Vad här hänt sedan förra rådslaget?
Södertörns Rådslag 2016 i Haninge hade temat ”Boom för Södertörn”. Dagen
fokuserade på investeringar och företagande i utvecklandet av Södertörn.
Av tradition inleds varje upplaga av Södertörns Rådslag med en summering av vad
som har hänt inom temaområdet sedan det förra rådslaget.
Här följer en sammanställning av några av de viktigaste – gjorda eller planerade –
investeringarna och insatserna i Södertörnskommunerna och hos de
medarrangerande organisationerna.

Salems kommun
• I Salems kommun pågår planeringen av ett nytt Salems centrum med cirka 600
bostäder med planerad inflyttning från år 2020.

Södertälje kommun

• Regionala stadskärnan Södertälje har tagit fart - Södertälje bygger 20 000 bostäder
till 2036!
• I Nya Norra Stadskärnan har det största bygglovet på 40 år beslutats för en
bostadsetablering i norra stadskärnan till ett stort antal lägenheter.) Här pågår även
färdigställandet av det nya Campusområdet för att ta emot de första
civilingenjörsstudenterna nu i sommar - cirka 3 000 studenter!
• Sjöfartsverket bygger om Södertälje kanal och en ny sluss. Den nuvarande slussen
i Södertälje byggdes för ungefär 100 år sedan. Hela Mälarprojektet, där Södertälje
kanal och slussen ingår, har en budget på drygt 1,5 miljarder kr. Projektet kommer att
medföra betydligt ökad kapacitet för insjöfarten på Mälaren.
• Det nya akutsjukhuset är nyligen invigt. Stockholms läns landsting har satsat 1
miljard kronor!

Huddinge kommun

Regionala stadskärnan Kungens kurva
• Skandinaviens största handelsplats ska utvecklas med bostäder, KF Fastigheter
har tecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun om att bygga drygt 4 000
bostadslägenheter i Kungens kurva. Ett hållbarhetsprogram tas fram. Projektet ingår i
Ingenjörsvetenskapsakademins projekt ”Den goda staden”, där bland annat frågan
”Hur bostäder ska möta handel” ska studeras.
• Ikea bygger ett nytt varuhus och bygger ut Kungens kurva shoppingcentrum med
totalt c:a 140 000 kvm handelsyta.
• Planering för hållplatsläge för en framtida Spårväg Syd pågår, liksom utbyggnad av
Förbifart Stockholm. Gång- och cykelbro över E4/E20 är klar.

Regionala stadskärnan Flemingsberg
• I centrala Flemingsberg pågår utbyggnad med 600 bostäder och utmed Alfred
Nobels allé har utbyggnad av student- och forskarlägenheter påbörjats.
• Utbyggnad av c:a 600 lägenheter och studentlägenheter pågår i Visättra ängar.
Kommunen har byggt klart infrastrukturen.
• Karolinska sjukhuset i Huddinge utvidgar och bygger nya operationslokaler.

• Huddinge har lämnat in intresseanmälan avseende nytt kulturcentrum vari bland
annat nya verkstads- och repetitionslokaler för Dramaten och Operans ska
inrymmas.
• Ett utvecklat och kapacitetsstarkt resecentrum i Flemingsberg utvecklas – ett nav
som är av stor vikt för den södra regionhalvan. Flemingsbergs station har idag cirka
25 000 av- och påstigande resenärer. År 2030 väntas kollektivtrafikresenärerna vara
cirka 60 000 per dygn och år 2050 öka till mellan 85 000 och 110 000.
Huddinge centrum
• I området kring Huddinge centrum planeras minst 5 000 nya lägenheter genom
förtätning och omvandling av Storängens industriområde, liksom nya skolor och
förskolor.
Tvärförbindelse Södertörn
• Trafikverket har färdigställt lokaliseringsutredning för Tvärförbindelse Södertörn och
den har varit på remiss. Huddinge kommun har förordat den norra korridoren i tunnel
både genom Flemingsbergsskogen och i Glömstadalen. Trafikverket fattar inom kort
beslut om vilken korridor som vara underlag för det fortsatta arbetet.
Sverigeförhandlingen
• Huddinge deltar i Sverigeförhandlingen. Ett positivt utfall av denna skulle innebära
en fördubbling av bostadsbyggandet i Huddinge fram till 2035 och utbyggnad av
Spårväg syd. Bostadsproduktionen planeras i så fall i första hand ske intill Spårväg
syd i Flemingsberg, en ny stadsdel i Loviseberg/Glömstadalen, Vårby Haga,
Kungens kurva och Segeltorp.

Haninge kommun
• C:a 10 000 nya bostäder ska byggas till 2030 - Haninge slog rekord 2015 med ett
bostadsbyggande på 891 färdigställda lägenheter.
• Investeringsvolym 22 000 Mkr

Albyberg
• Utbyggnaden av Albyberg etapp 1 pågår. 100 hektar företagsmark har anvisats och
5 500 nya arbetstillfällen beräknas tillkomma.
• Haninge kommun har träffat avtal för etapp 2 för markförsäljning i Albyberg,
omfattande en företagspark för ca 135 miljoner med etablering av 7 företag. Dessa
etableringar kommer tillföra ca 350 arbetstillfällen.
• Det finns ca 200 intressenter för köp av mark i Albyberg.

Regionala stadskärnan Haninge, inklusive Vega
• 7 000 lägenheter till år 2030, varav 3 400 lägenheter i Vega.
• Potentialen beräknas till 60 000 invånare och 22 500 arbetsplatser år 2050.
• Investeringsvolym 13 500 Mkr.
• Nya förskolor och skolor, ny pendeltågsstation, ny bussterminal och
omstigningspunkt samt en ny trafikplats.

Nynäshamns kommun

• Bygget av Stockholm Norvik hamn inklusive ny järnvägsanslutning är i full gång,
beräknat första anlöp till hamnen år 2020.
• Raffinaderiet i Nynäshamn, Nynas AB är världsledande i sin tillverkning i
specialoljor. Även rening av förorenad mark som nu pågår är världsledande
miljöteknik.
• AGA bygger en ny LNG-terminal för att tillgängliggöra LNG som drivmedel för fartyg
i Östersjön.
• Kommunen skapar förutsättningar för ca 1500 bostäder i detaljplaner som är klara
för antagande 2017.
• Ett mycket starkt intresse för kommunen som etableringsort sedan beskedet om
Norviks hamn kom 2016.

Botkyrka kommun

• I Alby - i våra miljonprogramsstadsdelar, exakt vid tunnelbanan, pågår byggande
och försäljning av drygt 600 bostadsrätter, som kommer till i etapper.
• I Fittja C pågår en utbyggnad av centrum med ett äldreboende och därefter går
centrumägaren vidare med 300 nya bostäder.
• I Fittja har Botkyrkabyggen genomfört en upphandling för renovering av 1300
lägenheter till ett värde av 1000 Mkr, där arbetena inleds i år och kommer pågå i 6-8
år.
• I Södra porten, verksamhetsområdet vid E4/20 med ICA Maxi, fortsätter arbetena
med markstabilisering för skapa byggbar mark i kommunens och Skanskas
gemensamma exploateringsbolag.
• I Tumba pågår också flera bostadsbyggnadsprojekt, bland annat i stråket mellan
Tumba och Salem.
• Fastighetsvärdena stiger i Botkyrka och Norsborgs centrum, Hallunda centrum och
gamla Tumba sjukhus har alla nyligen fått nya ägare med utvecklingsplaner.

Tyresö kommun

• Under 2016 färdigställde Tyresö kommun knappa 400 bostäder och planerade för
knappa 700 bostäder i nya detaljplaner.
• I Norra Tyresö centrum ska en ny stadsdel med 1000 bostäder utvecklas genom
investering av 500 miljoner kr. Under 2016 började etapp 1.
• Förra året tog kommunen fram ett planprogram för Wättinge med upp till 900
bostäder.
• Investeringar i infrastruktur på Östra Tyresö där enskilda entreprenader överstiger
100 miljoner i kostnader.

Nykvarns kommun
• Nykvarns nya centrum: 330 nya lägenheter, fördubblad kommersiell yta och fler
kontor. Etapp 1 är snart klar, etapp 2 är byggstartade och samtliga etapper 3-8 blir
påbörjade innan våren 2018.
• Nya företagsetableringar i Stockholm Syd - över 1 000 företag etablerade. 1 000
hektar ny företagsmark avsatt och detta har lett till taglinen: ” 1000 x 1000 = en miljon
möjligheter!”
• Nykvarn strävar efter att ha Sveriges bästa skola. Kommunen ligger på 3:e plats i
Sverige i SKL:s senaste öppna jämförelse. Nya skolor byggs – Furuborgskolan etapp
1 är klar och etapp 2 är påbörjad.

KTH
• Technology for Health (KTH och Röda Korsets högskola) i kvarteret Medicinaren
23 i Flemingsberg sattes i drift i mars 2016 och överlämnades till KTH och Röda
Korset i juni.
• Anläggningen är en totalentreprenad upphandlad av KTH och omfattar 20 000 kvm
byggyta i miljöklass Silver till en total kostnad – exklusive finansieringskostnader –
om c:a 55 Mkr.
Hyresgäster:
• KTH - Fastigheten inrymmer KTH:s verksamhet för utbildning och forskning, samt
kontor på plan 4-7 (11 415 kvm).
• Röda Korset - Fastigheten inrymmer lokaler anpassade för Röda Korsets
verksamhet på främst plan 8 (2 220 kvm).
• CAMST Simulatorcentrum – avancerade simulatorer för högteknologisk vård för
vuxna och barn (570 kvm resp. 357 kvm)
• Lokaler för kommersiella verksamheter på entréplan, plan 4 och 5 (600 kvm):
Espresso House, Apoteket Kronan, Huddinge klippotek.
• Rymligt underjordiskt parkeringshus.

Södertörns Högskola
• Fortsatt utveckling av polisutbildningen - bl a genom uppförande av nya hus för
polisutbildningen.
• Vidareutveckling av den studiesociala miljön vid Campus Flemingsberg. Planering
pågår för bl a gemensamma kårlokaler.
• Snabbspårsutbildning av asylsökande läkare och i förlängningen andra grupper av
nyanlända akademiker.

Stockholms Handelskammare
• I september 2016 påbörjades bygget av Norvik Hamn i Nynäshamn som kommer
att bli ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.
• Södertörnskommunerna håller hög byggtakt av bostäder och har skruvat upp
planeringen för de kommande åren. Södertörnskommunerna bygger 72 000 bostäder
fram till 2030, vilket kommer behövas när folkmängden i hela Stockholms län fram till
2025 uppskattas växa med 380 000 nya invånare.

Företagarna
• 4 av 5 jobb kommer från småföretagare. För att underlätta för företagare har
Förtagarna har tagit fram en finansieringsportal samt ett hållbarhetsverktyg.
För att företag ska bli framgångsrika krävs – utöver engagemang, driv och en idé –
rätt förutsättningar! Finansiering är en viktig del i detta. Därför har vi skapat en
mötesplats för medlemsföretag som erbjuder finansiering och medlemsföretag som
söker finansiering. www.foretagarna.se/finansieringsportalen
Ett bra hållbarhetsarbete är viktigt då det ökar kundnöjdhet, gynnar
försäljningsarbetet och stärker relationen till medarbetarna. Företagarna vill göra det
enklare för företagare att driva företag och därför har även Företagarna tagit fram ett
hållbarhetsverktyg där du som företagare får verktyg och råd för hur du enkelt kan
arbeta mer hållbart. www.foretagarna.se/hallbarhet

