing will keep growing
thanks to population growth.
The structure of retailing was established mainly
during the 1950’s and 1960’s when many of today’s
suburban centres were created. While large subur
ban centres and car-oriented external centres have
taken market shares, smaller district centres have
lost customers. Future growth will to a large extent
take place in the regional cores. The outer regional
cores are estimated to take an ever larger market
share compared to the central regional core. Con
centration of retail continues to move to external
centres with large shops and, simultaneously, to
shopping areas with restaurants and cafés in
regional cores and similar shopping centres.
The retail location pattern is part of urban trans
formation. Concentrating many new shops in
regional cores offers attractive and allround supply
to the customers, which in turn attracts other busi
nesses and services. Notwithstanding on-going
growth of on-line shopping, urban centres with
shops and shopping centres will be needed in the
longer term.
Universities and Colleges

In the Stockholm Region, there are universities
and colleges covering more or less the whole aca
demic spectre. Universities and colleges play an
important role in the economy of the region. They
create jobs and attract money to the region, they
educate manpower needed on the regional labour
market, they give rise to new businesses and they
interact with enterprises in regional networks.
The regional development plan anticipates an
increasing demand for university education. The
regional cores are suitable places for establishing
new facilities for higher education. At present
higher education is regarded as an important com
ponent in several regional cores. Södertörns hög
skola (Södertörn University) is located in Flemings
berg, providing education and carrying out
research in the fields of humanities, social sciences,

technical and natural sciences, amongst others.
Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska
University Hospital), Karolinska Institutet och
KTH (Royal Institute of Technology) are also
located in Flemingsberg. In Kista-SollentunaHäggvik KTH and Stockholm University have some
premises. KTH is also located in Haninge and
Södertälje, where other institutes of higher educa
tion have established co-operation with regional
businesses as well.
A dynamic business sector requires access to
competent manpower. In this manner, higher edu
cation creates better recruitment conditions for
local enterprises. Universities and colleges generate
income and jobs in their own region. The academic
institutions also make students stay in their home
region for their academic studies, and also attract
students from outside the region . They also attract
participants in conferences, guest researchers and
other guests. Universities and colleges attract funds
and sponsoring money for research and education.
Entrepreneurship is an important link between
education and economic growth, for example by
spin-offs from universities and colleges.
Interaction between educational institutions and
business means spreading and creating knowledge.
In a growing Stockholm Region, higher education
plays a natural role in regional development.
Culture, Creativity and Meeting Places

Creating meeting place has always been a most
important role of towns and cities. Meeting places
make towns and cities attractive. The city centre is
the most important meeting place of a city, and so
are the regional cores in each subregion. People
interacting strengthen social cohesion and the
identity of the place. Meeting places provide a qual
ity which adds to the attraction of regional cores,
both to residents and enterprises.
More and better meeting places in the regional
cores benefit development of the regional cores.
Meeting places are on the agenda for most regional
cores and add to our experience of life quality. They
may add to the attractiveness of the regional core in
the eyes of residents, visitors, employed and enter
prises. It is quite important for a regional core to
give a city feeling, characterized by streets, squares
and meeting places.

By creating and offering a wide, accessible and
flexible selection of shops and meeting places, the
regional core will be used by more people evenings
and nights. The aim is to create a geographically
defined place where parts of service, housing, work
and communications of the city core are blended on
a concentrated surface.
The eight regional cores of Stockholm offer a
variety of evening activity including shopping,
culture and sports, but there are shortcomings
in combination and structure which counteract
extensive night life.
In a developing knowledge-intensive society,
learning and creativity grows in importance. The
selection of cultural events in the cores, as well as
the prospect of taking part in cultural activity, is
important both for social and economic reasons.
Creativity keeps getting recognition for being a
driving force in the economy of our time.
The Stockholm regional cores need more land
marks shaping identity. Landmarks may be build
ings, public works of art and monuments, but also a
typical atmosphere, a sound or an activity. When
creating landmarks one should consider the history
of the place.
Building Regional Cores

The municipality has the leading role in stimulat
ing development of regional cores, often in cooper
ation with private stakeholders and with regional
and governmental agencies. Regional cores need
additional development as well as more urban qual
ities. This may be achieved by adding urban quali
ties like a living, pedestrian-friendly public space
with streets, squares and parks.
The cores also need an increasing selection of
entertainment and culture, social services, smallscale and specialized shops. Housing should be
built in the regional cores and nearby areas in order
for more people to live there.
Since urban development is dependent on market
conditions, it is crucial to describe the qualities
which attract the stakeholders on the market. Anal
yses of household opinions on urban qualities indi
cate a scarcity of urban areas carrying the qualities
of dense block structure, qualities which are in
great demand.
In order to understand the total densification
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potential and the forces which cooperate with or
counteract one another, a number of densification
scenarios may be analysed. Some analyses of this
kind point out that there is room for extensive den
sification in several regional cores.
Development of Transportation

A high level of accessibility is necessary for the
regional cores to grow. Good road connections and
public transport are basic factors if businesses are
to consider the regional cores as attractive places
for their activities. For this reason, a regional core
should be accessible by railway network, regional
road systems and metro or tramway. Additionally,
people should have access to public transport when
travelling to and from work. Regional cores with a
regional train station become even more attractive
when compared to other areas.
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Access to road and railway networks is of great
importance for interaction between the regional
cores and the towns of East Central Sweden. Good
connections with the central regional core are also
an important prerequisite for the regional cores to
develop. When the urban structure is densified and
transport networks are enlarged, the outer regional
cores will become more accessible.
The Stockholm labour market region includes,
beside Stockholm County, also parts of Uppsala
and Södermanland Counties. For the economy of
both Sweden and the region it is of importance that
different parts of the region can interact in an effec
tive way. A developed regional train system and
urban planning adjusted to the requirements of the
train system will help linking together the towns of
the region.
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Konceptet flerkärnighet i Stockholmsregionens planering dök upp första gången
i den Regionala Utvecklingsplanen 2001, RUFS 2001, och vidareutvecklades i den
senaste planen, RUFS 2010. Konceptet används internationellt för många storstadsregioner i världen som ett sätt att planera för en hållbar bebyggelsestruktur
och en balanserad regional utveckling.
I den monocentriska Stockholmsregionen innebär flerkärnigheten att åtta yttre
regionala stadskärnor byggs upp över tiden på ett avstånd av 10–40 km från
regioncentrum. Dessa kärnor är Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta,
Täby centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge
centrum samt Södertälje. Alla dessa kärnor befinner sig i olika utvecklingsfaser
och har också olika utvecklingsförutsättningar beroende på läge och en rad andra
faktorer.
I denna rapport presenteras en fördjupad kunskap om begreppet flerkärnighet
och dess tillämpning i Stockholmsregionens regionala utvecklingsplanering.
Rapporten har också internationella utblickar samt redovisar senaste forskningsrön om konceptet flerkärnighet.
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