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Yttrande avseende samrådsförslag för RUFS 2050 (Dnr TRN 2016/0047) 
 

Företagarna är en näringspolitisk – politiskt oberoende – intresseorganisation för de 
små ägarledda företagen. I Järfälla står vi tillsammans med våra anställda för 26 pro-
cent av kommunalskattekraften. Det är mer än någon annan kategori. Under åren 
1990-2013 tillkom 95 procent av de nya jobben i Järfälla i små företag (<50 anställda). 
Motsvarande andel i länet var 7 av 10, i riket 9 av 10. 

 
 
Övergripande kommentarer RUFS 2050 
 
Nästa version, RUFS 2050, ska gälla mellan åren 2018-2026. Med tanke på att planhorison-
ten är 2050 och att det resoneras om framtiden där bortom, menar vi att det borde finnas 
mer konkreta tankegångar även om åtgärder bortanför 2026. I samrådsförslaget presenteras 
två alternativa strukturbilder som sträcker sig fram till 2050. Vad skulle dessa kunna inne-
bära rent konkret? Under avsnittet Prioriterade åtgärder (2018-2026) finns en åtgärd som 
starkt hänger samman med strukturbilderna: 
 

”Genomför samlade konsekvensbedömningar för strategiska bygg- och infrastruktur-
projekt i regionen för att ge en bättre bild av samspelet mellan sociala, ekonomiska 
och miljömässiga konsekvenser och synergier.” 

 
Detta är en åtgärd som i sin förlängning kommer att peka ut fysiska förändringar. Den bör 
kunna ge ökad förståelse för innebörden i de alternativa strukturbilderna. Enligt vår mening 
är detta därför en åtgärd som bör vara synnerligen prioriterad. Ett exempel på en fysisk för-
ändring av stor dignitet för hela regionen är om Bromma flygplats läggs ner när dess nuva-
rande avtal löper ut 2038. Det skulle i så fall vara en åtgärd med betydelsefulla konsekvenser 
för hela det svenska näringslivet som borde beslutas så snart som möjligt, det vill säga tas 
höjd för i RUFS 2050. 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bedömer att den yta som skulle behöva tas i anspråk 
för bebyggelse ökar med tjugo procent i strukturbild A och med tio procent i strukturbild B. 
Förvaltningen har även räknat på bebyggelsens genomsnittliga täthet i strukturbilderna och i 
RUFS 2010 (total byggd yta per hektar, kvm BTA/Ha). I strukturbild A skulle den genomsnitt-
liga tätheten bli 28 procent högre och i strukturbild B 35 procent högre än i RUFS 2010. 
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Förvaltningen antar att de regionala stadskärnorna med storregional koppling kommer att 
växa mer än övriga regionala stadskärnor. Det gäller Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby-
Jakobsberg, Flemingsberg, Arlanda-Märsta och Södertälje. Företagarna i Järfälla har noterat 
att Länsstyrelsen i likhet med oss anser att en fördjupad översiktsplan bör upprättas för 
Barkarby-Jakobsberg. Vi antar att detta är en viktig fråga som kan gälla för samtliga framväx-
ande stadskärnor, kanske framförallt de med storregional koppling. 
 
Utvecklandet av en ny stadskärna är ett omfattande åtagande som kräver ett gott skatteun-
derlag. Företagarna i Järfälla bedömer att strukturbild B i kombination med ”storregionala 
stadskärnor” skulle kunna ge bäst utdelning i form av ökat boende och sysselsättning, tillväxt 
och skatteunderlag – både regionalt och storregionalt. Enligt förvaltningen är det generellt 
dubbelt så många som utnyttjar kollektivtrafiken vid en stationsnära bostad eller arbetsplats. 
I strukturbild B skulle behovet av nya bebyggelseytor kunna hållas nere, samtidigt som de 
befintliga skulle kunna utnyttjas än mer effektivt. Verksamheter med hög koncentration av 
antalet anställda etablerar sig då naturligt i de storregionala stadskärnorna, medan ytkrä-
vande verksamhetsområden skulle kunna placeras i anslutning till regionala och storregion-
ala stadskärnor och/eller länets yttre delar.  
 
Trenden att ytkrävande verksamheter flyttar ut från de regionala stadskärnorna är redan 
tydlig. Förvaltningen argumenterar på ett ställe i samrådsförslaget för att den offentliga sek-
torns roll ska vara att stärka marknadsdrivna processer så de inte motarbetas eller kvävs i sin 
linda. Avsnittet handlar om förnyelse och innovation med högt kunskapsinnehåll. Vi menar 
att detta i allra högsta grad bör inkludera frågor om logistik, infrastruktur och samhälls- och 
näringslivsservice. RUFS 2050 bör bidra till samordning så att Stockholms län inte utarmas på 
viktiga funktioner som behövs för att samhälls- och näringslivet ska kunna fungera effektivt. 
 
På sidan 89 i samrådsförslaget finns en karta som illustrerar utvecklingen av den rumsliga 
strukturen enligt strukturbild B fram till 2050. Vi undrar om det inte är rimligt att gradera 
upp transportsambandet från Flemingsberg via Jakobsberg-Barkarby till Kista-Sollentuna-
Häggvik, till ett primärt storregionalt transportsamband. Det skulle kunna vara ett sätt att 
både komplettera och avlasta Saltsjö-Mälarsnittet. Inte minst med tanke på kopplingen mel-
lan Arlanda och Skavsta, och om Bromma flygplats läggs ner. 
 
Detaljkommentarer RUFS 2050 
 
Delmålet att samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och 
mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter år 2030 tycker vi är alldeles 
för blygsamt. Nuläge är enligt förvaltningen 78 procent hushåll, 76 procent arbetsställen, 
samt 5 procent hushåll och 6 procent arbetsställen i glesbebyggda områden. Det måste gå 
snabbare än 2030. 
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Delmålet att hälften av regionens invånare år 2030 har högst 1000 meter till tätortsnära na-
tur i grön kil skulle innebära en teoretisk förbättring med två procentenheter. Ska vi tolka 
detta som att förhållandet är gott som det är? 
 
Specifika kommentarer Barkarby-Jakobsberg 
 
Tunnelbanan kommer att dras fram från Akalla till Barkarby station. Utbyggnaden av Mälar-
banan pågår för fullt och avsnittet Barkarby-Kallhäll öppnades för trafik i augusti 2016. Hela 
utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll beräknas enligt Trafikverket vara klar runt år 
2025. Till detta ska läggas E4 Förbifarten som kan komma att vara i drift ungefär samtidigt 
som den fullständiga Mälarbanan, och som korsar E18 helt nära Barkarby-Jakobsberg. Förut-
sättningarna för resande och transporter i den här delen av regionen och storregionen 
kommer att vara radikalt förändrade om tio år. 
 
Men perspektivet fram till år 2025 räcker naturligtvis inte, i Järfälla ställer vi oss frågan vad 
som händer fram till år 2050 och i framtiden. Den framväxande storregionala stadskärnan 
Barkarby-Jakobsberg består av fyra områden: centrala Jakobsberg, Barkarby handelsplats, 
Barkarbystaden, (södra och norra) Veddesta. Enligt Järfälla kommun omfattar denna stads-
kärna cirka 8,5 km2. Det är nära dubbelt så mycket som Norrmalm och Vasastan i Stockholm 
tillsammans. Vi ser det som naturligt i såväl strukturbild A som B att tunnelbanan från Akalla 
till Barkarby station förlängs. Den skulle kunna löpa i en slinga genom Veddesta fram till Ja-
kobsbergs station, vidare via Barkarby handelsplats och tillbaka till Barkarby station, för att 
därefter ansluta till Hjulsta. På så sätt skulle den framväxande storregionala stadskärnan 
kunna stimuleras genom goda kollektivtrafiknära lägen med spårstationer.  
 
 
Företagarna i Järfälla 
 
 
Anders Karpesjö  
Ordförande 
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