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                                  Dnr Kst 2016/145    

Yttrande över samrådsförslaget RUFS 2050 Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen 
 
Visionen att utveckla Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion är en 
vision som Järfälla kommun ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. Som 
ett led i det vill vi framföra följande synpunkter på samrådsförslaget till RUFS 2050. 
 
Bakgrund 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen bör ses som ett gemensamt 
kontrakt som pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen och ligger till grund för 
både fysisk planering och tillväxtarbetet i regionen. RUFS 2050 kommer att vara 
grunden för den framtida planeringen, operativa insatser, mellankommunala frågor 
och dess samordning samt statlig infrastrukturplanering. 
 
Samrådet syftar till att få svar på frågorna:  
 
Mål och delmål 

- Bidrar målen till att regionen får tydligt fokus i arbetet framåt? 
- Anger målen rätt ambitionsnivå? 

 
Prioriterade åtgärder 

- Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
- Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 

 
Den rumsliga strukturen 

- Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
- Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sam-

manhållen region? 
- Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga struk-

turen? 
 
RUFS 2050 som gemensamt kontrakt 

- Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
- Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande 

arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
- Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
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Järfälla och regionen 
Järfälla är en integrerad del av Stockholmsregionen. Arbets- och bostadsmarknaden 
är intimt sammanflätad över de administrativa gränserna, likaså den regionala grön-
strukturen. Det som är bra för Järfälla är bra för regionen och vice versa. Kommunen 
tar idag ett mycket stort ansvar för regionens utveckling både med avseende på bo-
stadsförsörjning och för möjliggörandet av en fungerande regional stadskärna i en-
lighet med RUFS 2010.  
 
Översiktsplan Järfälla; Växa med kvalitet– nu till 2030 
RUFS 2010 är en central utgångspunkt för Järfällas översiktsplan, antagen 2014. Att 
utveckla Barkarby - Jakobsberg till en regional stadskärna är ett viktigt regionalt åta-
gande för Järfälla kommun. Det innebär att kommunen arbetar för att skapa förut-
sättningar för en tät, sammanhängande och upplevelserik stadsmiljö med urbana kva-
liteter, fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser, bättre utbildningsmöjligheter och en 
bättre kollektivtrafik. Genom ett starkt bostadsbyggande förväntas kommunen växa 
med ca 50 000 invånare till år 2030, en befolkningsökning om 70 %. Järfälla tar 
därmed ett stort ansvar för regionens bostadsförsörjning. Förutsättningen för en så-
dan utveckling förbättras väsentligt genom den infrastrukturutbyggnad som nu sker i 
kommunen i form av förlängning av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby 
och utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår.  
 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 
År 2008 beslutade kommunfullmäktige i Järfälla att ställa sig bakom målen och åta-
gandena i RUFS 2010. Kommunens vilja att ta ansvar för sin del av regionens till-
växt och för en god regional utveckling är tydlig. I RUFS 2010 ges Järfälla en bety-
dande roll i regionen, där Barkarby - Jakobsberg pekas ut som en av åtta regionala 
stadskärnorna som ska komplettera den starka enkärnighet som Stockholms centrala 
delar utgör idag. De regionala stadskärnorna har potential att bli livskraftiga region-
ala knutpunkter där intensiv exploatering kan ske som kan stå för en betydande del 
av regionens befolkningstillväxt. Regionens monocentriska struktur ska på sikt bli 
polycentrisk. RUFS 2010 fungerar som vägledning och hänvisning i många av de 
strategiska beslut som Järfälla kommun tar med avseende på både fysisk planering 
och samhällsplanering i stort. 
 
Stockholmsöverenskommelsen - Tunnelbana Akalla-Barkarby 
Järfälla kommun träffade tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms 
stad, Nacka kommun, Solna stad och staten en överenskommelse om utbyggnad av 
tunnelbana kopplat till ökad bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. 2013 års 
Stockholmsöverenskommelse ledde till beslut om fyra nya tunnelbanesträckningar 
och 78 000 nya bostäder. För Järfällas del innebär överenskommelsen att Blå linje 
förlängs från Akalla till Järfälla kommun med stationer i Barkarbystaden och 
Barkarby station/ Stockholm Väst. Utbyggnaden beräknas starta år 2018 med trafik-
start cirka 2024. Kommunen har genom överenskommelsen åtagit sig ansvaret för att 
14 000 bostäder byggs i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. 
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Samrådsförslagets upplägg 
Utmaningarna och visionen - att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion - hänger kvar från RUFS 2010. Även de övergripande målen är i 
mångt och mycket desamma med vissa tillägg. Stora förändringar har skett i mål-
strukturen och planens tidsperspektiv för att öka RUFS 2050 genomslagskraft som 
styrdokument. Målåret för den rumsliga strukturen och de övergripande målen har 
flyttats från 2030 till 2050. RUFS 2050 har bantats i storlek jämfört med RUFS 
2010. Det nya förslaget är formulerat som mål, delmål och prioriterade åtgärder för 
att öka planens genomförbarhet. Delmål och prioriterade åtgärder är kvantifierade för 
bättre mätbarhet och uppföljning. Delmålen ska vara uppfyllda senast år 2030 och de 
prioriterade åtgärderna ska uppnås år 2026 under planens giltighetstid inom ramen 
för PBL. Åtgärderna syftar till att möjliggöra ett starkare genomförande och en tydli-
gare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen. I dokumentet tillkommer och 
utvecklas även tematiska frågor och förhållningsätt. Samrådsförslaget visar på två 
olika strukturbilder som beskriver olika möjligheter för hur den fysiska strukturen 
kan utvecklas mot år 2050. Dessa fungerar dels som ett diskussionsunderlag, dels 
som fördelningsunderlag av kommande tillskott av bostäder, arbetsplatser och trafik-
infrastruktur i regionen.  
 
 
Synpunkter på form och innehåll 
Samrådsförslaget är innehållsrikt och spänner över ett brett spektra av planeringsbe-
grepp och perspektiv. När mycket information samsas i ett dokument riktat till 
många aktörer med olika bakgrund, förväntningar och inriktningar är dokumentets 
form och innehåll av stor vikt. Något som bör beaktas är om det relativt svårtillgäng-
liga dokumentet på över hundra sidor med mycket text och få illustrativa kartor är 
det bästa sättet att skapa förutsättningar för ett gemensamt kontrakt och inriktning 
som främjar regionens ”bästa” utveckling. 
 
För aktörer som har svag koppling till planeringsvärlden, men som är viktiga för ge-
nomförandet av planen, kan terminologin bli svårgenomtränglig. Detta kan bli ett 
hinder i processen att skapa ett regionalt kontrakt kring planen. Form och innehåll 
bör bearbetas mer i förslaget för ökad användarvänlighet. Eftersom RUFS 2050 är en 
regionplan som utgår från plan- och bygglagen (PBL) bör plandokumentet ta sikte på 
fysiska frågor och hur man presenterar dessa på bästa sätt. Fokus bör läggas mer på 
kartor och mindre på text. Ett kärnfullt dokument lägger en bättre grund för ökat en-
gagemang och ett tydligare regionalt kontrakt. 
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• Ett kortare dokument som har ett mer kärnfullt innehåll med fokus på kartor 
och fysisk planering för större engagemang, skarpare förväntningsbild och 
ett tydligare kontrakt. 
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Synpunkter på vision 
Järfälla kommun är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på den riktning som 
RUFS 2010 redovisar. Förutsägbarhet och långsiktighet ger en stabil grund med tyd-
liga spelregler för regionens utveckling i ett längre perspektiv, vilket ger aktörer med 
olika förutsättningar och förväntningar en tydlig riktning och målbild att förhålla sig 
till över tid. Möjligheten att fatta välavvägda strategiska beslut ökar. 
  
Visionen gör gällande att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva stor-
stadsregion. För att vara det krävs enligt dokumentet ett ständigt arbete med hållbar 
utveckling, resiliens, människan i fokus och minskning av klimatpåverkande utsläpp. 
Är arbete med dessa fyra områden det som kommer att göra regionen attraktiv i 
framtiden? För vilka aktörer och i vilken kontext kommer regionen att bli attraktiv? I 
sammanhanget upplevs visionen som allt för allmängiltig. Visionen bör i större grad 
bidra till att stärka de olika regiondelarnas identitet, karaktär och unika särart. Jär-
fälla kommun ser det som mycket viktigt att det tidigt i dokumentet etableras ett tyd-
ligare förhållande till storstadsperspektivet. En storstadsregion behöver vara mer än 
klimatsmart för att vara attraktiv. Regionen måste ha täthet och närhet, vara dyna-
misk, påverkbar, upplevelserik, mångfunktionell m.m. Visionen bör också rymma en 
idé om staden och stadslivsvärden som blåser liv i ambitionen att bli ”Europas mest 
attraktiva storstadsregion”.  
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• Tydligare inriktning mot storstads- och regionperspektivet i plan och vision. 

 
Synpunkter på mål och delmål 
Järfälla kommun tycker att det är bra att målstrukturen är bantad jämfört med RUFS 
2010, men budskapet kan fokuseras ytterligare genom att dra ner antalet mål och 
åtgärder. Varje mål och åtgärd ska ha en mycket tydlig koppling till visionen om 
attraktiv storstad, annars bör de tas bort. Färre delmål är även av godo i syfte att 
skapa ett tydligare kontrakt. Regionplanen måste trycka på frågeställningar och mål 
som utmärker en storstadsregion. Huvudfokus bör flyttas från självklarheter som 
regleras i grundlag såsom jämlikhet etc. till det regionspecifika. 
 
Mätbara mål ökar tydligheten och ger bättre möjligheter för uppföljning. Att sätta 
mål för en lång tidshorisont är dock inte lätt. Generellt kan målen och delmålen kriti-
seras för att inte vara tillräckligt framåtblickande. Många av delmålen har satts uti-
från den verklighet vi har idag vilket blir problematiskt för målens relevans i framti-
den. Om regionen sätter mål som bygger på dagens strukturer och ställningstaganden 
riskerar vi att uppnå ett mål som är helt ur tid när vi når den aktuella tidpunkten för 
målets uppfyllnad. 
 
Samtidigt som mål ska kunna följas upp kan det uppstå en konflikt mellan kvantita-
tiva mål och kvalitativa mål. En konflikt som handlar om vilket mål har företräde, 
det som vi kan mäta eller det som indirekt skapar förutsättningar som ger mervärde? 
Planen kan uppfattas som endimensionell om kvantitativa mål blir enda styrmedel. 
Om de kvantitativa målen dessutom är felsatta leder det till att regionen slår in på en 
väg som kan bli sämre trots de goda intentionerna. 
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Järfälla kommun efterfrågar en ökad tydlighet vad det gäller näringslivets villkor och 
förutsättningar eftersom det har en stor betydelse för en attraktiv, framgångsrik och 
långsiktigt hållbar region. I samrådsförslaget nämns att regionen behöver ett dyna-
miskt och kunskapsintensivt tjänstedominerat näringsliv för att hävda sig i konkur-
rensen från en globaliserad omvärld. Av särskild vikt pekas strategiska samarbeten 
och etablerandet av forsknings- och utvecklingsmiljöer ut. Samtidigt skapas merpar-
ten av arbetstillfällena inte genom internationella huvudkontorsetableringar inom 
kunskapsintensiva branscher i regionens centrum, utan genom små och medelstora 
företag runt om i regionen vilka därmed är den primära motorn i regionens ekono-
miska utveckling. 
 
En allt för stor strategisk tyngdpunkt på finansväsende eller FoU-investeringar riske-
rar att leda till en strukturell monocentrisk struktur som varken tar hänsyn till sociala 
förutsättningar eller kommande globala utmaningar i tillräckligt stor utsträckning. 
Därför är det av vikt att i högre grad ta hänsyn till de små och medelstora företagens 
förutsättningar och behov. Särskild vikt bör läggas på nyföretagandets villkor och 
med fördel kan ett delmål i frågan adderas i dokumentet.  
 
Delmålet om att hälften av regionens invånare ska ha högst 1000 meter till tä-
tortsnära natur i grön kil är ett märkligt mål sett ur ett tillväxtperspektiv och tillgäng-
lighetsperspektiv. Målet är endast satt till en ökning med 2 % till år 2030. Bidrar en 
sådan liten förändring till att uppfylla det övergripande målet och visionen för reg-
ionen? Om den gröna kilen dessutom inte är tillgänglig för människor bidrar den 
föga till god livskvalitet. Ett lämpligare delmål är t.ex. att en viss andel invånare har 
tillgång till varierad och tillgänglig grönska. Grönska kan vara unika tillgängliga 
stadsparker, naturreservat, eller skog med rekreationsvärden. Viktigt i sammanhanget 
är att grönska såväl kan vara naturlig som anlagd och nyskapad. 
 
En annan fråga som går att ställa i sammanhanget är varför närhet till grön kil värde-
ras så högt att det är ett delmål, medan det inte finns delmål om exempelvis närhet 
till upplevelserik stadsmiljö, delmål om närhet till unika tillgängliga stadsparker eller 
delmål om högre täthet? Är närhet till en otillgänglig grön kil det som är utmärkande 
för god livsmiljö i en storstadsregion? Som helhet anser vi att tillväxtperspektivet 
behöver lyftas fram tydligare. För att regionen ska växa med fler bostäder, arbets-
platser och infrastruktur behöver detta ses som värdefullt relativt vissa gröna värden.  
 
Järfälla kommun ser täthet som en viktig nyckel i samtliga övergripande mål. Täthet 
och närhet driver i mångt och mycket det innovativa kunskaps- och tjänstesamhället. 
För att regionen ska vara hållbar, tillgänglig och med god livsmiljö krävs en ökad 
täthet och starkare sammankoppling. Ett delmål för ökad täthet bör formuleras och 
kopplas till det övergripande målet om ”En tillgänglig region med god livsmiljö”. 
 
Järfälla kommun anser också att barnperspektivet bör genomgående stärkas i RUFS 
2050. Ett delmål som fångar barnperspektivet bör övervägas. 
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• Mål ska tydligare omfamna tillväxt- och storstadsperspektivet samt innefatta 
det som utmärker en storstadsregion t.ex. ökad täthet och närhet. 

• Mål ska gå att uppfylla, vara framåtblickande och ha tydlig koppling till vis-
ionen.  
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• Tekniska lösningar bör inte ingå i målstrukturen. 
• Ett delmål inom ”En ledande tillväxt- och kunskapsregion” - rörande nyföre-

tagande 

 

Synpunkter på prioriterade åtgärder 
Järfälla kommun ser det som positivt att stadsperspektivet finns med i den första 
övergripande rubriken och även genomsyrar många av de prioriterade åtgärderna. 
Detta eftersom närhet och täthet är grundläggande värden för att göra regionen lång-
siktigt hållbar. Järfälla kommun anser även att RUFS tydligare bör stödja tänkbar 
teknisk innovation, detta eftersom ambitionen är att Stockholmsregionen ska bli 
Europas mest attraktiva storstadsregion. Att införa en genomtänkt prioriterad åtgärd 
som syftar till att öka regionens tekniska innovationskraft vore önskvärt. 
 
Samverkan över kommungränser är en aktuell och viktig fråga. För att regionen ska 
upplevas som sammanhållen och attraktiv måste både fysiska och mentala barriärer 
och gränsvacuum mellan kommunerna överbryggas. Detta gäller inom alla områden 
såväl fysisk planering som övrig samhällsplanering. Likt förslaget till prioriterad 
åtgärd för att stärka de gröna kilarna genom mellankommunal samverkan bör även 
mellankommunal samverkan tydligare etableras och stärkas vad det gäller stadsmil-
jön och det bidrag som den kan ge till regionen. Av intresse för Järfälla kan exem-
pelvis nämnas samverkan mellan angränsande kommuner och staten kopplat till den 
regionala stadskärnan Barkarby - Jakobsberg. 
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• Fler prioriterade åtgärder måste inriktas mot att överbrygga fysiska och 
mentala barriärer och gränsvacuum mellan kommunerna. Detta för att reg-
ionen ska bli sammanhållen, attraktiv och hållbar. 

• Prioriterad åtgärd som syftar till att öka regionens tekniska innovationskraft 
• En prioriterad åtgärd inom området ”Knyt ihop regionen och bygg tätt, vari-

erat och kollektivtrafiknära” - att verka för regionövergripande samordning 
av lokalförsörjning för expanderande företag (med särskilt fokus på balansen 
mellan och blandningen av bostads- och verksamhetsområden) 

• Två ytterligare prioriterade åtgärder inom området ”Stärk konkurrenskraften 
med smart, grön och inkluderande tillväxt” - att verka för tillskapandet av 
fler start-upmiljöer med fokus på innovation och entreprenörskap samt att 
verka för fler möjligheter till finansiering och tillgång till riskkapital. 
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Synpunkter på den rumsliga strukturen – plankartan 
”Stockholmsregionen är Sveriges enda storstad. Det har hittills varit svårt att få nat-
ionellt genomslag för de särskilda behov regionen har. Att regionens planering nu 
tydligare kopplas till övriga Mellansveriges utveckling kan förhoppningsvis ge ökad 
tydlighet och förståelse för de stora utvecklings- och investeringsbehov som finns 
här. ” 
 
Så yttrade Järfälla kommun i samrådssvaret till RUFS 2010 och det gäller fortfa-
rande. Med en förväntan om förändring måste inställningen till befintlig markan-
vändning omprövas. 
 
Samrådsförslaget borde ha presenterat enbart en plankarta som bygger vidare på 
strukturen från RUFS 2010, istället för två likställda alternativ. Alternativ A kan tol-
kas som att en möjlig riktning i RUFS 2050 är utspridning av befolkning, vilket inte 
är i linje med ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmål. Alternativ B upp-
levs i sammanhanget som en bättre utgångspunkt eftersom den visar en tätare struk-
tur som speglar storstadsperspektivet tydligare, vilket är det som gör regionen unik i 
Sverige. 
 
Huvuddragen i alternativ B stämmer bäst överens med hur Järfälla kommun ser att 
regionen bör utvecklas för att bli hållbar. Järfälla kommun ser det som högst priorite-
rat att en hierarkiindelning av de regionala stadskärnorna införs i planen. Detta ef-
tersom de åtta regionala stadskärnorna har olika förutsättningar och påverkanstyngd i 
ett regionalt- och storregionalt sammanhang. Genom att hierarkiindela går det att 
fokusera rätt investeringar till rätt kärna och de regionala stadskärnorna kan därmed 
fyllas med rätt innehåll som stärker regionen som helhet.  
 
Eftersom Barkarby-Jakobsberg verkar i ett storregionalt sammanhang och har goda 
förutsättningar att avlasta regionens centrala delar genom att vara huvudmålpunkt i 
nordost längs Mälarbanan och E18 mot Västerås, bör kärnan få en starkare ställning i 
regionen. Investeringar ska riktas mot att stärka infrastruktur som möjliggör för en 
regional kommunikationspunkt samt mot att öka antalet högskoleplatser i regionen i 
enlighet med prioriterade åtgärder för utbildning. Med en satsning i Barkarby - 
Stockholm väst, knyts östra Mellansverige närmare näringslivsnoder i regionen 
såsom Kista, Solna och (med utbyggd Förbifart) Skärholmen/Kungens kurva.  
Vikten av att möjliggöra för hög täthet i regionen i allmänhet och i de regionala 
stadskärnorna i synnerhet kan inte nog understrykas. Ett sammankopplat vägnät, 
grönstråk som förbinder, stark koncentration och en rumslig struktur som möjliggör 
variation av verksamheter i varje miljö bör vara det överordnande stadsbyggnads-
greppet för att uppnå hållbarhetsmålen och visionen. Gröna värden måste fungera 
som attraktioner och inte restriktioner i planering och ska användas i samspel med 
tillkommande bebyggelse.  
 
Det är viktigt att fysiskt sammankoppla Stockholm kommuns socioekonomiskt svaga 
yttre stadsdelar, med den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. En tydlig 
koppling dem emellan kan göra enorm skillnad för att minska segregation och öka 
ekonomisk- och social hållbarhet i regionen. Arbetet med att sammankoppla stadsde-
lar för att skapa bättre möjligheter till hållbarhet kan med fördel upplyftas på delmål-
nivå och bör implementeras i den rumsliga strukturen och på plankartan. 
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Det är även angeläget att utreda hur man möjliggör en stark sammankoppling mellan 
Järfällas regionala stadskärna och den regionala stadskärnan för Sollentuna/Kista. 
Givet att kartan för RUFS 2010 är kopplad till den tillväxt av befolkning som finns i 
strukturbild B går det att konstatera att utvecklingstrycket på den centrala kärnan och 
kommuner i regionens inre delar kommer att bli högt. Möjligheten att fysiskt koppla 
samman de regionala stadskärnorna för Järfälla respektive Kista/Sollentuna till en 
större regional stadskärna bör ses över. Detta i syfte att uppnå en tillräcklig stor kri-
tisk massa som avlastar de centrala delarna och på allvar kan erbjuda den attraktivitet 
som krävs för att bli ett fullgott alternativ till Stockholms innerstad. 
 
Det är även centralt att säkerställa resor på tvären genom ett spårburet och kollektiv-
trafikmässigt hållbart system. Barkarby - Jakobsberg bör fungera som regionalbytes-
punkt för tåg och kollektivtrafik. Idag finns den funktionen på Mälarbanan i Sundby-
berg. I enlighet med idén för RUFS 2010 bör sådana regionala knutpunkter finnas i 
regionens inre delar, inte centrala delar som istället kopplar till Stockholm central-
station. Barkarby – Jakobsberg med Stockholm väst på Mälarbanan kan tillsammans 
med Sollentuna på Arlandabanan utgöra naturliga knutpunkter i ett storregionalt 
sammanhang vilket bör förtydligas på plankartan. I RUFS 2050 bör även plankartan 
anpassas till vidareutbyggnad av tunnelbanenätet kopplat till utbyggnad av bostäder 
och kontor i ett långsiktigt perspektiv. Exempel på förlängningar som påverkar Jär-
fälla är möjlig förlängning av Akallagrenen mot Stockholms västerort med koppling 
till grön linje vid Vällingby. 
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• RUFS ska införa en hierarki för de regionala stadskärnorna i planen och 
plankartan, som utgår från om kärnan har en storregional funktion eller ej.  

• Barkarby-Jakobsberg ska, givet det strategiska läget i ett tydligt storregionalt 
sammanhang, pekas ut som en regional stadskärna med storregional funkt-
ion. 

• RUFS ska verka för att stärka Barkarby-Jakobsberg som regional knutpunkt 
för kollektivtrafik (Stockholm Väst) och för lokalisering av högskoleplatser. 

• Att det tydligt framgår i RUFS att Stockholm väst (Barkarby) utvecklas till ny 
regionaltågstation.  

• RUFS ska verka för tydligare fysisk sammanlänkning mellan närliggande 
stadsdelar både inom och över kommungränser för att uppnå social, ekono-
misk och ekologisk hållbarhet. 

• Gröna värden och kilar ska vara attraktionsplanerade, tillgängliga och möj-
liggöra för sammanlänkning av bebyggelse och människor. 

• RUFS ska se över möjligheten att koppla samman Järfällas regionala stads-
kärna med motsvarande i Sollentuna/Kista. 

• Resor på tvären ska säkerställas. En möjlig förlängning av tunnelbanans Blå 
linje från Barkarby/Stockholm väst till Grön linje Vällingby bör redovisas.  
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Synpunkter på RUFS 2050 som gemensamt kontrakt 
Utöver allt annat byggande som sker i Järfälla, ska kommunen i och med Stock-
holmsöverenskommelsen säkra byggandet av 14 000 bostäder inom tunnelbanans 
influensområde fram till år 2030. Järfälla kommun har även tagit fram ett nytt bo-
stadsförsörjningsprogram som förhåller sig till den stora befolkningsökningen i reg-
ionen och visar på kommunens utpekade riktning i frågan. Järfälla kommun kopplar 
även översiktsplan, planprogram och detaljplaner till befintlig RUFS 2010 för att 
sätta dessa i en regional kontext. Mot detta som bakgrund anser vi att begreppet kon-
trakt är bra. Ett kontrakt genererar ansvar för den som ”skriver på” att fullfölja kon-
traktet. För aktörer som ska ”skriva på” är det viktigt med tydlighet; vilka skyldig-
heter och rättigheter har aktören, vilket mandat och ansvar?  
 
Järfälla kommun har en tydlig målsättning att växa och bidra till att öka regionens 
attraktionskraft både vad det gäller bostadsförsörjning och tillväxt genom ett aktivt 
stadsutvecklingsarbete i framförallt den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. 
Kommunen skapar förutsättningar, men det krävs att andra aktörer bidrar för att fylla 
en sådan stadsutveckling med innehåll. Utveckling och tillväxt kommer att kosta 
både finansiellt och i tid och här har landstinget och staten en viktig roll att fylla. 
Landstinget måste strategiskt rikta investeringar och följdinvesteringar till den reg-
ionala stadskärnan med avseende på t.ex. sjukvård och lokaltrafik. Detta för att fylla 
den regionala stadskärnan med innehåll så att den når sin fulla kapacitet och avlastar 
regionens centrala kärna samt bidrar till en hållbar region. 
 
Grundläggande för att RUFS 2050 ska få genomslag i planering och investering är att 
dokumentet blir lättöverskådligt och genomförandeinriktat. Kontraktet ska vara lätt 
att följa för samtliga aktörer så att inte motstridigheter uppstår. Staten har en viktig 
roll. RUFS 2050 med plankarta bör fungera som en överenskommelse vid exempel-
vis detaljplanering. Plankartan och den fysiska strukturen ska inte ses som planering 
för planerings skull utan vid skarpt läge måste staten genom t.ex. länsstyrelsen och 
Trafikverket stötta kommuner och aktörer. Det som är redovisat på plankartan ska gå 
att genomföra.  
 
Det är viktigt att andra regioner och delar av Sverige har förståelse och insyn i 
RUFS-processen så att de kan förhålla sig till och stödja regionens utvecklingsarbete. 
Järfälla ser det som positivt att andra regioner söker mandat för samverkan med 
RUFS genom samordnad planering i östra Mellansverige (ÖMS). Exempelvis kom-
mer utveckling som genomförs i Järfällas regionala stadskärna påverka långt utanför 
de administrativa gränserna för kommunen och regionen. En högskolesatsning i 
Barkarby skulle ha stor påverkan på exempelvis flöden längs Mälarbanan och E18. 
 
Järfälla kommun efterfrågar: 

• Staten måste se RUFS 2050 som en allvarligt menad överenskommelse - 
ett kontrakt - i syfte att ge RUFS legitimitet och stödja kommunerna i dess 
planering kopplat till exempelvis bostadsförsörjning. 

• Det krävs strategiska investeringar och följdinvesteringar av stat och 
landsting med avseende på infrastruktur, högskoleutbildning, sjukvård 
och kollektivtrafik som ligger i linje med Stockholmsöverenskommelsen 
och RUFS 2050 för att Barkarby – Jakobsberg och övriga regionala 
stadskärnorna ska kunna byggas ut och nå sin fulla kapacitet. 
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• RUFS 2050 med plankarta ska fungera som en överenskommelse vid de-
taljplanering, är något utpekat på plankartan ska mandatet var tydligt att 
samtliga parter ställer sig bakom en sådan markanvändning när det 
kommer till genomförande. 

• Det är viktigt att kontraktet och budskapet som skickas från RUFS till stat 
och investerare blir tydligt. 
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