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RUFS 2010 - Yttrande om aktualitet och användbarhet 

Sammanfattning av ärendet 
För att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva huvudstadsregion är det avgörande 
att vi klarar av att åtgärda kapacitetsbrister när det gäller främst transporter och 
bostadsbyggande.  
 
Lidingö stad tar ett ökat ansvar för regionen. Staden höjer ambitionerna avsevärt för 
bostadsbyggande, 4600 bostäder ska byggas på Lidingö innan 2030. Det innebär att 
staden växer med 8000 invånare (jämfört med 2012). RUFS bör justeras i det 
avseendet. Ett betydligt större flöde av resenärer kommer således att ta sig ut i 
regionen från Lidingö vilket ställer högre krav på infrastrukturen.  
 
En spårvagnsdepå med kapacitet för såväl Lidingöbana som Spårväg City byggs för 
närvarande på Lidingö. Samtidigt är spårvagnsbron uttjänt. Lidingö kan inte ensam 
ansvara för en ny bro.  
 
Staden konstaterar att förslagen om ny reglering för trängselskatt riskerar en splittring 
av regionen och motverkar RUFS intentioner. Samma förslagspaket innebär också att 
de utlovade statliga bidragen till infrastruktur minskar avsevärt.  
 
Lidingö är hälsans ö och bejakar särskilt RUFS första utmaning, att vi inte bara ska bli 
fler utan också må bättre. Staden anser att cykelpendlingen måste underlättas och 
lyftas fram i det regionala samarbetet och synliggöras i RUFS.  
 

Lidingö stads synpunkter 

Befolkningsutvecklingen den största utmaningen  
RUFS 2010 utgick från en stark befolkningstillväxt. Men verkligheten håller på att 
överträffa prognoserna och bostadstrycket är enormt på kommunerna. Samtidigt är 
kampen hård om finansiering till infrastruktur. Det finns tydliga tecken på att RUFS 
femte utmaning; att åtgärda kapacitetsbrister när det gäller främst transporter och 
bostadsbyggande samtidigt som behoven ökar, är avgörande för att Stockholm ska bli 
Europas mest attraktiva huvudstadsregion. 
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Ett dilemma för kommuner och landsting är att kraven för investering av ny eller tätare 
kollektivtrafik är bostadsunderlag medan en förutsättning för ett hållbart 
bostadsbyggande är effektiv kollektivtrafik. De flesta kommuner försöka lösa detta 
genom att förtäta i kollektivtrafiknära lägen. Förtätning är eftersträvadevärt av flera 
skäl, både sociala, miljömässiga och ekonomiska.  Lidingös erfarenhet är dock att 
förtätning i allmänhet generar en lång process och i många fall överklagas planerna 
vilket förlänger processen ytterligare. För att vi med gemensamma krafter ska klara 
bostadsförsörjningen måste ett öppet samtalsklimat om innovativa 
kollektivtrafiklösningar till.  
 
Invånarnas behov av flexibla och hållbara transporter syns i den starka utvecklingen 
mot ökad cykelpendling.  Kan regionens aktörer tillsammans underlätta cyklingen 
främjar vi folkhälsan i linje med RUFS första utmaning - vi ska inte bara bli fler utan 
också må bättre.  
 
Bostadsförsörjning och goda kommunikationer är grundläggande i behovstrappan både 
på planerarnivå och för individen. En aktualiserad RUFS bör lyfta fram och 
specificera dessa utmaningar ännu mer för en tydligare gemensam utgångspunkt i 
samhällsplaneringen. Lidingö önskar i det sammanhanget framföra några 
uppdateringar och synpunkter.  

Användning och genomslag – RUFS styrskor och svagheter 

Lidingö stad ställer sig fortsatt bakom RUFS 2010:s vision och mål. Det är en styrka 
att regionens samlade vilja kommer till uttryck i ett och samma dokument. 
Helhetsgreppet om samhällhällsplaneringens många aspekter är betydelsefullt. När 
aspekterna vävs samman och förankras hos berörda parter ger det regionplanen 
substans, trovärdighet och långsiktighet. 

RUFS utgör ett viktigt underlag för översiktsplanen som i sin tur anger riktlinjer för 
detaljplaneringen. RUFS ligger också till grund för annan strategisk planering som 
kommunens grönplan och trafikplan.  

Lidingö arbetar för närvarande med en grönplan som utgår från det regionala 
perspektivet. I arbetet kompletterar staden TMR:s gröntypologi och karterar hela 
Lidingö för att kunna se utvecklingen och jämföra med regionen samt över tiden.  

I det dagliga arbetet får RUFS ett genomslag genom att de frågor regionplanen 
behandlar uppmärksammas och kommer upp på den kommunala dagordningen. 
Lidingö stad använder RUFS som underlag för diskussioner om framförallt 
bostadsbyggande, utveckling av kollektivtrafik och värnade av naturvärden. 
Regionplanens faktaredovisning ger den ett pedagogiskt värde. RUFS kan dock 
upplevas som för omfattande och generell för att vara direkt applicerbar i vardagens 
planeringssammanhang 

På Lidingö har arbetet med framtagande av RUFS stärkt kunskapen om betydelsen av 
regional samverkan. Samtidigt som arbetet med RUFS pågick arbetade staden med en 
ny vision och strategiska mål. Visionen säger att ”Lidingö är en del av 
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Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö”. Det stärkta 
engagemanget på Lidingö för regionala frågor har påverkat planeringen, t.ex. 
översiktplanen. 

När det gäller transportsystemet och trafikplanering skulle RUFS kunna spela en 
tydligare roll. En sammanhållen plan för de fyra trafikslagen gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil finns inte på en regional nivå. De olika trafikslagen behandlas i 
andra överenskommelser, planer och strategier.  

Aktualisering av RUFS - Befolkningstillväxten högre på Lidingö. 
Efter färdigställandet av RUFS 2010 har Lidingö stad antagit en översiktsplan med ny 
planeringsinriktning. Prognoser i RUFS för Lidingös bostadstillskott och 
befolkningsutveckling är därför inte aktuella. Lidingö stad ökar ambitionerna då minst 
4600 lägenheter ska byggas på Lidingö innan 2030.1 Det innebär att staden växer med 
cirka 8000 invånare till 2030 (jämfört med 2012). 

Översiktplanen utgår ifrån Lidingös vision. De huvudsakliga målen i översiktplanen är 
att värna grönområdena, förbättra kommunikationerna och främja en långsiktigt 
hållbar utveckling på Lidingö. Förtätning ska i första hand ske i områden med befintlig 
bebyggelse för att spara grönområdena.  

Översiktsplanen har ännu inte vunnit laga kraft. Överklagandet rör inte något av 
utvecklingsområdena varför nu ett systematiskt och intensivt arbete påbörjas med att 
förverkliga översiktsplanen och påbörja utvecklingen av Lidingö. Detaljplaner 
påbörjas för att åstadkomma förtätning med bostäder och service i befintliga 
stadsdelscentra. Utvecklingen av i synnerhet Lidingö centrum är viktig för 
Lidingöborna. Det blir en bättre knytpunkt och mötesplats med utökad handel och 
service som innebär fler butiker, kontor och bostäder.  

Aktualisering av RUFS - Ett transportsystem som stödjer tillväxten 

Mot bakgrund av Lidingös ökade befolkningstillväxt jämfört med RUFS 2010, är det 
viktigt att se över transportinfrastrukturen. Ett betydligt större flöde av resenärer 
kommer att ta sig ut i regionen från Lidingö vilket ställer högre krav på 
infrastrukturen. Samtidigt ökar troligen även resandet in mot Lidingö med exempelvis 
befolkningsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Lidingö erbjuder goda möjligheter 
till rekreation med attraktiva grönområden och en växande besöksnäring.  

- Trängselskatten delar regionen 

Det är viktigt för den ekonomiska tillväxten att regionen inte delas. Förslagen om 
förändrad reglering vad gäller trängselskatt innebär just en regiondelning. När 
trängselskatt införs på Essingeleden, samtidigt som Lidingöregeln tas bort i och med 

                                                
1 I översiktsplanen anges ett intervall mellan 4600 och 6100 bostäder. Skillnaden hänför sig till hur stor 
utvecklingen blir i Centrum/Torsvik. Under arbetet med planprogrammet för området har staden bedömt 
att det inte är realistiskt att genomföra de mer omfattande förslagen, således anges den lägre siffran ovan. 
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öppnandet av Norra länken och en tull läggs in över Saltsjö-Mälarsnittet, blir 
regionsplittring en konsekvens.   

En annan grundläggande regional frågeställning med anledning av trängselskatten är 
avvägningen och sambandet mellan statlig och regional finansiering. Då 
trängselskatten utformas på ett sådant sätt att invånarna inte längre kan välja en rimlig 
resväg utan att betala verkar skatten inte längre styrande. Istället blir det enbart 
ytterligare en skattebörda på den region som redan bidrar mest till statens intäkter. I 
praktiken kommer nu den statliga medfinansieringen av nödvändiga infrastruktur-
satsningar i regionen huvudsakligen att betalas av regionens egna invånare. 

- Spårtrafik och ny Lidingöbro 

Spårbunden trafik lyfts fram i RUFS 2010 vilket är en attraktiv och samhällsnyttig 
komplettering till andra trafikslag. Planerna har nu kommit något längre. I 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, 2013-05-24, för östra Stockholmsregionen, utreds en 
förlängning av tvärbanan i tre etapper. Banan underlättar pendling och övrigt resande i 
tvärled samtidigt som den avlastar innerstaden. Lidingö stad anser att tvärbanan på sikt 
bör knyta an till Lidingöbanan och Spårväg City i Ropsten. Särskilt angeläget för 
Lidingö är förlängningen av tvärbanan mellan Hagastaden och Ropsten. 

Lidingö stad har sedan RUFS 2010 medverkat till att en spårvagnsdepå nu byggs i 
Dalénum på Lidingö. Depån kan i förlängningen nyttjas för tåg som trafikerar hela 
Stockholm. Samtidigt är gamla Lidingöbron, för spårtrafik, gång och cykel, uttjänt. En 
ny bro behöver stå färdig senast 2020. Lidingö stad anser att ansvaret för bron bör 
delas och att en statlig medfinansiering är nödvändig.  

- Cykelinfrastruktur bör lyftas 

En utmaning för regionen är att växa med hälsan i behåll. Cykling främjar både hälsa 
och trafiksituationen. Men cyklingen måste lyftas fram tydligare. Enligt den nationella 
planen för transportsystemet 2014-2025 ska det bli enklare att gå, cykla eller åka 
kollektivt genom att steg ett och två i fyrstegsprincipen ska tillämpas. Lidingö stad 
menar att detta inte är tillräckligt utan att ny infrastruktur för cykel är en nödvändighet 
för att fler ska kunna välja cykeln i Stockholmsområdet. Lidingö värnar sitt varumärke 
som hälsans ö och främjar cykling på olika sätt men det är avgörande att olika aktörer 
arbetar tillsammans med frågan. En tydlighet kring spår och bilvägnätet finns i RUFS 
2010 men trafikslaget cykel är inte lika tydligt. Den regionala cykelplanen borde ha en 
självklar roll i RUFS. 

När det gäller det regionala cykelstråket på Lidingö anser staden att Lidingö centrum 
bör vara en målpunkt. I och med stadsförnyelseplanerna kommer kommuncentrat att 
växa med fler bostäder och arbetsplatser och bli en ännu viktigare 
kollektivtrafikknutpunkt än vad den är idag.  

- Kollektivtrafik på vatten 

Lidingö stad ser mycket positivt på utvecklingen av kollektivtrafiken på de inre 
sjövägarna. Sjötrafiken är ett attraktivt komplement till övrig kollektivtrafik vilket kan 
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innebära att fler väljer att resa kollektivt. Fördelen med kollektivtrafik på vatten är att 
klimatpåverkan, trots fartygens höga nivåer av emissioner, blir lägre per 
personkilometer jämfört med biltrafik. Kollektivtrafiken på vatten har stor potential att 
utvecklas kring Lidingö. Det finns goda underlag både för en ökad arbetspendling och 
också nya turer för besöksnäringen.  
 
 
Lidingö den   
På Kommunstyrelsens vägnar: 
 
 
 
Paul Lindquist Kristina Eklund  
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens sekreterare 



 

 

 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
 kommunstyrelsen den 2013-12-02. 

 

 

 

 

 

 
 
 
§ 185 
 
RUFS 2010 - Yttrande över aktualitet och användbarhet 
(KS/2013:203) 
 

Beslut 

 Yttrande, 2013-11-05, överlämnas till Stockholms läns landsting. 

Reservationer 
 
Lillebil Stuart (L) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: ”Jag 
reserverar mig mot det yttrande som majoriteten har avgett. Ambitionen att bygga 
4600 bostäder och öka befolkningsmängden med 8000 personer innan år 2030, anser 
jag vida överstiger vad Lidingöpartiet och många Lidingöbor önskar för vår ö. Lidingö 
är redan Sveriges 5:e mest tätbefolkade kommun och har därmed redan tagit sitt 
regionala ansvar. Vi vill att Lidingö behåller sin småskaliga karaktär och att våra 
grönområden skonas.”. 

Kent Ivarsson (C), Kent Björnberg (C) och Thomas Bengtsson (MP) reserverade sig 
mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

Ersättaryttranden 

Patrik Sandström (MP) lämnade följande ersättaryttrande: ”Om jag hade haft rösträtt 
skulle jag ha instämt i förslag av Thomas Bengtsson (MP) och jag skulle ha reserverat 
mig mot kommunstyrelsens beslut.” 

Birgitta Sköld (L) och Gunilla Dyfverman (L) i överensstämmelse med Lillebil Stuarts 
(L) reservation. 

Christer Mohlin (C) lämnade ett ersättaryttrande, bilaga 1. 
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Sammanfattning av ärendet 

Lidingö stad har fått Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 – 
underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet på remiss. Staden framhåller 
bland annat utmaningen i att åtgärda kapacitetsbrister när det gäller främst transporter 
och bostadsbyggande. 

Yrkanden och beslutsgång 
Thomas Bengtsson (MP) yrkande bifall till sitt förslag i bilaga 2. 
 
Kent Ivarsson (C) och Kent Björnberg (C) yrkande med instämmande från Lillebil 
Stuart (L) bifall till sitt förslag i bilaga 1. 
 
Björn Samuelson (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter att överläggningen förklarats avslutad ställde ordföranden (M) yrkandena mot 
varandra. Han fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 

Handlingar 

Yttrande, 2013-11-05 
Missivbrev, 2013-09-27 
Sändlista, 2013-09-27 
RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, remisshandling, oktober 
2013 
 
RUFS 2010 – Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion, finns att läsa på 
www.tmr.sll.se/rufs2010.  
 
Efter att överläggningen förklarats avslutad ställde ordföranden (M) yrkandena mot 
varandra. Han fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 .....................................................  

Fredrika Haggren Savard  

http://www.tmr.sll.se/rufs2010
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