
Arlandaregionen
Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen 

Infrastruktur
Så får vi allt att fungera ihop

Bostäder
Attraktiva boendeformer

Med hälsning från Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda Airport

Näringsliv
För växande och nya företag

Hållbarhet
Social, ekologisk och ekonomisk



Förord Bakgrund
Arlandaregionen är en av Sveriges 
mest expansiva regioner. Med sitt 
strategiska läge, mitt mellan Stock-
holm och Uppsala, och närheten 
till Stockholm Arlanda Airport är 
regionen attraktiv att bo, leva och 
arbeta i. Här finns idag ett brett 
utbud av bostäder samt många 
arbetsplatser, inte minst i anslutning 
till flygplatsen. 
 Arlandaregionen planerar för att 
bli 175 000 invånare år 2030. För 
detta krävs minst 22 000 nya bostä-
der. Ett sådant omfattande åtagande 
förutsätter en utbyggd infrastruktur 

med en väl fungerade kollektivtrafik 
för att invånarna lätt ska kunna nå 
arbete och service. En god kollektiv-
trafik är också en nödvändighet för 
att Arlandaregionens mål om social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
ska kunna uppnås. En utbyggnad av 
höghastighetsbanan till Stockholm 
Arlanda Airport skapar en strategisk 
knutpunkt som är inte bara blir vik-
tig för Arlandaregionens tillgänglig-
het och utveckling utan är av central 
nationell betydelse. 
 Vi som företrädare för Arlandare-
gionen vill med denna delregionala 
utvecklingsplan manifestera våra 
ambitioner för en än mer expansiv 
utveckling av vår del av storstadsre-
gionen.

Arlandaregionens parter

Knivsta kommun
Invånare: 16 869
Antal bostäder: 6 099 (70 % småhus,  

30 % lägenheter i flerbostadshus)

Största näringsgrenar: Utbildning, vård 
och omsorg samt byggverksamhet

Sigtuna kommun
Invånare: 44 786
Antal bostäder: 17 900 (34 % småhus,  

64 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Transport, före-
tagstjänster samt handel

Upplands Väsby kommun
Invånare:  42 661
Antal bostäder: 17 616 (35 % småhus,  

65 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Handel, vård och 
omsorg samt företagstjänster

Vallentuna kommun
Invånare: 32 380
Antal bostäder: 12 000 (66 % småhus,  

33 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Vård och omsorg, 
utbildning samt handel

Stockholm Arlanda Airport
Antal företag/arbetstillfällen i anslutning 
till flygplatsen: 700/25 000 
Antal resenärer: 23 miljoner

Sedan mer än tio år tillbaka arbe-
tar kommunerna runt Stockholm 
Arlanda Airport med att ömsesi-
digt för sin tillväxt dra nytta av 
och utveckla fördelarna av att ha 
en flygplats i regionen.

Sedan januari 2014 har Kniv-
sta, Sigtuna, Upplands Väsby 
och Vallentuna tillsammans med 
Stockholm Arlanda Airport ytter-
ligare höjt ambitionsnivån genom 
att teckna en gemensam avsiktsför-
klaring för regionens utveckling.

Syftet med avsiktsförklaringen 

Gemensam nytta

är att uppnå en positiv samhällsut-
veckling som gynnar både regio-
nens och flygplatsens utveckling. 
En nyckel för att uppnå detta är 
att samverkan mellan kommuner 
och flygplats ytterligare stärks och 
utvecklas.

Utvecklingen av Arlanda-Märsta 
som en regional stadskärna för-
utsätter en bred samverkan till-
sammans med många intressenter 
och har stor nytta av en fördjupad 
samverkan med berörda kommu-
ner inom Arlandaregionen. Det 
pågående samarbetet inom Airport 
City Stockholm och utvecklingen 
av en ny flygplatsstad inom den re-
gionala stadskärnan Arlanda-Mär-
sta stöds av Arlandaregionens 
övriga aktörer. 

VISION
Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter 
samman den växande storstadsregionen Stockholm-Uppsala med attrak-
tiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi fram-
tidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.

Genom 

samarbete skapar 

vi gemensamma 

”win-win”-effekter 

till nytta för 

Arlandaregionens 

utveckling!

Planen ska fördjupa samarbe-
tet mellan parterna inom såväl 
infrastruktur, bostadsbyggande 
och näringsliv och arbetsmarknad. 
Planen genomsyras av ett tydligt 
fokus på ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.

Klas Bergström (M), KSO Knivsta

Ibrahim Khalifa (S), KSO Sigtuna

Mathias Bohman (S), KSO Upplands Väsby

Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna

Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport

Produktion: Komunikationsenheten Upplands 
Väsby kommun, 2015-11-06.

Ett tydligt gemensamt förhålln-
ingsätt och ett proaktivt arbete för 
Arlandaregionen är också ett stöd 
i arbetet med att ytterligare för-
bättra tillgängligheten till och från 
Stockholm Arlanda Airport, som 
förutom att vara Sveriges största 
flygplats också är en av regionens 
största arbetsplatser.

Arlandaregionens delregionala 
utvecklingsplan har ambitionen att 
harmoniera med andra delregiona-
la planer och med Stockholms och 

Uppsala läns regionala planering. 
Planen har både perspektivet att se 
inåt–nedåt i delregionen mot den 
lokala nivån men också utåt–upp-
åt mot den regionala, storregiona-
la, nationella och internationella 
nivån.



Hållbar utveckling utgör grunden för den samhällsutveckling som den delregionala utvecklingspla-
nen för Arlandaregionen strävar mot på både kort och lång sikt. Planen har tre fokusområden; 
infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Hållbar utveck-
ling ska heller inte ses som ett slutmål, utan som en ständigt pågående utvecklingsprocess på alla 
nivåer och i flera sektorer av samhället. I arbetet med att utveckla Arlandaregionen till en attrak-
tiv, konkurrenskraftig och hållbar region att leva och verka i står regionen inför många stora och 
övergripande utmaningar och möjligheter.

Hållbarhet

FOKUS PÅ!
• Helhetssyn
• Långsiktighet
• Robust samhällsutveckling
• Delregional dimension

Vägledande principer 
De tre hållbarhetsperspektiven 
ekologiskt, ekonomiskt och social 
är djupt integrerade i arbetet med 
att uppnå de mål och strategier 
som den delregionala utvecklings-
planen (DUP) tar sin utgångs-
punkt i. 

I ett regionalt perspektiv kan 
konstateras att Stockholms läns 
direkta utsläpp av växthusgaser 
minskar, både totalt och per capita. 
Det beror främst på en omställd 
energianvändning för uppvärm-
ning och en övergång till förnybara 

bränslen och förnybart i elproduk-
tionen. Utsläppen av växthusgaser 
i transportsektorn bedöms också 
vara på väg att plana ut. Men trots 
att utsläppen totalt minskar inom 
Stockholmsregionen har regio-
nens invånare stor påverkan på de 
globala klimatutsläppen eftersom 
det mesta som regioninvånarna 
konsumerar produceras någon an-
nanstans än i Stockholms län samt 
att en stor del av invånarnas resor 
görs utanför regionen. 

En gemensam stadsutveck-
lingsprocess som omfattar hela 
Arlandaregionen ska i ett håll-
barhetsperspektiv stå i samklang 
med regionens samlade bebyggel-
se- och samhällsutveckling och i 
balans med flygplatsens närhet, 
samt tillväxt. Att arbeta för att öka 
tillgängligheten till Stockholm Ar-
landa Airport som ett kommuni-
kationsnav är viktigt för tillväxten 
i regionen.

HÅLLBARHET
• Klimatfärdplan
• Ekosystemtjänster
• Hållbarhetscertifiering
• Styrande för utvecklingen i regionen: 

 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt och djurliv
 Levande sjöar och vattendrag



Infrastruktur & trafikering

Hållbar infrastruktur ska bidra 
till att minska beroendet av fossila 
bränslen. Arlandaregionen beto-
nar vikten av utveckla den spår-
bundna kollektivtrafiken såsom 
ostkustbanan, ny pendeltågstrafik 
Märsta–Arlanda via Norra Böjen, 
Roslagsbanans koppling till Arlan-
da och miljövänliga bussar samt 
nya lösningar för kollektivtrafik i 
form av exempelvis spårbilssystem. 
Arlandaregionen vill att E4 byggs 
ut med två nya körfält från Upp-
lands Väsby till Stockholm Arlanda 
Airport samt en ny trafikplats vid 
Hammarby. Hållbar infrastruktur 

Effektiva nationella, regionala och 
lokala marktransportsystem är 
nödvändiga för tillgängligheten till 
Stockholm Arlanda Airport för att 
kunna maximera nyttan av flyg-
platsen som kommunikationsnav 
och som en stor arbetsplats. Ett 
ökat reseunderlag från ett vidgat 
upptagningsområde ökar också 
flygplatsens möjligheter att såväl 
kunna bibehålla och att attrahe-
ra nya flyglinjer, vilket främjar 
tillgängligheten både internatio-
nellt och nationellt. Investering i 
en höghastighetsbana som angör 
Stockholm Arlanda Airport är 
strategiskt mycket viktig för att 
långsiktig främja flygplatsens till-
gänglighet.

Den infrastruktur som byggs 
ska ha en lägre energiförbrukning 
än dagens och vara effektivare 
jämfört med tidigare generationers 
teknologi.

En hållbar infrastruktur ger ett tillgängligt, effektivt och hållbart transportsystem som stödjer en integre-
rad trafik- och bebyggelseutveckling. Det är målet för den regiongemensamma planen för infrastrukturut-
vecklingen. En stärkt tillgänglighet till Stockholm Arlanda Airport ger bra koppling till övrig kollektivtrafik 
både lokalt och regionalt. I planen föreslås ett samlat grepp för utbyggnad av infrastruktur för att arbets-
platser och bostäder ska kunna utvecklas i Arlandaregionen. Kommunerna i Arlandaregionen är beredda 
att förhandla med staten och regionens huvudmän om utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik samt 
ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

FOKUS PÅ!
• En integrerad trafik- och 

bebyggelseplanering. Satsa 
på hållbara och effektiva 
transportinfrastrukturer 
både till och inom Arlan-
daregionen.

ger ett tillgängligt och effektivt 
samt hållbart transportsystem och 
som stödjer en integrerad trafik- 
och bebyggelseutveckling.

Arlandaregionen vill även skapa 
prioritet för gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik. Arlandaregi-
onen behöver utveckla en hållbar 
tillgänglighet i transportsystemen 
både till och inom Arlandaregionen.

HÅLLBARHET!
• Utveckla tvärförbindel-

ser och den spårbundna 
kollektivtrafiken i Arlan-
daregionen. 

• Bygg höghastighetsbana 
till Stockholm Arlanda 
Airport. 

• Utveckla nya och innova-
tiva kollektivtrafiksystem i 
Arlandaregionen.

• Främja möjligheterna till 
gång- och cykeltrafik.



Förslag för framtiden

Målet med utvecklingen är att tillgängligheten till 
och inom Arlandaregionen förstärks samt Stock-
holm Arlanda Airport utvecklas som nationellt, 
regionalt och lokalt resecentrum där flyg och övriga 
transportslag kopplas samman på ett hållbart och 
effektivt sätt. 

Utveckling kommer inte av sig självt. En god pla-
nering och väl förankrade förslag är avgörande för 
att nå framgång. Ett flertal förslag om utveckling av 
infrastruktur kring flygplatsen finns framtagna.

• Ökad kapacitet på Ostkustbanan, dvs två nya spår 
mellan Stockholm och Uppsala liksom en uppgra-
dering av stationerna i Upplands Väsby, Märsta 
och Knivsta

• Höghastighetsbanan med station på Stockholm 
Arlanda Airport

• Ytterligare två körfält på E4:an från Glädjens tra-
fikplats till Stockholm Arlanda Airport

• Utbyggnad av Hammarby trafikplats, norr om 
trafikplats Glädjen

Tåg

Buss

Cykel

Bil Station

TECKENFÖRKLARING

Huvudstråk

Tvärförbindelser

Övriga 
nödvändiga
investeringar

1.

2.

3.

4.

• Avgrening av Roslagsbanan till Stockholm Arlan-
da Airport med koppling till Märsta

• Automatiserad spårbunden kollektivtrafik på och 
kring Stockholm Arlanda Airport

• Ny tvärförbindelse ”Norra böjen” mellan Ostkust-
banan och Arlandabanan

• Utbyggnad av södergående ramper vid Måby 
trafikplats

• Väst – östliga stomnätsbussar – Täby – Arninge – 
Vallentuna – Upplands Väsby – Kallhäll – Jakobs-
berg – Barkarby

• Pendlarstråk för cykel
• Förbifart Stockholm
• Bättre förbindelse västerut mot Mälardalen
• Ny station på Arlandabanan (ej markerad på 

kartan)
• Ny sträckning av väg 268 mellan Vallentuna (Gra-

na) och Upplands Väsby (ej markerad på kartan)
• Ny planskild korsning i Knivsta (ej markerad på 

kartan)
• Ny trafikplats ”Morby” norr på Alsike (ej marke-

rad på kartan)

Väg E4

Ostkustsbanan



Flygplatsens roll

Stockholm Arlanda Airport ligger 
redan idag strategiskt placerat 
mellan Stockholm och Uppsala, 
det stråk där den starkaste till-
växten och utvecklingen i Sverige 
förutspås äga rum under kom-
mande decennier. En motor i 
denna utveckling är den tillgäng-
lighet till internationella mark-
nader som flygplatsen skapar 
förutsättningar för. 

Kring flygplatsen har en 
flygplatsstad, kallad Airport City 
Stockholm börjat etableras. Den-
na flygplatsstad beräknas gene-
rera cirka 50 000 arbetstillfällen 
då den är fullt utbyggd någon 
gång efter år 2030. I nuläget finns 
drygt 700 företag med över 25 000 
arbetsplatser etablerade inom 
området.

En förutsättning för denna 
utveckling är att infrastruktur 

HÅLLBARHET
• Stockholm Arlanda Air-

port har som ambition att 
ligga i framkant i hållbar-
hetsarbetet och arbetar 
bl a med bullerreducering 
samt för att minska klimat-
påverkande utsläpp.

Stockholm Arlanda Airport är redan idag ett nav för utveckling inom Arlandaregionen. Flygplat-
sens primära funktion är att skapa så god tillgänglighet som möjligt, såväl utifrån ett internatio-
nellt, nationellt och regionalt perspektiv. För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveck-
ling och även skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att 
de olika transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Den idag starkast växande noden i 
Skandinavien är Stockholm Arlanda Airport. 

och trafikering till, från och 
inom denna region anpassas till 
det behov som förväntas kom-
ma under framtida decennier. I 
nuläget finns det kapacitetsbris-
ter i transportsystemet som kan 
komma att verka hämmande för 
regionens möjlighet att utnytt-
ja den fulla potentialen av den 

internationella tillgänglighet som 
skapas från flygplatsen. Det är 
därför viktigt att åtgärder som 
syftar till att skapa förutsättning-
ar för ökad tillgänglighet med 
kollektiva färdmedel till, från och 
inom regionen prioriteras.

FOKUS PÅ!
• Förutsättningar för fler 

direktlinjer och ökad inter-
nationell tillgänglighet.

• Maximera nyttan genom 
etablering av flygplatssta-
den Airport City Stockholm.

• Stockholm Arlanda 
Airport som nationellt 
transportnav, även för 
markbunden trafik.

Fo
to

: P
et

er
 P

hi
lip

s

90%

355



Bostadsbyggande
Bostadsutbudet i Arlandaregionen är stort och mångfacetterat. Här finns både täta stadsmiljöer samlade 
kring stationer, urbana landsbygdsmiljöer och mer renodlad landsbygd. År 2013 hade Arlandaregionen ca 
53 200 bostäder. Av dess var ca 28 600 i flerbostadshus (54 procent) och 24 600 i småhus (46 procent). 
I Sigtuna och Upplands Väsby dominerar lägenheter i flerbostadshus, i Knivsta och Vallentuna dominerar 
småhusen. 

Kommunerna inom Arlandaregio-
nen planerar för att tillsammans ha 
175 000 invånare år 2030. 2015 
bodde här 137 000 personer i det 
som benämns Arlandaregionen. 
För att uppnå målet om 175 000 
invånare behöver minst 22 000 
nya bostäder byggas mellan åren 
2016-2030. En så stor nypro-
duktion av bostäder förutsätter 
att utbyggnaden av infrastruktur 
och kollektivtrafik också utveck-
las kraftfullt och samordnas med 
bostadsutbyggnaden. Det kommer 
också kräva att förtätning av stads-
delar och bostadsområden, inte 
minst i stationsnära lägen, för att 
en långsiktigt hållbar utveckling 
ska vara möjlig att nå. Det är också 
viktigt att bejaka mångfald och 
nytänkande i hur bostäderna ut-
formas och vilka metoder som kan 
användas vid till exempel markan-

visningar i framtiden. Även bland-
ningen av olika upplåtelseformer 
för bostäder kommer att vara 
viktig framöver. För att helheten 
ska bli bra är det även viktigt att 
nya arbetsplatser kan tillkomma i 
Arlandaregionen.
En hållbar utveckling ska vara sty-
rande för all bostadsplanering och 
utveckling i Arlandaregionen.
 För att utvecklingen inom bo-
stadsbyggandet ska vara långsiktigt 
hållbar ur de ekologiska, ekono-
miska, och sociala perspektiven så 
föreslås att följande inriktningsmål 
ska gälla inom Arlandaregionen
• Det framtida bostadsbyggan-

det ska utnyttja Arlandare-
gionens samlade mark- och 
naturvärden samt bebyggelse-
struktur som ger ett mervärde 
för att skapa attraktiva och 
hållbara boendemiljöer.

• Bebyggelseplaneringen ska 
motverka utspridning av 
bostäder och verksamheter. 
Planeringen ska främja en 
funktionsblandning av bostä-
der och verksamheter i bygg-
nader och områden samt skapa 
en bra balans mellan bostäder, 
arbete och service. Planeringen 
ska prioritera förtätade och 
stadsmässiga strukturer såväl i 
den regionala stadskärnan Ar-
landa–Märsta med de specifika 
förutsättningar som där råder 
som i kommunernas centrala 
och stationsnära lägen.

• Planeringen av bostäder måste 
samordnas med utbyggnad av 
infrastruktur och kollektivtra-
fik.

• Arlandaregionen ska erbjuda 
ett långsiktigt, varierat, attrak-
tivt och hållbart bostadsutbud 



i såväl täta stadsmiljöer, som 
urbana landsbygdsmiljöer samt 
i områden med mer renodlad 
landsbygd.  

• Tillämpa krav på hållbar 
stadsbyggnad och bostadsbygg-
nad som främjar arkitektur, 
innehållet i rummet mellan 
husen, och byggteknik av hög 
kvalitet vad avser såväl inre 
som yttre bostadsmiljöer. Om 
kommunen äger egen mark 
finns en möjlighet att främja 
hög kvalitet inom stadsbyggan-
det utan att totalkostnaden för 
bostäderna blir för höga. 

• Erbjuda ett varierat utbud av 
bostadstyper och upplåtelse-
former för att skapa förutsätt-
ningar för att så många som 

möjligt ska kunna bo i de nya 
områdena. 

• Ett tydligt fokus på energisnåla 
lösningar för såväl byggna-
tion av nya bostäder och nya 
bo-stadsområden som den 
långsiktiga förvaltningen/drif-
ten. 

• En planering för nya bostä-
der som tar sikte på att skapa 
former som stimulerar och 
underlättar genomförande ge-
nom till exempel nyttjande av 
byggemenskaper, konkurrens 
mellan byggherrar. 

Arlandaregionen har redan idag en 
stor bredd och variation i bostads-
utbudet som en tydlig styrkefaktor 
och kommer därför även framöver 

FOKUS PÅ!
• Varierat utbud av bostads-

typer och upplåtelsefor-
mer.

• Arlandaregionens samlade 
marktillgångar och be-
byggelsestruktur ger ett 
mervärde som resurs för 
attraktiva boendemiljöer.

• Byggemenskap.
• Energianpassade lösningar.

HÅLLBARHET!
• Förtätning av stadskärnor.
• Ett tydligt fokus på ener-

gisnåla lösningar.
• Planeringen av bostäder 

samordnas med utbygg-
nad av infrastruktur och 
kollektivtrafik.

att verka för en stor bredd i bo-
stadsutbudet i såväl i täta områ-
den, som att utveckla landsbygds-
miljöerna vidare.

0060
Sigtuna



Näringsliv & arbetsmarknad
Arlandaregionens geografi – själva mittpunkten mellan Stockholm och Uppsala – ger unika möjligheter att 
ta sig an utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunerna i Arlandaregi-
onen inte ser varandra som konkurrenter om företag och arbetskraft utan som samarbetspartners med 
den gemensamma målsättningen att vidareutveckla Arlandaregionen. Det är därför av stor vikt att samar-
betet löper vidare mot konkreta aktiviteter.

Samhällsutveckling
Näringslivets behov av att 

lokalisera sig i lägen med goda kol-
lektivtrafikförbindelser har ökat. 
Det är i dag ofta mer attraktivt 
att etablera sig vid ett stationsnära 
läge än på en plats som är starkt 
bilberoende. För Arlandaregio-
nen som har såväl Ostkustbanan, 
Arlandabanan och Roslagsbanan 
finns stora möjligheter att utveck-
la företagsetableringar med goda 
kollektivtrafikförbindelser vilket är 
en stor konkurrensfördel. I en allt 
mer globaliserad värld är den in-
ternationella tillgängligheten viktig 
för regionens konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter inom vissa 
arbetsområden. Stockholm Arlan-
da Airport medger speciella läge-
segenskaper för Arlandaregionens 
kommuner. 

Arlandaregionen har kompara-
tiva fördelar för de verksamheter 
som kan dra nytta av närheten till 
flygplatsen.

I dag finns en stark koncentra-
tion av arbetstillfällen i Stockholm 
och Uppsala. Från Vallentuna, 
Upplands Väsby och Knivsta 
pendlar människor till arbetsplat-
ser i andra kommuner, medan 
Sigtuna har fler som pendlar till än 
från kommunen. Tvärförbindelser 
i öst-västlig riktning är dock ett 
tydligt prioriterat område med 
förbättringspotential genom exem-
pelvis en förlängning av Roslags-
banan till Arlanda, samt förbättrad 
tillgänglighet mellan Stockholm 
Arlanda Airport och Märsta samt 
även möjlighet till stombussar från 
Täby/Vallentuna via Upplands 
Väsby till Järfälla.

Kommunerna i Arlandaregi-
onen vill främja en utveckling 
där fler av kommunens invånare 
bereds möjlighet att bo och arbeta 
inom regionen.

En grundtanke är att Arlanda-
regionen som helhet ska innehålla 
så många olika näringar som 
möjligt. Detta möjliggörs tack vare 
en god diversifiering i regionens 
näringslivsstruktur vilket ger ett 
bättre arbetsmarknadsläge för olika 
typer av arbetstagare. Arlandaregi-
onen har ett behov av en dynamisk 
arbetsmarknad med en mångfald 
av kompetenser.

De tre benen inom begreppet 
hållbar utveckling är centrala i 
Arlandaregionens arbete med 
näringslivs- och arbetsmarknads-
frågorna.



Ekologisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Företag lokaliseras till platser 

med god kollektivtrafik.
• Företag ges möjlighet att 

sända gods via järnväg i större 
utsträckning än i dag.

• Arlandaregionen samarbetar 
för att tillgängliggöra tillgång 
till förnyelsebara bränslen.

• Fler näringar inom jordbruks-
sektorn kan ställa om till 
ekologisk odling.

Social hållbar utveckling innebär 
att:
• Sysselsättningsgraden upprätt-

hålls och fortsätter stiga inom 
hela Arlandaregionen.

• Kollektivtrafikens biljettsystem 
blir mer användarvänligt.

• Främjandet av ett diversifierat 
näringsliv ger fler människor 
möjlighet att finna ett arbe-
te utifrån sin erfarenhet och 
utbildning.

• Kompetensen hos nyanlända 
tas till vara i ett så tidigt skede 
som möjligt.

• Nyföretagandet fortsätter 
främjas.

• Öka takten på bredbandsut-
byggnad på landsbygden för 
att ge enklare insteg till att 
starta företag i hemmet.

• Uppnå en diversitet mellan 
upplåtelseformer vid försälj-
ning av mark för nyproduk-
tion.

Ekonomisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Fler lokalmarknadsorienterade 

företag ges möjlighet att växa 
och sälja sina produkter till 
större marknader. 

• Genom detaljplanering stärka 
centrumkärnornas näringslivs-
utveckling för dagligvaruhan-
del i stationsnära lägen. 

• Främja ett diversifierat närings-
liv vilket minskar risken för 
konjunkturkänslighet. 

• Hög självförsörjning, lågt be-
roende av försörjningsstöd.

Arbetsmarknad
Antalet sysselsatta inom Arlandare-
gionens kommuner följer utveck-
lingen i länen och i riket. Tillväx-
ten har varit större i Stockholms 
län och Uppsala län jämfört med 
riksgenomsnittet. Kommunerna i 
Arlandaregionen är mer konjunk-
turkänsliga än genomsnittet för 
länen de ingår i och än i riket. Det 
är troligen en spegling av utveck-
lingen på Stockholm Arlanda 
Airport.

Inom Arlandaregionen finns ett 
stort antal människor med olika 
utbildningsbakgrund och kom-
petenser från hela världen. Inom 
Arlandaregionen finns en mång-
fald av företag varav många verkar 
på den internationella marknaden 
eller har kontakter med olika na-
tionaliteter i sin verksamhet.

Andelen företag i Sigtuna och 
Upplands Väsby med utländska 

ägare är bland de högsta i Stock-
holms län.

Att ta tillvara på den kompe-
tens som finns hos de människor 
som kommer till Sverige är av stor 
vikt för att bättre kunna matcha 
den internationella och kulturella 
kompetensen till olika typer av ar-
betsplatser. Det stärker även såväl 
de sociala och ekonomiska hållbar-
hetsmålen. Många har även högre 
utbildning i flera av de bristyrken 
Sverige har idag. Denna resurs kan 

FOKUS PÅ!
• Konkreta samarbeten 

mellan kommunernas 
näringslivskontor och 
arbetsmarknadsenheter

• Främja ett diversifierat 
näringsliv så att fler kan 
komma i arbete.

• Kompetensen hos nyanlän-
da tas till vara i ett tidigt 
skede.

• Samarbete mellan kommu-
nerna om företagsetable-
ringar

HÅLLBARHET!
• Företagsetableringar med 

tillgång till god kollektiv-
trafik

• Främja nyföretagande 
• Samarbete för att tillgäng-

liggöra fler förnyelsebara 
fordons- och flygbränslen

göras mer tillgänglig genom ökat 
samarbete mellan regionens arbets-
marknadsenheter, med resultat i 
såväl en bättre integration som ett 
förbättrat arbetsmarknadsläge och 
ett stärkt kompetensförsörjningslä-
ge för företagen.

Arlandaregionen har i genom-
snitt haft en svagare utveckling av 
andelen sysselsatta med hög-sko-
leutbildning under perioden 
1990–2012 jämfört med riket 
och Stockholms och Uppsala län. 
Gapet har ökat till såväl riket 
som länen från periodens början. 
Detta förklaras till viss del av den 
branschsammansättning som råder 
i Arlandaregionen. Undantaget 
är Knivsta kommun som har en 
hög utbildningsnivå som på sikt 
bör kunna vara till nytta för hela 
regionen.

Totalt hade 55 567 förvärvsar-
betande sin arbetsplats i Arlanda-
regionen (2012). Näringsgrenarna 
transport och magasinering har 
flest sysselsatta. Därefter kommer 
företagstjänster, vård och om-
sorg, utbildning, tillverkning och 
utvinning, byggverksamhet och 
partihandel. Det är dock stora 
skillnader mellan kommunerna. 
Dessa siffror inkluderar inte den 
utveckling som skett i Rosersbergs 
verksamhetsområde.

De dominerande branscherna i 
Arlandaregionen är mycket kon-
junkturberoende vilket kan få stora 
konsekvenser vid en lågkonjunk-
tur.

Frågor som regionen behöver arbe-
ta vidare med är hur regionen ska 
minska dessa beroenden och få en 
stabilitet över konjunkturcyklerna 
och vilka branscher som skulle 
kunna komplettera de som finns 
idag för att uppnå högre diversitet 
och lägre sårbarhet.




