
 1 

2016-09-19     TRN 2016-0047 
 
Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
registrator.trf@sll.se  
 
(skicka både i word- och pdf-format, diarienummer TRN 2016-0047)  
 
 
Remissyttrande över samrådsförslaget till regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
 
 
Avgränsning 
 
ByggVesta är verksamma som bostadsbyggare, fastighetsägare och stadsutvecklare i 
flertalet kommuner i Stockholmsregionen. Vi har under det senaste året lagt ett särskilt 
fokus på att analysera och komma med nya förslag kring den framtida utvecklingen 
kring Järvafältet, då vi tror att utvecklingen här är av stor strategisk betydelse för hela 
regionens framtid. Vi hoppas och tror att man i det fortsatta arbetet med RUFS kan 
hämta inspiration och dra nytta av detta arbete. Vår avgränsning ska inte ses som ett 
tecken på ointresse kring andra regionala frågor, utan snarare understryka hur viktigt vi 
anser det vara att få till en förbättrad gemensam planering i just nämnda område. Som 
grund för våra tankegångar i detta remissyttrande ligger en studie som vi tagit fram 
tillsammans med arkitekten Ola Andersson, Andersson Arfwedson arkitekter AB. 
Nämnda studie biläggs också denna skrivelse. 
 
 
Yttrandet 

ByggVesta ser positivt på att den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
(RUFS) ämnar lägga en regional grund för den fysiska planeringen och tillväxtarbetet i 
regionen. Till stor del delar vi samrådsförslagets beskrivningar rörande vision, 
utmaningar och mål och menar att regionens framtida konkurrenskraft till stor del är 
beroende av rätt regionala vägval.  

Behovet av en ökad samordning i planeringen är stort och det finns stora vinster i att ta 
större grepp för den långsiktiga utvecklingen i regionen. Det är också ett sådant synsätt 
som vi haft, när vi tittat på en ökad samplanering och ett sammanlänkande av 
kommuner och kärnor kring Järvafältet (kallat Järva storstad – 100K). I mångt och 
mycket går de prioriterade åtgärderna som uppmärksammas i samrådsförslagets andra 
kapitel (i det korta tidsperspektivet 2018-2026), hand i hand med våra tankar kring 
utvecklingen runt Järvafältet. 

I visionen som vi tagit fram för området visar vi varför man bör ta ett mer samlat grepp i 
planeringen. Det gör att vi kan höja bostadspotentialen i området, och genom det 
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samlade greppet kan vi skapa nya sammanbindande stråk och frigöra dolda 
markresurser. Vi tar i förslaget hänsyn till de olika stadsdelarnas identitet och är noga 
med att inte inkräkta på områdets natur- och kulturreservat. Sammantaget kan förslaget 
tillsammans med befintliga idéer och planer i kommunerna ge mer än hundra tusen nya 
bostäder. 

 
 

 
Översiktsbild över studiens planområde 
 
 
Järva storstad – 100K och de prioriterade åtgärderna i RUFS  
  
I samrådsförslaget till RUFS 2050 diskuteras under punkterna 6.1-6.3 de konkreta 
insatser eller insatsområden som framförallt behöver uppmärksammas i ett kort 
tidsperspektiv, under planens giltighetstid 2018–2026. Dessa anser vi rimmar mycket 
väl med de intentioner som vi presenterat i Järva storstad – 100K. Dessa insatser är:  
 
 
6.1 Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära 

6.2 Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla effektiva 
system  
 
6.3 Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt 

 
Området runt Järvafältet planerades ursprungligen för en större folkmängd än den vi ser 
idag. Kollektivtrafiken i området är stark och ytterligare satsningar på trafikområdet 
finns i planen, både i form av förlängd tunnelbana och tvärspårväg. Järvafältets natur- 
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och kulturreservat gör att stadsdelarna idag har svaga länkar sinsemellan, men bidrar 
också till stora möjligheter för rekreation och aktiviteter.   
 
Vi tror att detta område utgör en viktig pusselbit för att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Med sin närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala ligger området 
strategiskt och vid sidan av den centrala regionkärnan finns två utpekade regionala 
stadskärnor i direkt närhet, Kista-Sollentuna-Häggvik och Barkarby-Jakobsberg. Detta 
skapar sammantaget goda förutsättningar för en snabb och hållbar tillväxt med 
bostäder, arbetsplatser, högre utbildning samt kommersiell och samhällelig service. Den 
närhet som finns mellan de två utpekade regionala kärnorna i området skulle bli ännu 
tydligare om stråk och förbindelselänkar underlättas och tillskapas. På så sätt skulle de 
regionala kärnorna närma sig varandra ytterligare och utgöra en enhetlig större och 
starkare kärna i denna del av regionen.  
 
Järvafältets Natur- och kulturreservat är idag underutnyttjade resurser. Vi tror att man 
genom ett ökat bostadsbyggande i området också kan öka Järvakilens värde och 
funktion genom att de kringboende har möjlighet till rekreation i kvalitativa miljöer. 
Motionsmöjligheter, naturupplevelser, aktiviteter och kulturinslag kan uppgraderas 
markant när området får ett stort antal nya invånare. Järvafältet erbjuder rader av 
befintliga och potentiella ekosystemtjänster vilka kan förädlas och tjäna både som 
rekreativa- och klimatanpassande funktioner samt ekologiska spridningsvägar. 
 
Genom att skapa nya sammanbindande stråk vävs bebyggelse och stadsdelar samman. 
På detta sätt skapas sammanhängande gatustruktur kantad av bebyggelse. Att gamla 
Enköpingsvägen, efter att den gått över i kommunal ägo, kan gå från barriär till lokalgata 
blir också ett lyft för hela närområdet. 
 
Grunden för att området runt Järvafältet tål att kompletteras på ett mer expansivt vis är 
att det finns en god kollektivtrafik i området. Dessutom är ytterligare förstärkningar 
beslutade och planerade. Tunnelbanan sörjer för god kontakt inom Stockholm, och 
regionaltrafiken från Helenelunds och Spånga station ger tillgång till en stor del av 
arbetsmarknadsregionen, vilken inkluderar hela Stockholms, Uppsala och delar av 
Västmanlands och Södermanlands län. Med SL-trafiken kan tätorter med sammanlagt 2 
miljoner invånare nås direkt härifrån och 80 % av hela arbetsmarknadsregionen. När 
Barkarby station dessutom får fjärrtågstrafik innebär det direkt tillgång till stora delar 
av Mälardalen. 
 
En bärande del av visionen med Järva storstad – 100K är att stadsdelarna runt 
Järvafältet stärkas genom att samband etableras, genom att områdena blir mer 
kompletta och genom att nya människor med olika bakgrunder bidrar till att skapa 
underlag för närservice och stadsliv. Då kan området bli hemvist för människor från när 
och fjärran – oavsett om man flyttar närmare ett jobb i Kista eller till sin första lägenhet i 
Stockholm. Vi tror också att många efterfrågar möjligheten att göra bostadskarriär kring 
Järvafältet eller återvänder till sin hembygd. 
 
Utifrån dessa förutsättningar har vi låtit ta fram visionen som omfattar ca 100 000 nya 
lägenheter för ca 200 000 nya invånare i området kring Järvafältet. Dessa bostäder 
skulle kunna stå klara inom 10-15 år och det storskaliga gemensamma greppet skulle 
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också kunna bidra till en ökad internationalisering och ökad konkurrens i 
byggbranschen.  
 
Järva storstad – 100K och tematiska frågor och förhållningssätt 
 
Även samrådsförslagets kapitel 7 rimmar väl med vår vision för Järva. Kapitlet ger 
vägledning i hur RUFS 2050 bör tillämpas i olika regionala och lokala processer, vid 
beslut i olika frågor och när styrdokument tas fram. Vi ser att många värden som vi 
lyfter fram går helt i fas med ambitionerna i samrådsförslaget.   
 
 
Värden som kan uppnås med Järva storstad – 100K: 
 

• 100 000 nya bostäder i olika upplåtelseformer och arkitektur 
• nya stråk som binder samman bebyggelse och stadsdelar 
• sammanhängande gatustrukturer kantade av bebyggelse 
• att gamla Enköpingsvägen går från barriär till lokalgata 
• ökad tillgänglighet till områdets natur-/kulturreservat 
• en uppgradering av natur-/kulturreservatens status så att naturområdet 

konverteras från barriär till samband 
• tryggare miljöer då till synes oplanerade mellanrum byts ut mot bostäder  
• fler människor som skapar bättre underlag för service och stadsliv 

 

I samrådesförslaget 7.6 beskrivs bebyggelsestrukturens betydelse för den sociala 
hållbarheten. Förhållningssätt som främjar och utvecklar en bebyggelse som bidrar till 
en bra livsmiljö och en socialt sammanhållen region lyfts fram. Man slår fast att det 
krävs att regionens aktörer:  

• Lokaliserar ny bebyggelse till i första hand regionala stadskärnor och 
kollektivtrafiknära lägen, samt bygger mer variationsrik med blandade funktioner och 
upplåtelse- och ägarformer.  

• Utformar stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden så 
att de blir stimulerande och rika på upplevelser.  

• Länkar ihop regionen genom att bygga bort barriärer mellan bostadsområden och 
utvecklar stråk och mötesplatser i det offentliga rummet som bidrar till möten och 
interaktion mellan människor.  

• Planerar för rörelse i vardagen. Särskilt barn och ungas behov av ytor för samvaro, lek 
och rekreation bör säkerställas.  

• Utformar den byggda miljön så att människor tryggt ska kunna leva i, besöka och verka 
i regionen.  

Vi menar att samtliga dessa aspekter ovan har en naturlig roll i utvecklandet av Järva 
storstad – 100K. Vi hoppas att vårt förslag kan inspirera RUFS-arbetet i denna del av 
regionen och att man framgent kan lyfta fram Järvaområdet som ett strategiskt viktigt 
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utvecklingsområde som behöver en bättre kommunövergripande planering. Med två 
regionala kärnor (vilka dessutom skulle kunna närma sig varandra och därigenom 
stärkas), ett ICT-kluster, ett stort rekreationsområde, god kollektivtrafik och stor 
bostadspotential så anser vi att Järva förtjänar att lyftas fram. ByggVesta är gärna 
dialogpart i frågan och träffas gärna och berättar mer om dessa idéer om så önskas. 

 
Stockholm 2016-09-19 
 
 
 
------------------------------------ 
Marcus Svensson 
VD ByggVesta Development 
 

 
 
 

 
 
Bilaga: Karta Järva storstad med projektmarkeringar i bokstavsform (A-K)  
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