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Remissvar avseende RUFS 2010 – aktualitet och 

användbarhet 

 

Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i 

rubricerat ärende. 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade 

vilja? 

Handelskammaren stödjer ambitionen om en långsiktig och övergripande 

strategi för Stockholmsregionen. Däremot är det svårt, och kanske inte ens 

önskvärt, att förvänta sig att alla regionens aktörer ska ha liknande 

prioriteringar i så många olika frågor. Av den anledningen är det nästintill 

omöjligt att regionplanen ska kunna ge uttryck för hela regionens samlade 

vilja. Handelskammaren hade därför tveksamheter att ställa sig bakom 

visionen och målen för RUFS när planen antogs 2010. Dessa tveksamheter 

kvarstår också idag.  

Handelskammaren menar vidare att förankringsarbetet med andra aktörer än 

regionens kommuner hade kunnat vara ännu bättre. Inför arbetet med RUFS 

2001 arbetade Regionplanekontoret målmedvetet med att förankra frågor 

och uppslag med samtliga relevanta referensgrupper. Vår bedömning är att 

RUFS 2010 sannolikt hade kunnat stå sig bättre som underlag för den 

regionala planeringen fram till 2016, om representanter för regionens 

näringsliv hade blivit hörda i större utsträckning.  

 

Överflyttningen av ansvaret för den övergripande trafikplaneringen till SL 

har försvagat RUFS och tagit bort en av de viktigaste parametrarna i 

regionplaneringen från den processen. Det har också minskat insynen i 

trafikplaneringsarbetet. 
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Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i 

ert arbete? 

Ett flertal av de kommuner som Stockholms Handelskammare samverkar 

med i olika frågor med använder RUFS som en övergripande strategi att 

förhålla sig till. Underlaget utgör på vissa områden ett referensmaterial för 

den översiktliga planeringen i kommunen. Faktaunderlaget används också 

vid bland annat utarbetandet av remissvar. Det faktum att många aktörer 

känner till planen och dess innehåll gör det lätt att hänvisa till 

ställningstaganden och frågor som där tas upp.  

Emellanåt refererar också Handelskammaren i rapporter eller remissvar till 

underlaget i RUFS, särskilt till det trafikanalysunderlag som har tagits fram.  

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur 

kan det stärkas ytterligare? 

RUFS innehåller många idéer för hur vi gemensamt ska kunna skapa en 

attraktiv Stockholmsregion både för invånare och för näringsliv. Men trots 

att de åtaganden som radas upp som ett sätt att försöka genomföra 

strategierna ofta är högst relevanta, riskerar dessa bli tandlösa. Bara i vissa 

fall pekas konkreta aktörer ut som ansvariga för genomförandet.  

Åtagandena är dessutom inte formellt bindande. Vidare ska den allra största 

delen av genomförandet ske genom andra verksamheter, projekt och 

aktiviteter som opererar mer fristående från RUFS. Allt detta sammantaget, 

gör att det saknas möjligheter att mäta om åtagandena/aktiviteterna har blivit 

genomförda och om målen har uppnåtts.  

Det är också svårt att veta vad nya uppdrag och handlingsprogram, som 

tagits fram efter RUFS antagande, får för status i förhållande till 

grunddokumentet. Detta material borde, genom aktiva 

kommunikationsinsatser göras mer lättillgängligt, så att det kommer 

regionens aktörer till del.  

Handelskammaren anser vidare att åtagandena blir urvattnade då RUFS 

genomgående undviker en diskussion om nödvändiga politiska beslut som 

faktiskt utgör en förutsättning för att nå flera av målen. Det är ofrånkomligt 

att staten har en särställning i många frågor som rör Stockholmsregionen. 

För att regionen ska kunna möta de stora behov som finns och utvecklas i 

rätt riktning behövs det en nationell politik som på ett flertal olika områden 

måste utformas till Stockholms fördel. Diskussionen om vikten av statlig 

uppbackning har helt uteblivit i RUFS.  

 

Det är svårt att i ett regiondokument planera regionens framtid utan att 

lämna utrymme för den politik som i stor utsträckning styr och möjliggör att 

steg kan tas i rätt riktning.  

 



3(9) 

 

Namn: Daniella Waldfogel 

Direkt:0706695885 

E-post: daniella.waldfogel@chamber.se 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert 

perspektiv? 

Generella synpunkter 

Handelskammaren ser positivt på att det finns ett ramverk för regionens 

frågor, däremot skulle RUFS behöva vara mer framsynt och ställa ännu 

högre krav på regionens aktörer.  

Exempelvis efterfrågar Handelskammaren en tydligare delegering till 

kommuner när det gäller ansvar för viktiga men kanske betungande 

funktioner såsom depåer för kollektivtrafik, hamnar, terminaler och 

värmekraftverk. RUFS är för svag i detta avseende. För att kompensera för 

att kommunerna åläggs betungande uppgifter skulle dessa kunna få något 

attraktivt i utbyte. När man, som idag, inte ställer några direkta krav på 

kommunerna, riskerar man att samhällsviktiga funktioner förläggs till 

platser som kanske inte är optimala, eftersom ingen kommun vill ha dessa 

inom sin kommungräns. Ett sådant exempel är Rosersbergs logistikcentrum. 

Istället för att vara beläget i de södra delarna av Stockholm nära viktiga 

knutpunkter för infrastruktur såsom hamnar och vägar, har det vuxit fram i 

Sigtuna, på mark som kommunen inte kan nyttja till annat på grund av 

bullerrestriktioner från Arlanda flygplats.  

 

En av RUFS styrkor är att planen lyckas ta ett storregionalt grepp. Den 

funktionella Stockholmsregionen i dag är betydligt större än Stockholms 

län. 

Nedan redogör Handelskammaren för ett antal svagheter i RUFS 2010:  

 

Befolkningsökningen 

Det faktum att befolkningsutvecklingen kort efter antagandet av planen 

överskreds, ställde hela planen på ända. Delvis kan de felaktiga antagandena 

vad gäller befolkningsutvecklingen förklaras av att mycket av förarbetet till 

RUFS gjordes innan den stora befolkningsökningen startade på allvar i 

Stockholm. Däremot fanns det, redan innan 2010, tydliga tecken på att 

befolkningsökningen i regionen de kommande åren skulle vara betydande.  

 

Om sex år väntas enbart Stockholms stad få över en miljon invånare. 

Stockholmsregionen förväntas fram till 2030 växa med drygt 500 000 

personer. Det innebär att regionen tillsammans med Oslo växer snabbast i 

Västeuropa och tillväxttakten är sex gånger så hög som i Paris. Runt 2045 

kommer länet att spräcka tremiljonersgränsen.  

 

Bostäder och byggande  

En slutsats som kan dras, mot bakgrund av den stora befolkningsökningen, 

är att kommunernas bostadsbyggnadsplaner måste öka betydligt för att nå 

upp till de nivåer som krävs. Det gäller även när både byggnivåerna i RUFS 

uppdateras med en högre befolkningstillväxt, dvs. 35 000 invånare per år. 
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Även om det i RUFS utmålas ett tydligt glapp mellan befolkningstillväxt 

och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, är verkligheten ännu mer 

problematisk. Det har under lång tid producerats väldigt få nya bostäder som 

kan möta det växande behovet. Stockholms län har i dagsläget ett uppskattat 

underskott på mer än 110 000 bostäder. Med nuvarande 

befolkningsutveckling och prognosticerad byggtakt kan den siffran öka till 

200 000 fram till 2020.  

 

Handelskammaren anser dessutom att det saknas en djupare analys av varför 

det byggs för lite i regionen. Från Handelskammarens utgångspunkter ser vi 

att det behövs en bättre markpolitik, fler markanvisningar, en effektivare 

handläggning och en vilja att bygga som genomsyrar hela den kommunala 

förvaltningen, för att på allvar få fart på bostadsbyggandet.  

 

Hyresregleringen 

Bostadsbristen i Stockholmsregionen beror inte enbart på för lågt 

bostadsbyggande utan också på en illa fungerande bostadsmarknad. En 

svaghet är att RUFS inte tar upp de problem som den reglerade 

hyresmarknaden har fört med sig. Nyligen presenterade Boverket en rapport 

som visar att bruksvärdessystemet gör att rörligheten på bostadsmarknaden 

minskar och att det är mindre attraktivt för byggföretag att bygga nya 

hyreslägenheter. Det finns också undersökningar som visar att den 

ekonomiska och sociala segregationen är större i hyresrätter än i 

bostadsrätter i Stockholm. Det tyder på att hyresregleringen inte fyller den 

funktion som var tänkt. Det behövs en diskussion om vilka reformstrategier 

som kan ta oss från dagens situation till en fungerande hyresmarknad, där 

hyran istället bestäms av tillgång och efterfrågan på bostäder. 

Felaktigt fokus för utvecklingen av bostadsproduktionen  

Huvudidén bakom RUFS är att åstadkomma en tätare stadsstruktur, något 

som välkomnas av Stockholms Handelskammare. Handelskammaren 

ifrågasätter dock att regionplanen uttrycker att ”en spridd bebyggelse ska 

motverkas”. Det är svårt att styra hur människor väljer att bosätta sig. Med 

det stora underskott som finns i bostadsproduktionen i dag kommer det att 

krävas såväl förtätning av kärnor som mer utspridd bebyggelse. 

Kombinationsalternativet är därför inte bara möjligt utan även önskvärt ur 

ett bebyggelseperspektiv.  

 

Regionala kärnor 

Handelskammaren ifrågasätter starkt om det är meningsfullt att peka ut 

regionala kärnor. Det går inte att kommendera fram tillväxt. En absolut 

förutsättning för att regionala kärnor ska kunna utvecklas, är goda 

kommunikationer. Tunnelbana eller pendeltåg är en nödvändighet för att ge 

de regionala kärnorna tillräckligt snabb och tillförlitlig kollektivtrafik och 

därmed attraktionskraft. Av den anledningen kan exempelvis Täby-Arninge 

inte utvecklas till en regional kärna om inte tunnelbanan dras dit.  
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Handelskammaren menar därför att utvecklingen av de åtta regionala 

kärnorna tar sin utgångspunkt i önsketänkande. Det som krävs för riktig 

stadsutveckling är investeringar i kapacitetsstark kollektivtrafik. 

 

En intressant iakttagelse är att utvecklingen i Stockholmsregionen i själva 

verket gått i motsatt riktning än den som beskrivs i RUFS 2010. I flera av de 

utpekade förorterna, exempelvis Haninge och Flemingsberg, har det inte 

hänt särskilt mycket sedan idén om regionala kärnor presenterades i RUFS 

2001. Samtidigt har andra delar av regionen som inte har pekats ut, 

utvecklats kraftigt. Ett sådant exempel är Sundbyberg. Dessutom har 

Stockholms inre kärna förtätats vilket har bidragit till att innerstadens 

gränser har flyttats ut. 

 

Infrastruktur 

En generell synpunkt är att kommande utvecklingsplaner skulle behöva vara 

ännu tydligare när det gäller vilka kollektivtrafiklösningar som behöver 

komma till samt hur dessa ska prioriteras. Stockholmsregionen har specifika 

förutsättningar och behov vad gäller infrastruktur, samtidigt som vi till 

skillnad från i Västra Götaland och i Skåne, inte har något fungerande 

regionalt samarbete kring dessa frågor.  

 

Handelskammaren saknar framförallt en diskussion om nödvändigheten av 

att bygga ut tunnelbanenätet i RUFS. Denna fråga är idag mer aktuell än 

någonsin och även om den inte diskuterades lika flitigt inför 2010 borde den 

ha fått större utrymme med tanke på det långa tidsperspektiv som 

regionplanen har.   

 

Handelskammaren välkomnar att regeringen nu har föreslagit en omfattande 

utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Det är angeläget att 

planeringen av projekten kan påbörjas så snart som möjligt med tanke på 

den kraftiga befolkningstillväxt som regionen har. För planering, 

upphandling och byggande kan Trafikverkets erfarenheter och kompetens 

från Citybanan och Norra Länken vara värdefulla. 

 

Spårbunden kollektivtrafik 

RUFS innehåller bra analyser av den omfattande utbyggnad av den 

spårbundna kollektivtrafiken, behoven och vilka förbindelser som krävs.  

När det gäller Spårväg City som i RUFS beskrivs som att den kommer att 

förbättra tillgängligheten i centrala Stockholm, vill Handelskammaren 

framhålla att så inte nödvändigtvis är fallet. Spårvägen kommer att fylla en 

mycket liten trafikuppgift, men kommer att orsaka stora problem för övrig 

trafik. Nyttan med spårväg jämfört med buss är begränsad samtidigt som 

anläggningskostnaderna är mycket höga. Att Spårväg City dessutom inte 

fanns med i Cederschiöldsöverenskommelsen, gör att den därmed är att 

betrakta som ett avsteg från denna. 
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För att finansiera den kostsamma förlängningen av Spårväg City har 

landstinget beslutat att skjuta fram byggstart av Tvärbana Norr till Kista. 

Detta är en prioritering som inte bara är fel. Det är också ett klart avsteg från 

landstingets egen regionplan. Om inte ens RUFS huvudman håller sig till 

planens prioriteringar saknar dokumentet sitt berättigande.  

När det gäller frågan om spårlösning till Nordost anser Handelskammaren 

att analyserna i RUFS i viss utsträckning har gjort mer skada än nytta. För 

nordostsektorn förordas i RUFS en utbyggnad av pendeltåget Roslagspilen, 

vilket man menar långsiktigt ger den bästa tillgängligheten för sektorn. 

Samtidigt utreds tunnelbanealternativet parallellt. Att RUFS lyfter fram 

pendelstågsavgreningen som ett alternativ har dessvärre, i stor utsträckning, 

fått styra planeringen i regionen. Detta är en av anledningarna till att Täby 

inte finns med i den nyligen framlagda tunnelbaneöverenskommelsen. 

Handelskammaren är en stark förespråkare av en utbyggnad av tunnelbanan 

till den nordöstra delen av länet längs sträckningen Hagastaden - Solna 

centrum - Arenastaden - Ulriksdal - Mörby centrum och vidare mot Täby 

och Arninge.  

Flyg 

RUFS utgår från att Arlandas kapacitet ska vara tillräcklig fram till slutet av 

2030. Efter den dom i Mark- och miljödomstolen som kom i november 

kommer Arlandas kapacitet att halveras i peaktid i förhållande till i dag. Om 

inte överklagandena leder till en ändring kommer regionen att ha mycket 

allvarliga kapacitetsproblem när det gäller flyget. Det kommer att drabba 

Stockholms och Sveriges konkurrenskraft mycket allvarligt. Arlandas 

miljötillstånd för nuvarande och framtida behov av flygförbindelser med 

hela världen är en mycket komplex och politiskt känslig fråga som 

behandlas alltför lättsinnigt i RUFS. 

RUFS tar upp frågan om behov att peka ut en flygplats för allmänflyget 

efter att Tullinge och Barkarby stängts. Detta har ännu inte skett. Frågan har 

blivit än mer akut efter att allmänflyget inte längre kan erbjudas utrymme på 

Bromma.  

Sjöfart, kollektivtrafik på vatten 

Sjöfarts- och farledsfrågorna är knapphändigt behandlade i RUFS 2010. 

Stockholmsregionen en viktig målpunkt för godstransporterna i landet, 

därför är det viktigt att förbättra möjligheterna att frakta mer gods på till 

sjöss. En viktig förändring som skett sedan RUFS antogs är att Stockholms 

Hamn av EU-kommissionen utpekats som en så kallad ”CORE-hamn” i det 

europeiska TEN-T nätverket. Den har därmed en särskilt prioriterad 

ställning i det europeiska transportflödet. De krav som ställs på sk 

corehamnar är bland annat anslutning till järnväg, vilket gör Värtabanans 

roll betydelsefull, liksom tillgång till alternativa bränslen som LNG.  
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Samtidigt har Stockholms Stad planer på att bygga bostäder i 

Värtanområdet. Staden agerar inte i regionens intressen när området 

planeras för omfattande exploatering med bostäder och kontor. Risken är 

stor att hamnen kan drabbas av begränsningar i sin verksamhet. Hamnen 

kommer inte att ha möjlighet att utvecklas och utöka sin verksamhet i 

Värtanområdet i framtiden om planerna förverkligas.  

RUFS nämner i en bisats frågan om kollektivtrafik på vatten, men följer inte 

upp detta angelägna utvecklingsområde med några åtaganden. Med ökad 

trängsel på tunnelbana och bussar, behöver vi i större utsträckning använda 

vattenvägarna i de inre delarna av regionen för persontransporter. Detta 

kräver dock utbyggnad av en landbaserad infrastruktur i form av 

angöringsplatser, terminalbyggnader och tillfartsvägar. I dagsläget är det 

problematiskt att ingen aktör har huvudansvar för frågan. 

 

Skattetryck kopplat till kompetensförsörjning 

Stockholm, som inte bara är den mest kunskapsintensiva regionen i Sverige 

utan också en av de mest innovativa och kunskapsintensiva regionerna i 

världen, belastas hårt av individskatterna. Det är därför en svaghet i RUFS 

att det höga skattetrycket i Stockholmsregionen inte alls diskuteras. Trots att 

skattetrycket har minskat är det fortfarande ett av världens högsta. Skatten 

på arbete är särskilt hög och vi har med värnskatten en straffskatt på 

utbildning. En utmaning under de kommande åren kommer att vara att 

attrahera välutbildad arbetskraft till regionen. Bara i Stockholm förväntas 

bristen på högutbildade vara ca 70 000 år 2030.  

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Som ovan nämnts har bland annat befolkningen i regionen ökat betydligt 

mer än vad som prognosticerades i RUFS 2010. Att dessa nivåer varit för 

lågt satta har gjort att det har uppstått ännu mer påtagliga falskhalsproblem 

för bostadsförsörjningen, utbildnings- och trafiksystemet.  

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

De utmaningar som finns beskrivna i RUFS är i stor utsträckning 

fortfarande högst relevanta, om något, har de snarare blivit än mer kännbara. 

En fungerande bostadsmarknad och ett kapacitetsstarkt och effektivt 

transportsystem är frågor som är direkt kopplade till förutsättningarna för 

näringslivet och således också till tillväxten i regionen. Exempel på detta går 

att hitta hos några av Handelskammarens egna medlemmar som inte kan 

expandera i den takt de skulle önska pga. rekryteringsproblem direkt 

kopplade till bristen på bostäder. 

En iakttagelse är att den remisshandling som har skickats ut inför 

aktualitetsprövningen pekar ut den förändrade demografin som en ny 

utmaning. Handelskammaren vill snarare hålla med om det ursprungliga 

antagandet i RUFS, att Stockholm beräknas få en relativt gynnsam 
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demografisk utveckling. Stockholms demografiska utmaning är ett mindre 

problem än i resten av landet. Jämför man med städer som London, 

München, Amsterdam och Paris så framträder samma bild - Stockholm har 

en relativt ung befolkning vilket borgar för att vår ekonomi inte kommer att 

drabbas lika hårt av de utmaningar som demografiska omställningar innebär. 

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

Till de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen hör bostadsbristen, 

kapacitetsbristen på gator, vägar och spår, brist på högkvalificerad 

arbetskraft och ett hårt skattetryck. Handelskammarens syn på dessa 

problemområden har redovisats ovan.  

 

Förutom dessa utmaningar finns här ytterligare några problemområden, 

både sådana som redan idag präglar regionen och dess utveckling och 

utmaningar som vi ännu inte har sett de fulla effekterna av. 

Integrationsfrågan har under det senaste året kanske blivit mer aktuell än 

någonsin tidigare. På det här området har utvecklingen gått i fel riktning. 

Handelskammaren gör bedömningen att det är viktigt att fokusera på de 

mekanismer som gör att människor hamnar i utanförskap, inte minst på 

arbetsmarknaden.  

Ett annat problem, som till viss del hänger samman med 

integrationsproblematiken, är bristen på icke-kvalificerad arbetskraft som 

blir allt tydligare i vissa delar av regionen. Med en ökad bostadsbrist och 

stigande boendepriser kommer snart den icke-kvalificerade arbetskraften, 

som av naturliga skäl är mindre köpstark, inte ha möjlighet att bo kvar i 

vissa delar av Stockholmsregionen. De delar som har sämre 

kollektivtrafikförsörjning kommer att drabbas särskilt hårt, exempelvis 

Lidingö.  

 

En helt annan utmaning för regionen är den internationella tillgängligheten. 

Stockholm kommer högt ut i olika internationella rankingar över attraktions- 

och konkurrenskraft. Detta tillsammans med vårt välutvecklade 

välfärdssamhälle gör att Stockholm är en region som är intressant och 

attraktiv för internationella företag och kompetent arbetskraft. Stockholm 

har lyckats bli en liten storstadsregion som nu konkurrerar med städer som 

London, Paris, Berlin och München. Men det finns fortfarande uppenbara 

brister i regionens attraktivitet. En påtaglig sådan är den internationella 

tillgängligheten. Det är till och med så att vår internationella tillgänglighet 

har försämrats under senare år, samtidigt som den har förbättrats i Oslo, 

Köpenhamn och Helsingfors. Det här är utgör en seriös utmaning för 

regionens framtid. Möjligheten att nå produktionsanläggningar, 

huvudkontor, kunder och uppdragsgivare över dag är en central faktor för 

företagens lokaliseringsbeslut och expansionsmöjligheter. Stockholms 
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näringsliv är därför helt beroende av goda flygförbindelser med Europa och 

resten av världen.  

 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

RUFS 2010 beskriver på ett bra sätt de omvärldsförändringar som i allt 

snabbare takt påverkar Stockholmsregionen.  

 

Den snabba globaliseringen av ekonomin utsätter oss för ett 

omvandlingstryck som vi kanske ännu inte sett de fulla effekterna av. Den 

urbaniseringsvåg som sveper över världen är en viktig del av 

globaliseringen. Handelskammaren ser den starka urbaniseringen som en i 

grunden mycket bra utveckling och en konkurrensfördel för vår region. Men 

tillväxttakten måste hanteras på ett sätt som stärker huvudstadsregionen, 

annars riskerar den att underminera regionens attraktivitet.  

 

En viktig slutsats är att stockholmsregionen måste positionera sig i en allt 

hårdare konkurrens. Alla är inte vinnare. Nationella särlösningar såsom ett 

mycket högt skattetryck, långsamma och omständliga beslutsprocesser när 

det gäller planering och byggande, och en reglerad hyresmarknad, kan 

därför komma att bli hämmande för Stockholmsregionens utveckling.  

 

Underskrift 

 

Maria Rankka   Daniella Waldfogel 

VD Stockholms Handelskammare Näringspolitisk expert, Stockholms 

Handelskammare 

 

 

 

 


