
 
 
 
 
 
 

 
 
Box 16050, 103 21 Stockholm 
Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 

 
E-post: diariet@chamber.se 
Webb: www.chamber.se 
Momsreg. SE556095795201 

 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting  

Daniella Waldfogel 
Näringspolitisk expert 
Stockholms Handelskammare 
daniella.waldfogel@chamber.se 
 
 

Stockholm, den 30 september 2016 
 

 

 

Dnr TRN 2016-0047  
 

Remissvar samrådsförslag RUFS 2050 
Stockholms Handelskammare har beretts tillfälle att yttra sig över 
samrådsförslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050. 

 

Generella synpunkter 

Handelskammaren tycker att det är bra att den nya planen sträcker sig ända 
fram till 2050. Det är nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv för att hantera 
regionens utmaningar.  

Handelskammaren anser att Tillväxt- och Regionplanekontoret gjort ett bra 
arbete med att skapa ett dokument som lyfter fram regionens problem och 
möjligheter och pekar ut framtida tänkbara färdriktningar. Eftersom RUFS:en 
inte är bindande och det varken finns beslutskompetens eller pengar knutna 
till planen, är det dock svårt att utforma en regionplan som ger effekt. 
Dessutom så måste den med nödvändighet bli allmänt hållen för att få bred 
acceptans.  

Handelskammaren anser att mål och visioner är något för allmänt hållna för 
att kunna tjäna som vägledning för regionens utveckling. Dokumentet 
innehåller visioner, mål, förhållningssätt, vägval och konsekvensbeskrivning. 
Däremot finns ingen plan, inga konkreta förslag till åtgärder för att regionen 
ska klara framtida utmaningar och inga tydliga riktlinjer för den framtida 
fysiska strukturen. 

Handelskammaren anser att förslagets uppdelning i två olika strukturbilder 
inte är nödvändig. Regionen lider av stora kapacitetsbrister när det gäller 
bostäder, trafikutrymme, terminaler, flygplatser och plats för ytkrävande 
företag. Det kommer att behövas både förtätning och utspridning av 
bebyggelsen för att klara framtida utmaningar. Det går inte heller att välja bort 
viktig infrastruktur, såsom tunnelbaneutbyggnad, Östlig förbindelse eller 
Bromma flygplats. 
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Regionala kärnor 

Handelskammaren har i flera tidigare RUFS-processer ifrågasatt tanken på 
regionala kärnor. Tillväxt och utveckling sker där förutsättningarna finns, inte 
på platser som pekas ut av landstinget. I synnerhet inte om landstinget - inom 
sina egna ansvarsområden - inte fattar tillräckliga beslut i den riktningen. 

För att platser ska kunna utvecklas som regionala kärnor krävs snabb och 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Därmed borde till exempel utpekandet av 
Täby-Arninge som en regional kärna följas av att landstingets trafikförvaltning 
planerar för att bygga ut tunnelbanan dit.  

Trots många år av utpekade regionala kärnor i olika RUFS:ar har det inte 
skett så mycket i exempelvis Södertälje och Haninge. Däremot har det vuxit 
kraftigt i Sundbyberg, Upplands Väsby och Nacka, som inte pekats ut som 
regionala kärnor. Framför allt har det vuxit i de centrala delarna av 
Stockholm. Detta visar att det vägval som Tillväxt- och regionplanekontoret 
under lång tid har velat styra utvecklingen mot, inte riktigt överensstämmer 
med vad som har inträffat. Det är framför allt Stockholms stad och närförort 
som växer. Det är också, enligt Handelskammarens uppfattning, en önskvärd 
utveckling som landstinget borde understödja. Det ger en mer attraktiv region 
med tätare struktur och bättre underlag för effektiv kollektivtrafik.  

 

Markfrågan  

En målkonflikt som inte hanteras i planen är den mellan bostadsbyggande 
och annan typ av markanvändning, såsom industri, terminaler, kajutrymme 
för sjöfarten och, inte minst, de omfattande kraven på att skydda obebyggd 
mark från att bebyggas.  

Samrådsförslaget betonar vikten av att inte göra några inskränkningar i de 
gröna kilarna. Handelskammaren visade i en rapport (Markbrist stoppar 
nybyggen, 2014:2) att alla de restriktioner som i dag finns när det gäller 
markanvändning har medfört att det inte finns någon byggbar mark kvar i 
Stockholms län. Störst ytor tas i anspråk för naturreservat, riksintressen för 
natur och rörligt friluftsliv, opåverkade områden samt strandskydd. All 
nybebyggelse måste därför ske genom förtätning och genom att ianspråkta 
mark som i dag används för industri eller terminaler. Det undergräver 
regionens näringsliv och tekniska funktioner och medför dessutom höga 
markkostnader för bostadsbyggandet. Denna målkonflikt måste tydliggöras 
och hanteras i RUFS för att den ska kunna tjäna som vägledning för regionens 
utveckling.  

 

Ökad segregation 

En av regionens stora utmaningar är den ökande segregationen, som riskerar 
att förvärras av den senaste tidens stora flyktingströmmar. Det är en fråga som 
inte får särskilt stort utrymme i förslaget, trots att det kommer att krävas 
kraftfulla åtgärder i form av bostäder för resurssvaga hushåll, lägre trösklar in 
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på arbetsmarknaden och ökade kostnader för socialtjänst och skola.  
 

Risker 

Förslaget behandlar bara översiktligt och ofullständigt de risker som regionen 
måste hantera. En av de viktigaste är trafiksystemets sårbarhet. Andra 
uppenbara risker är det försämrade säkerhetsläget i vår närhet, terrorhot och 
ökad social oro.  

Det finns också risker med att viktiga regionala funktioner trängs bort från 
strategiskt viktiga lägen. Dit hör till exempel regionens två oljehamnar, som 
berörda kommuner sagt upp utan att det finns fungerande alternativ. Utan 
både Bergs och Loudden kommer bränsletransporterna att i allt större 
utsträckning att gå på ett allt mer sårbart vägnät. Stockholm kan hamna i en 
situation när det blir svårt att få fram bränsle till uppvärmning, transporter och 
reservaggregat för elförsörjning. I ett kris- eller beredskapsläge utgör det en 
risk för befolkningens säkerhet. 

 

Den fysiska utvecklingen – trafik och transporter 

- Utbyggnad av vägnätet 

I framtiden kommer biltrafiken att utgöra en mindre miljöbelastning än idag. 
Den utveckling som nu sker när det gäller alternativa drivmedel, eldrift, 
självkörande bilar och delningsekonomi kommer sannolikt snabbt förändra 
förutsättningarna när det gäller transporter av människor och gods. Bil, buss 
och lastbil kan inom kort utgöra bland de billigare och mer miljövänliga 
trafikslagen. Att då inte planera för att möta denna utveckling med en 
tillräcklig utbyggnad av vägnätet kan komma att hämma regionens utveckling 
och bidra till ökad trängsel och sämre miljö.  

Enligt de schabloner Stockholms stad brukar använda medför varje ny bostad 
fyra fordonsrörelser per dygn, inräknat de verksamheter som nya bostäder för 
med sig i form av skolor, förskolor, butiker och arbetsplatser. En stor del av 
dessa fordonsrörelser utgörs av transporter av gods, hantverkare och 
servicepersonal. Med det omfattande bostadsbyggande som nu planeras i 
många av regionens kommuner är en ökning av trafikvolymerna oundviklig. 
Enbart Stockholms stad planer på 140 000 bostäder fram till 2030 skulle 
medföra fler fordonsrörelser än vad som varje dag passerar samtliga 
trängselavgiftspassager. Även om vi går mot en utveckling där morgondagens 
stockholmare använder bilen i betydligt mindre utsträckning än dagens 
kommer trafiken att öka på grund av ökade transporter och mer nyttotrafik. 
Det är därför inte möjligt att klara regionens trafikförsörjning och funktion 
utan en utbyggnad av vägnätet.  

Den mest betydelsefulla vägutbyggnaden för att förbättra framkomligheten på 
gatunätet, inte minst för busstrafiken, är att bygga ut den Östliga förbindelsen. 
Det skulle medföra stora trafikavlastningar för innerstaden, men också för 
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Essingeleden och Södra Länken. Att inte fullborda ringen runt innerstaden 
medför att gjorda investeringar inte kommer till nytta.  

För att klara en omställning av transportsektorn till en högre andel eldrift 
krävs pålitlig elförsörjning. Även detta är en fråga som RUFS inte tar upp.  
 

- Vägar och kollektivtrafik 

RUFS-förslaget ställer kollektivtrafik i motsats till trafik på väg, vilket är en 
märklig inställning. Nästan hälften av all kollektivtrafik i Stockholms län går 
på vägnätet. En prioritering av spårutbyggnad behöver inte alls innebära en 
prioritering av kollektivtrafik. Det kan lika gärna ske genom en utbyggnad av 
vägnätet med bättre möjligheter att säkra framkomligheten för busstrafiken. 
De stora möjligheter som finns att utveckla kollektivtrafik på Stockholms inre 
vattenvägar berörs inte heller i förslaget. Denna ensidiga bindning vid spår 
som enda sättet att bygga ut en bättre kollektivtrafik riskerar att medföra 
felprioriteringar och alltför höga kostnader för projekt med alltför liten 
trafiknytta. Det är viktigt att ha en strukturerad och långsiktigt plan för 
transportnätets utveckling.  

Spår lämpar sig bäst för trafik med stora resandemängder. De mycket tunga 
investeringar som spårutbyggnader för med sig måste motiveras med 
tillräckligt stor trafiknytta. Många av de spårsatsningar som skett eller 
diskuterats under senare tid lever inte upp till de kravet. Dit hör Spårväg City 
och upprustningen av lokalbanorna – Roslagsbanan, Lidingöbanan och 
Saltsjöbanan. Dessa har blivit kostsamma för Landstinget samtidigt som 
neddragning skett av busstrafiken och mer angelägna projekt, såsom 
tvärbanan till Bromma och Kista, skjutits på framtiden. Nu diskuteras även 
spår i Östlig förbindelse, något som knappast kan få någon trafiknytta utan 
stora följdinvesteringar i ytterligare förbindelser med dessa spår. Busstrafik i 
egna körfält skulle däremot kunna ge bra resandeunderlag till flera olika 
målpunkter.  

De tunga spårsystemen, som tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg, har stor 
betydelse för regionens bebyggelsestruktur, nu och i framtiden. Därför är 
utvecklingen av dessa system mycket viktig. Det måste en finnas en regional 
plan för detta, som Handelskammaren inte tycker att det föreliggande 
förslaget lever upp till. Att bara luta sig mot Sverigeförhandlingen, som 
RUFS:en nu gör är otillräckligt. Det kan också leda till felaktiga prioriteringar. 
Handelskammaren anser att Stockholmsöverenskommelsen var en stor 
framgång och ett viktigt första steg mot ett utvecklat tunnelbanenät. Men 
fortsättningen i form av Sverigeförhandlingen lett till olyckliga resultat.   

Sverigeförhandlingen bygger på önskelistor från kommunerna, där de lovar 
att ställa upp med bostadsbyggande i utbyte mot att de får möjlighet att 
förverkliga mer eller mindre lyckade projekt. Dit hör Spårväg Syd, 
Roslagsbanan till Centralen och höghastighetsjärnväg till Malmö och 
Göteborg. Inget av dessa projekt har en trafiknytta som motiverar de extremt 
höga kostnaderna. Däremot saknas andra projekt som skulle få stor betydelse 
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för regionens utveckling men som kommunerna inte vill medverka till. Dit 
hör tunnelbana till Täby och Lidingö, en tvärförbindelse med snabba bussar i 
egna körfält från Kungens Kurva till Skarpnäck, fortsättningen av Tvärbana 
norr som snabbspårväg (inte stadsspårväg) och utbyggd spårkapacitet mellan 
Stockholm och Uppsala. 

 

- Höghastighetståg 

Det största hotet från Sverigeförhandlingen utgörs av planerna på 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. De 
mycket höga kostnaderna kommer att ta alla statliga infrastrukturmedel i 
anspråk i många decennier framöver. Det kommer inte att finnas pengar till 
några andra utbyggnader av varken vägar eller spår någonstans i Sverige. 
Höghastighetstågen måste dessutom ha prioritet på de delar av järnvägsnätet 
som inte får nya spår. För Stockholms del innebär det hela sträckan från 
Järna till Arlanda, som redan i dag har slagit i kapacitetstaket. Det kommer 
därför att medföra sämre trafikeringsmönster för regionaltåg och pendeltåg. 
Höghastighetsjärnvägen medför bara nackdelar för Stockholms del. Enligt 
Handelskammarens åsikt är det bättre att behålla Bromma för en smidig 
inrikestrafik med flyg, inte bara till Göteborg och Malmö, utan till många 
orter i landet som inte får någon glädje av höghastighetsbanorna. 

 

- Tunnelbana och fyrspår 

Handelskammaren anser det särskilt viktig att ha en långsiktig och 
genomtänkt plan för hur tunnelbanenätet ska byggas ut. I det perspektivet kan 
den typen av överenskommelser som Stockholms- och Sverigeförhandlingen 
bli en nackdel. Låsningen vid de kompromisser som förhandlingsresultatet 
utgör kan förhindra rätt beslut utifrån vad som är bäst på lång sikt. Ett 
exempel är den stationslösning som nu har valts för gul linje vid Odenplan. 
Den omöjliggör en framtida dragning söderut och försvårar därmed en 
nödvändig förstärkning av tunnelbanenätet över Saltsjö-Mälarsnittet. 

Handelskammaren har i en rapport (Framtidens stationssamhällen, 2016:6) 
visat hur förstärkt spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala skulle 
möjliggöra 100 000 nya bostäder. Det är lika många som 
Sverigeförhandlingens mål med den skillnaden att prislappen mindre än en 
tiondel och att bostäderna skulle hamna i den region där bostadsbristen är 
svårast. Att RUFS-förslaget inte ens nämner denna möjlighet ser 
Handelskammaren som en anmärkningsvärd brist. 
 

- Flyg 

Flyget har extremt stor betydelse för Stockholm-Uppsalaregionen. Arlandas 
betydelse kan inte underskattas. Oavsett vad som händer med Bromma 
behövs utökad kapacitet på Arlanda i form av fler rullbanor och terminaler. 
Men sedan tredje banan byggdes har den lagstiftning som styr tillståndsgivning 
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för miljöstörande anläggningar blivit betydligt mer komplicerad. Det kommer 
att innebära stora svårigheter att klara tillståndsprocessen för en fjärde bana.  

Utan utbyggd kapacitet på Arlanda är det meningslöst att diskutera en 
stängning av Bromma flygplats. Året 2038, när markavtalet med Stockholms 
stad löper ut, har ingen betydelse i sammanhanget. Det mesta pekar dessutom 
på att vi med denna befolkningstillväxt och ett ökat flygande kommer att 
behöva två flygplatser även efter bortom 2038. En annan fråga som inte 
adresseras tillräckligt är att flygets påverkan på omgivningen blir allt mindre. 
Nya flygplan bullrar betydligt mindre och har mindre utsläpp. 

Stockholms län är landets viktigaste tillväxtregion, men också den som har 
störst utmaningar. Den funktionella regionen omfattar hela länet och stora 
delar av kringliggande län, men de viktigaste besluten fattas i ett stort antal 
kommuner med ofta snäva kommunegoistiska drivkrafter. 
Handelskammaren anser att detta i längden inte är någon hållbar situation. 
Stockholms län borde bilda en region på samma sätt som skett i Skåne och 
Västra Götaland, där den regionala nivån får betydligt mer att säga till om på 
bekostnad av både kommunerna och länsstyrelsen. Även Uppsala län borde 
ingå i en sådan regionbildning. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren att RUFS 2050 måste bli 
tydligare och peka ut klara riktlinjer för den fysiska strukturen. I det måste 
ingå utbyggt tunnelbanenät, Östlig förbindelser och andra viktiga 
vägsatsningar, Bromma flygplats samt plats för hamnar, terminaler och 
tekniska försörjningssystem. Sverigeförhandlingen bör inte ligga till grund för 
regionens planering av det framtida trafiksystemet. Handelskammaren anser 
att de utpekade regionala kärnorna inte fyller någon funktion och inte heller 
två olika strukturbilder. Stockholm bör gå vidare med att bilda en region av 
samma typ som Skåne och Västra Götaland, i första hand tillsammans med 
Uppsala län. 

 

 

Underskrift 
 

 
Maria Rankka                               
VD Stockholms Handelskammare 
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