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Stockholms läns landsting 

      2013-12-19 

 

Remissvar om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet 

RUFS 2010 är ett mycket viktigt dokument för länet och vi vill att det ges större tyngd för 

landstingets och kommunernas framtidsplanering. En regional beslutsstruktur saknas och 

därför har regionplanen inte legitimitet som ett bindande dokument. Kommunerna och 

landstinget lever tillsammans inte upp till de utsatta prioriterade målen och åtaganden som 

finns i planen. Kommunernas låga bostadsbyggande av hyresrätter är ett exempel, samtidigt 

som vi ser en regionutveckling mot ”urban sprawl”. Hög befolkningstillväxt och ett lågt 

bostadsbyggande betyder att de siffror i RUFS som ligger till grund för beräkningar av 

bostadsbehovet inte längre är aktuella. Vi finner det anmärkningsvärt att inga prognoser utgår 

från att en faktisk bostadsbrist existerar och att det därför krävs en plan för att bygga bort den. 

 

Enligt RUFS 2010 ska hela regionen utvecklas med de regionala kärnorna som draglok 

tillsammans med Stockholm. Men Stockholms stad låter inte de regionala kärnorna få det 

spelutrymme de behöver gällande ny bebyggelse och attraktionskraft. Följden blir att de 

regionala kärnorna ökar långsamt i byggtakt och istället byggs allt mer i Stockholm.   

Det förstärks av att länets kommuner på flera håll bygger marginellt med nya bostäder. Av 

alla bostäder som byggdes i länet förra året låg hälften inom Stockholms stad. Alla gynnas av 

starka regionala kärnor och staden måste således planera bättre i detta avseende. 

 

Bostäder, arbetsplatser och andra viktiga samhälleliga verksamheter, ska lokaliseras till 

kollektivtrafiknära lägen. Vänsterpartiet anser att landstinget ska ansöka om att bilda region 

Stockholm av samma geografiska område som vårt nuvarande län. Först då kan regionplanen 

ges den status den ska ha. 

 

Vi stödjer intentionerna i RUFS 2010 och majoriteten av de prioriterade infrastrukturobjekten, 

förutom Förbifart Stockholm. Den senaste uppföljningen av RUFS visar att transportsektorns 

utsläpp av växthusgaser och privatbilismens andelar ökar samtidigt som kollektivtrafikens 

andelar minskar. Befolkningen har ökat kraftigt de senaste tio åren, långt utöver de prognoser 

som fanns för innevarande planperiod. För att möta befolkningsökningen och leva upp till 

fördubblingsmålet för kollektivtrafiken till 2020 måste Förbifarten lyftas ur regionplanen. 

Denna Förbifart bygger på prognoser som inte längre äger giltighet och har därför inte längre 

aktualitet.  
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Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska respekteras och intäkterna från 

trängselskatten - som idag är låsta till Förbifarten de närmaste 40 åren - ska tillföras 

kollektivtrafiken för utbyggnad och kapacitetsökning. Vi måste göra det möjligt för bilisterna 

att ställa bilen och istället göra resan med kollektivtrafiken. 

 

RUFS 2010 har utgångspunkt i det tvärsektoriella begreppet hållbar utveckling men den 

viktiga dimensionen social hållbarhet saknas.  Skillnaderna i levnadsålder, hälsa och 

inkomster ökar mellan män och kvinnor. Skillnaderna ökar också mellan olika sociala 

grupper. Den kraftiga segregation som finns har förstärkts i vårt län. Vänsterpartiet efterlyser i 

det kommande planarbetet ett mer omfattande angreppssätt på social och ekonomisk 

hållbarhet. Vi ser en kraftigt ökande arbetslöshet bland de unga samtidigt som alltfler barn går 

ut skolan utan grundläggande kunskaper och ofullständiga betyg. Det ganska ensidiga 

byggande av bostadsrätter och villor som präglar länet i stort innebär dels en allt mer ökande 

trångboddhet, dels att människor med låga inkomster ställs utan möjlighet att skaffa sig ett 

eget boende.  Vänsterpartiet anser att planeringen för ett hållbart samhälle i kommande RUFS 

behöver ett tydligare klass-, genus- och barnperspektiv. Vänsterpartiet anser också att RUFS 

måste planera för en utbyggd vårdstruktur, då vi genom befolkningens ojämlika hälsa samt 

befolkningstillväxtens snabba ökning, behöver utöka antalet vårdplatser kraftigt för att kunna 

möta behoven. 

 

Ett viktigt utvecklingsområde i kommande RUFS är luftkvalitet och buller. Dessa två aspekter 

har växt i prioritet sedan regionplanen antogs. Vägtransporterna ökar i länet, trots planens 

målsättningar om det motsatta, och när länet behöver förtätas ser vi en utglesning dikterad av 

motorleder och etableringen av köpcentra längs dessa. 

 

Vänsterpartiet ser med oro att det byggs i alltmer bullerutsatta områden där dålig luftkvalitet 

klart överstiger vad som är en god livsmiljö. Vi vill se ett förtätat Stockholm och värna de 

gröna kilarna samt de s.k. gröna halsbanden, som är ett uttryck för viktiga skogs- och 

grönområden i bostädernas närhet. 

 

Vi vet idag att buller orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt störd sömn, vilket ytterligare ökar 

risken för ohälsa. Partiklar och dålig luftkvalitet skapar också stora ohälsoproblem och 

sjukdomstillstånd. Många bostäder, arbetsplatser, skolor och förskolor ligger idag utifrån 

buller och luftkvalitetsaspekter i ohälsosamma lägen. Den framtida RUFS:en behöver därför 

ta fram planer för att åtgärda detta genom nedgrävningar av vägar och andra alternativa 

lösningar. 

 

Vi stödjer inriktningen i RUFS 2010 med en flerkärnig struktur och fler tvärförbindelser i 

kollektivtrafiken för att minska avståndet mellan hem och arbete. Vi konstaterar att i det 

alliansstyrda Stockholms läns landsting följer inte utbyggnaden av kollektivtrafik varken 

RUFS eller Stockholmsförhandlingens överenskommelser och prioriterade objekt. Spårväg 

Syd har varit ett prioriterat objekt i regionplanen som dragits i långbänk och denna 

kollektivtrafiksträckning betyder mycket för utvecklingen av de regionala kärnorna 

Flemingsberg och Skärholmen/Kungens Kurva, samt tunnelbana från Odenplan till 
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Karolinska Solna och Norra stationsområdet.  Dessa har fått stå tillbaka för objekt som inte 

prioriterats varken i RUFS 2010, eller i Stockholmsöverenskommelsen, som exempelvis 

förstudien om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda och Spårväg city. 

Utvecklingen av tunnelbanenätet har också varit helt avstannat fram till det sista årets 

utredning om t-bana till Nacka och Barkarby, samtidigt som det fortfarande saknas 

utredningar och förstudier om andra alternativa utbyggningar och förlängningar av hela t-

banenätet för att underlätta trängseln och resandet i kollektivtrafiken. 

 

Godstransporter är ett område som vi menar behöver lyftas och belysas mer i RUFS. Länets 

transporter står för 60 procent av utsläppen av växthusgaser i regionen. En stor andel av dessa 

är utsläpp från godstransporter. I kommande RUFS behöver också åtgärderna mot 

godstrafiken utökas. En samordning av godstransporter och byggandet av strategiskt 

placerade kombiterminaler kommer att minska antalet transportkilometrar. Vi anser att en stor 

elektrifiering av denna trafik kan ske, dels med utbyggd spårbunden trafik men också genom 

att vägar och godsfordon elektrifieras. 

 

Cykelinfrastrukturen behöver också styrande planer i RUFS genom ett sammanhållande 

cykelnät genom hela länet och över kommunernas gränser. 

 

Slutligen, i ljuset av de diskussioner som förs inom Mälardalsrådet med allt fler som pendlar 

över länsgränserna vilket bl.a. beror på bostadsbristen i Stockholms län, är det viktigt att 

utveckla kommande RUFS till att även inkludera dessa frågeställningar och behov. Visionen 

är att länet ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Men regionen blir inte hållbar i 

något avseende om vi inte ser decentralisering som en förutsättning. Ingen tjänar på att alla 

resurser går till Stockholm. 

 

 

 


