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Synpunkter inför samråd regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 
Mål och delmål 
Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
 
Det är en alltför stor spännvid i målet. När det gäller bostadsbyggande anges t ex 
följande: Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram 
till 2030.  Nuläge: 9 050 färdigställda bostäder under 2014, exklusive 
ombyggnationer och fritidshusomvandlingar. I målet finns inte heller någon 
indikation på hur fördelningen ska vara mellan olika hustyper, exempelvis mellan 
flerfamiljsbostäder och småhus. En sådan fördelning anser vi bör anges. 
 
RUFS prognos anger strax över 3 miljoner invånare till 2050. 
Enligt RUFS hade Storstockholm 2 miljoner invånare 2010, vilket ökade med 
40.000 personer per år till 2.2 miljoner 2015. 
Om man räknar på en linjär ökning så blir det 3.6 miljoner 2050. Dock så borde det 
bli än fler eftersom utvecklingen sannolikt inte är linjär utan progressiv. Det 
innebär närmare 4 miljoner invånare år 2050, i stället för  de 3 miljoner som 
förutsätts i RUFS. Därmed blir hela planen underdimensionerad från början vilket 
ytterligare förvärrar dagens akuta problem med trafik och boende. 
 
Anger målen rätt ambitionsnivå? 
 
Det är viktigt att ha en vision om framtiden, men marknadskrafter och en 
föränderlig omvärld kommer kanske finna framtida vägar som man idag inte räknar 
med. Vidare tas inte helt nya bostadsområden med i planen. Förutsättningen är att 
allmänna kommunikationer byggs ut till för att svara upp mot behovet för de nya 
bostadsområdena. 
 
Fokus när det gäller mål bör ha människan i centrum, det vill säga hänsyn till den 
enskilda människan och framförallt barnens behov bör framställas tydligt i en 
utvecklingsplan.  
 

Prioriterade åtgärder 
Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
 
Det framgår inte om man har beaktat existerande och kommande Kommunala 
Översiktsplaner. Om detta inte sker har man inte har någon reell koppling till den 
kommande utvecklingen i Kommunerna som ju är grunden för RUFS utveckling 
 
Vi anser att regionen ska sträva efter fler självständiga och självförsörjande centra. 
Med det avser vi centra som har tillgång till bostäder av olika typ, arbetsplatser av 
olika typ och handelscentrum. Självfallet ska det i dessa centra finnas tillgång till 
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utbildningsformer som tillgodoser framförallt utbildning upp till och med 
gymnasiet. Genom att målmedvetet sträva mot detta minskas kravet på ett kraftigt 
utbyggt kommunikationssystem i form av bilvägar, spårbundna vägar och 
cykelleder. Genom denna integrerade samhällsform får de boende en bättre 
levnadsmiljö än idag. Befolkningen kan i stor utsträckning cykla och gå till sina 
aktiviteter. För stor- och helginköp kommer bilen att användas. Cykelvägarna 
klarar inte vinterväglaget. De är också välbehövliga men vintertid blir det bilen 
även för korta sträckor.     
 
Vi vill ha mer fokus på kranskommunerna runt om Stockholm. En återgång till 
mindre stadskärnor med levande centrum. Cykeltrafik, infartsparkeringar och tätare 
kollektivtrafik, och att vägarna får mer utrymme.    
 
Vidare ska det ges möjlighet att på landsbygden stycka av marker och bygga till 
fler småhus, även utanför detaljplaneområden, för dem som medvetet väljer ett 
boende på landet, trots exempelvis sämre allmänna kommunikationer. 
 
RUFS utgår i rapporten från statistik om befolkningsutveckling och drar olika 
slutsatser med tanke på miljöfaktorer och trängsel. Däremot förekommer ingen 
statistik om den tekniska utvecklingen när de drar slutsatser. Redan nu byggs 
fabriker för elektriska lastbilar och bussar, något som bara för ett år sedan var helt 
omöjligt att tänka sig. Elfordon är under stark frammarsch och kommer att redan 
under de närmaste 10-20 åren att ta över en stor del av marknaden. Den statistiken 
finns inte med, men kan komma ha stor påverkan på bilanvändandet. 
 
Vi saknar en plan för hur hus som ligger under 2,7 meter (RH2000) ska hanteras 
med anledning av översvämningsrisken. Likaså hur el, tele, avlopp och 
vattenförsörjning ska klarasvid omfattande översvämningar. 
 

Den rumsliga strukturen 
Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
 
Det man missat i RUFS är att allt fler kan komma att arbeta hemma. Det blir till del 
en konsekvens av att allmänna kommunikationer och vägnät troligen, trots mål om 
att klara det, inte kommer hänga med i byggandet av nya bostäder. Samtidigt 
skapar en större region ett ökat behov av effektivitet – att inte slösa bort tid på 
onödiga arbetsresor. 
Utbyggnaden av fibernät är en viktig del i denna utveckling. Likaså 
marknadskrafters skapande av lokala mötesplatser, både digitala och fysiska, för 
möjlighet till lokalt socialt utbyte mellan dem som arbetar hemma. Det blir en 
produkt av att allt fler som arbetar hemma känner en ensamhet och att behovet av 
socialt umgänge då ökar lokalt. 

Om det i en framtid skapas flera, många, integrerade centra i regionen där man har 
skapat en mix mellan bostad, utbildning, arbetsplats och rekreation kommer utan 
tvekan det att bli lättare att nå framgång när det gäller lägre klimatpåverkande 
utsläpp. 
 
Regionen ska också på sikt se till att utnyttja regionens struktur för att skapa 
bostäder och arbetsplatser för att minimera transporter. Här ser vi goda möjligheter 
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att bygga ut import och exporthamnar, exempelvis i Nynäshamn. Allt för att styra 
mot mindre klimatpåverkan. 
 
 
Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 
sammanhållen region? 
 
Basen för utvecklingen är ett växande företagande vilket ställer krav på tillgång till 
arbetskraft.  
Ett brett utbud av olika former och typer av boenden behövs. Kanske bör man även 
se över möjligheten för byggnation av mindre kostsamma villor, får att bredda 
basen för villaägandet? Detta kan exempelvis kanske ske genom nya små 
”Egnahemshus”, kanske i form av paviljonger, på tomträtter eller liknande 
upplåtelserätt av små tomter. Det kan vara värt att överväga mer byggvänliga 
detaljplaner, som tillåter byggande fram till tomtgränsen mot gatan i befintliga 
villaområden. KOD arkitekters projekt 500k diskuterar denna och andra intressanta 
möjligheter att låta trädgårdsstaden utvecklas för att möta bostadsbristen. Även 
områden med mobila hus kan kanske komma att växa upp. 
 
För att attrahera kvalificerad arbetskraft till kranskommunerna behöver 
strandskyddet till del hävas för kranskommuner med mycket obebyggd mark vid 
vattendrag.  
 
Gamla miljonprogram behöver splittras upp med olika boendeformer, exempelvis 
en blandning av hyresrätt och bostadsrätt. Miljöerna i de gamla miljonprogrammen 
behöver förbättras. Kunskapen från miljonprogrammen behöver användas då nya 
bostadsområden formas, för att undvika segregation.  
 
Vi ser även behov av förbättrade ekonomiska möjligheter för den som vill bygga 
om sin villa till att inkludera en uthyrningsdel och hyra ut densamma. Exempelvis 
genom att öka nivån för skattefri inkomst av hyra och öka ROT-avdraget för 
täckande av anpassningskostnaden. Den modell som finns i Norge – där halva 
bostadsytan kan hyras ut skattefritt – har gett goda resultat. 
 
 
Nödvändig infrastruktur berörs enbart genom att hänvisa till att Trafikverkets 
planer/prognoser uppfylls. Detta torde inte vara tillräckligt då den oftast är reaktiv, 
det vill säga agerar när problemen redan uppstått.  
En kraftsatsning behövs därför för nya farleder såsom tvärförbindelser samt genom 
att fullfölja ringen runt Storstockholm genom Österleden som kompletterar 
nuvarande Södra länken/Essingeleden samt Norra länken och kommande Förbifart 
Stockholm samt Tvärförbindelse Södertörn. 
Kollektivtrafiken måste byggas ut med fler tunnelbanelinjer, både tvärbanor samt 
direktlinjer. 
Infartsparkeringar bör prioriteras. 
Lokalt i Stockholm borde man utnyttja Mälaren och Saltsjön för fler färjelinjer och 
för persontrafik. 
Det går inte  att lösa dagens alltmer tilltagande bostadsbrist med enbart förtätning i 
existerande bostadsområden. Tvärtom skapas nya problem genom att befintlig 
infrastruktur inte byggs ut i samma takt, samt att man 'bygger sönder' redan 
existerande ekomiljöer med god boendemiljö. 
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Nya stadsdelar behöver därför också planeras där man tar ett helhetsgrepp med 
nödvändig infrastruktur från början, med bra boende, boendemiljö samt service, se 
ett gott exempel i Vegastaden i Haninge med varierande bebyggelse som sträcker 
sig från lågbebyggelse såsom villor och parhus i utkanten till högre 
bebyggelse/flerfamiljshus i de centrala delarna med tillhörande pendeltågsstation 
samt trafikleder. 
 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
 
Utvecklingsplanen bygger på marknadens behov och behöver anpassas till framtida 
förändringar. 
 
Det är viktigt med framförhållning och gemensam planering när det gäller 
samhällsplaneringen. 
 
 
Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
 
Villaägarna kommer att vara drivande i frågor som rör medlemmarnas intressen 
inom vårt verksamhetsområde.  
 

Synpunkter 
  
Södertäljes motorvägsbro är kritisk. All trafik söderut passar ett nålsöga på två filer 
år vardera hållet och det finns inga planer på förbättrad situation. Det är orimligt att 
tro att trafiken söderut till och från Stockholm kommer att klaras av. Det är söderut 
i Sverige som befolkningen är störst under överskådlig framtid, även om det är 
lämpligare att bygga bostäder norrut. 
 
RUFS gör en kommentar om att biltrafiken inte ska öka efter 2030. Resonemanget 
bygger på att det kommer att ske en miljövänlig utbyggnad av kollektivtrafik som 
inte är spårbunden. För lite tas hänsyn till miljöutvecklingen avseende bilar och 
efterfrågan på bilar som färdmedel.  
Planen styr lite för mycket mot viljan att begränsa biltrafiken, och verkligheten 
kommer sannolikt att se annorlunda ut.  
Villabebyggelsen sker längre ut från centrum, och det är inte enbart 
arbetsplatsresor som behöver företas för småhusägare. 
Det som begränsar kollektivtrafiken i kommuner längre ut är att antalet resenärer 
inte räcker för att upprätthålla en bra trafik.   
Dessutom är kollektivtrafik inte ett alternativ för småbarnsfamiljer med idrottare 
eller som håller på med någon form av regelbunden träning. 
 
Sverige är ett glest land, och jämfört med andra storstadsregioner så kommer 
Stockholm att växa och bli ännu tätare. Men våra kommuner längst ut är 
landsbygd. Och eftersom inresor ännu längre utifrån landsbygden blir nödvändiga 
måste trafikproblematiken lösas. 
Infartsparkeringar är idag ofta överfulla, vilket tvingar bilresenären att förlänga sin 
restid i bilen. 
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