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Synpunkter på samrådsförslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
Föreningen inskränker sig till att ge synpunkter de delar av förslaget som direkt berör Järvafältet. 
 
De grundläggande målsättningar för förvaltningen av den regionala grönstrukturen som redovisas i 
samrådsförslaget är mycket lovande. Till de mest värdefulla inslagen hör: 

• Förslag om permanent mellankommunalt samarbete kring förvaltningen av de gröna 
kilarna och av tillrinningsområden (sid 4, 71 & 73). 

• Markering av att svaga samband i grönkilarna måste stärkas. 
 
En av de grönkilar som har allra störst betydelse för regionen är Järvakilen. Inget stort naturområde i 
regionen har lika hög tillgänglighet som den del av kilen som ligger i Stockholms stad (sid 74), inget är 
viktigare att skydda, och ytterligare exploatering av området måste därför förhindras. Ett exempel på 
en planerad åtgärd som går i motsatt riktning är den föreslagna Stockholmsporten1 (som dessutom 
avses ske inom det existerande Igelbäckens kulturreservat och därför sannolikt inte är tillåten enligt 
miljöbalken). 
 
Det räcker dock inte med att kilens centrala del mellan norra och södra Järva skyddas undan 
exploatering – hela kilen måste fungera från naturvårds- och rekreationssynpunkt, vilket bl.a. betyder 
att befintliga svaga samband måste förstärkas. Som framgår av kartan på sid 72 i samrådsförslaget 
består Järvakilen till stora delar av områden som betecknas som ”grönt svagt samband, klass 1”, dvs. 
områden där det är mest angeläget att stärka sambanden. Det innebär att utöver att ytterligare 
ingrepp måste förhindras krävs åtgärder som stärker sambanden och minskar existerande intrång. 
Några exempel på viktiga åtgärder som krävs: 

• Ett tillräckligt omfattande naturreservat i Järfälla längs den ännu oskyddade delen av 
Igelbäckens dalgång. Järfälla kommun arbetar med ett reservatsförslag, men det är oklart 
om det förslag som redovisas är tillräckligt ur ett regionalt perspektiv. 

• Utvidgning av det befintliga Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg så att även den för 
närvarande oskyddade strängen längs Kymlingelänken/E18 ingår i reservatet. Sundbybergs 
kommun och SL förbereder detaljplan och järnvägsplan i samband med Tvärbanans 
dragning till Kista, vilket är ett naturligt tillfälle att även utvidga reservatet. 

• En långsiktig inriktning på att lyfta upp Ostkustbanan/Arlandabanan samt E4-an där dessa 
passerar Igelbäcken så att det blir möjligt för djur och människor att passera under. Denna 
barriär pekas ut som den högst prioriterade i regionen i det åtgärdsprogram dåvarande 
Vägverket och Banverket antog.2 

• För att knyta samman Norra och Södra Järva bör tunnelbanan dras i form av en ringlinje 
med genomgående trafik i båda riktningarna sträckan Akalla-Barkarbystaden-Barkarby-

                                                           
1 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Stockholmsporten/  
2 http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43081  

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Stockholmsporten/
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43081


Hjulsta. En sådan lösning har mycket stor potential att knyta samman Järvafältets olika 
delar med varandra, men också stärka sambanden mellan Järvafältet och regionens mera 
centrala delar utan att orsaka ytterligare ingrepp. 

• Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har utan koordinering presenterat och 
delvis genomfört flera exploateringar längs Rotebroleden som ytterligare försvagar 
sambanden i detta avsnitt av Järvakilen. En reviderad regionplan måste uppmärksamma 
detta hot och skapa en enighet om att hejda ytterligare intrång, t ex genom att skydda de 
ännu oexploaterade områdena norr/nordväst om Rotebroleden som naturreservat. 

• I den nya översiktsplanen för Sundbybergs kommun har alla planer på nybyggnation i 
Kymlingeskogen tagits bort. Detta bör återspeglas i RUFS 2050. 
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