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Förord 
Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. 

Kommunerna har ett särskilt ansvar. Utvecklingen av Arlanda-Märsta är därför 

ett gemensamt åtagande för Arlandakommunerna – Sigtuna, Upplands Väsby, 

Vallentuna och Knivsta – samt Swedavia, Stockholm Arlanda flygplats. Regi-

onplanekontoret stödjer processen.  

 

Arlanda-Märsta har goda förutsättningar och stor potential att utvecklas till en 

regional stadskärna. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans mot samma 

vision och mål. Vi behöver enas om hur vi ska agera och ansvarsfördela. Kost-

nader, risker och samverkansformer behöver ringas in. Vad betyder det för våra 

kommuner att vi ska utveckla en regional stadskärna här hos oss? Vad betyder 

det för övriga aktörer? 

 

Den här rapporten ger underlag för det fortsatta arbetet med ett handlingspro-

gram för att utveckla Arlanda-Märsta till en regional stadskärna. Här beskrivs 

olika perspektiv på kärnans roll och funktion samt den potential Arlanda-Märsta 

har att utvecklas till en attraktiv stadskärna i Stockholmsregionen. Rapporten 

beskriver drivkrafterna för att utveckla Arlanda-Märsta: geografin och bebyg-

gelsestrukturen samt det unika läget vid en internationell storflygplats. Här 

sammanfattas också kunskapsläget om kärnans befolkning, näringsliv och till-

växtmönster, pendling och kommunikationer.  
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Sammanfattning 

Arlanda-Märsta ska utvecklas till en regional stadskärna.  

För att få ett effektivt utvecklingsarbete med ett gott resultat bör de insatser som 

görs vara samordnade. Aktörerna bör ha en samsyn på utgångsläget och en 

gemensam målbild att sträva mot. 

I underlagsrapporten sammanställs de rådande förutsättningarna för Arlanda-

Märsta och en analys av hur utvecklingen kan gå vidare. Den är framtagen i 

samarbete mellan Arlandakommunerna – Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna 

och Knivsta – Regionplanekontoret och Swedavia. 

 

Goda förutsättningar för inpendling  

Arlanda-Märsta ligger nära både Stockholm och Uppsala. Det ger möjlighet till 

en positiv samhällsutveckling med ett starkt näringsliv, bra kommunikationer, 

god tillgång till utbildning och attraktivt boende i både Arlanda-Märsta och 

övriga delar av Arlandakommunerna. 

Arlanda-Märsta är en medelstor regional stadskärna med relativt låg utbild-

ningsnivå på dem som bor där. Samtidigt är Arlanda-Märsta en mycket stor 

inpendlingsort, och utbildningsnivån är betydligt högre på dem som pendlar in 

till kärnan. Den tongivande sysselsättningsbranschen är relativt högt specialise-

rad men samtidigt medelavlönad. 

Planen är att utveckla kollektivtrafiken till området. Den ökade tillgängligheten 

kommer att ge möjlighet att förändra branschstrukturen.  

En regional stadskärna bör vara diversifierad för att vara attraktiv som lokalise-

ringsort. Arlanda-Märsta behöver diversifieras ytterligare för att växa. Fokus 

bör ligga på att attrahera de branscher som expanderar i länet, till exempel spe-

cialiserade företagstjänster. Det är en bransch som spridits ut från den centrala 

regionkärnan. Det finns goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt och geogra-

fisk koncentration av företagstjänster i Arlanda-Märsta.  
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Märsta och Arlanda två separerade förtätningsområden 

Det finns förtätningspotential dels i Märsta tätort, dels i omlandet kring Arlanda. 

Potentialen behöver studeras närmare till innehåll, omfattning och struktur som 

underlag till att utveckla en regional stadskärna i området. 

Märsta centrum behöver utvecklas, göras attraktivt och få en tydlig regional roll. 

Det finns en avsiktsförklaring mellan Sigtuna kommun och fastighetsägaren om 

att utveckla servicen i centrumet.  

I Arlandastad finns stora markområden som har förutsättningar att exploateras. 

En mycket omfattande utveckling och exploatering planeras i anslutning till 

flygplatsen, och där behöver samverkan mellan aktörerna vidareutvecklas så att 

utvecklingen sker med ett helhetsperspektiv. 

För att få en sammanhållen regional stadskärna är det en förutsättning att fysiskt 

länka samman kärnans tre delar – Märsta tätort, Arlandastad och Arlanda flyg-

plats – över de barriärer som utgörs av infrastruktur, bullerrestriktioner med 

mera. 

 

Samordning för bästa resultat 

Arlandakommunerna och de andra aktörerna har redan en uttalad samsyn om att 

Arlanda-Märsta ska utvecklas till en regional stadskärna. Men det behövs en 

samlad utgångspunkt och målbild samt en gemensam kunskapsbas i ett hand-

lingsprogram för att få ett effektivt och koordinerat utvecklingsarbete. De ut-

vecklingsinitiativ som pågår behöver samordnas i en samlad utvecklingsstrategi 

för Arlanda-Märsta. 

Utvecklingen av Arlanda-Märsta behöver också sättas in i ett delregionalt sam-

manhang och vara en del av en samlad markanvändningsstrategi för Arlanda-

kommunerna. 

  



 

 

 

1 Inledning 

Arlanda-Märsta är en av de regionala stadskärnorna i RUFS 2010, regional ut-

vecklingsplan för Stockholmsregionen. Målet är att utveckla dem till attraktiva 

och tillgängliga platser för företag och boende.  

 

Arbetet med att utveckla de olika regionala stadskärnorna har kommit olika 

långt. I vissa fall finns väl utvecklade handlingsprogram och projektorganisa-

tioner, och i andra fall har arbetet just inletts. Arbetet med Arlanda-Märsta som 

regional stadskärna är i ett mycket tidigt skede. Många analyser och flera sam-

verkansprojekt har genomförts, men främst har det då handlat om själva flyg-

platsen och dess förutsättningar, funktion och regionala roll. Utöver de kunska-

perna finns erfarenheter från utvecklingen av andra stadskärnor samt kunskap 

om flerkärnighet och lokaliseringsmönster i Stockholmsregionen. Tillsammans 

påverkar allt detta både förväntningarna på och möjligheterna att utveckla Ar-

landa-Märsta till en regional stadskärna. 

  

I nästa steg bör aktörerna enas kring gemensamma och egna mål för kärnans 

framtida karaktär och funktionella innehåll. Därefter kan aktörerna diskutera 

strategiska beslut och processer för att nå målen. Tanken är att enas kring ett 

handlingsprogram med målorienterade och aktörsanpassade strategier.  

1.1 Underlagsrapportens upplägg 

Texten inleds med de huvudsakliga slutsatserna, följt av rekommendationer om 

process och innehåll för ett handlingsprogram. Därefter följer tre perspektiv på 

hur kärnan skulle kunna utvecklas. Där sorteras kärnans funktioner och aktörer. 

Perspektiven illustrerar också hur olika utvecklingsinriktningar påverkar kär-

nans innehåll och aktörer. Därefter sammanställs kunskapsläget och den analys 

som lett fram till slutsatserna. Underlagen till analysen av kärnans förutsätt-

ningar finns i en bilaga.  
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2 Slutsatser 

 

 Arlandakommunerna och de övriga aktörerna har en tydligt uttalad 

samsyn kring utvecklingen av Arlanda-Märsta som regional stadskärna 

med de kvaliteter som ska vara utmärkande för en regional stadskärna 

enligt RUFS.  

 

 Utvecklingen av Arlanda-Märsta tar för närvarande stora steg mot en 

flygplatsstad men är fortfarande starkt präglad av flygplatsverksamhe-

ten och E4-korridoren. 

 

 Buller och barriärer påverkar och begränsar utvecklingen. Arbetsplatser 

och handel kan utvecklas i hela kärnan men inte bostäder. De måste lig-

ga i Märstadelen av kärnan. Det bidrar till en tydlig intern funktionsse-

parering och därmed ytterligare behov för intern trafik.  

 

 Närheten till både Stockholm och Uppsala ger goda förutsättningar för 

näringsliv och sysselsättning, och flygplatsen ger unik tillgänglighet 

och attraktionskraft.  

 

 Flygplatsens betydelse är mer nationell och regional än den är lokal. För 

Arlanda-Märsta är den en given attraktionskraft och ekonomisk motor 

men samtidigt är det en utmaning att verkligen dra nytta av den. 

 

 Näringslivsanalyser pekar på att Sigtuna kommun attraherat en relativt 

stor andel av den sysselsättning som spridits ut från den centrala regi-

onkärnan.  

 

 En regionkärna bör vara diversifierad för att vara attraktiv som lokalise-

ringsort, och Arlanda-Märsta behöver diversifieras ytterligare för att 

växa. Fokus bör ligga på att attrahera de branscher som expanderar i lä-

net. 

 

 Specialiserade företagstjänster, som konsultverksamheter, är en bransch 

som spridits ut från den centrala regionkärnan. Det finns goda förutsätt-

ningar för en fortsatt tillväxt och geografisk koncentration av företags-

tjänster i Arlanda-Märsta.  

 

 Det är möjligt att förtäta både i Märsta tätort och på Arlanda flygplats I 

Arlandastad finns stora markområden som har potential att exploateras. 

 



 

 

 

 Märsta centrum behöver utvecklas, göras attraktivt och få en tydlig re-

gional roll. Det finns en avsiktsförklaring mellan Sigtuna kommun och 

fastighetsägaren om att utveckla servicen i centrumet. 

 

 En avgörande utmaning är att fysiskt länka samman kärnans tre delar 

över de barriärer som utgörs av infrastruktur, bullerrestriktioner med 

mera. 

 

 Arlandakommunerna behöver en samlad utgångspunkt och gemensam 

kunskapsbas för att kunna agera samordnat och effektivt i den fortsatta 

processen. 

 

 För att på bästa sätt tillvarata alla nyckelaktörers intressen behöver den 

delregionala planeringen samspela med marknadens aktörer. När alla 

agerar samordnat blir det lättare att förankra och genomföra förslagen. 
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3 Process för att ta fram 
handlingsprogrammet 

Grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet är att slå fast vilka som är de vikti-

gaste drivkrafterna för att utveckla Arlanda-Märsta. Nästa steg är att utifrån 

drivkrafterna identifiera de aktörer som behöver vara med och ta fram hand-

lingsprogrammet och besluta vilka frågor programmet ska omfatta. En bred 

förankring av handlingsprogrammet bland berörda aktörer är nödvändigt för ett 

samordnat arbete med att utveckla den regionala stadskärnan. 

3.1 Drivkrafter för utvecklingen 

Den tydligaste drivkraften för den regionala stadskärnan är Arlanda flygplats. 

Andra viktiga drivkrafter är mer eller mindre knutna till flygplatsen: verksam-

heter som är en del av flygplatsen eller som mår bra av att ligga i närheten av 

flygplatsen, till exempel logistikverksamheten. Kommunernas drivkrafter inbe-

griper attraktivitet och befolkningstillväxt, utbildning och sysselsättning. Till-

gänglighet, transporter och rörlighet är självklara drivkrafter för att utveckla 

Arlanda-Märsta.  

 

3.2 Aktörer  

Det är centralt att få med viktiga aktörer i arbetet med att utveckla regionkärnan, 

utöver Arlandakommunerna, Swedavia och Landstinget genom Regionplane-

kontoret och SL. Det finns också tydliga kopplingar till samarbetet i Uppsala-

stråket (ABC-samarbetet) samt behov av att samverka närmare med privata 

aktörer som redan arbetar med att utveckla områden i och runt Arlanda-Märsta. 

Aktörernas medverkan är nödvändig för att få kraft i arbetet men också för att 

effektivt kunna samordna arbetet och resurserna. Förutsättningarna för att hand-

lingsprogrammet genomförs och ses som trovärdigt är högre om det är aktörs-

baserat och förankrat och uppfattas som gemensamt för alla parter.  

 

Följande aktörer i området har hittills deltagit i dialogen om hur den regionala 

stadskärnan bör utvecklas, främst på en workshop våren 2010: Swedavia, Sig-

tuna turism, Kilenkrysset AB, Arlandastad Holding AB, Arlanda Logistic Net-

work, Stockholm Business Region och Uppsala kommun. Flera har påpekat att 

samarbetet med Sigtuna kommun och Arlanda flygplats redan fungerar mycket 

bra, men att det är viktigt att involvera också andra kommuner och fler aktörer 

från näringslivet. Det handlar bland annat om att lyfta fram nyttan för omgivan-

de kommuner med att utveckla Arlanda-Märsta, så att alla lyfter blicken och ser 

på utvecklingen regionalt, och inte slåss om ”vem som ska ha vad”. Aktörer på 

lokal nivå som lyfts fram som viktiga att delta är Destination Sigtuna, hotellak-



 

 

 

törer
1
, byggbolag samt speditörer som har stort inflytande på transportflöden i 

kärnan. Nationellt och regionalt är främst Trafikverket viktigt för att bidra till 

att finansiera den infrastruktur som behövs. 

 

3.3 Politisk förankring 

Att förankra programmet politiskt är självklart en nyckelfaktor för att det ska bli 

framgångsrikt. En viktig del i den processen har varit den workshop som 

genomfördes under 2010. Det finns en etablerad politisk samverkan mellan 

Arlandakommunerna, och det finns även i övrigt flera aktiva och fungerande 

forum för samverkan. Samverkan sker också inom ramen för ABC-samarbetet 

och via Arlanda Forum. I den fortsatta processen är det viktigt att via dessa 

arenor får en fortsatt överblick och möjlighet att politiskt förankra processen, 

inte minst i regionala sammanhang.   

3.4 Tidplan  

Mycket tyder på att det finns ett värde i att skynda långsamt. Samtidigt finns det 

en viss tidspress för att komma i fas med övriga aktörer som redan har kommit 

längre. Tidplanen får inte bli viktigare än innehållet, så att halvmesyrer uppstår, 

men tempot måste balanseras mot risken att intresset dalar hos viktiga aktörer. 

En viktig lärdom från tidigare projekt är att det är bra med ständig aktivitet, med 

delmål och delgenomföranden, så att inte utredningar och förarbeten leder till 

onödiga stillestånd i processen. 

3.5 Geografiska avgränsningar 

Arlanda-Märsta är utbredd till ytan och behöver förtätas för att kunna erbjuda 

det stadsliv som en regional stadskärna eftersträvar. Arlanda-Märsta har olika 

fokuspunkter för olika insatser och aktiviteter. Det är viktigt att avgränsa och 

bestämma vad som ska finnas i kärnans olika delar så att satsningar i delarna 

kan gynna helheten. De två delarna Arlanda och Märsta behöver länkas samman 

till en sammanhållen regional stadskärna.  

 

Arlanda är Sveriges internationella flygplats och därför central för denna stads-

kärna men även för hela regionen och för Sverige. Flygplatsen lockar naturligt 

till sig verksamheter som mår bra av att ligga nära en flygplats. Arlanda uppfat-

tas som ett viktigt kommunikations- och arbetsområde och många företag ser 

värdet som finns i att marknadsföra Arlanda-Märsta och närheten till Arlanda. 

                                                      
1
  Sigtuna kommun är Sveriges fjärde hotelldestination och har ca 500 000 ho-

tellnätter per år. Förutom de som övernattar p.g.a. närheten till Arlanda, så besöks den 

historiska staden Sigtuna av 100 000-tals besökare. 
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Rosersberg är en viktig plats för logistikhantering som behöver länkas till Ar-

landa-Märsta, liksom Sigtuna stad, där många vill bo och turista. Det betyder 

inte att avgränsningen av den regionala stadskärnan behöver göras större, men 

det sker en utveckling även utanför kärnan, som behöver även inom ramen för 

handlingsprogrammet.  

3.6 Ansvarsfördelning 

Det är viktigt att organisatoriskt formulera ett ansvar för processen. Detta fram-

kom bland annat i STRAIR-projektet. Ofta får ett bolag ansvar för arbetet, men 

framför allt bör en person eller en grupp få i uppgift att samordna arbetet. För-

delarna är uppenbara: översikt, kontinuitet och långsiktighet. Processerna får ett 

forum och en huvudman. Samtidigt ökar möjligheterna till bra uppföljning, 

budgetarbete och insyn för alla inblandade.  

 

En tydlig ansvarsfördelning underlättar också möjligheterna att som egen part 

söka medfinansiering från till exempel EU eller nationella källor och i förhand-

lingar med externa aktörer. I arbetet ingår även andra uppgifter som inte själv-

klart ingår i det kommunala ansvaret eller kompetensen.  

 

Samtidigt återstår många kommunala uppgifter, som översikts- och detaljplane-

ring, kontakter med myndigheter etc. Så även om utvecklingsansvaret bolagise-

ras har primärkommunen fortsatt visst ansvar.  

3.7 Extern kommunikation 

En kommunikationsplan och en samordnad form för budskap och marknadsfö-

ring är en mycket viktig del av ett handlingsprogram för Arlanda-Märsta. Ett 

anslag och budskap som är genomtänkt från början gör processen effektivare 

och skapar tydlighet både utåt och inåt.  

  



 

 

 

4 Utvecklingsområden som 
handlingsprogrammet bör behandla 

Handlingsprogrammet bör behandla de utvecklingsområden som är viktiga ut-

ifrån de drivkrafter aktörerna vill stimulera. Vad ska förstärkas och vad ska 

prioriteras bort? Det kan då handla om såväl gestaltning, lokaler, infrastruktur, 

kollektivtrafik och bostäder som bilden av och attityden till området. Nedan 

följer förslag på utvecklingsområden. Listan kan göras längre. 

 

4.1 Utbildning inom flyg och logistik 

En möjlighet för området är att satsa på utbildning inom flyg och logistik, och 

därmed samtidigt bredda sysselsättningen i Arlanda-Märsta och stärka profile-

ringen. Logistikutbildning håller redan på att byggas upp från gymnasienivå via 

komvux, KY och universitet i ett samarbete mellan Arlanda, Sigtuna kommun 

och KTH. Ytterligare satsningar kan undersökas.  

 

4.2 Hotell, konferens och kontor 

Swedavia har redan hyresgäster till ett planerat hotell nära terminalerna. Ytterli-

gare hotell planeras av Arlandastad Holding AB. Det finns ett underskott av 

hotellkapacitet idag, och allt eftersom Arlanda-Märsta utvecklas kommer beho-

ven av både övernattningskapacitet, kontorslokaler och mötesplatser att öka. 

Detta är en självklar del av utvecklingsarbetet framöver, och ett viktigt profile-

ringsverktyg. Samtidigt finns redan en vital konferens- och hotellverksamhet i 

Sigtuna som har stor betydelse för sysselsättningen där. Därför kommer det vara 

viktigt att samordna satsningarna. 

 

4.3 Bullrets fördelar 

Flera investeringar har varit möjliga tack vare att bullret från flygplatsen be-

gränsar möjligheterna till övrig verksamhet: långtidsparkeringar, en motorbana, 

logistikverksamhet, fraktcentraler, ytkrävande utställningsområden för huspro-

ducenter, utbildningslokaler med mera.  

 

Man har också kunnat välkomna tung trafik. Men på sikt kan situationen och 

förutsättningarna förändras, så bullrets påverkan bör tas upp i handlingspro-

grammet.  
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Vad gäller rekreation diskuteras anläggningar för kanotsport och riksidrott, med 

tillgängligheten som primär drivkraft. Troligen finns också möjlighet till bull-

rande rekreationsverksamheter som motorcross.  

 

Även flygplatsverksamheten i sig kommer troligen att utvecklas och växa. 

Därmed är risken stor att verksamheter som idag finns i det centrala terminal-

området på flygplatsen kommer att behöva omlokaliseras i närområdet.  

 

4.4 Logistikverksamhet 

Logistik och godshantering är starkt kopplad till området, och många aktörer 

inom logistikbranschen är redan etablerade där. Mycket utveckling pågår och 

planeras redan. Det byggs en ny trafikplats vid E4, och en kombiterminal plane-

ras vid Rosersberg, som därmed förstärks som en viktig punkt för logistik- och 

godshanteringen i norra Storstockholm. 

 

4.5 Transporter 

På både kort och lång sikt kommer det att krävas insatser för att utveckla  

 öst-västliga transporter 

 kollektivtrafik till och från flygplatsen 

 kollektivtrafik till och från den regionala stadskärnan 

 kollektivtrafik inom den regionala stadskärnan  

 spår för godstransporter inom och utom kärnan 

 bättre kopplingar till exempel mellan Arlanda, Rosersberg och hamnar-

na. 

 

4.6 Handel 

I dagsläget planeras inte mycket handel till Arlanda-Märsta, och de satsningar 

som har gjorts tidigare har inte varit så framgångsrika. I området finns främst 

sällanköpshandel och ytkrävande handel av bilar, hus och andra grossistverk-

samheter. Förutsättningarna är dåliga för att etablera detaljhandel i området, 

främst på grund av konkurrens från etableringar i närheten. 

 

Inför utvecklingsarbetet kommer det att krävas en metodisk genomlysning av 

handelns förutsättningar både i flygplatsområdet och i Märsta. Vad fungerar 

mindre bra idag, och vilka är skälen till det? Vad bör göras för att förbättra situ-

ationen, och vilka typer av etableringar kan förväntas fungera på platsen?  

 



 

 

 

En sådan analys kan belysa de nya förutsättningar som kan förväntas av en kraf-

tigt utökad sysselsättning i och kring Arlanda-Märsta samt ta hänsyn till de pla-

nerade investeringarna.   

 

4.7 Bostäder 

Förtätningspotentialen i Märsta är stor. Centrala Märsta behöver kompletteras 

med bostäder för att skapa ett tätare, mer stadsmässigt centrum och för att öka 

underlaget för kommersiell och offentlig service och kollektivtrafik. En avsikts-

förklaring om detta har träffats mellan fastighetsägaren för Märsta Centrum och 

Sigtuna kommun. Samtidigt har kommunen påbörjat planeringen för en omda-

ning av centrumet. 

 

Vad krävs av gestaltning, service, kultur och transporter för att locka folk att 

bosätta sig i Märsta? Vilka styrkor har Märsta, och vad kan man bygga vidare 

på?  

 

En styrka är att Märsta har ett gott rykte som utbildningsort. Kanske går det att 

bygga vidare på och satsa på Märsta som utbildningsort också för flygplatsrela-

terade utbildningar inom flyg, logistik, handelsfinans med mera, och på så vis 

göra Märsta mer attraktivt som bostadsort. Med förbättrade kollektiva transpor-

ter till Arlanda kan man också locka flygplatspersonal att bosätta sig där, som 

det en gång var tänkt.  

 

Konkurrens som bostadsort finns dock både inom och utanför kommunen. Inom 

kommunen är Sigtuna stad ett attraktivt, men i delar dyrt, alternativ. Sigtuna är i 

dag en av de mest expansiva bostadsorterna i landet, procentuellt i förhållande 

till befolkning. Hur ska denna inomkommunala situation hanteras, och hur kan 

man dra fördelar av bredden i erbjudandet?   
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5 Perspektiv på den regionala 
stadskärnans roll och funktion 

I detta avsnitt presenterar vi tre perspektiv på Arlanda-Märsta, tre synsätt på hur 

den regionala stadskärnan kan utvecklas, för att sammanfatta bakgrunden, nulä-

get och den framtida utvecklingen i kärnan samt visa huvuddragen i de analyser 

som gjorts tidigare. En utveckling i linje med något av perspektiven ger konse-

kvenser för både aktörerna och själva insatserna. Perspektiven kan bidra med 

struktur i diskussionen om hur Arlanda-Märsta ska utvecklas i sin roll som regi-

onal stadskärna.   

5.1 Perspektiv 1: nod i E4-korridoren 

Med E4-korridoren i fokus kommer handlingsprogrammet för Arlanda-Märsta 

att fokusera på transporter och på hur Arlanda-Märsta kan vara en strategisk 

punkt och mötesplats i stråket mellan Uppsala och Stockholm. Det är ett synsätt 

som fokuserar på Arlanda-Märsta som del i en viktig transportkorridor. 

 

Figur 1: Arlanda-Märsta som nod i E4-korridoren 

 



 

 

 

Bebyggelsens utbredning, innehåll och täthet 

Med ett korridorperspektiv utvecklar man bostäder och arbetsplatser i huvudsak 

med en delregional utgångspunkt och i ett funktionellt samband längs ABC-

stråket. 

  

Bebyggelsen blir uppdelad mellan Märsta, Arlandastad och Arlanda flygplats, 

eftersom förstärkningar av transporter och näringslivssamarbeten främst sker i 

nord-sydlig riktning. Verksamheter lokaliseras troligen längs E4, eftersom en 

placering vid vägen är bra för företagen. Stora snabba vägar ger inte stadsstruk-

tur utan skapar en relativt gles storskalig bebyggelse. Bebyggelsen fylls främst 

med kontor och handel och är därför till stor del tom under kvällar, nätter och 

till viss del helger. Det gör också att området förblir socialt och kulturellt oat-

traktivt. Tät och personalintensiv bebyggelse undviks närmast vägen eftersom 

det krävs byggnadsfria avstånd längs vägarna då E4 är en utpekad lämplig väg 

för transporter med farligt gods. Bostadsutvecklingen kan dock förväntas i sta-

tionsorterna i stråket, vilket innebär att främst Märsta utvecklas med fler bostä-

der.  

Näringslivets karaktär 

Den storskaliga handeln som är beroende av hög biltillgänglighet kan förväntas 

växa, liksom ytkrävande externhandel. Logistik och transporter kommer att 

dominera övriga etableringar. Den nära och boendeinriktade servicen kommer 

att finnas endast i Märsta. Näringslivet kommer att vara relativt homogent och 

storskaligt, och bristen på mångfald kommer sannolikt inte att öka Arlanda-

Märstas attraktivitet, varken för företag eller boende.  

Pendlingens utveckling 

En satsning på logistik och volymhandel bör ge arbetspendling på något kortare 

avstånd. Större delen av arbetskraften kommer från de omgivande kommunerna, 

men Stockholm och Uppsala kommer fortsatt att vara mycket viktiga upptag-

ningsområden för arbetskraften. Logistik och volymhandel är utrymmeskrävan-

de och ligger vanligen i lägen som är dåligt kollektivtrafikförsörjda. Man skulle 

kunna förvänta sig att denna typ av utveckling gynnas relativt måttligt av de 

förväntade restidsförbättringarna. 

Sammanfattning: Arlanda-Märsta som nod i E4-korridoren 

 Fortsatt långa pendlingsavstånd 

 Låg specialisering och bristande mångfald 

 Bebyggelsen uppdelad i tre kluster: Arlanda flygplats, Arlandastad och 

Märsta  
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 Bebyggelseutveckling för verksamheter främst längs E4 och i viss mån 

i anslutning till flygplatsen 

 Storskalig verksamhetsbebyggelse längs E4 och viss bostadsbebyggelse 

i Märsta 

 

5.2 Perspektiv 2: flygplatsstaden 

I flygplatsstadsperspektivet lyfts flygplatsfunktionen fram. Handlingsprogram-

met fokuserar på Arlanda-Märstas relation till det omland som utnyttjar flyg-

platsen och dess roll som en specialiserad funktionell nod i östra Mellansverige. 

 

Figur 2: Arlanda-Märsta som en flygplatsstad

 

Bebyggelsens utbredning, innehåll och täthet 

Flygplatsens funktion och kringverksamheter förstärks. Arlanda och Arlanda-

stad exploateras ytterligare och knyts närmare till varandra med intern kollek-

tivtrafik. Märstas roll i kärnan är i detta perspektiv diffus.  



 

 

 

 

Fokus är flygplatsen samt de byggnader och den infrastruktur som denna krä-

ver, till exempel terminalbyggnader, godshantering, vägar och parkeringar. Men 

även byggnader för verksamhet som vänder sig till resenärerna, som hotell, 

shopping, kontor, konferensanläggningar och underhållning, är en del av en 

flygplatsstad.  

 

Den flygplatsanknutna verksamheten kan tänkas bli karaktärsbildande även för 

områdets byggnader, med högt ställda krav på modern arkitektur och gestalt-

ning. Kopplingen till omlandet som använder kärnan förstärks genom att den 

integreras i det regionala och nationella järnvägssystemet och får tillgång till 

vägsystemet både i nord-sydlig och öst-västlig riktning.  

 

Fokuset är företagande och kommunikationer, vilket gör Arlanda-Märsta socialt 

och kulturellt svagt, även om hotell och konferensanläggningar till viss del kan 

hjälpa upp detta.  

 

Näringslivets karaktär 

Näringslivet kommer att vara bredare än i föregående perspektiv men ändå rela-

tivt inriktat på storskalig handel, flygplatsanknuten verksamhet och annan yt-

krävande verksamhet. Logistik och transporter kommer att vara betydande in-

slag i företagsamheten. Den större mångfalden kan påverka Märstas betydelse 

och utveckling positivt, och mer individualiserad service kan finna en marknad 

här. Kommunikationer och tillgänglighet i öst-västlig riktning – inte minst kol-

lektivtrafik – kan bli avgörande för Arlanda-Märstas möjlighet att utvecklas till 

ett delregionalt centrum för handel och service. De kringliggande kommunernas 

tillväxt påverkas också av kärnans möjlighet att tillhandahålla service och nära-

liggande handelsmöjligheter. I en flygplatsstad finns större möjligheter att locka 

till sig verksamheter och etableringar av till exempel huvudkontor som inte är 

direkt relaterade till flygplatsen.  

Pendlingens utveckling 

En högre specialisering och större mångfald i näringslivet ger ett större pend-

lingsomland, speciellt om huvudkontor med många varierande tjänster etable-

ras. Mer pendling än idag från framför allt Stockholm och Uppsala är att vänta. 

Samtidigt kommer det nära omlandet att ge viktiga arbetskraftsresurser till ett 

diversifierat näringsliv.  

 

Förbättringarna i tillgänglighet blir extra viktiga eftersom de ökar möjligheten 

att rekrytera specialiserad personal från både långt och nära håll.  
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Sammanfattning: Arlanda-Märsta som en flygplatsstad 

 Arlanda flygplats och Arlandastad knyts närmare till varandra 

 Fördelar för Märsta och övriga kringkommuner att öka service och möj-

lighet att attrahera ytterligare invånare   

 Högre specialisering, intensiv sysselsättningsökning, fortsatt lång pend-

ling 

 Företag och kommunikation, konferens och rekreation i fokus  

 Märstas roll fortsatt något diffus 

 Bostadsbebyggelse attraktivare i kringliggande orter 

 

5.3 Perspektiv 3: den regionala stadskärnan 

Perspektivet att Arlanda-Märsta ska vara en regional stadskärna enligt RUFS 

2010 fokuserar på att dra nytta av det strategiska läget med kopplingar till de 

andra regionala stadskärnorna. Ett tydligt strategiskt mål är att utveckla en at-

traktiv och mångsidig stadsmiljö med verksamheter, bostäder, service och han-

del. 

 

Figur 3: Arlanda-Märsta som en regional stadskärna 

 



 

 

 

Bebyggelsens innehåll, utbredning och täthet 

Att utveckla bostäder och arbetsplatser som integreras till en urban mix i Arlan-

da-Märsta innebär speciella svårigheter, eftersom kärnan är mycket stor och det 

i stora delar av kärnan inte är möjligt att bygga bostäder. Ansträngningar kan 

göras för att binda samman Märsta med Arlandastad och Arlanda med intern 

kollektivtrafik, men det är mycket svårt att skapa en regional stadskärna, i be-

märkelsen tät och funktionsintegrerad urban miljö i samtliga bebyggda delar. 

  

Inom Märsta finns däremot en bebyggelsestruktur att bygga vidare på för att 

skapa en tät, sammanhållen och attraktiv stadsmiljö. Märsta kan stimuleras i sin 

stadsutveckling, och många områden kan förtätas och kompletteras med olika 

funktioner. Speciellt i stationsnära lägen kan funktionsblandningen och service-

underlaget öka. 

  

I perspektivet med Märsta som urban nod blir Arlandastad och Arlanda flyg-

plats noden för vissa verksamheter och kommunikation, där Arlandastad består 

av bebyggelse för handel och verksamheter och Arlanda flygplats av bebyggel-

se för flygets verksamhet. I slutändan blir det alltså en kombination med flyg-

plansstad längs och öster om E4, medan stadsmiljön hamnar i Märsta.  

   

Då följer frågan om och hur Märsta ska kopplas till Arlandastad och Arlanda. 

För regionens alla invånare, i Stockholms län och östra Mellansverige, blir Mär-

sta en omväg på väg till Arlanda. Eftersom flygplatsen har egen järnvägsförbin-

delse och ett eget tåg är Märsta ingen naturlig port till Arlanda. Men eftersom 

Arlandastad nu utvecklas som handels- och verksamhetsområde ökar behovet 

av intern kollektivtrafik för konsumenter och arbetstagare. Det kan få bebyggel-

sen i Märsta och Arlandastad att närma sig varandra, även om de inte helt 

kommer att växa samman på grund av både naturliga och byggda hinder.  

 

Det är samtidigt viktigt att samordna utvecklingen i flygplatsområdet – framför 

allt inom handeln – med den önskade utvecklingen i Märsta, för att undvika 

konkurrens och överlappande utbud.    

 

Näringslivets karaktär 

Näringslivet kommer att bli mycket likt flygplatsstadens men kompletteras av 

närservice och urban butikshandel i Märsta. Här kommer den vardagliga servi-

cen att vara tongivande, tillsammans med kultur, nöjen och rekreation. Det krä-

ver ett ökat marknadsunderlag men kan utvecklas i samspel med andra tätorter i 

området – främst Sigtuna. Detsamma gäller utbildning, som attraherar nya och 

unga invånare, men som också förser den lokala servicen med marknadsunder-

lag och köpkraft. 
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Pendlingens utveckling 

Om man kan skapa attraktiva boendemiljöer i och kring Arlanda-Märsta kan 

man förvänta sig att en större andel av de boende även arbetar i kärnan. Den 

specialisering som flygplatsen medför ger ändå en stor andel långväga arbets-

pendlare, där Stockholm och Uppsala är särskilt viktiga. Läget mellan Stock-

holm och Uppsala ger en stor fördel eftersom dessa viktiga arbetsplatsområden 

ligger på pendlingsavstånd. Det finns alltså goda skäl att lokalisera sig i Märsta 

om man har funktionella utbyten med både Stockholm och Uppsala – både för 

individer i familjer och företag. Mycket tyder också på att pendling ofta är ett 

förstadium till flyttning, förutsatt att attraktivt boende finns. Med en stor andel 

boende i kärnan blir det viktigt med ytterligare förstärkt kollektivtrafik till Ar-

landa, Stockholm och Uppsala. 

Sammanfattning: Arlanda-Märsta som en regional stadskärna 

 Märsta knyts närmare till Arlanda och Arlandastad och får boende och 

arbete inom kärnan 

 Märsta utvecklas som urban stadskärna, främst nära stationerna 

 Arlanda och Arlandastad blir nod för verksamhet och transporter 

 Gott boende och goda stadskvaliteter 

 Ett näringsliv som liknar flygplansstadens, men med ytterligare lokal 

anpassad närservice till boende och företag 

 Nya inslag av kultur, underhållning och rekreation 

 

 



 

 

 

6 Sammanfattning av kunskapsläget 

Det samlade materialet
2
 har analyserats översiktligt för att skapa huvudsakliga 

utgångspunkter och problematisera en bred bas av utvecklingsfrågor inför det 

fortsatta arbetet. En viktig aspekt blir att forma utgångspunkter utifrån existe-

rande teorier om kärnornas funktion och utveckling och samtidigt ta tillvara 

lärdomar från påbörjade utvecklingsprojekt och program som kommit längre. 

6.1 Regionala stadskärnor – en generell 
beskrivning  

Figur 4: Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen 

 

 Källa: RUFS 2010. 

                                                      
2
  Se bilaga 2. 
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Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig. Den regionala planeringen, i sam-

spel med kommunerna, verkar för en mer flerkärnig region, där bebyggelse och 

etableringar samlas i punkter som kan nås från ett stort omland och som har 

urbana kvaliteter. 

 

De regionala stadskärnorna har förutsättningar att utveckla särskilt hög regional 

tillgänglighet. Därmed är de attraktiva platser för kontaktintensiva verksamheter 

med hög specialiseringsgrad eller stort regionalt upptagningsområde. De kan 

komplettera regioncentrum och motverka att bostäder och verksamheter sprids 

ut över stora ytor och därmed ge goda möjligheter till resurseffektiv infrastruk-

tur och ett attraktivt stadsliv. Ambitionen bör vara att skapa täta och varierande 

miljöer utifrån stadskärnornas olika profiler, med verksamheter, bostäder, servi-

ce och handel. 

 

Flera av de regionala stadskärnorna ingår också i ett övergripande stadsnätverk i 

östra Mellansverige. Arlanda har här en särskild roll som storregionens största 

och viktigaste flygplats. 

 

En region med yttre regionala stadskärnor innebär 

• fördelar för verksamheter med externa skalfördelar 

• fördelar för hushållen 

• effektivitet för kollektivtrafiken 

• resurseffektivitet i energi och utsläpp 

• god hushållning med mark. 

 

Dock förutsätter detta 

• en hög bebyggelsetäthet 

• ett stort omland  

• en hög tillgänglighet  

• effektiva knutpunkter i trafiksystemet. 

 

En utvecklad regional kärna karaktäriseras därmed av 

• hög tillgänglighet med kollektivtrafik 

• stadsbebyggelse med mycket hög täthet 

• mångsidighet och mångfald i verksamheter, bostäder, utbildning, servi-

ce och handel 

• kontaktintensiva verksamheter 

• upplevelserika, täta och varierade miljöer 

• torg, parker, vatten, grönområden och mötesplatser 

• möjlighet att ta sig fram kollektivt, till fots och på cykel. 

 



 

 

 

Idag bor cirka 25 procent av länets invånare i en regional stadskärna. Däremot 

finns hela 60 procent av arbetsplatserna i en kärna, varav knappt hälften i den 

centrala regionkärnan. 

6.2 STRAIR-projektet 

Under 2006 och 2007 genomfördes STRAIR-projektet med medfinansiering 

från EU:s strukturfond Interreg 3C. Arlandaprojektet var ett av sju utpekade 

delprojekt, och partners i Arlandaprojektet var Regionplane- och trafikkontoret i 

Stockholms läns landsting, Regionförbundet Uppsala län, Stockholm Arlanda 

flygplats och Arlandakommunerna, alltså Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna 

och Knivsta. Målet var att gemensamt skapa kunskapsunderlag för att vidareut-

veckla området och konkreta genomförandestrategier. De antog en tudelad ap-

proach för projektets genomförande: dels en ekonomisk analys av näringslivets 

förutsättningar för tillväxt i området, dels en rumslig analys med bas i fysisk 

planering och dess potential att stärka områdets attraktivitet och effektivitet.  

 

STRAIR-projektet var framgångsrikt i att sammanföra aktörerna och bidrog till 

insikten att alla har egna nyttor med en väl fungerande och attraktiv flygplatsre-

gion. Projektet bidrog till att fördjupa nyckelaktörernas inställning från intresse 

och insikt till engagemang och utvecklingsansvar. Ett viktigt mål med projektet 

var därmed uppnått – att befästa och utveckla samarbetet mellan de viktigaste 

aktörerna i flygplatsregionen. Projektet har också resulterat i ett fungerande 

politiskt samarbete, där gemensamma yttranden kan göras i frågor som rör regi-

onen. Exempel är RUFS 2010, infrastrukturplaner och den statliga utredningen 

om höghastighetståg.    

 

STRAIR-projektet mynnade ut i en handlingsplan med fem huvudsakliga delar 

och en genomförandeplan på cirka 10 år fram till 2010: 

 

 ett utvecklat och formaliserat (bolagiserat) samarbete mellan kommu-

nerna, Swedavia och Regionplanekontoret vid Stockholms läns lands-

ting 

 fyra gemensamma utvecklingsområden med särskild prioritet 

 ett gemensamt varumärke 

 ett regionalt ramverk för att identifiera sitt värde och sin roll 

 en rumslig tankesmedja i Swedavias regi. 
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Figur 5: STRAIR-projektets handlingsplan 

 

 

Källa: STRAIR 

 

För att nå i mål valde de att i små steg forma en modell för samhandling som 

vartefter kunde anta allt större utmaningar och alltmer komplicerade uppgifter. 

Tålamod och långsiktighet var ledord.  

 

Partnerskapet har sedan projektet avslutades arbetat med frågor om ekonomisk 

utveckling och näringslivsutveckling i Stockholm-Arlandaregionen ur två olika 

perspektiv, dels ekonomiska möjligheter och utmaningar, dels ett rumsligt plane-

ringsperspektiv. Kombinationen av dessa två perspektiv har gjort det möjligt att ta 

fram underlag för att avgöra hur och i vilken omfattning det är möjligt och önsk-

värt att skapa en ekonomisk tillväxt, på ett hållbart sätt, i flygplatsregionen Stock-

holm-Arlanda.  

 

Handlingsprogrammet innehåller också en vision som regionen vill arbeta mot, ett 

antal övergripande mål samt de åtgärdsområden och aktiviteter som har identifie-

rats som viktiga för ökad ekonomisk utveckling och tillväxt: 

 

Visionen: Stockholm-Arlandaregionen är den mest attraktiva flygplatsregionen i 

norra Europa år 2012. 

 



 

 

 

Målen:  

 Uppnå ökad attraktivitet för Stockholm-Arlandaregionen genom att ut-

veckla samarbetet mellan Stockholm-Arlanda flygplats, Sigtuna, Upp-

lands Väsby, Vallentuna, Knivsta samt övriga intressenter. 

 Uppnå en långsiktigt hållbar utveckling med balans mellan god livsmil-

jö och ekonomi. 

 Dra fördel av Stockholm-Arlanda flygplats som motor för att attrahera 

ett differentierat näringsliv till vår region och därmed fler arbetstillfäl-

len. 

 Uppnå en bred förståelse för betydelsen av Stockholm-Arlanda flyg-

plats för utvecklingen av Stockholm-Arlandaregionen. 

 

Åtgärdsområden: 

 Markanvändning och tillgänglighet 

 Företagsetableringar 

 Besöksnäring och marknadsföring 

 Sysselsättning och kompetensförsörjning 

 Logistik och frakt 

 

STRAIR-projektet resulterade också i en rad mindre konventionella förslag. 

Bland annat förordades en rumslig plan för hela det i STRAIR avsedda geogra-

fiska området. Planen skulle ses som ett stöd – och i viss mån en förutsättning – 

för en effektiv näringslivsutveckling
3
. Man föreslog också en rumslig tanke-

smedja i Swedavias (dåvarande LFV) regi. 

 

I bilaga 3 sammanfattar vi STRAIR-projektets huvudsakliga slutsatser.  

 

6.3 Kärnans geografi och bebyggelse 

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ligger helt inom Sigtuna kommun. 

Kärnan är i dag ett glest, funktionsseparerat och svagt sammanhållet område 

med flygplatsen som självklart skäl till platsens betydelse. Bebyggelsemässigt 

kan kärnan i dag sägas bestå av tre ifrån varandra avgränsade områden: Arlanda 

flygplats, Arlandastad och Märsta tätort. 

 

Märsta ligger väster om väg E4 som passerar genom kärnan i nord sydlig rikt-

ning, medan Arlanda stads exploateringsområde sträcker sig över båda sidor av 

motorvägen och Arlanda flygplats ligger öster om E4. 

 

                                                      
3
  I STRAIR-projektet betraktades ”The Stockholm-Arlanda Airport Region” 

som den sammanlagda ytan av alla fyra kommunerna Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby 

och Vallentuna.   
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Figur 6: Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta i RUFS 2010  

 

Källa: RUFS 2010 

Arlanda flygplats 

Arlanda flygplats är en av Nordens största internationella flygplatser och Sveri-

ges nav för det samlade inrikes- och utrikesflyget. Arlanda flygplats med termi-

nalbyggnader och kringverksamheter i form av lager, logistikcenter och kontor 

är kärnans sysselsättningscentrum och en dominerande regional arbetsplats. På 

flygplatsen finns cirka 15 000 anställda i cirka 250 företag.  

Märsta 

Bebyggelsen i Märsta har en tydlig uppdelning mellan verksamhetsområden och 

bostadsområden, med undantag från områdena kring pendeltågsstationen och 

Märsta centrum. Serviceutbudet är relativt stort i centrala Märsta, men tätheten i 

bebyggelsen är låg. Märsta centrum kan sägas ha en förortskaraktär.  

Arlanda stad 

Arlandastad är en företagspark och omfattar en del av området mellan Märsta 

och Arlanda flygplats. Idag rymmer Arlandastad cirka 350 företag med nästan 

4 000 anställda
4
 inom bland annat hotell och externhandel. Exploaterad och 

oexploaterad mark omfattar cirka 220 ha
5
. 

                                                      
4
  FÖP Arlandaområdet, Antagandehandling mars 2006 

5
  http://www.stockholmairportcity.se/ 



 

 

 

6.4 Kärnans befolkning 

År 2009 hade Sigtuna kommun drygt 39 000 invånare, varav drygt 23 000 bod-

de i Märsta tätort. Området Arlanda-Märsta har liksom Flemingsberg, Kungens 

kurva-Skärholmen och Södertälje en befolkning på nära 10 000 personer. Täby 

Centrum-Arninge, Barkarby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik är alla 

större.  

 

Som jämförelse kan nämnas att den centrala regionkärnan hade drygt 467 000 

invånare år 2009. Det är över 80 procent av de regionala stadskärnornas totala 

befolkning.på 580 000 personer. Tillsammans utgjorde de regionala stadskär-

norna knappt 30 procent av länets totala befolkning. 

 

Figur 7: Befolkningsökningen i de regionala stadskärnorna 2000 till 2009 

 

Källa: SCB/Regionplanekontoret 

 

Befolkningen i kärnorna, liksom i länet, ökade från 2000 till 2009 med från 

några få procent (Södertälje) till över 15 procent (Flemingsberg). Befolknings-

ökningen i regioncentrum var under perioden drygt 14 procent och länets ök-

ning motsvarade cirka 10 procent.  

 

Arlanda-Märsta är således en medelstor kärna rent befolkningsmässigt. Dock är 

dagbefolkningen markant större än nattbefolkningen – främst tack vare den 

sysselsättning som genereras på flygplatsen.  
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Figur 8: Befolkningsökningen i de regionala stadskärnorna i procent 2000 till 2009 

 

Källa: SCB/Regionplanekontoret 

 

Utbildningsnivån är relativt låg i Arlanda-Märsta. Bara Haninge centrum har en 

lägre andel befolkning med eftergymnasial utbildning. Dock ligger i stort sett 

alla kärnor under länssnittet på grund av den höga andelen eftergymnasialt ut-

bildade i centrala regionkärnan.  

 

 

Figur 9: Nattbefolkning med eftergymnasial utbildning 2009, i procent 

 

Källa: SCB/Regionplanekontoret 
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Jämför man däremot nattbefolkningen med andelen gymnasialt utbildad dagbe-

folkning är den senare större i kärnorna, med undantag för centrala regionkär-

nan, där andelen minskar med inpendlingen. I Arlanda-Märsta ökar andelen 

eftergymnasialt utbildade med nästan 10 procentenheter på dagtid.     

 

 

Figur 10: Dagbefolkning med eftergymnasial utbildning 2009, i procent 

 

Källa: SCB/Regionplanekontoret 

 

 

Handelsjobben överväger i Arlanda-Märsta. De står för mer än hälften av sys-

selsättningen i kärnan
6
. Transport samt tillverkning och utvinning är också vik-

tiga branscher. Samma mönster kan spåras även i andra kärnor med ett tydligt 

fokus, som Flemingsberg med vårdsektorn och andra kärnor med handel som 

tongivande bransch.  

 

 

                                                      
6
   Branschen är ett aggregat av SNI-branscherna 50–52 och 60–62 och omfattar 

således handel och kommunikationer. Alltså ingår flygtransport, vilket förklarar den 

höga andelen sysselsättning i branschen.  

Andel eftergymnasialt utbildad dagbefolkning, 2009
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6.5 Flygtrafikens påverkan på 
bebyggelseutvecklingen 

Buller 

Arlanda flygplats ligger direkt öster om E4 och är omgiven av stora flygbuller-

påverkade områden. Bortsett från den västra delen mot Märsta centrum (Skön-

dalsskogen) ligger hela den regionala kärnan inom området för flygbullernivån 

FBN 55 dB(A). Detta innebär att i större delen av Arlanda-Märsta kan det en-

dast tillkomma verksamheter som inte medför speciella krav på utomhusmiljön 

enligt reglerna och normerna för flygbuller, exempelvis arbetslokaler eller ho-

tell. De krav som finns på ljudnivån inomhus i icke bullrande arbetslokaler och 

hotellrum kan uppfyllas genom ljudisolering av byggnadens klimathölje, tunga 

konstruktioner, flerskiktsfönster, ljuddämpande vädringsluckor, uteluftsdon etc. 

Det kan också finnas möjligheter att erbjuda bullerdämpande uteplatser i an-

slutning till bebyggelsen med skärmtak och dylikt. 

  

I vissa områden inom flygplatsområdet finns det begränsningar för befolknings-

tätheten på grund av risken för avåkning från rullbanor med mera, vilket gör att 

det inte går att bygga exempelvis stormarknader. 

 

Byggnadshöjder och byggmaterial  

Kring Arlanda flygplats finns bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd, 

som innebär att alla byggnadsverk som är 40 meter eller högre ska anmälas till 

Transportstyrelsen. Ut till 3 500 meters radie från respektive banände tillåts 

generellt en maximal byggnadshöjd på 86,5 meter. Restriktionen är strängare i 

banornas direkta närhet, speciellt i in- och utflygningsriktningarna. Byggnader 

på mer än 20 meter ovan mark ska alltid hinderprövas. För att undvika reflexer 

som kan störa flyget finns även vissa begränsningar i val av byggnadsmaterial i 

flygplatsens närområde. 

 

Stora delar av marken utanför Märsta är skyddad för verksamheten vid flygplat-

sen. Ny bebyggelse är till stor del hänvisad till väster om E4, och bostadsbe-

byggelse är endast möjlig i Märsta.
7
  

6.6 Planering för kraftig expansion 

Samtidigt tar exploateringsplaner form för både terminalnära och mer perifera 

områden. Totalt har Swedavia ca 450 000 kvadratmeter byggrätter. Ett hotell 

                                                      
7
  Informationen i detta kapitel är till stor del hämtad från FÖP Arlandaområdet, 

Antagandehandling mars 2006 



 

 

 

och ett kontorshus är beslutade att byggas i ett första steg av det som kallas 

Airport City. Därtill expanderar flygplatsen i Cargo City där ytterligare 150 000 

kvadratmeter frakt- och logistiklokaler byggs.   

 

Som en tredje faktor expanderar det privata bolaget Arlandastad Holding AB 

inom Arlanda-Märsta. Bolaget äger idag cirka 170 hektar mark och planerar att 

expandera kraftigt de kommande åren. Enligt Arlandastad Holding AB är det 

fem grupper av verksamheter som är aktuella och ingår i planeringen. De mest 

flygplatsanknutna verksamheterna ligger närmast flygplatsen. Från flygplatsen 

och utåt är de följande: Arlandastad Park med enklare kontorshus och stads-

känsla med boulevard, Campus Arlandastad med lättindustri och tillverkning 

med behov för tillgänglighet och ytkrävande lastnings- och lossningsytor, Ar-

landastad Syd utgör själva entrén till flygplatsområdet med terminalområde för 

hotell, konferens, kontor och kommunikationer, samt Handelsplats Arlandastad 

med huvudsakligen sällanköpsetableringar. 

 

I rapporten ”Tätare stadskärnor – Analyser och scenarier för förtätning av 

Stockholmsregionen” presenterar Spacescape en analysmodell, förtätningsro-

sen, som kan synliggöra hur det spatiala kapitalet påverkar drivkrafter som för-

tätningsbehov (politik) och förtätningstryck (marknad) samt begränsningar som 

förtätningsutrymme (resurser) och förtätningsfrihet (politik). De har utrett vissa 

– men inte alla – strategiska stadsbyggnadsförutsättningar för förtätning.  

6.7 Kärnans förtätningspotential  

Resultatet för Arlanda-Märsta visar att förtätningspotentialen i Arlanda begrän-

sas kraftigt av den stora andelen skyddad mark som finns med anledning av 

flygbullret. I Märsta finns det dock stora behov av att öka kollektivtrafikutnytt-

jandet, funktionsblandningen och serviceunderlaget. Begränsningarna är här 

relativt små, vilket medför att förtätningspotentialen trots allt är relativt stor i 

Märsta
8
. 

Förtätningsbehov 

 Tätheten är mycket låg kring Märsta station, vilket gör att en förtätning 

är önskvärd. 

 Det finns områden i Märsta som kan betraktas som glapp i bebyggelsen. 

Om målet är att läka staden medför detta ett förtätningsbehov. 

 Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en tydlig uppdel-

ning av verksamhetsområden och bostadsområden, undantaget närom-

rådena kring pendeltågsstationen och Märsta Centrum. 

                                                      
8
  Källa: Tätare stadskärnor – Analyser och scenarier för förtätning av Stock-

holmsregionen 
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 Tätheten är låg i hela stadskärnan. Ska serviceunderlaget öka krävs om-

fattande förtätning. Detta är i första hand rimligt längs de mest centrala 

stråken. 

Förtätningstryck 

 Serviceutbudet är relativt stort i centrala Märsta, vilket torde medföra 

ett förtätningstryck. 

 Tillgängligheten till stadsrum är relativt låg i hela stadskärnan, bortsett 

från de centrala stråken kring Märsta pendeltågsstation. 

 Tillgängligheten till kollektivtrafikstationen i Märsta är hög. Spåret ut-

gör dock i sig en stor barriär som separerar områdena på den östra och 

västra sidan från varandra. 

 Tillgången till grönområden är relativt god i stora delar av Märsta. Vid 

en eventuell framtida utveckling av centrala Märsta bör dock parktill-

gången ses över. 

Förtätningsutrymme 

 Det finns områden i Märsta som skulle kunna bebyggas. I övriga delar 

av stadskärnan är marken legalt skyddad, vilket förhindrar nyexploate-

ring. 

 Bebyggelsen kring pendeltågsstationen och Märsta Centrum är av en 

bebyggelsetyp som i större utsträckning går att omvandla och förtäta, 

jämfört med småhusområdena utanför de centrala delarna. 

 Den tekniska infrastrukturen i centrala Märsta är relativt utbyggd, vilket 

ger goda förutsättningar för en förtätning. 

 Marken i stadskärnan är i huvudsak flack, vilket underlättar exploate-

ring. 

Förtätningsfrihet 

 Det finns stora verksamhetsområden öster om järnvägen. Området som 

ligger i anslutning till pendeltågsstationen har en potential att utvecklas 

till blandstad. 

 Stadskärnan domineras av relativt stora fastigheter, vilket torde förenkla 

en planprocess. 

 Rymligheten är stor i de bostadsdominerade områdena, vilket sannolikt 

medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning kring Märsta Centrum 

kan det dock finnas ett behov av att säkerställa parktillgången. 

 Utanför Märsta är i princip all mark skyddad på grund av flygtrafiken. 

Detta medför ett mycket begränsat förtätningsutrymme.



 

 

 

6.8 Pendling och transporter 

Restid och resmönster 

I nuläget (2008) arbetspendlar cirka 17 000 personer till Arlanda-Märsta. Pend-

lare har dessutom relativt långt till Arlanda. En tredjedel av pendlingen kommer 

från Stockholm och Uppsala, ytterligare en tredjedel kommer från den egna 

kommunen (Sigtuna) och resten från andra kommuner i Stockholm och Uppsala 

län – de flesta i E4-stråket. 

 

De som arbetar i Arlanda-Märsta pendlar långt eftersom Arlanda-Märsta ligger 

långt ifrån viktiga befolkningscentrum och eftersom de tjänster som utförs där 

är specialiserade och kräver kvalificerad arbetskraft. Restiden med kollektivtra-

fik till Arlanda-Märsta är dessutom lång, cirka 60 minuter för alla pendlare. 

Med bil nära halveras restiden. Arbetspendling med kollektivtrafik är därför inte 

ett sannolikt val i dagsläget. Infrastrukturförbättringarna som föreslås i Stock-

holmsförhandlingarna och RUFS 2010 ger betydligt bättre förutsättningar för 

pendlare till Arlanda. Restiden med kollektivtrafik kan enligt trafikmodeller 

minska med nära 10 minuter. Restiden med bil förändras däremot inte i någon 

större omfattning 

 

Figur 11: Pendlingsavstånd till Arlanda-Märsta 2008 
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Jämförelse med andra regionala stadskärnor 

I jämförelse med de andra regionala stadskärnorna har Arlanda-Märsta den 

längsta pendlingen. Det är också den kärna som befinner sig längst från den 

centrala regionkärnan. Andelen höginkomsttagare av förvärvsarbetande dagbe-

folkning är cirka 20 procent. Detta kan jämföras med till exempel den högt spe-

cialiserade kärnan Kista-Sollentuna, där andelen höginkomsttagare är nära 50 

procent. I Kungens kurva, som domineras av handel, är andelen höginkomstta-

gare cirka 10 procent. 

 

Bilden nedan visar i storleksordning de orter Arlandapendlarnas resor startar 

ifrån. Som nämnts ovan är Sigtuna, Uppsala och Stockholm de största upptag-

ningsområdena. Kvartil 1 visar pendlarna med lägst inkomster och kvartil 4 

pendlarna med högst inkomster. 

 

 

Figur 12: Startpunkt för pendlare till Arlanda-Märsta 2008 

 

Källa: Regionplanekontoret 

 

Bilden visar pendlarnas inkomstnivåer och hemort. Kvartil 1 visar pendlarna 

med lägst inkomster och kvartil 4 pendlarna med högst inkomster. Som kan 

utläsas pendlar även låginkomsttagare relativt långt. 
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Figur 13: Pendlare till Arlanda-Märsta 2008, inkomstnivåer 

 

Källa: Regionplanekontoret 

 

 

Lång pendling tyder generellt på specialisering, men i Arlanda-Märsta pendlar 

alla inkomstgrupper långt, även om höginkomsttagarna pendlar längre. 

Eventuellt framtida utveckling av pendling 

Infrastruktursatsningarna i Stockholmsförhandlingen och RUFS 2010 ger stora 

förbättringar i tillgänglighet med kollektivtrafik för Arlanda-Märsta. Med dessa 

som utgångspunkt visar figuren nedan de områden som både får restidsförbätt-

ringar med 10 minuter eller mer till Arlanda, och där restiden i framtiden under-

stiger 45 minuter. Detta kan ses som en indikation på hur det potentiella arbets-

krafts omlandet kommer att förändras eller förstärkas. I dessa områden finns 

idag cirka 200 000 personer i förvärvsarbetande åldrar. 
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Figur 14: Områden med stora restidsförbättringar  

 

Källa: Regionplanekontoret  

 

 

De största förbättringarna sker i Uppsala, Knivsta samt norra och centrala 

Stockholm på relativt stora avstånd från Arlanda. Detta kan ge förbättrade för-

utsättningar för att Arlanda ska kunna vidareutvecklas mot en bibehållen eller 

förhöjd specialisering inom näringslivet. Restidsförbättringarna ger samtidigt 

också ökade förutsättningar för boende omkring Arlanda-Märsta att arbetspend-

la till Uppsala och Stockholm. 

 

Sammantaget kommer förbättringarna i tillgängligheten att vara mycket bety-

delsefulla för Arlanda-Märstas framtid. På grund av det geografiska läget och 

speciella branschfokus kan man även i framtiden förvänta sig relativt lång ar-

betspendling. I det perspektivet är det extra viktigt att tänka på en tät och central 

lokalisering, eventuellt kombinerat med något effektivt lokalt transportsystem. 

 

Den lila färgen i bilden ovan visar områden som med infrastrukturförbättringar 

enligt Stockholmsförhandlingen kommer att få stora restidsförbättringar (minst 

10 minuters förbättring och total restid max 45 minuter med kollektivtrafik) till 

Arlanda. 



 

 

 

6.9 Marknadsvillkoren i kärnan 

Marknadsvillkoren i Arlanda-Märsta präglas idag av att området ligger relativt 

långt från den centrala regionkärnan. Det medför att marknaden är begränsad 

för annat än flygrelaterad verksamhet samt närservice i Märsta. I vissa fall at-

traheras hyresgäster av flygplatsens goda tillgänglighet. Det innebär att lokaler i 

flygplatsens terminaler i princip betingar innerstadshyror
9
, medan lokaler endast 

en kort bit utanför inte ens kostar hälften. Det innebär att attraktiviteten sjunker 

snabbt utanför själva flygplatsen. Nedan illustreras marknadsvillkoren för 

kommersiella kontor, handel, industri och hotell i Arlanda-Märsta-kärnan. 

 

 

 

 

Figur 15: Hyresnivåer i Arlanda-Märsta 2010 

 

Källa: Datscha 2010-03-31 och fastighetsägare 

 

 

  

                                                      
9
  Enligt intervju med Stefan Stenberg, Arlanda Fastigheter 

Marknadsvillkor kommersiella lokaler Sigtuna kommun

Eniro

Källa: Datscha 2010-03-31 och fastighetsägare

Arlanda/Märsta regionala stadskärna
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11

Kontor Hyresnivå (kr/kvm) Vakans (%)

A (1) Arlandastad 1 200 5

A (2) Skycity 3 500 iu

A (3) Märsta Arbetsområde, södra 800 5

B (4) Centrala Märsta 900 5

B Sigtuna centrum 850 5

D Övriga kommunen 600 10

Butik Hyresnivå (kr/kvm) Vakans (%)

A (5) Arlandastad 1 350 5

A (6) Skycity iu iu

B (7) Centrala Märsta 1 100 7,5

B Sigtuna centrum 900 7,5

D Övriga kommunen 650 10

Industri Hyresnivå (kr/kvm) Vakans (%)

A (8) Märsta Arbetsområde, södra 650 5

B (9) Märsta Arbetsområde, norra 600 7

B Rosersberg 600 7

D Övriga kommunen 500 10

Hotell Hyresnivå (kr/kvm) Vakans (%)

A (10) Arlandastad 1 020 5

A (11) Skycity 3 000 iu

A (12) Märsta Arbetsområde, södra 680 5

B (13) Centrala Märsta 765 5

B Sigtuna centrum 680 5

D Övriga kommunen 510 10

iu - ingen uppgift
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Vid en jämförelse mellan hyresnivåerna för kontorsområden i kärnan och i om-

landet syns stora skillnader. Lokaler i till exempel Sky City ligger på samma 

hyresnivå som i city, medan priserna strax utanför och i Märsta ligger på ett 

mycket lägre snitt. Detta speglar de stora skillnader på förutsättningar som finns 

inom kärnan.  

 

 

Figur 16: Hyresnivåer för kontorslokaler, 2010 
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Marknaden för handelsytor är något svagare i kärnan än i omlandet (se bild 

nedan). Undantaget är den handel som finns i flygplatsens terminaler där, som 

tidigare nämnts, innerstadshyror råder. Handeln i Arlandastad är också än så 

länge inriktad på ytkrävande verksamhet, vilket också reflekteras i priserna. I 

Märsta är priserna i nivå med till exempel Infra City och Arninge. 

 

 

Figur 17: Hyresnivåer för handelsytor, 2010 

 
  

Källa: Datscha 
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Sigtuna och Arlanda-Märsta har en relativt svag bostadsmarknad men med 

lokalt starka lägen. Arlanda-Märstas bostadsbestånd finns uteslutande i Märsta, 

där priserna är låga i ett regionalt perspektiv. I centrala Sigtuna och vissa när-

liggande områden är priserna betydligt högre.   

 

Figur 18: Bostadsrättspriser i Sigtuna kommun 2002–2010 (maj) 

 

Källa: Mäklarstatistik 

 

 

Marknadsvillkoren för nybyggda flerbostadshus i Sigtuna och Arlanda-Märsta 

ligger dock högre än den förra grafen visar. Utropspriset för ett antal områden i 

visar ett prisspann mellan 10 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter, där cen-

trala Sigtuna och Aludden är dyrast och Valsta är billigast.     

 

Figur 19 Utropspris för flerbostadshus i Sigtuna kommun, 2010 

 

Källa: Hemnet och Booli juni 2010 
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6.10 Näringsliv och tillväxtmönster – några kärnor i 
jämförelse 

Sysselsättningen i länet var år 2000 någorlunda jämt fördelad mellan den cen-

trala regionkärnan och övriga länet. Den centrala regionkärnans yta är betydligt 

mindre än resten av länet, vilket gör att sysselsättningstätheten (antal sysselsatta 

per kvadratmeter) är markant högre i regionkärnan. Sysselsättningstätheten ger 

agglomerativa fördelar, eller externa skalfördelar som det också kallas. Det är 

framförallt kontaktintensiva, kunskapsintensiva och innovativa branscher som 

drar nytta av de agglomerativa fördelarna i regionkärnan. Dessa branscher är 

drivande för både Stockholmsregionens och övriga rikets ekonomiska tillväxt. 

Verksamheter flyttar ut 

Den attraktivitet som den centrala kärnans agglomerativa fördelar skapar driver 

upp markpriset. Därigenom stiger prisnivån på lokaler långsiktigt snabbare i den 

centrala kärnan än i övriga länet. Enligt produktcykelteorin sprids därmed bran-

scher ut från centrum till mera perifera lägen i takt med att produktionsvolymen 

ökar och produkterna mognar. Orsaken är att när produkter och branscher mog-

nar minskar de agglomerativa fördelarna och de höga lokalkostnaderna i cent-

rum gör att företagen söker nya lokaliseringar längre ut från centrum. Det ska i 

sammanhanget sägas att det motsatta också kan vara fallet. Företag kan utveck-

la, förfina och förnya sin produktion och därmed söka upp dessa agglomerativa 

nyttor. Effekten av en sådan förändring är att företag som tidigare legat utanför 

regioncentrum faktiskt drar sig allt närmare centrum. Detta har varit en erfaren-

het ibland annat Upplands Väsbys IT-sektor. Det vanliga är dock att företag och 

deras produkter ”mognar”, varvid den agglomerativa nyttan avtar.  

 

Hur långt ut branschernas geografiska tyngdpunkt flyttas beror bland annat på 

skillnader i markkostnader, transportkostnader och känsligheten för stigande 

transportkostnader. Även om perioden mellan åren 2000 och 2007 är en kort 

period så visar Figur  att sysselsättningens tyngdpunkt förskjuts från den centra-

la regionkärnan till övriga länet. Tillväxten i dagbefolkningen var 1,5 gånger 

snabbare i övriga länet än i den centrala regionkärnan. I Täby-Arninge, till ex-

empel, var sysselsättningstillväxten dessutom långsammare än genomsnittet för 

övriga länet. Detta är ett uttryck för att Täby-Arninge ligger en bit ut från regi-

oncentrum.  

 

Samma problem råder i Arlanda-Märsta, med den viktiga skillnaden att verk-

samheterna i branschen lufttransport är så tydligt dominerande. År 2000 var 24 

procent av dagbefolkningen i Arlanda-Märsta sysselsatta i den branschen jäm-

fört med 0,8 procent i länet. Skälen är uppenbara. Men mellan 2000 och 2007 

minskade antalet sysselsatta i branschen lufttransport i Arlanda-Märsta med 

1 810 personer. Denna minskning gör att antalet sysselsatta i Arlanda-Märsta 
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minskade med nästan 6 procent mellan 2000 och 2007. I övriga branscher ökade 

dock antalet sysselsatta med 690 personer (4,5 procent) vilket alltså inte fullt ut 

kompenserade minskningen i branschen lufttransport.  

 

Figur 20: Sysselsättningstillväxt (dagbefolkningen) mellan 2000 - 2007 

 

Källa: Regionplanekontoret 

 

Näringslivets specialisering och tillväxt 

Figurerna som följer visar sambandet mellan branschernas specialisering och 

tillväxt i den centrala regionkärnan, övriga länet och i kärnorna Arlanda-Märsta 

och Täby-Arninge. Det går att följa produktcykeln i diagrammen motsols med 

start i det nedre högra hörnet. Då är produkterna i den tidiga etableringsfasen på 

väg upp i det övre högra hörnet som är samma sak som produktcykelteorins 

tillväxtfas. När produkterna mognar når de det övre vänstra hörnet för att i av-

vecklingsfasen gå in det nedre vänstra hörnet. Produktcykelteorin går inte rakt 

av att tillämpas på branscher eftersom dessa ständigt förnyar sina produkter och 

avvecklar gamla. Men hastigheten i denna omvandling är olika för olika bran-

scher och därför kan produktcykelteorin ge viktig information om områdens 

tillväxtförutsättningar på branschnivå. Branscher med snabb innovationstakt i 

nya produkter stannar kvar längre i det övre högra hörnet än branscher med låg 

innovationstakt. Branscher med låg takt i produktinnovationer och snabb takt i 

processinnovationer rör sig i diagrammet som beskrivits.  
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I figuren nedan visas att i den centrala regionkärnan är all sysselsättning i de 

kunskapsintensiva tjänsterna (K-tjänster)
10

 koncentrerad till den övre delen. Det 

betyder att alla branscher i K-tjänster som finns i centrum är specialiserade där, 

vilket i sin tur betyder att de har komparativa fördelar i den centrala kärnan. De 

är kunskapsintensiva, innovativa och kontaktintensiva och drar nytta av de agg-

lomerativa fördelar som centrumkärnan erbjuder. Övriga tjänster har en tydlig 

tonvikt i den nedre delen av figuren och fördelar sig mellan en del som består av 

flera mindre och växande branscher och en krympande del som består av större 

(specialiserade) branscher. Detta visar att de specialiserade branscherna har nått 

mognadsfasen och inte längre drar tillräckligt stor nytta av de agglomerativa 

fördelarna. De mindre och växande branscherna drar fortfarande nytta av de 

agglomerativa fördelarna och växer snabbt i regioncentrum. Varuproduktionen i 

den centrala kärnan har sin tyngdpunkt i det nedre vänstra hörnet, vilket visar 

att den entydigt har nått mognadsfasen och är på väg ut ur den centrala region-

kärnan.  

 

Att det står ett ”X” i kolumnen FD efter K-tjänster i den övre vänstra delen in-

nebär att det finns filtering down-branscher i centrumkärnan. Filtering down-

branscher är högt specialiserade i centrumkärnan men har en snabbare syssel-

sättningstillväxt i övriga länet än genomsnittet. De sprids således från den cen-

trala kärnan till övriga länet.  

 

Dessa branscher är alltså tydliga tillväxtbranscher i de regionala stadskärnor 

som i övrigt erbjuder goda förutsättningar för lokalisering.  

 

 

                                                      
10

  Kunskapsintensiva tjänster är en bransch som omfattar till exempel rederier, 

flygbolag, bank och försäkring, telekommunikation etc – företag som alltså tillhanda-

håller en tjänst som kräver specialiserad kunskap för att produceras.  
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Figur 21: Specialisering och sysselsättningstillväxt i den centrala regionkärnan 

2000-2007 

 
 

 

K-tjänsterna i övriga länet har sin tonvikt i det nedre högra hörnet, vilket inne-

bär att specialiseringen i övriga länet år 2000 var låg men tillväxten snabb mel-

lan 2000 och 2007. En stor del av dessa branscher är filtering down-branscher. 

Det betyder att när en del av de specialiserade K-tjänsterna i centrumkärnan 

mognar drar de inte lika stor nytta av de agglomerativa fördelarna i centrumkär-

nan som tidigare. De söker sig en bit ut för att minska kostnaderna för bland 

annat lokaler. Samma mönster uppvisar övriga tjänster. Varuproduktionen i 

övriga länet är mera specialiserad än i centrala kärnan, och både i den centrala 

kärnan och i övriga länet minskar antalet sysselsatta i varuproduktionen.  

 

Figurerna visar att den centrala regionkärnan ligger före övriga länet i struktur-

omvandlingen. För ett antal decennier sedan var centrum specialiserat på varu-

produktion. Över tid har varuproduktionen i ett första steg tryckts ut och spridits 

till övriga länet där den fortsatt att växa. Nu har varuproduktionen börjat minska 

sysselsättningen i hela länet. Den växande tjänstesektorn var tidigt specialiserad 

till centrumkärnan. I takt med att branscherna mognar har delar av både den 

kunskapsintensiva och övriga tjänstesektorn spridits från centrumkärnan till 

övriga länet. 

Specialisering 2000

Hög

Andel 2000Andel 2007Tillväxt FD Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt FD

K-tjänster 27.3% 26.0% 1504 X K-tjänster 10.2% 11.5% 9181

Övriga tjänster 2.9% 2.7% -19 Övriga tjänster 8.0% 8.9% 6262

Varuproduktion 2.6% 2.2% -1289 Varuproduktion 0.0% 0.1% 302

Totalt 32.8% 30.9% 196 Totalt 18.2% 20.5% 15745

Tillväxt 2000-2000

Långsam Snabb

Andel 2000Andel 2007Tillväxt FD Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt

K-tjänster 0.0% 0.0% 0 Övriga tjänster 19.1% 23.4% 25302

Övriga tjänster 23.8% 21.8% -2988 Varuproduktion 0.3% 0.5% 893

Varuproduktion 4.9% 2.8% -8249 K-tjänster 0.0% 0.0% 0

Totalt 28.7% 24.6% -11237 Totalt 19.5% 23.9% 26195

Låg



 

 

 

Figur 22: Specialisering och sysselsättningstillväxt i övriga länet 2000-2007 

 

 

 

Den första figuren på uppslaget visar att det övriga länet är mera specialiserat 

mot övriga tjänster än den centrala regionkärnan och att denna specialisering är 

än mer uttalad i Arlanda-Märsta och till exempel Täby-Arninge. Mellan 2000 

och 2007 har denna specialisering förstärkts. Den andra figuren visar det mot-

satta, att centrumkärnan är betydligt mera specialiserad på kunskapsintensiva 

tjänster än övriga länet. Mellan 2000 och 2007 har andelen K-tjänster ökat nå-

got i både Arlanda-Märsta och övriga länet medan andelen i Täby-Arninge har 

minskat något. Detta visar att Täby-Arninges komparativa fördelar för närva-

rande finns inom övriga tjänster. En detaljerad analys visar att det är detaljhan-

deln, utbildning och byggsektorn som svarar för en stor del av sysselsättnings-

tillväxten i den övriga tjänstesektorn i just Täby-Arninge. 

 

På grund av den höga andelen sysselsatta i branschen lufttransport i Arlanda-

Märsta var specialiseringen i övriga tjänster hög år 2000. Minskningen av sys-

selsättningen i den branschen har medfört att denna specialisering minskade 

mellan 2000 och 2007. I Arlanda-Märsta är andelen sysselsatta i K-tjänster 10 

procent, vilket är en fjärdedel av motsvarande andel i centrala regionkärnan och 

något lägre jämfört med genomsnittet för övriga länet och Täby-Arninge .  

Specialisering 2000

Hög

Andel 2000 Andel 2007Tillväxt antalFD Andel 2000Andel 2007Tillväxt antalFD

Övriga tjänster 1.4% 0.8% -3035 Övriga tjänster 8.9% 10.4% 12796

Varuproduktion 5.9% 4.5% -5475 Varuproduktion 2.7% 3.1% 3682

Kunskalsintensiva tjänster 0.0% 0.0% 0 Kunskalsintensiva tjänster 0.0% 0.0% 0

Totalt 7.3% 5.2% -8510 Totalt 11.6% 13.5% 16478

Tillväxt 2000-2000

Långsam Snabb

Andel 2000 Andel 2007Tillväxt antalFD Andel 2000Andel 2007Tillväxt antalFD

Varuproduktion 4.9% 4.4% -196 Övriga tjänster 19.7% 25.0% 39312

Övriga tjänster 37.7% 34.4% -538 Kunskalsintensiva tjänster 13.1% 14.8% 15405 X

Kunskalsintensiva tjänster 0.8% 0.7% -597 Varuproduktion 0.2% 0.5% 1951

Totalt 43.4% 39.5% -1331 Totalt 33.0% 40.3% 56668

Låg
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Å andra sidan växer andelen sysselsatta i kunskapsintensiva tjänster i Arlanda-

Märsta – om än från en lägre nivå. Det finns således lokaliseringsfördelar för 

dessa branscher i kärnan.  

 

 

Figur 23: Andelen sysselsatta i övriga tjänster 

 

Källa: Regionplanekontoret 

 

 

 

Figur 24: Andelen sysselsatta i kunskapsintensiva tjänster 

 

Källa: Regionplanekontoret 
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Tillväxtmöjligheter finns utanför flygbranschen 

I figuren nedan visas specialiserings- och tillväxtmönstret för Arlanda-Märsta. 

Arlanda-Märsta har en stor specialisering mot krympande branscher. Detta be-

ror på att branschen lufttransport är starkt koncentrerad till Arlanda-Märsta. 

Branscherna utanför lufttransport har ökat sysselsättningen med 4,5 procent 

mellan 2000 och 2007, vilket är en snabbare tillväxttakt än till exempel Täby-

Arninge, där sysselsättningen ökade med 3,6 procent. Specialiserings- och till-

växtmönstret i Arlanda-Märsta liknar således mera övriga länet och Täby-

Arninge än centrala regionkärnan. Tonvikten både i branschernas sysselsätt-

ningsandelar och i sysselsättningstillväxten ligger på övriga tjänster, medan 

centrala regionkärnans tillväxtprofil ligger mera mot kunskapsintensiva tjänster. 

Detta är en följd av att regiondelarna utanför den centrala regionkärnan inte 

erbjuder de kunskapsintensiva tjänstebranscherna lika stora agglomerativa för-

delar som den centrala regionkärnan.  

 

Den stora strukturella skillnaden mellan Täby-Arninge och Arlanda-Märsta är 

att Täby-Arninge är mera specialiserad mot detaljhandel medan Arlanda-Märsta 

är mera specialiserad mot lufttransport. Kvoten mellan andelen sysselsatta i 

Täby-Arninge och andelen sysselsatta i länet (specialiseringskvoten) var i de-

taljhandelsbranschen 27 år 2000 och 39 år 2007. I Arlanda-Märsta var detalj-

handelns specialiseringskvot under ett, 0,62 år 2000 och 0,71 år 2000. Detta 

innebär att Täby-Arninge har stora komparativa fördelar för lokalisering av 

detaljhandel och Arlanda-Märsta har stora komparativa nackdelar. 

 

Figur 25: Specialisering och sysselsättningstillväxt i Arlanda-Märsta 2000–2007 

 

 

Specialisering 2000

Hög

Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt FD Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt FD

Varuproduktion 0.0% 0.0% 0 Varuproduktion 3.0% 9.1% 1113

K-tjänster 0.0% 0.0% 0 K-tjänster 0.0% 0.0% 0

Övriga tjänster 62.4% 50.7% -2923 Övriga tjänster 0.8% 0.8% 0

Totalt 62.4% 50.7% -2923 Totalt 3.8% 9.9% 1113

Tillväxt 2000-2000

Långsam Snabb

Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt FD Andel 2000 Andel 2007 Tillväxt FD

Övriga tjänster 2.3% 1.9% -112 Övriga tjänster 19.9% 25.1% 768

K-tjänster 1.4% 0.5% -170 K-tjänster 7.2% 9.4% 335 X

Varuproduktion 1.8% 0.7% -246 Varuproduktion 0.8% 1.2% 76

Totalt 5.5% 3.1% -528 Totalt 28.0% 35.8% 1179

Låg
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Diversifiering kan attrahera företag  

En regionkärna bör vara diversifierad för att kunna vara attraktiv som lokalise-

ringsort. Därför bör attraktiviteten öka för några ytterligare branscher som ex-

panderar i länet. I första hand bör branschen lufttransporter och andra kring-

verksamheter runt flyget främjas i Arlanda-Märsta. Utöver det är företagstjäns-

ter, till exempel it-konsulter, en kunskapsintensiv bransch som växer snabbt i 

länet. Branschen sprids just nu från den centrala regionkärnan till övriga länet. 

För att ge möjlighet till diversifiering av näringslivet i Arlanda-Märsta bör in-

satser därför fokuseras på egenskaper som gör stadskärnan attraktiv som lokali-

seringsort för branschen företagstjänster. Frågan är om sådana egenskaper kan 

skapas. 

 

Ett sätt att besvara frågan är att komplettera analysen av branschernas speciali-

sering och sysselsättningstillväxt med en analys av branschen företagstjänsters 

geografiska koncentration och sysselsättningstillväxt. Geografisk koncentration 

mäts här med kommunernas andel av länets sysselsättning. Sigtuna kommun 

fungerar här som referens till Arlanda-Märsta. I dagsläget är branschen starkt 

koncentrerad till Stockholms kommun, se tabell nedan. Omkring 70 procent av 

länets sysselsättning i företagstjänster finns i Stockholms kommun. Mellan 

2000 och 2007 har Stockholms kommuns andel av länets sysselsättning i före-

tagstjänster minskat, samtidigt som branschens sysselsättningstillväxt i länet 

varit snabbare än genomsnittet för alla branscher i länet (11,9 procent i företags-

tjänster i länet jämfört med 7,8 procent för all sysselsättning i hela länet). Utan-

för Stockholms kommun är branschen koncentrerad till Solna, Nacka och Sund-

byberg. Dessa kommuner ligger i geografiska lägen med hög regional tillgäng-

lighet till både arbetskraft och kundföretag. I kolumnerna E och F framgår att 

denna inre kärna tappar sysselsättningsandelar till kommunerna i övriga länet. 

Sigtuna kommun hör till de kommuner som tar relativt stor del av den syssel-

sättning som sprids från Stockholms kommun, Nacka och Sundbyberg. Andels-

ökningen av länets sysselsatta var 2,0 procent i Sigtuna kommun. Genomsnittet 

för de kommuner utanför Stockholms kommun med relativt hög andel av länets 

sysselsatta år 2000 (en procent eller högre) var 1,4 procent 2000 och 1,5 procent 

år 2007. Den genomsnittliga ökningen av andelen av länets sysselsatta i före-

tagstjänster i alla kommuner utanför den inre kärnan var 0,8 procentenheter år 

2000 och 0,9 procent år 2007. Sigtuna kommun har således en snabb öknings-

takt i andel av länets sysselsatta i företagstjänster i ett regionalt perspektiv.  

 

Den geografiska spridningen av tillväxten av sysselsatta i företagstjänster mäts 

här med två mått. Det ena måttet (kolumn E) är skillnaden mellan kommunernas 

andel av länets sysselsättning 2007 och 2000. Det andra måttet (Kolumn F) är 

kvoten mellan kommunernas andel av länets sysselsättning 2007 och 2000. 

Differensen i sysselsättningsandelar var 0,3 procentenheter för Sigtuna kom-

mun. Genomsnittet i differensen i sysselsättningsandelar för de tio kommuner 



 

 

 

utanför den inre kärnan med en relativt hög andel av länets sysselsätta i före-

tagstjänster 2000 var 0,1 procentenhet.  

 

Kvoten mellan sysselsättningsandelen 2007 och sysselsättningsandelen 2000 är 

1,21 för Sigtuna kommun. Genomsnittet för de tio kommunerna var 1,10 och 

genomsnittet för alla kommuner utanför den inre kärnan var 1,18.  

 

 

Tabell 1 Lokaliseringsmönster i företagstjänster 

 A B C D E F 

 Antal Antal   D-C D/C 

Kommun 2000 2007 Andel av 

länet 2000 

Andel av 

länet 2007 

Procentdiff Tillv 

kvot 

Stockholm 82780 90020 71,7 % 69,7 % -2,0 % 0,97 

Solna 5226 6294 4,5 % 4,9 % 0,3 % 1,08 

Nacka 3236 3445 2,8 % 2,7 % -0,1 % 0,95 

Sundbyberg 2983 2531 2,6 % 2,0 % -0,6 % 0,76 

Sollentuna 2046 2473 1,8 % 1,9 % 0,1 %  1,08 

Täby 2035 2584 1,8 % 2,0 % 0,2 % 1,13 

Huddinge 1823 2373 1,6 % 1,8 % 0,3 % 1,16 

Södertälje 1800 2643 1,6 % 2,0 % 0,5 % 1,31 

Sigtuna 1702 2309 1,5 % 1,8 % 0,3 % 1,21 

Danderyd 1596 1478 1,4 % 1,1 % -0,2 % 0,83 

Botkyrka 1306 1582 1,1 % 1,2 % 0,1 % 1,08 

Haninge 1250 1550 1,1 % 1,2 % 0,1 % 1,11 

Lidingö 1198 1420 1,0 % 1,1 % 0,1 % 1,06 

Järfälla 1103 1261 1,0 % 1,0 % 0,0 % 1,02 

Upplands 

Väsby 

835 1085 0,7 % 0,8 % 0,1 % 1,16 

Norrtälje 681 1026 0,6 % 0,8 % 0,2 % 1,35 

Tyresö 675 919 0,6 % 0,7 % 0,1 % 1,22 

Österåker 645 781 0,6 % 0,6 % 0,0 % 1,08 

Vallentuna 602 669 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,99 

Värmdö 501 802 0,4 % 0,6 % 0,2 % 1,43 

Nynäshamn 342 469 0,3 % 0,4 % 0,1 % 1,23 

Ekerö 324 518 0,3 % 0,4 % 0,1 % 1,43 

Upplands-

Bro 

287 369 0,2 % 0,3 % 0,0 % 1,15 

Vaxholm 205 244 0,2 % 0,2 % 0,0 % 1,06 

Salem 136 176 0,1 % 0,1 % 0,0 % 1,16 

Nykvarn 66 122 0,1 % 0,1 % 0,0 % 1,65 

Totalt länet 115383 129143 100,0 % 100,0 %   
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Slutsatsen är att Sigtuna kommun har tagit en relativt stor andel av den syssel-

sättning som spridits från Stockholms kommun och den inre kärnan till kom-

munerna utanför den inre kärnan. Det finns därför goda förutsättningar för en 

fortsatt tillväxt och geografisk koncentration av företagstjänster i Arlanda-

Märsta. Företagstjänster och andra kunskapsintensiva tjänster kan därför vara en 

bransch som växer snabbt i kärnan och därmed bidrar till dess tillväxt och di-

versifiering. 

 

6.11 Basfakta om den regionala stadskärnan 
Arlanda-Märstas förutsättningar 

 Arlanda-Märsta är en utbredd kärna som till stora delar saknar det in-

tensiva stadsliv och den urbana täthet som en kärna strävar efter. 

 

 Flygverksamheten vid Arlanda orsakar mycket buller som kraftigt be-

gränsar vad man kan bygga i närheten. Arbetsplatser och handel kan ut-

vecklas nära Arlanda, men nya bostäder måste byggas i Märsta. Detta bidrar 

till att tydligt separera kärnans funktioner och gör att det behövs goda inter-

na samband.  

 

 Märsta centrum behöver utvecklas, göras attraktivt och få en regional 

roll. På sikt är det nödvändigt att koppla ihop Märsta och Arlanda rent fy-

siskt.  

 

 Eftersom Arlanda-Märsta ligger i en yttre förortskommun är förutsätt-

ningarna för näringsliv och sysselsättning i grunden inte särskilt bra, men 

Arlanda är en särskild magnet och tillgänglighetsfaktor. Då är frågan vilken 

roll Märsta ska ha i kärnan. 

 

 En mycket omfattande utveckling och exploatering planeras i anslut-

ning till flygplatsen, och där behöver aktörssamverkan vidareutvecklas. 

 

 Arlanda-Märsta är en medelstor kärna med relativt låg utbildningsnivå 

på nattbefolkningen.  

 

 Samtidigt är Arlanda-Märsta en mycket stor inpendlingsort, och utbild-

ningsnivån höjs kraftigt med inpendlingen. Den tongivande sysselsättnings-

branschen är relativt högt specialiserad men samtidigt medelavlönad. 

 

 Arlanda-Märsta är den kärna som har längst genomsnittlig pendling, 

både i tid och i avstånd. De flesta inpendlarna kommer från Sigtuna, Uppsa-

la och Stockholm, i den ordningen.  

 



 

 

 

 Förtätningsstudier visar att det som är aktuellt för bebyggelse och för-

tätning i kärnan är Märsta tätort och eventuellt något omkring Arlanda. Om-

rådet däremellan har sämre förutsättningar för förtätning. 

 

 Flygbranschen har minskat sin sysselsättning mellan 2000 och 2007, 

och specialiseringen har således minskat. Samtidigt har en rad andra bran-

scher ökat sin sysselsättning i kärnan, däribland kunskapsintensiva företags-

tjänster.  

 

 Dessa branscher är viss mån utflyttande från centrala regionkärnan, och 

Arlanda-Märsta har konkurrensfördelar för etablering. Ett fortsatt arbete 

med att attrahera denna typ av företag är en möjlighet att fortsätta diversifi-

era och skapa attraktivitet i kärnan.   
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Hans Enelius Handelskammaren 

Björn Eklundh Upplands Väsby kommun 

Gösta Norén Upplands Väsby kommun 

Anders Johansson Sigtuna kommun 

Marcus Ekström Sigtuna kommun 

Lars Sundblad Sigtuna kommun 
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Hans Brattström Regionplanekontoret 

Johan Danielsson SKL 
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Bilaga 2: Referensmaterial 

 

Tema/område Titel 

ARN 

 

STRAIR 

 Arlanda Forum 

 ARC 

  

Sigtuna/Märsta ÖP 

 VP 

 DP:s Märsta 

 FÖP Arlanda 

 Insatser för att förstärka ARNs utveckling 

 Flygplatssystemet i Mälardalen 

 Strategier för ökat kollresande till Swedavias flyg-

platser 

Generellt kärnor 

 

 

 Regionala Stadskärnor 

 Arbetsplatsernas lokalisering 

 Regiondelsbeskrivningar 

 Flera Kärnor 

 Handel i Kärnor 

 Högre Utb i kärnor 

 Sociala funktioner i kärnor 

 Kultur i kärnor 

Transporter  

 Länsplan  

 Näringsliv, logistik och terminaler i Stockholms län 

 Kartläggning av företagens/klustrens behov av till-

gänglighet 
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 Terminalstruktur 

 En bättre sits 

Generellt regio-

nal utveckling 

Samverkan i Stockholmsregionen 

 Bana ny väg 

 RUFS 

 Framtidens bostäder i Stockholms län 

 Branschanalys för Stockholms län 

 Framtidens transportsystem 

 Innovationsplats Stockholm-Uppsala 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3: Huvudsakliga slutsatser från 
STRAIR-projektet 

 

Common conclusions 

Each report from the project includes its own conclusions, however there are a 

number of common conclusions that it is important to draw attention to: 

 there is a need for a formalised and effective co-operation, focussing on the 

4+1 area 

 there are different levels of co-operation and co-ordination for the 

Partnership and the appropriate form will change as the co-operation 

evolves.  This part of a learning process: from coordination to binding 

decisions (from loose co-operation to common development agency) 

 the politicians within the municipalities need to be more involved or else it 

will be difficult to secure commitment and move forward 

 Start action as soon as possible: pilot projects. Evidence of success will help 

build momentum 

 There needs to be clarification on ‘what does the airport region actually 

want’?  This needs to be signed up to: 

- vision for the airport region 

- branding of the airport region 

- regional relevance 

 Matching profiles of airport region workplaces and airport region 

population (the importance of better understanding the linkages between the 

skills needs of the growing airport and the labour market within the airport 

region) 

 The partnership needs to identify its sectoral focus.  Which are the key 

activities that will drive forward the airport region economy: 

- tourism and conferencing  

- logistics sector  

- education? 

- Hi-tech and bio-tech? 

- Service (finance, insurance)? 

 the Airport Region as defined by the 4+1 partners is the appropriate 

functional area.  Partners should concentrate on operating within this area, 

using the Airport Region as a vehicle to interact with the wider region  

 Consider the benefits and nuisances of airport presence in one go: gurantee 

space for manoeuvre for development of the airport, and at the same time 

development opportunities and high-quality environment for the airport 

region 
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Bilaga 4: Specialisering och 
sysselsättningstillväxt i Arlanda-Märsta 

 

Hög specialisering 2000 och snabb tillväxt 2000-2007   

       

Bransch   Andel 2000 Andel 2007 

Tillväxt 

antal FD 

35 Tillverkning av andra transportmedel 1,0 % 6,8 % 1082  

14 Annan mineralutvinning 0,0 % 0,0 % 1  

24 Tillv av kemikalier o kemiska prod 2,0 % 2,3 % 30  

71 Uthyrn fordon/maskiner/hushartikl 

mm 0,8 % 0,8 % 0  

Totalt   3,8 % 9,9 % 1113  

       

       

Hög specialisering 2000 och långsam tillväxt 2000-2007   

   Andel 2000 Andel 2007 

Tillväxt 

antal FD 

62 Lufttransport  24,6 % 16,5 % -1810  

63 Stödtj till transport, resebyråverks 26,5 % 26,0 % -399  

55 Hotell- och restaurangverksamhet 11,3 % 8,2 %  -714  

Totalt   62,4 % 50,7 % -2923  

       

       

       

Låg specialisering 2000 och snabb tillväxt 2000-2007   

   Andel 2000 Andel 2007 

Tillväxt 

antal FD 

29 Tillv maskin,ej inkl i annan underavd 0,5 % 0,8 % 47  

17 Textilvarutillverkning 0,0 % 0,0 % 4  

21 Massa-, pappers- o pappersvarutillv 0,1 % 0,2 % 20  

28 Tillv metallvaror,ej maskin/apparater 0,1 % 0,1 % 5  

74 Andra företagstjänster 6,8 % 8,5 % 242 X 

65 Finansförm,ej försäkr/pensfondsverks 0,3 % 0,7 % 72 X 

92 Rekreations-, kultur- o sportverksamh 0,1 % 0,2 % 21 X 

73 Forskning och utveckling 0,0 % 0,0 % 0 X 

75 Off förvaltn o försvar,obl socförsäkr 5,0 % 5,5 % 30  

60 Landtransport, transport i rörsystem 2,2 % 2,5 % 32  

52 Detaljh motorfordon,rep hush/pers art 3,4 % 4,3 % 136  

50 Handel/serv motorfordon o drivmedel 0,8 % 1,3 % 77  

70 Fastighetsverksamhet 0,5 % 0,9 % 66  

80 Utbildning  1,6 % 2,5 % 159  



 

 

 

51 Parti- o agenturhandel,ej motorfordon 1,7 % 2,1 % 61  

85 Hälso/sjukvård,soc tj, veterinärverks 3,2 % 3,7 % 66  

45 Byggverksamhet  1,1 % 1,8 % 108  

93 Annan serviceverksamhet 0,1 % 0,3 % 34  

91 Intressebevakning,religiös verksam-

het 0,2 % 0,2 % -1  

Totalt   28,0 % 35,8 % 1179  

       

       

Låg specialiserng 2000 och långsam tillväxt 2000-2007   

   Andel 2000 Andel 2007 

Tillväxt 

antal FD 

20 Tillv av trävaror, kork mm,ej möbler 0,1 % 0,0 % -24  

15 Livsmedels- och dryckesvaruframst 0,7 % 0,1 % -132  

34 Tillv av motor o släpfordon mm 0,4 % 0,3 % -20  

31 Tillv av andra elmaskiner o -artiklar 0,1 % 0,0 % -25  

25 Tillverkning av gummi- och platsvaror 0,0 % 0,0 % -5  

22 Förlagsverks, grafisk prod mm 0,3 % 0,2 % -21  

1 Jordbruk, jakt o service därtill 0,1 % 0,0 % -6  

33 Tillv av prec/med/optiska instr o ur 0,0 % 0,0 % -1  

32 Tillverkning av teleprodukter 0,1 % 0,0 % -12  

67 Stödtjänster till finansiell verksamh 0,3 % 0,3 % -12  

72 Databehandlingsverksamhet m m 1,0 % 0,2 % -158  

64 Post- och telekommunikationer 2,3 % 1,9 % -109  

90 Avloppsrening,avfallshant renhålln 

mm 0,0 % 0,0 % -3  

Totalt   5,5 % 3,1 % -528  



 

  

 

 

 


