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att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun har bjudit in Uppsala 
kommun att avge yttrande om förslag till utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan 
Flemingsberg. Yttrandet ska avges senast den 20 september. 
 
Förslaget till utvecklingsprogram i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Utvecklingsprogrammet beskriver hur Flemingsberg kan utvecklas till 2050. Uppsala 
kommuns yttrande avgränsar sig till beröringspunkter med Uppsala kommuns Översiktsplan 
2016.  
 
I förslaget till yttrande ser Uppsala kommun positivt på att programmet ger en likartad syn på 
den fysiska strukturen som i Översiktsplan 2016. Det ökar möjligheten till samarbete 
geografiskt och tematiskt. 
 
För Uppsala är det centralt att stärka Life Science-stråket mot Stockholm, Flemingsberg och 
Södertälje och därmed bidra till utvecklingen i hela Stockholm/Mälardalen och i 
förlängningen hela landet. 

Utvecklingen av enskilda regionala stadskärnor bidrar till regionens utveckling i helhet. Det 
centrala är tillgängligheten mellan kärnorna med hållbara transporter. Utbyggnad av fyra spår 
mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm ger bättre tillgänglighet mellan Flemingsberg och 
Uppsala. Det förbättrar möjligheten att utveckla ett innovativt näringslivsklimat och 
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samarbete. Det kan bidra till utvecklingen av Flemingsberg som ort för ett kunskapsintensivt 
näringsliv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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 Huddinge kommun  

Samhällsbyggnadsavdelningen  
Signe Wernberg  
141 85 Huddinge 
 
signe.wernberg@huddinge.se 

Yttrande över förslag till utvecklingsprogram för den regionala 
stadskärnan Flemingsberg 
Uppsala kommun har bjudits in att yttra sig över ovan rubricerat förslag. Uppsala kommuns 
yttrande avgränsar sig till beröringspunkter med Uppsala kommuns Översiktsplan 2016.  
 
Det finns flera beröringspunkter mellan Flemingsbergs strategier och Uppsala kommuns 
översiktsplanering. Den fysiska strukturen inriktas på noder och stråk, en femkärnig stad, 
levande landsbygd och många tätorter, en sammankopplad grönstruktur och rent vatten samt 
system för avfall, el, vatten, avlopp och värme som hänger ihop. Uppsala kommuns 
översiktsplan lyfter fem särskilt viktiga frågor att lösa i närtid - fler bostäder, mer plats för ett 
breddat näringsliv, fyra spår till Stockholm, hållbara transporter och att ta tillvara naturen.  
Uppsala kommun ser positivt på att det finns en likartad syn kring den fysiska strukturen i 
utvecklingsprogrammet, vilket kan öka möjligheten till samarbete, geografiskt och tematiskt. 
 
Uppsala är den nordliga noden i Stockholmsregionen. För Uppsala är det centralt att stärka 
Life Science-stråket mot Stockholm, Flemingsberg och Södertälje och därmed bidra till 
utvecklingen i hela Stockholm/Mälardalen och i förlängningen hela landet. 

Utvecklingen av enskilda regionala stadskärnor bidrar till regionens hela utveckling. Det 
centrala är tillgängligheten mellan kärnorna med hållbara transporter. Ostkustbanan har stor 
betydelse för förbindelsen mellan Uppsala, Arlanda och Stockholmsregionen samt 
järnvägssystemet i de norra delarna av landet. Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm 
är idag en flaskhals i järnvägssystemet som snart når sitt kapacitetstak. Utbyggnad av fyra 
spår mellan Uppsala och Stockholm via Arlanda ger bättre tillgänglighet mellan Flemingsberg 
och Uppsala och förbättrar möjligheten att utveckla ett innovativt näringslivsklimat och 
samarbete. Detta kan bidra till utvecklingen av Flemingsberg som en ort för ett 
kunskapsintensivt näringsliv.    
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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