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Yttrande ang. ”RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och 

användbarhet” 

 

Norrtälje kommuns bedömning är att de visioner och mål som finns angivna i 

RUFS 2010 fortfarande anger regionens samlade vilja. Norrtälje kommuns 

översiktsplan, som kommer att antas under hösten 2013, är starkt präglad av 

planeringsinriktningen angiven i RUFS 2010. Norrtälje kommun är till ytan en 

tredjedel av Stockholms län och präglas av såväl stads-, landsbygds- som 

skärgårdsmiljöer. I RUFS koncentreras huvudsakligen planeringsutvecklingen 

kring de täta strukturerna. För att RUFS ska fungera som vägledning för 

Norrtälje kommuns utveckling måste RUFS stödja kommunens ambitioner att 

växa. Från ett kommunperspektiv ser vi styrkorna i RUFS som en plan med en 

gemensam vision, med ett regionövergripande perspektiv och som banar väg för 

samarbeten över kommungränserna. Svagheter i RUFS är att Norrtälje inte 

betonas som en resurs för utvecklingen i regionen. RUFS stöder inte kommunens 

ambition att växa. 

 

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms läns yta och kommunen har 

därför en stor strategisk betydelse för Stockholms läns attraktivitet. I RUFS 

redovisas målbilder med olika principiella alternativa inriktningar för hur 

ortsstruktur och storregionala samband kan utvecklas i Mälardalen och i vårt län. 

Vid utvärderingen av dessa alternativ förordas de täta strukturerna med hänsyn 

till inriktningen mot minskad biltrafik och högre tillgänglighet. Norrtälje 

kommun förstår dessa bedömningar utifrån storskaliga perspektiv. Vi menar 

dock att det krävs nyanseringar och att det måste tas hänsyn till mer småskaliga 

strukturer. Vår kommun utgör till ytan en tredjedel av Stockholms län och vi 

kommer inom ramen för Nordostsamarbetet verka för tillväxt i vår kommun och 

stad enligt intentionerna i vår översiktsplan. 

 

Det finns starka skäl till varför Norrtälje kommun bör uppmärksammas i ett 

regionalt perspektiv. Norrtälje stad bör ges en klassificering i den storskaliga 

strukturen som stödjer och visar betydelsen av att Norrtälje stad växer. Norrtälje 

stad ärbelägeti länets norra del med 7 mil till Stockholm och Uppsala. 

Arbetspendlingen mot Stockholm är omfattande och stomlinjen mellan Norrtälje 

- Stockholm trafikeras var fjärde minut i rusningstrafik. Till Uppsala finns det en 

stomlinje med ett bra trafikutbud som även ger goda förbindelser till Arlanda. 

Utbytet med Åland, Finland och Estland är omfattande via våra färjehamnar i 

Grisslehamn och Kapellskär. 

Norrtälje stad har en ”riktig” stadskärna och en omfattande förtätning pågår. 

Handeln är väl utbyggd och ytterligare stora etableringar är på gång. 
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Entreprenörsandan är starkoch Norrtälje utgör en delregional arbetsmarknadoch 

är inte bara en förort med pendlare. 

Tillgången till högre utbildning har ökat i takt med att Campusområdet växer. 

Norrtälje kommun har ett omfattande omland och befolkningen uppgår till 57 

000 plus deltidsbefolkningen som är i storleksordningen 80 000 – 100 000. 

Norrtälje kommun har således 130 000 – 150 000 invånare stora delar av året 

vilket väl motsvarar en medelstor stad i Sverige. Det gör Norrtälje stad till en 

betydelsefull kärna för sitt omland med behov av goda regionala kopplingar mot 

Stockholm och Uppsala län. Detta sammantaget innebär att Norrtälje kommun 

måste ges en adekvat uppmärksamhet i den regionala planeringen så att den 

norra delen av länet i sin förlängning ges goda möjligheter till tillväxt. 

Landsbygd och skärgård 

Landsbygds- och skärgårdsperspektivet kan utvecklas ytterligare. Norrtälje 

kommun menar att tillgången till attraktiv landsbygd med mindre orter samt 

skärgård är en regional resurs för utveckling och tillväxt i hela regionen. RUFS 

har fortfarande ett allt för restriktivt förhållningssätt till levande landsbygd och 

skärgård. En viktig aspekt är att potentialen fritidshus som enkelt kan 

permanentas är uppskattningsvis minst 10000.  

Norrtälje kommun menar att tillväxt måste möjliggöras i hela kommunen. Mer 

än hälften av kommunens befolkningsökning har hittills skett på landsbygden. 

Denna uppstår delvis spontant och ger en bild av vilken efterfrågan som finns på 

boendemiljöer. Det är således inte enbart tätortsboende som attraherar 

människorna vilket det måste finnas förståelse för i samhällsplaneringen. 

Norrtälje kommun anser därför att skärgårds-, landsbygds- och 

småortsperspektivet måste ingå i en regional plan för Stockholm. Det är också 

viktigt att ha i åtanke att planerarnas och politikernas möjlighet att styra 

människors val av bosättningsort är begränsad. Ansatsen måste således vara att 

ur ett samhällsekonomiskt och ett socialt perspektiv bidra till att landsbygden 

och skärgården utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt vilket också borde vara 

en viktig regional fråga. 

Norrtälje kommun anser att det finns ett strategiskt värde i att regionen har denna 

typ av glesa struktur att erbjuda och att det gäller att hantera denna resurs på ett 

strategiskt sätt. Norrtälje kommun föreslår att RUFS kompletteras med en 

utmaning gällande småskalig struktur på landsbygd och i skärgård samt en 

strategi där det anges hur utmaningen ska hanteras. Utmaningen skulle innebära 

att förena det storskaliga i RUFS med att utveckla de småskaliga strukturerna på 

landsbygd och i skärgård utifrån tillväxt och långsiktig hållbarhet så att 

regionens attraktivitet i sin helhet stärks. 

Principerna för hur bastrafik i skärgården med replipunkter ochkärnöar är 

utformat i RUFS fungerar inte för Norrtäljes skärgård. Norrtälje kommun anser 
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att kriterierna för kärnöar och replipunkter är för högt satta med hänsyn till den 

glesa struktur som Norrtäljes skärgård de facto har. I syfte att stärka vår södra 

skärgård bör Söderöra och Gräskö som helhet definieras som kärnöar med 

Bromskär som replipunkt och Östernäs som landfäste. Dessa öar har nu fått en 

fungerande kollektivtrafik och Bromskär ska iordningsställas till en 

välfungerande replipunkt och Östernäs rustas också om än i mindre omfattning. 

Ett tydligt ställningstagande i planen kan ge draghjälp för utveckling på dessa 

öar. Med en planeringshorisont på 30 år anser vi att det är allt för defensivt att 

endast utgå från två kärnöar i Norrtäljes skärgård och inte väga in andra öars 

utvecklingspotential. 

Infrastruktur 

I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2010-2021 anges som viktigt 

att skapa ett sammanhängande och klimatsmart övergripande nät av vägar, 

banor, hamnar och terminaler av europeiskt och nationell betydelse för gods. 

Utifrån denna prioritering bör bristfälliga vägar som har betydelse för Nordiska 

triangeln och som ger bättre landanslutningar till hamnar åtgärdas. Kapellskärs 

hamn är utpekad som en av tio nationellt strategiska hamnar, TEN-hamn och 

även som ett riksintresse. Hamnen är Stockholmsregionens största ro-rohamn 

med en hantering av drygt 3 miljoner ton per år. Godsflödena ökar fortlöpande 

och kapacitetstaket med ett ytterligare angöringsläge är 6 miljoner ton.  

Under hösten 2013 har Kommunfullmäktige i Stockholms stad tagit ett 

genomförandebeslut för utbyggnad av hamnen. Idag trafikeras hamnen av 

Finnlink, Viking Line, Silja Line samt Tallink och det finns färjelinjer till 

Mariehamn, Åbo och Paldiski. Om hamnens funktion ska optimeras krävs 

högkvalitativa landförbindelser och den låga standarden på riksväg 77 utgör en 

allvarlig brist i transportsystemet. Att huvuddelen av den tunga trafiken som går 

via Uppsala/Mälardalen skall välja Norrortsleden är mindre troligt eftersom det 

blir drygt 4 mil längre. En utveckling av Kapellskär och Arlanda samt en 

utbyggnad av en kombiterminal i Rosersberg bör ses som ett sammanhängande 

system. En fungerande trafikinfrastruktur som knyter ihop dessa punkter är en 

förutsättning för ett effektivt byte av godstransporter mellan olika trafikslag. Öst-

västliga tvärförbindelser som riksväg 77 och väg 268 behöver ny sträckning och 

förstärkning. RUFS bör kompletteras och tydliggöras så att Kapellskärshamns 

utvecklingsmöjligheter stärks. 
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