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Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
registrator.trf@sll.se  
 
 
 
Remissyttrande över samrådsförslaget till regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
 
 
Avgränsning 
 
NAI Svefa, Stendörren Fastigheter AB och Småa AB vill genom detta gemensamma 
remissyttrande peka på en specifik del av Stockholmsregionen som vi anser behöver se 
mer av kommunövergripande planering, vilket med fördel skulle kunna pekas ut i RUFS 
2050. Yttrandet kommer uteslutande att handla om området i och kring Skrubba, i 
gränslandet mellan Stockholm, Nacka och Tyresö. För att kunna få till en inriktning som 
är i linje med de olika kommunernas intentioner och planer behövs ett 
kommunövergripande förhållningssätt. Detta yttrande syftar till att visa hur området 
skulle kunna förena de olika kommunernas ingångsvärden och bygga ett stort antal 
bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge.  
 
 
Yttrandet 

Vi ser positivt på att den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 
syftar till att lägga en regional grund för den fysiska planeringen i regionen. När 
regionen utvecklas och växer blir strikt kommunala perspektiv ofta alltför begränsande. 
Planeringen måste därför fortsätta och fördjupas över kommungränserna. Vi kommer 
dessutom, i takt med att regionen förtätas och växer, att se allt fler planer och program 
som sträcker sig över kommungränser. Idag är det oftast svårt att få till goda 
samarbeten över kommunernas traditionella planeringsgränser.  

NAI Svefa, Stendörren Fastigheter AB och Småa AB vill bidra till att kommunerna 
Stockholm, Nacka och Tyresö länkas samman i området kring Skrubba och har därför 
utformat ett förslag till strukturplan för området.  Förslaget innebär en ny stadsdel i 
sydöstra Stockholm. Vi kallar den Skrubba Malm och den består av ca 3000 bostäder 
samt ca 255 000 m2 för verksamheter i en integrerad stadsdel med både bostäder och 
arbetsplatser. Syftet är att skapa plats för nya bostäder i Stockholm samt att förstärka de 
fysiska och sociala sambanden mellan Drevviken, Flatens naturreservat och de boende i 
Nacka och Tyresö. Dessutom tillgodoses Stockholms stads önskemål om att kunna 
lokalisera företag till platsen. Vid Drevvikens strand föreslås en stor strandpark och 
badplats, förslaget innehåller även plats för skolor och stadsdelscentrum. 
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Skrubba Malm och de prioriterade åtgärderna i RUFS  
  
RUFS listar konkreta insatser eller insatsområden som framförallt behöver 
uppmärksammas i ett kort tidsperspektiv, under planens giltighetstid 2018–2026. 
Vi menar att vårt förslag i Skrubba Malm på många sätt bidrar till att stärka de 
resonemang som förs rörande regionens utveckling under kapitel 6. Det vill säga: 
 

• Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära 
 

• Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla 
effektiva system 
 

• Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt 

 
Förslaget Skrubba Malm är beläget i den sk. Skrubbatriangeln, som ligger längst ned i 
sydöstra hörnet i Stockholms kommun. Området begränsas i norr av kommungränsen 
mot Nacka, i öster av gränsen mot Tyresö kommun och i väster av Drevviken, 
Gudöbroleden och Flatens naturreservat som skiljer området från övrig bebyggelse i 
Stockholms kommun.  
 
Vi menar att förslaget till stor del överensstämmer med såväl resonemangen i RUFS-
förslagets kapitel 6 som Stockholms stads översiktsplan med stadsbyggnadsstrategin att 
stärka sambanden mellan befintliga stadsdelar genom att koppla ihop dem. I detta fall är 
det tre kommuner som kopplas samman. Området har, trots avsaknaden av spårtrafik, 
en mycket god kollektivtrafikförsörjning då Tyresöbussarna passerar området. Tre 
stombusslinjer finns idag på Tyresövägen, fem busslinjer på Gudöbroleden och en på 
Skrubba Malmväg.   
 
Bebyggelsen är dessutom väl i linje med Tyresös översiktsplan. Förslagets huvudidé är 
att det nya området ansluter till bebyggelsen i Lindalen och Hanviken i Tyresö med dess 
blandning av bostäder och verksamheter. Bollmoravägen förlängs därför västerut och 
bildar ett centralt stråk genom området som avslutas med en stor allmän strandpark vid 
Drevviken.  

 

Skrubba Malm och tematiska frågor och förhållningssätt 

 
I RUFS-förslagets kapitel 7 beskrivs bland annat bebyggelsestrukturens betydelse för 
den sociala hållbarheten. Förhållningssätt som främjar och utvecklar en bebyggelse som 
bidrar till en bra livsmiljö och en socialt sammanhållen region lyfts fram. Man slår fast 
att det krävs att regionens aktörer verkar enligt punkterna nedan.  
 
Efter varje punkt nedan beskriver vi i detta utlåtande hur vi menar att förslaget Skrubba 
Malm bidrar till dessa förhållningssätt.   
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Lokaliserar ny bebyggelse till i första hand regionala stadskärnor och kollektivtrafiknära 
lägen, samt bygger mer variationsrikt med blandade funktioner och upplåtelse- och 
ägarformer.  

Skrubba Malm kommer, trots att denna del av regionen saknar spårbunden 
kollektivtrafik, att ha stark kollektivtrafikförsörjning med de bussar som redan idag i 
stor utsträckning passerar området.  Bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse i 
Tyresö och kopplas samman med rådande blandning av bostäder och verksamheter. En 
blandning av upplåtelseformer planeras i området. Genom att erbjuda ca 225 000 m2 
mark för verksamheter, kommer ett stort antal småföretagare att kunna verka i 
stadsdelen. 

 

Utformar stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden så att 
de blir stimulerande och rika på upplevelser.  

I området skapas ett nytt centralt stråk som avslutas med en stor allmän strandpark vid 
Drevviken. Längs stråket planeras öppna platser, varav en kommer att utgöra plats för 
handel och busshållplatser. En ny badplats kommer att anläggas vid strandparken. 
Tillgängligheten till högkvalitativa större grönområden såsom Flatens naturreservat är 
stora.  

 

Länkar ihop regionen genom att bygga bort barriärer mellan bostadsområden och 
utvecklar stråk och mötesplatser i det offentliga rummet som bidrar till möten och 
interaktion mellan människor.  

Förslaget innebär att tre kommuner länkas samman. Befintliga barriäreffekter minskas 
då nya kopplingar och möjligheter till flöden skapas. Det som från ett 
Stockholmsperspektiv kan ses som perifert och långt bort från befintlig bebyggelse är ur 
ett Tyresö- och Nackaperspektiv vitalt för att få  bra sammanlänkningar av stadsdelarna. 
På så sätt skapas nya mötesplatser, stråk och möjligheter till interaktion mellan 
människor. 

 

Planerar för rörelse i vardagen. Särskilt barn och ungas behov av ytor för samvaro, lek och 
rekreation bör säkerställas.  

I området finns stora möjligheter för rörelse i vardagen med fredad natur och vackra 
platser. Största delen av området utgörs av en flack tallhed, som är mycket lättillgänglig.  
Med en ny strandpark, ny allmän badplats, nya platsbildningar och ett nytt stråk genom 
området så säkras ytor för samvaro, lek och rekreation. Dessutom är stora delar av 
naturen i området fredad genom Flatens naturreservat. 
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Utformar den byggda miljön så att människor tryggt ska kunna leva i, besöka och verka i 
regionen.  

I området ska en ny stadsdel växa fram i symbios med nya arbetsplatser. Särskild vikt 
kommer att läggas på att få till trygga, goda och attraktiva boendemiljöer, nya attraktiva 
platser, stråk och strandmiljöer. Verksamheterna kommer främst att utgöras av mindre 
företag och kommer att lokaliseras så att det på ett bra och effektivt sätt går att förena 
med bostäder inom området, både avseende livskvalitet och utifrån rådande lagstiftning.  

 

Avslutning 

Med detta konkreta inspel vill vi visa hur vi som samhällsbyggnadsaktörer kan och vill 
bidra till utvecklandet av en del av Stockholmsregionen. Vi menar att vårt förslag till stor 
del är i linje med intentionerna som presenterats i samrådsförslaget till RUFS 2050. Vi 
har naturligtvis också en förhoppning att ni delar denna syn och kan lyfta fram exemplet 
i det fortsatta arbetet med RUFS 2050. 

 

 
Stockholm 2016-09-29 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Brodin  Li Cederwall Frizzo Bengt Andrén 
Stendörren Fastigheter AB  Småa AB  NAI Svefa 
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