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Regional utvecklingsplan RUFS 2050 – Hur skydda grönområden saknas! 
 
STF Stockholm Lokalavdelning lämnar följande utvalda synpunkter på samrådets förslag till  
regional utvecklingsplan, RUFS 2050. Ert diarienummer TRN 2016-0047. 
 
Det är glädjande att även kommande RUFS nämner och tar fortsatt ställning för bevarandet av 
den större regionala grönstrukturen i Storstockholm, och då speciellt de viktiga Gröna 
Kilarna. Grönstrukturen är mycket viktig för att behålla Stockholmsområdet som en attraktiv 
region för innevånarna och besökare utifrån. De Gröna Kilarna har nu en stor acceptans i 
Stockholmsområdet. Det är mycket glädjande!  
 
På karta nr 13 saknas några områden som vi anser bör ingå i Kilarna eller den större 
grönstrukturen. T.ex. Ålstensskogen och Fågelön bör tillhöra Ekerökilen (ev Görvelnkilen), 
Hammarbyskogen och Årstaskogen anser vi ska vara en del av Tyrestaskilen eller dess 
fortsättning, och Kymlinge och östra Barkarbyfältet (Järfälla har startat reservatsarbetet) 
måste föras in på kartan som ingående i Järvakilen (oklart på kartan).  
 
Den nya RUFS:en måste även uppmana kommunerna och länsstyrelsen att skydda tätortsnära 
grönområden. Det räcker inte det bara står i RUFSs text att gröna kilarna ska bevaras och 
utvecklas. Vi anser då att det t.ex. måste till ytterligare mätbara mål för grönstrukturen. 
Vi föreslår att det införs ett nytt mått – Antal procent skyddad grönområdesyta i respektive 
kommun. (ev preciserat till tätortsnära grönyta för de till ytan större förortskommunerna).  
 
Vi anser att Länsstyrelsens pågående handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur, Aldrig 
långt till naturen (rapport 2003:20), ska nämnas som ett bra exempel på åtgärder i länet för att 
få till ett ökat skydd av tätortsnära grönområden. Att få till samverkan mellan kommunerna i 
kilarna är i och för sig bra, men själva skyddet av Kilarna måste vara ett mer prioriterat mål. 
Det bästa skyddet för Kilar och för övrig natur- och friluftsmark är bildande av naturreservat. 
 
När det gäller de svaga sambanden i de gröna kilarna så upplyser vi om att det inte är enbart 
på grund av höga natur- och kulturvärden som gör att de kräver ett skydd, utan det är även på 
grund av dess värde för rekreation och friluftsliv. T.ex. så går flera av de stora vandrings-
lederna genom de svaga sambanden. Vi önskar därför att kommande RUFS-handlingar gör en 
ändring av texten (här sidan 71, andra punkten)! Handlingsprogram bör tas fram! 
 
Att en östlig förbindelse nämns i RUFS, utöver redan igångsatta förbifarten i väster, är inte 
bra med tanke på de stora negativa konsekvenserna den skulle ha på Stockholmsområdet. 
Kollektivtrafikens andel av resandet skulle minska, klimatproblemen tillta med ökade utsläpp, 
utglesning av bebyggelsen skulle gynnas (urban sprawl) på bekostnad av grönområden, 
Nationalstadsparken bli berörd av byggnation och trafik, m.m. Vi uppmanar TRN att stå emot 
vägintresenterna!  En rumslig struktur med österleden vore förödande.  
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Vi stödjer att kommande RUFS inte tar upp Kymlinge och Rinkebyskogen (östra del) som 
exploateringsområden. Vi stödjer en nerläggning av Bromma flygplats och att den ersätts av 
bostäder. 
 
Att Stockholmsområdets regionala vandringsleder och strandstråk är med på karta (nr 14) är 
mycket bra. De är viktiga! Vi saknar dock några leder: Blå ledens tvärförbindelse från 
Skavlötenskogen förbi Ullnabacken till Rydbo, Fornminnesslingan på Lovön, och 
Stockholmsområdets äldsta led (!) Blå leden i Nackareservatet mellan Solsidan och 
Hellasgården. Dessutom saknar vi Huddingeleden, som dock tyvärr underhålls dåligt. 
Lidingöloppets sträckning kan också föras in på kartan. Vi bifogar en karta där vi markerat 
ovan nämnda leder.  
 
Vi saknar ett förslag till sammanfattande plankarta i handlingen. Det skulle tydliggöra Gröna 
kilarna och grönstrukturens viktiga plats i Stockholmsområdet gentemot andra intressen.  
 
Kommunernas större exploateringar som gjorts senare år får gärna tas upp och kommenteras 
på något sätt. Vi har t.ex. under nuvarande RUFS sett att Nynäshamnn i Hemfosa byggt glesa 
villakvarter i stället för det som RUFS rekommenderar, tät bebyggelse i kollektivtrafiknära 
lägen. Dessutom har man gått med på många avstyckningar på landsbygden istället för att mer 
koncentrera de till tätare bebyggelse. Kommunen har således gått emot nuvarande RUFS.  
 
På karta nr 6 saknas nya sträckningen av pendeltågslinjen förbi Odenplan. Även tvärbanans 
förlängning till Sickla saknas. 
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