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FLEMINGSBERGS CENTRALA STADSKÄRNA - DIALOG

Bakgrund

Den här rapporten är en sam-
manställning av den dialogpro-
cess som har förts med boende, 
verksamma och andra aktörer i 
Flemingsberg om Flemingsbergs 
framtida centrala stadskärna un-
der hösten 2016. 

Flemingsberg utvecklas och vid tågsta-
tionen växer en ny stadsdel fram. Med 
sitt läge precis vid kommunikationerna 
och med bostäderna i Grantorp, sjuk-
huset och högskolan på ena sidan och 
Visättra, rättscentrum och Flemings-
bergsskogen på den andra kommer den 
nya stadsdelen att bli det framtida Fle-
mingsbergs centrala stadskärna.

Kommunens pågående arbete 
Huddinge kommun arbetar med ut-
vecklingen av den nya stadsdelen i 
fl elra parallella processer, med aktörer 
som landstinget, markägare och intres-
senter från närings- och kulturlivet. 
Kommunen har tagit fram tre grund-
läggande utvecklingsprinciper som ska 
styra arbetet med den centrala stads-
kärnan:

Att stärka Flemingsberg - Den centrala 
stadskärnan ska erbjuda en levande 
stadsmiljö som utvecklar Flemingsberg 
till en attraktiv bostads- och studieort 
samt en naturlig plats för etablering av 
ett kunskapsintensivt näringsliv i södra 
Stockholm.

Ett sammanhållet Flemingsberg - Den 
nya centrala stadskärnan ska bidra till 
att Flemingsberg blir mer sammanhål-
let och vara en naturlig mötesplats för 
alla som bor och verkar i Flemingsberg.

Att vara hållbar över tid - Den nya 
stadskärnan ska vara såväl ekologiskt 
som ekonomiskt och socialt hållbar 
över tid och ha förmåga att förändras 
och anpassa sig för att klara framtida 
störningar utan att förlora viktiga funk-
tioner.

Fler perspektiv - bättre stad
I arbetet med den centrala stadskär-
nan har Huddinge kommun sett ett 
behov att ta fram en tydligare bild av, 
och struktur för, den framtida centrala 
stadskärnan. För att ge sådant arbete 
de bästa förutsättningarna ville kom-
munen få fl er perspektiv på platsen. 

Kommunen tog därför initiativ till en 
dialogprocess som riktade sig till fl e-
ra grupper; boende och verksamma i 
Flemingsberg, byggherrar och andra 

intressenter samt politiker och tjänste-
män i Huddinge kommun.

Målet med processen har varit att 
fånga upp kunskap och idéer men ock-
så eventuella konfl iktpunkter kring den 
centrala stadskärnan. Vidare fi nns det 
också en förhoppning om att proces-
sen har hjälpt till att förankra projektet 
och   startat ett långsiktigt samtal kring 
stadsdelens utveckling.

Resultatet från de olika dialogerna har 
ställts samman i minnesanteckningar 
och delrapporter. Den här slutrappor-
ten är en sammanfattning av dessa.

Rapporten är tänkt att fungera som ett 
av fl era besluts- och kunskapsunderlag 
i kommunens arbete med att ta fram 
en vision och struktur för stadskärnan. 
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Dialogprocess

Dialogen har förts parallellt med 
olika grupper och intressenter i 
Flemingsberg och Huddinge kom-
mun under hösten 2016 med meto-
der och övningar som anpassats 
efter situation och målgrupp.

Workshops har genomförts med Hud-
dinge kommuns politiker och tjänste-
män i tre olika grupper; först med den 
styrande majoriteten tillsammans med 
kommunens förvaltningschefer, sedan 
i en större grupp med hela kommun-
styrelsen, och till sist med tjänstemän 
från kommunens berörda förvaltning-
ar. Dessa workshops har haft som syfte 
att samla en bild av kommunens mål 
med Flemingsbergs utveckling, under-
söka konfl iktpunkter samt ge möjlighet 
till gemensamma diskussioner för att 
skapa samsyn och förankring för pro-
jektet. 

Byggherrar och andra intressenter i 
Flemingsberg har fått komma till tals 
genom intervjuer/samtal. Dessa samtal 
har haft som syfte att ta vara på intres-
senternas kunskap om Flemingsberg 
och utröna vilka förutsättningar man 
behöver för att kunna bedriva sin verk-
samhet och därmed bidra till att ut-
veckla stadsdelen.

För att fånga upp synpunkter från dem 
som bor och verkar i Flemingsberg har 
fl era olika dialogtillfällen anordnats. 
Dels har en stor webdialog genomförts 
av kommunen med ca 400 deltagan-
de, dels ställde man under Huddinge 
kommuns demokrativecka upp dia-
logstationer på tre ställen i Flemings-
berg. Där kunde passerande stanna till 
och informeras om pågående planer 
av kommuntjänstemän på plats samt  
framföra önskningar och synpunkter 
inför den fortsatta planeringen.

Förutom detta har kommunen även 
träffat och talat med fokusgrupper som 
ungdomar, kvinnor, pensionärer och 
studenter för att fånga upp grupper 
som evetuellt inte annars skulle kom-
ma till tals.

Reflektioner
Bland ungdomar fi nns ett stort behov 
av dialog kring dagens område och 
förbättringsområden. Återkoppling är 

nödvändigt och fl er insatser för att öka 
förtroendet för kommunen behövs. 
Några av deltagarna utryckte irritation 
och frustration över brist på informa-
tion om stadskärnan och de stora bygg-
planerna. De önskade mer information 
om allt som händer i Flemingsberg; 
information som når deras målgrupp. 

Att tänka på i framtida dialoger är 
språket, det måste göras lättbegripligt 
för att det ska vara inkluderande under 
själva dialogen, samt att man behöver 
kunna föra dialogen på fl era språk än 
svenska.
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Flemingsberg idag

Flera grupper har tillfrågats om 
vad de tycker är bra respektive 
mindre bra i Flemingsberg idag. 
Detta för att fånga upp och ta 
vara på områdets kvalitéer, samt 
samla kunskap om vad som behö-
ver förbättras i stadsdelen.

Bra i Flemingsberg
I webdialogen ställdes frågan Vad tycker 
du är bra i Flemingsberg idag?, och det 
framkommer att i stort sett alla grup-
per uppskattar och värnar om de cen-
trumfunktioner som fi nns, till exempel 
butiker och kyrkan. Närheten till insti-
tutioner som sjukhuset och högskolan 
uppskattas också, främst av kvinnor, 
liksom bra kommunikationer samt när-
heten till natur och grönområden, som 
uppskattas särskilt av dem som arbetar 
i Flemingsberg och bor på annan ort.

I övrigt poängteras mångfalden av 
människor och olika kulturer som po-
sitivt, samt biblioteket och ungdoms-
gården. Det fi nns en hemkänsla och en 
stolthet bland invånarna, menar repre-
sentanter från Svenska Kyrkan.

I samtal med byggherrar och andra 
intressenter framkom att man ser 
närheten till Stockholm och de goda 
kommunikationerna som en stor för-
del. Man påpekar även att de stora 
institutionerna, till exempel sjukhuset 
och rättscentrum, bidrar med mycket 
arbetsplatser och underlag för handel 
och service eftersom de drar till sig ett 
stort fl öde av människor. Även högsko-
lan har stärkt området och bidragit till 
en större blandning av människor och 
verksamheter här. Dessa stora institu-
tioner bidrar till att skapa en nod som 
även kan locka till sig ytterligare verk-

samheter och stärka Flemingsberg som 
regional kärna.

Flera byggherrar poängterar det unika 
i att det fi nns stora tillgängliga mark-
resurser i direkt anslutning till statio-
nen mitt i stadsdelen, vilket ger mycket 
goda förutsättningar för att skapa ett 
samlande centrum här.

Sämre i Flemingsberg
I webdialogen frågades också Vad sak-
nar du i Flemingsberg idag? Framför allt  
framkommer här att man saknar akti-
viteter som idrottsanläggningar, socia-
la och kreativa mötesplatser och kultur. 
Även fl er centrumfunktioner är starkt 
efterfrågat; särskilt  handel och res-
tauranger, men även offentlig service 
som skolor/förskolor och folktandvård. 
Dessa båda punkter hamnar högst på 
önskelistan i alla grupper, med en liten 
större tyngdpunkt på aktiviteter hos 
barn och unga, medan övriga sätter 
centrumfunktioner högst.

Mer allmänt saknar många liv och rö-
relse och en tydligare stadskänsla. Fle-
ra nämner även charm och attraktiv ar-
kitektur som en bristvara i stadsdelen.

Ett specifi kt önskemål från fl era är att 
den offentliga miljön, som gångvägar, 
parker osv, behöver underhållas och 
tas om hand bättre. Särskilt efterfrågas 
bättre belysning och trygghet.

Byggherrarna ser främst Flemings-
bergs  varumärke som ett problem för 
utvecklingen. Det fi nns ett, till viss del 
oförtjänt, dåligt rykte som förknippas 
med miljonprogramsområden, men 
även reella problem med arbetslöshet 
och missbruk samt ett hårdnande kli-
mat med kriminalitet och gängproble-
matik. Många invånare är isolerade och 
lämnar inte området, samtidigt som 
det tidvis varit en stor genomström-
ning i området och dålig kontinuitet.

Stadsdelen anses av alla grupper vara 
alltför uppdelad och segregerad mellan 
olika bostadsområden, samt mellan de 
boende och de som arbetar. Man sak-
nar en tyngdpunkt och överbryggning 
av  barriärer.

Övriga synpunkter
I webdialogen och andra samtal fram-
förs önskemål om att de boende ska 
engageras i planeringsarbetet, så att 
man får möjlighet att känna sig hemma 
i förändringen och utvecklingen.

Det konstateras att namnet Flemings-
berg har fått en dålig klang. Olika nya 
namn som diskuteras är Annersta och 
Flemingsbergsdalen, men kanske är det 
bättre att försöka ändra bilden istället 
för att byta namnet. Nya Flemingsberg 
framförs som ett mellanting.

WEBDIALOG: 
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Kopplingar och samband

Det råder en stor enighet om att 
området kring Flemingsbergs sta-
tion bör utvecklas till en ny stads-
kärna som kopplar samman Fle-
mingsbergs olika delar.

Stadskärnan anser kommunen ska 
innefatta framför allt områdena kring 
resecentrum på båda sidor om Hud-
dingevägen och även sträcka sig en bit 
norrut längs Hälsovägen, som med sin 
förlängning till Visättra pekas ut som 
en viktig framtida huvudgata genom 
hela Flemingsberg. För att skapa en 
naturlig gravitation till centrum behövs 
handel,  men även kommunal service 
kan fungera som en dragare.

Från byggherrarnas sida poängteras 
vikten av att det nya centrumet blir en 
naturlig förlängning av det befi ntliga 
genom att man bygger vidare på be-
fi ntliga strukturer. En långsiktig plan 
för hur strukturen ska växa efterfrågas 
också, och när man planerar utbyggnad 
och komplettering av stadsdelen måste 
man se till hur stadsmiljön fungerar i 
varje fas, inte bara efter helt slutförd 
utbyggnad.

Goda kommunikationer utgör en stor 
styrka för Flemingsberg idag och kom-
mer att förstärkas ytterligare i framti-
den. Det nya resecentrum som pla-

neras kommer att utgöra en naturlig 
samlingspunkt för den stora mängd 
människor som rör sig till och från 
bostäder, arbetsplatser och institutio-
ner i Flemingsberg, och dessa fl öden 
av människor utgör ett bra underlag 
för att lokalisera handel och service till 
området kring stationen.

Den barriär som järnvägen och Hud-
dingevägen utgör idag pekas dock 
ut som ett  stort problem och bättre 
kopplingar över denna barriär lyfts 
fram som viktiga. Resecentrum utgör 
en viktig överbryggning, men även fl er 
kopplingar anses nödvändiga. En över-
däckning av delar av Huddingevägen 
diskuteras inom kommunen. Det po-
ängteras dock att detta projekt verkar 
väl utopiskt, särskilt från byggherrar-
nas sida. Man tror inte att det räcker 
med bara de byggrätter som skapas 
för att fi nansiera projektet, och före-
slår att ankarbyggherrar kan hjälpa till 
att genomförandesäkra visionen med 
kommunen i tidiga skeden. Det påpe-
kas även att andra lösningar behövs så 
länge Huddingevägen ligger kvar, samt 

att det behöver beaktas att det blir lätt-
are att passera förbi utan att stanna till 
om ingen kontakt fi nns mellan Hud-
dingevägen och Hälsovägen, vilket kan 
påverka bland annat handeln negativt.

Flemingsberg uppfattas idag som 
uppdelat och har relativt lite kontakt 
mellan olika bostadsområden, de sto-
ra institutionerna och arbetsplatserna. 
Kommunen och fl era andra intressen-
ter konstaterar att bättre integration 
mellan områden och olika grupper i 
stadsdelen kräver orienterbarhet, sam-
manhang och integrerande strukturer 
som kopplar ihop den nya stadskär-
nan med de omliggande stadsdelarna 
och natur och rekreationsområden, 
samt stadsdelarna med varandra. Även 
i webdialogen framförs önskemål om 
en naturlig och bekväm förbindelse för 
gående och cyklister mellan Grantorp 
och Visättra via den nya stadskärnan.

De tillfrågade Flemingsbergsborna är 
i  stort positiva till utbyggnad av Gula 
gången och andra nya kopplingar för 
gång- och cykel, men påpekar även att 

HÄLSOVÄGEN

H
U

DDIN
G

EV
ÄG

EN

REGULATORBRON

ICA 

DI

ENENEN

02

02: Stadskärnans utbredning. Sammanfattning av 

skisser från workshop med kommunledningen.



FLEMINGSBERGS CENTRALA STADSKÄRNA - DIALOG

6

befi ntliga vägar i området behöver rus-
tas upp och underhållas bättre. Många, 
särskilt kvinnor och äldre, poängterar 
vikten av trygga stråk för gångtrafi kan-
ter och cyklister med god belysning 
och en trivsam utemiljö. Flera uttryck-
er förhoppningar om att en utbyggnad 
av centrum med handel och aktiviteter 
ska leda till en ökad trygghet genom att 
stadsdelen befolkas över en större del 
av dygnet.

Många äldre är bekymrade över till-
gängligheten till den nya stadskärnan, 
då man kan ha svårt att röra sig längre 
sträckor och på grund av den backiga 
terrängen. En lokal busslinga föreslås 

som lösning. Nivåskillnaderna innebär 
också andra infrastrukturella problem 
som måste tas om hand, till exempel 
broar och olika nivåer samt samord-
ning av avlopp och dylikt i det lågt be-
lägna området kring stationen, poäng-
terar Skanska.

För kommunen ligger fokus på utveck-
ling av kollektivtrafi k och tillgänglig-
het för fotgängare och cyklister, men 
man poängterar ändå att biltransporter 
måste komma fram och parkeringsbe-
hovet bedömas och planeras för. En 
synpunkt som framförs av Skanska är 
att det skulle behövas en enkel förbi-
fart runt centrum. Trafi ken på Regula-

torbron fungerar inte idag, varför det 
vore önskvärt att dela upp fl ödet på två 
av/påfarter.

Bland andra Svenska Kyrkan påpekar 
att pendeltåget är livsnerven kring vil-
ken områdena byggs ihop allt mer idag 
och människors identifi kation hänger 
mycket ihop med pendlingsstråken.
Därför blir samarbeten mellan de när-
liggande områdena ibland intressan-
tare än samverkan inom kommunens 
administrativa gräns. Utvecklingen av 
Flemingsberg behöver kopplas till vad 
som händer bland annat i Botkyrka för 
att ta vara på det potential som fi nns i 
regionen i stort.
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Funktioner som önskas

I de flesta dialoggrupper har del-
tagarna fått identifiera vilka funk-
tioner de tycker är viktiga i det 
framtida Flemingsberg.

Centrumfunktioner
Kommunens vision för Flemingsbergs 
centrala stadskärna är ett stort utbud 
av handel, service och restauranger. 
Man vill komplettera det befi ntliga 
utbudet och på detta sätt stärka Fle-
mingsberg som en regional kärna och 
skapa möjligheter för etablering av nya 
verksamheter och bostäder.

Man ser framför sig ett handelscen-
trum med nära koppling till resecen-
trum och integrerad med arbetsplatser 
och bostäder. Från byggherrarnas sida 
påpekas det att en gallerialösning kan 
vara viktigt för hela Huddinge, men 
kanske inte främst för att utveckla Fle-
mingsberg och dess varumärke.

Under dialogdagen och i samtalen 
med medborgargrupper framkom att 
centrumfunktioner som handel, bio 
och restauranger är mycket efterfrå-
gade bland Flemingsbergsborna, men 
det fi nns även en oro för att nuvarande 
centrumbildningar i Flemingsbergs C 
och Visättra ska konkurreras ut. 

Bland ungdomar poängteras behovet 
av natt/kvällsöppna caféer eller restau-
ranger, samt möjligheten för ungdo-
mar att få arbeta i butiker, caféer etc.

Huge, som äger det befi ntliga Fle-
mingsbergs C upplever i dagsläget ett 
stort tryck efter lokaler och ingen oro 
för vakanser. I framtiden tror man att 
centrumet främst kommer att utgöras 
av närservice för befi ntliga hyresgäster 
och arbetande / besökare på sjukhuset. 
Dock är det viktigt att det hålls levan-
de, då ett förfallet centrum skulle utgö-
ra en stor belastning för området. Även 
för de planerade lokalerna längs Häl-
sovägen behövs en tydlig strategi, så 
att de kan bära sig och bli en koppling 
mellan de nya och gamla centrumen, 
påpekar Riksbyggen.

Aktiviteter
Det fi nns en möjlighet för kommunen 
att få en stor etablering av ett kultur-
centrum i stadsdelen, vilket skulle 
tillföra en viktig dragare till Flemings-
berg. Kulturen får dock inte vara ex-
kluderande, utan bör vara tillgänglig 
för många olika grupper i samhället, 
vilket kan verka för större integration 
och utbyte.

Från byggherrarnas sida undrar man 
vad planen är om det inte går vägen 
med Dramaten/Operan. Man menar 
att det ihop med ett handelscentrum  
skulle vara intressant för privata ak-
törer att hjälpa till att utveckla någon 

form av kommunal kulturscen/kultur-
hus. Långa kontrakt med det offentliga 
är alltid intressant. Svenska Kyrkan på-
pekar att det för några år sedan fördes 
ett samtal med Folkets hus och parker 
angående en lokalisering i Flemings-
berg och man menar att detta skulle 
kunna vara ett alternativ till Operan/
Dramaten.

Bland Flemingsbergs invånare och de 
som arbetar och studerar här fi nns ett 
stort intresse för att möjliggöra fl er ak-
tiviteter i stadsdelen, både för unga och 
äldre, och man påpekar att det fi nns 
behov av lokaler för föreningslivet och  
andra publika anläggningar. Det mest 
efterfrågade är en simhall, men även 
andra idrottsanläggningar och kul-
turverksamheter önskas. Bland ung-
domar efterfrågas främst simhall och 
en ungdomsgård och/eller kulturaula 
för dans- och musikverksamhet. Även 
ett fotbollslag för tjejer efterfrågas, då 
många känner att de inte passar in i an-
dra lag i Huddinge.

Bostäder
Bostäder är ett viktigt inslag för att cen-
trum ska bli en levande stadsdel, men 
är inte högst prioritetat av kommunen i 
detta läge. För Flemingsbergs invånare 
kommer  dock bostäder högst upp på 
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önskelistan, och många specifi cerar att 
det behövs en blandning av hyresrätter 
och bostadsrätter. Även boende för ny-
anlända efterfrågas.

Byggherrarna är lite oroade av att bo-
städer kommer så långt ner på kommu-
nens prioriteringslista, då man menar 
att bättre bostadsmiljöer är viktigt om 
platsen ska göras mer attraktiv. Man 
ser ett stort behov av att komplettera 
bostadsutbudet med både bostadsrät-
ter och nya hyresrätter, då ett varierat 
bestånd är mindre sårbart.  Tredimen-
sionell fastighetsbildning ovanpå han-
delscentrum är teoretiskt intressant för 
fl era och storlek i projekt kan variera.

Arbetsplatser
Kommunen vill stärka Flemingsberg 
som en magnet för verksamheter och 
arbetsplatser. Man vill satsa på sam-
verkan med akademin, samhällsinsti-
tutionerna och näringslivet, samt locka 
till sig företag genom stärkta centrum-
funktioner.

Bland Flemingsbergsborna efterfrågas 
till exempel jobbmöjligheter för ung-
domar samt lokaler för företag och för-
eningar. 

Någonstans söder om stan skulle behö-
vas ett större kontorsområde, och i så 
fall borde Flemingsberg vara aktuellt. 
Byggherrarna menar att kontorsmark-
naden börjar tina upp och det fi nns 
intressenter. Restauranger och handel 
saknas, men om detta kommer till kan 
det locka även kontorsintressenter.  
För att komma upp i tillräcklig kritisk 
massa för att få till lunchrestauranger 
osv bör man kunna räkna in även sjuk-

huset och högskolan. Dagens B-läge 
vid stationen är egentligen ett A-läge, 
och det fi nns stora förutsättningar för 
utveckling kring ett nytt resecentrum. 
Kontor är även lämpligt att använda 
längs med järnvägen som bullerskydd. 

Grönområden
Kommunen poängterar närhet till na-
turen och kvalitativa grönområden 
som viktiga för en attraktiv stadsdel, 
men menar att större parkområden etc 
främst bör lokaliseras utanför stadskär-
nan.

Bland Flemingsbergsborna kommer 
parker och grönområden relativt högt 
upp på önskelistan. Man uppskattar 
den kringliggande naturen, men saknar 
utomhusvistelse-ytor i Flemingsberg. 
Man efterfrågar bland annat lekplatser, 
fontäner och  mötesplatser med sitt-
platser.

För en del fl emingsbergsbor - särskilt 
i Grantorp där det bland många råder 
okunskap om den svenska naturen - 
kan Flemingsbergsskogen verka lite 
avlägsen, tror Svenska kyrkan. Parken 
utnyttjas mer och kan utvecklas till en 
viktig mötesplats.

Trafik/kommunikationer
Resecentrum och goda kollektiva kom-
munikationer är för kommunen den 
högst prioriterade funktionen i den 
centrala stadskärnan. En ny spårväg 
(spårväg syd) planeras för att skapa 
bättre lokala kopplingar. Goda kom-
munikationer är en förutsättning för 
att stadsdelen ska kunna utvecklas.

Biltrafi ken är inte prioriterad i områ-

det, men måste ändå fungera på ett bra 
sätt för att inte utgöra en onödig be-
lastning för miljön eller en begränsning 
för stadsdelens utveckling.

På dialogdagen framkom en del oro för 
att parkeringar ska försvinna i stadsde-
len, då parkeringar saknas redan idag. 
Särskilt många äldre är beroende av att 
ta bilen till stationen eller affären, då 
terrängen är besvärlig. Man efterfrågar 
även utökad kollektivtrafi k och fl era 
önskar att fjärrtågen ska stanna i Fle-
mingsberg.

Övrigt
Kommunen lyfter även fram skolor, 
förskolor, äldreboende och annan of-
fentlig service som bör fi nnas i eller i 
nära anslutning till stadskärnan.

Bland Flemingsbergsborna efterfrågas 
skolor, gymnasium och förskolor, samt 
äldreboende och friskvård. Även Huge 
påpekar att de centrala delarna måste 
försöjas med lokaler för skolor, försko-
lor etcetera, även om det inte blir till-
räckligt med plats för detta i centrum. 
Man nämner till exempel att en attrak-
tiv gymnasieskola behövs i kommunen, 
och en sådan i Flemingsberg skulle-
kunna dra nytta av stadsutvecklingen, 
sjukhuset, högskolan och så vidare.

Svenska Kyrkan har studerat hur kyr-
kan kan ta plats i den nya stadskärnan. 
Det kan även fi nnas behov av någon 
sorts stillhetsrum, menar man; inom-
hus, eller ett parkrum.

WEBDIALOG:

Utöver resecentrum, bostäder och kontor – 
VAD VILL DU HELST HA I DEN NYA STADSDELEN?
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Människor och mångfald

För kommunen är det viktigt att 
den centrala stadkärnan funge-
rar som en naturlig mötesplats för 
alla människor som bor i, verkar i 
eller besöker Flemingsberg.

Man vill genom den nya stadskärnan 
skapa en samlingspunkt för hela Fle-
mingsberg för att motverka den upp-
delning och segregation som upplevs 
på platsen idag. Detta i kombination 
med en parallell utveckling av område-
na utanför stadskärnan - där det fi nns 
mer plats för rekreation, bostadsut-
veckling och informella mötesplatser, - 
ska stärka hela Flemingsberg och främ-
ja integrationen inom stadsdelen.

Kommunen vill se en livlig kommer-
siell galleria där människor kan vistas 
väderskyddat året om, men även en 
inbjudande offentlig miljö som främjar 
stadsliv och möten.

Det påpekas från fl era håll att uppdel-
ningen av Flemingsberg startar redan 
på stationen, där den norra och södra 
entrén har mycket olika fl öden. Detta 
är viktigt att bryta genom att locka oli-
ka grupper att röra sig åt samma håll 
och på samma platser.

Det är viktigt för kommunen att stads-
delen även planeras utifrån ett barn-
perspektiv, med aktiviteter, lekytor och 
en övergripande bra miljö för barn och 
unga.

I Flemingsberg fi nns en stor mångfald 
av människor från olika kulturer, ge-
nerationer och ursprung, vilket är en 

tillgång som bör lyftas fram och tas 
tillvara i planeringen av området. Även 
de som bor och verkar i Flemingsberg 
vill att mångfalden lyfts fram och tas 
tillvara. Man vill ha offentliga, trygga 
mötesplatser för alla åldrar och bättre 
integration av nyanlända. Både moské 
och kyrka efterfrågas.

Tillgänglighet för rörelsehindrade och 
äldre som kan ha problem att ta sig 
fram till fots i otillgänglig terräng mås-
te beaktas.

Svenska Kyrkan påpekar att om Dra-
maten/Operan vill fi nnas på platsen för 
att ta del av den, skulle detta kunna 
gynna integration. Lättare för nya besö-
kare att komma till kulturen, samtidigt 
som det skapas en anledning för ut-
socknes att komma till Flemingsberg. I 
övrigt behövs informella, lätt-tillgängli-
ga mötesplatser i Flemingsberg, anser 
man. Kyrkan skulle kunna ta plats och 
samverka med Folkets hus e dyl (som 
man gör med ungdomsverksamheten, 
idrottsföreningen, Stadsmissionen).

Svenska Kyrkan påpekar även vikten 
av att befolkningen känner att de får 
vara med och skapa staden. Man mås-
te även beakta risken att den gamla 
befolkningen kommer att trängas ut 
av en ny mer betalstark och att mot-
sättningar kan uppstå mellan ”gamla” 

och ”nya”. Detta kan motverkas ge-
nom att man är noga med att utveck-
lingen även innebär bättre möjligheter 
för den befi ntliga befolkningen i form 
av bättre utbildning, fl er arbetstillfällen 
och förbättrade boendemiljöer för alla 
i Flemingsberg. Man påpekar att den 
akademiska miljön ofta är multikultu-
rell, vilket bör kunna utnyttjas för att 
stärka den multikulturella  befolkning-
en i Flemingsberg.
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Karaktär

Flemingsbergs centrala stadskär-
na ses som en tät, livlig stadsmiljö 
med en stor blandning av funktio-
ner och människor.

Kommunen vill se en hög täthet och 
blandning av skalor i bebyggelsen, men 
med fokus på det mänskliga livet mel-
lan husen. Området ska genomsyras  av 
dynamik, trivsel och händelserikedom. 
En kombination av storstad och natur 
med ett personligt uttryck.

Man lyfter även fram arkitekturen och 
en tydlig identitet som viktiga aspekter.    
Höga byggnader och tydliga landmär-
ken nämns som exempel på att uppnå 
detta.  Huge efterfrågar även principer 
för hur man ska möta miljonprogram-
mets utmärkande karaktär.

Även de tillfrågade fl emingsbergsborna 
förespråkar en tät och urban stadsdel 
med tydlig karaktär och mycket liv och 
rörelse. Många, särskilt ungdomar, ef-
terfrågar även att det ska kännas mo-
dernt och framåtblickande. Bland äld-
re är grönska och mötesplatser mest 
efterfrågat.

Riksbyggen menar att satsningen längs 
Hälsovägen kan bli en språngbräda 
för utvecklingen i hela området, om 
den görs på rätt sätt. Ombyggnaden 
av vägen till en livlig stadsgata med 
verksamheter, butiker och caféer med 
trädplantering etc borde gå hela vägen 
ner till bron, för att koppla vidare till 
resecentrum och den nya stadskärnan. 

Man påpekar även att högskolan kan 
utnyttjas bättre genom att koppla  det 
attraktiva campusområdet till staden 
och på så sätt utveckla Flemingsbergs 
varumärke: En stad med inriktning 
på utveckling, forskning och framti-
den, med attraktiva bostadsmiljöer och 
stadsliv.

Bilderna
I dialogarbetet har ett antal bilder an-
vänts för att utröna vilken karaktär de 
olika aktörerna ser framför sig i det 
framtida Flemingsberg. Alla bilder vi-
sar olika aspekter av en attraktiv stads-
miljö. Deltagarna har ombetts att välja 
ut vilken av dessa bilder som bäst re-
presenterar deras vision.

Bland politiker och tjänstemän på kom-
munen var bild nummer 3 av en tät och 
högt exploaterad, modern stadsmiljö 
omkring en centralstation den överläg-
set mest populära. På andra plats valde 
man bild nummer 1, som föreställer 
Lincoln Center i New York och får re-
presentera en kulturell mötesplats och 
utmärkande arkitektur. På tredje plats 
kom bild nummer 6 som föreställer en 
fridfull men urban parkmiljö.

Bland byggherrarna prioriterades fram-
för allt mötesplatser och bild nummer 
2 från Papiröen i Köpenhamn var mest 

populär. På andra plats kom centralsta-
tionsbilden, nr 3, och på delad tredje 
plats hamnade den småskaliga, tradi-
tionella stadsmiljön i bild nr 4 samt 
den mer innovativa, gröna stadsmiljön 
med tyngdpunkt på kollektivtrafi k och 
energi i bild nummer 5. 

Bildfrågan kunde av praktiska skäl inte 
inkluderas i webenkäten eller dialogda-
gen, men frågan ställdes till represen-
tanter för fl emingsbergsborna genom 
de gruppsamtal som förts med ungdo-
mar, Kvinnor utan gränser och PRO. 
Bland dessa var de urbana bilderna 1 
och 3 mest populära med vardera lika 
många röster. Därefter prioriterades 
grönskan och innovationen i bild 5, 
samt på tredje plats lugn och mötes-
platser genom bild 6, vilken var den 
populäraste bland pensionärerna.

Sammantaget blev resultatet följande:

1: Kultur, mötesplats, utmärkande arkitektur

2: Informell mötesplats, ungdomar/studenter

3: Centralstation, tätt och högt, modernt

4: Småskaligt, traditionellt, händelserikt

5: Grönska, innovation, kollektivtrafik

6: Vacker stadspark, lugn och ro

BILD 6

BILD 5

BILD 4

BILD 3

BILD 2

BILD 1
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Slutsatser

Flemingsbergs centrala stadskär-
na ses som en tät, urban miljö i di-
rekt anslutning till stationen och 
goda kommunikationer. En tydlig, 
central mittpunkt med stort utbud 
av handel, restauranger och ser-
vice som även fungerar som en 
mötesplats för alla Flemingsbergs 
invånare och de som arbetar eller 
studerar här.

Stadsdelen ska innehålla en bra blad-
ning mellan bostäder, handel och verk-
samheter. Ett varierat stadslandskap  
med en tydlig arkitektonisk identitet 
och koppling till naturen.

Kultur är ett viktigt inslag i stadskär-
nan, liksom föreningsliv och andra icke 
kommersiella aktiviteter.

Man vill också se en utökad mängd ar-
betsplatser, vilket kan möjliggöras av 
ett bättre kommersiellt utbud tillsam-
mans med det goda kollektivtrafi kläget.

Flemingsberg behöver utvecklas till 
en fungerande helhet med funktions-
blandning och bättre kopplingar mel-
lan arbetsplatser och bostadsområden.  
Överbryggning av barriärer, förbättra-
de gång- och cykelstråk samt en stärkt 
grönstruktur är viktiga satsningar. Bi-
len ska inte vara det prioriterade tra-
fi kslaget i stadkärnan, men det är ändå 
viktigt att parkeringsmöjligheter och 
angöring med bil beaktas.

Miljöer för barn är också en viktig 
aspekt, liksom att den mångfald av 
människor och kulturer som fi nns i 
Flemingsberg ska få komma till ut-
tryck.

Bostäder, skolor, idrottsanläggningar 

och grönområden är viktiga funktio-
ner i stadsdelen, men behöver inte vara 
dominerande i den centrala kärnan. 
Parallellt med utvecklingen av kärnan 
måste därför en utbyggnad av  de be-
fi ntliga områdena i Flemingsberg ske - 
där det fi nns mer plats för rekreation, 
bostadsutveckling och andra utrym-
meskrävande funktioner.

Konfliktpunkter
Över lag råder det en stor enighet om 
utvecklingen i Flemingsberg och man 
ser mycket potential i stadsutveckling-
en från alla håll. Dock fi nns ett antal 
punkter som kan leda till konfl ikter om 
de inte löses på ett bra sätt:

Handel vs aktiviteter: Bland Flemings-
bergs invånare fi nns starka önskemål 
om aktiviteter och mötesplatser i form 
av bland annat idrottsanläggningar 
och kultur. Även handel och service är 
starkt efterfrågade bland både invåna-
re, intressenter och de styrande i kom-
munen och då utrymmet är begränsat 
kan konfl ikter uppstå mellan dessa skil-
da intressen.
 
Nytt vs gammalt: Många oroar sig för 
hur stadsutvecklingen ska påverka det 
befi ntliga centrum. En konkurrenssitu-
ation kan uppstå mellan gammal och 
ny handel, vilket riskerar att utarma 

Flemingsbergs C. Ett nedgånget cen-
trum kan vara till stor skada för stads-
delen.

På liknande sätt behöver man se till att 
utvecklingen av Flemingsberg kommer 
hela stadsdelens befolkning till del, så 
att segregationen bryts. Annars kan 
allvarliga motsättningar uppstå mellan 
olika grupper i området och hela stads-
delens attraktionskraft hotas.

Parkering: På platsen för den framtida 
stadskärnan fi nns idag ett stort antal 
parkeringsplatser som används främst 
av äldre fl emingsbergsbor som bor i 
närområdet, men har svårt att ta sig till 
centrum eller stationen utan bil. Detta 
behov står delvis i motsats till intresset 
att exploatera marken.
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Kontaktuppgifter

SIGNE WERNBERG
Huddinge kommun
08-535 313 75
signe.wernberg@huddinge.se 

SARA PENY
Tengbom
08 412 52 33
sara.peny@tengbom.se

JENNY LINDELÖF
Tengbom
08 412 53 17
jenny.lindelof@tengbom.se

Bilagor

1: Sammanställning 
workshop 160818
Workshop med styrande majoriteten 
och förvaltningschefer i Huddinge 
kommun

2: Sammanställning 
workshop 160929
Workshop med kommunstyrel-
sen i Huddinge kommun

3: Sammanställning 
workshop 16028
Workshop med tjänstemän i Huddinge 
kommun

4: Sammanställning dialogdag
Dialogdag i Flemingsberg 161107

5: Anteckningar Riksbyggen
Intervju/samtal

6: Anteckningar Svenska Kyrkan
Intervju/samtal

7: Anteckningar Huge
Intervju/samtal

8: Anteckningar Skanska
Intervju/samtal

9: Sammanställning fokusgrupper
Intervjuer/samtal med ungdo-
mar, kvinnor utan gränser, tjej-
grupp och pensionärer.

11: Sammanställning webdialog


