
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS §10:5 Dnr. KS 2016/0174 

Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

2. Godkänna Österåkers kommuns kompletterande synpunkter angående den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Reservation 
Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är på samråd. Planen 
ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Stockholms 
läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram planen. I stora drag utgår samrådsförslaget 
från gällande plan, RUFS 2010. Stockholm Nordost, STONO, har tagit fram ett gemensamt 
remissvar och kommunen har sammanställt kompletterande synpunkter i ett skriftligt 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
2. Godkänna Österåkers kommuns kompletterande synpunkter angående den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Michael Solander (MP) yrkar följande 
Miljöpartiet de Gröna är till stor del positiva till det samrådsförslag om RUFS 2050 som 
förvaltningen presenterar. De övergripande målen, som i mycket är desamma som i RUFS 
2010 anser vi formulerar en bra vision för en framtida Stockholmsregion. För Miljöpartiet är 
det dock av stor vikt att RUFS 2050 inte stannar vid att vara ett dokument som beskriver en 
framtidsvision. Istället är det avgörande för oss att arbetet framåt fokuseras kring att samla alla 
landstingets verksamheter, länets kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer 
kring vår gemensamma vision. 
Vi hoppas också att fa se en tydlig koppling mellan mal och åtgärder för att uppnå dessa mål. 
Forts. 
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Miljöpartiet anser det fortfarande olyckligt att de två strukturbilderna innehåller dagsaktuella 
frågor, exempelvis bevarande eller inte av Bromma flygplats eller byggande av Ostlig 
förbindelse, som egentligen inte har tydlig koppling till scenarierna och därför riskerar att 
skymma sikter kring vilken övergripande utveckling länets aktörer vill se. Vi anser även att det 
måste vara RUFsens roll är att styra mot en önskvärd gemensam utveckling och att 
kommunerna med hjälp av samrådsförslaget därför borde få resonera om positiva eller 
negativa aspekter av de två scenarierna istället för att behöva ta ställning för ett enskilt 
scenario. 
En klimatneutral Stockholmsregion 
Målet om en klimatneutral region är en överlevnads fråga där vi även visar att vi är beredda att 
ta vårt ansvar för planetens fortlevnad. Vi är därför positiva till att RUFS 2050 höjt 
ambitionerna på klimatområden till att matcha internationella och nationella målsättningar. Vi 
är också positiva till att konsumtionsperspektivet tas upp. Däremot är det tydligt att flertalet av 
de mål som nämns i RUFS 2050 antingen är för alltför oambitiösa eller för vaga. Exempelvis 
behöver målet gällande sänkning av de direkta utsläppen till 2030 vara betydligt mer ambitiöst. 
Vi saknar även beskrivning om vilka konkreta åtgärder som behöver göras för att uppnå de 
uppsatta målen. Målen riskerar på det sättet att förbli mål utan genomförande. 
När det gäller hantering av klimatförändringar så är beskrivningen av riskerna och regionens 
sårbarhet vid ett förändrat klimat inte tillräckligt väl beskrivna. Tidigare undersökningar från 
länsstyrelsen visar att många kommuner i Stockholms län helt saknar risk- och 
sårbarhetsanalyser och endast ett fåtal har avsatt pengar för att hantera dessa risker. Här måste 
RUFS vara tydlig med vad som förväntas av kommuner och andra aktörer när det gäller att 
hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. 
För Miljöpartiet är det välkommet att båda strukturbilderna tydligt visar att det är möjligt att 
uppnå bevarande av de gröna kilarna. Landstinget behöver dock ta en aktiv roll i att samordna 
kommunerna kring bevarandet av de gröna kilarnas fysiska struktur och ekosystemtjänster. 
Det är utifrån samrådsförslaget svårt att bedöma konsekvenserna när det gäller bevarandet av 
ekosystemtjänster. Därför är det nödvändigt att RUFS har en högre ambition än att det ska 
etablera en mellankommunal samverkan gällande gröna kilar. RUFS skulle även behöva ta ett 
tydligt grepp kring hur ev målkonflikter kring förtätning och frågor som tillgång till tätortsnära 
natur ska hanteras. 
När det gäller blåstrukturen så ska enligt lag hänsyn tas till EUs vattendirektiv om 
miljökonsekvensnormerna, exempelvis att uppnå god ekologisk och kemisk status. Vi saknar 
formuleringar kring detta i förslaget. Vi ser brister på konkreta mål och delmål som pekar på 
behovet av att uppmärksamma vattenfrågorna i kommande planering. 
En fossilfri Stockholmsregion 
Den samlade konsekvensbeskrivningen av samrådsförslaget är tydlig med att om regionen år 
2050 ska vara utan klimatpåverkan kommer svåra val att behöva göras vad gäller framtida 
investeringar i transportsystemet redan i närtid. Tyvärr framgår detta inte tydligt i 
samrådsförslaget. Det saknas prioriterade åtgärder som stödjer ökad kollektivtrafikandel, det 
vill säga i praktiken åtgärder som minskar biltrafiken. En av RUFS tydligaste uppgifter inom 
detta område behöver vara att peka ut en riktning när det gäller att hantera de 
intressekonflikter som uppstår kring hur och vad som ska prioriteras när det kommer till 
utbyggd infrastruktur. Konsekvensbeskrivningen pekar tydligt på att de beslut som är fattade 
idag kommer innebära en öka biltrafik i närtid. 
Den pekar även på att det är osäkert om de delmål som finns uppsatta kring minskad 
Forts. 
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klimatpåverkan till 2030 ens är möjliga att uppnå. Om vi ska uppnå minskad klimatpåverkan 
och ökad kollektivtrafikandel i framtiden måste alla aktörer vara tydliga med att det är 
investeringar i kollektivtrafik vi prioriterar. 
När det gäller att minska klimatpåverkan från väginfrastrukturen finns en stor utmaning i att 
hantera de faktorer som vi själva inte har rådighet över. Frågor som effektivisering i 
vägtrafiken i och med ökad automatisering, trängselavgifterna, utbyggnad av laddinfrastruktur, 
tankställen för biobränslen som biogas och HVO ligger helt eller delvis utanför landstingets 
kontroll. Detta pekar återigen på nödvändigheten av att RUFS verkligen samlar alla relevanta 
aktörer bakom en gemensam målbild. RUFS bör även tydligare peka ut möjligheterna att 
effektivisera infrastrukturen genom att med ökad digitalisering minska behovet av fysiskt 
resande. Det finns även anledning att ifrågasätta huruvida satsningar på ökad flygtrafik ska 
vara prioriterat utifrån möjligheten att uppnå en klimatneutral region. 
Lösa bostadsbristen 
Den akuta bostadsbristen är en av regionens stora utmaningar. RUFS 2050 har en viktig 
uppgift att peka ut en riktning för hur en växande storstadsregion ska kunna bostadsförsörjas. 
Behovet av antalet nya bostäder utgår från länsstyrelsens beräkningar som gjordes 2012. Det 
är miljöpartiets åsikt att denna beräkning är inaktuell och att spännet mellan 9000-16000 är för 
lågt satt. Snarare bör RUFS 2050 utgå från Boverkets senaste rapport som visar på behovet av 
att ca 18 700 bostäder per år byggs i Stockholm fram till 2025. 
Landstinget behöver även ta på sig en aktiv roll i att samordna kommuner samt driva på 
frågan om ökat bostadsbyggande. 
Det är av stor vikt att alla kommuner tar sitt ansvar i detta avseende. 
Som nämnt ovan är det positivt att samrådsförslaget strukturbildsanalyser visar att det är 
möjligt att tillföra de volymer av ny bebyggelse som behövs utan att grönstrukturen påverkas. 
Det är viktigt att RUFS blir tydligt vägledande i denna fråga och att alla aktörer anammar den 
tydliga målbilden om att förena högt bostadsbyggande med bevarande av gröna kilar. 
En förtätning av regionen innebär naturligtvis både utmaningar och möjligheter för samtliga 
som bor i regionen idag samt de som flyttar in. Hantering av frågor så som buller och luft 
behöver lyftas in i RUFS. Det saknas idag i samråds förslag mål, delmål och förhållningssätt 
kring hur vi minskar exponering för detta samt hur vi undviker att bostäder byggs i dåliga 
lägen 
Stockholmsregionen som nationell och internationell utvecklingsmotor 
Stockholmsregionen är och ska vara en region med stor kontakt till omvärlden. En av vår 
största konkurrensfördel är just vår höga grad av internationalisering. Stockholmsregionen är 
även en viktig utvecklingsmotor för våra omkringliggande regioner men även för resten av 
landet. För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas är bildandet av region en 
central fråga. RUFS bör därför på ett tydligare sätt belysa både hur en regionbildning och 
överflyttning av det regionala tillväxtuppdraget från länsstyrelse till landsting påverkar 
Stockholmsregionen. 
Näringslivets och civilsamhällets roll för utveckling av regionen berörs alltför knapphändigt i 
samrådsförslaget. Stockholmsregionen benämns idag som en ledande region för etablerandet 
av nya företag. Ryktet om Stockholm som ett kluster för start-up företag är spritt över hela 
världen. RUFS bör därför tydligare benämna hur regionens aktörer kan agera för att små, 
medelstora och nya företag ges möjlighet att utvecklas. Att kulturens roll som både skapare av 
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regionutveckling och som sammanhållande kraft i samhället nämns i samråds förslaget ser vi 
som positivt. 
Under de senaste åren har vi sett att flera företag inom högspecialiserade områden, ex 
läkemedel drar ner sin verksamhet eller flyttar från Stockholm. Mer fokus skulle behöva läggas 
på hur Stockholmsregionen kan vända denna utveckling genom satsningar på högre utbildning 
och skapandet av sk kunskapskluster. 
En sammanhållen region 
Miljöpartiet delar uppfattningen i konsekvensbeskrivningen av att samrådsförslaget som sin 
helhet styr mot en mer jämlik och sammanhållen region. Att minska klyftorna i samhället och 
genomföra aktiva åtgärder för att minska segregation, diskriminering, skillnader i hälsa är av 
stor betydelse för att skapa ett län som håller ihop. Vi delar dock även bedömning att 
kopplingen mellan de övergripande resonemangen i RUFS 2050 kring en mer jämlik region 
och de uppsatta delmålen till vissa delar brister. Stockholms läns landsting har, inte minst 
utifrån sin roll som utförare av hälso- och sjukvård ett enormt viktigt uppdrag inom detta 
område. Från Miljöpartiets sida efterlyser vi mer socioekonomiska analyser för att ge kunskap 
kring hur den fysiska strukturen påverkar social hållbarhet. 
Michael Solander (MP) 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Michael Solanders (MP) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Stockholm Nordost (STONO) 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
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Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Datum  2016-09-05 
Dnr  KS 2016/0174 

 
 
Österåkers kommuns kompletterande synpunkter på  
Regional utvecklingsplan för Stockolmsregionen 2050 
 
 
Bakgrund  
Detta remissvar kompletterar Stockholm Nordosts synpunkter på förslaget till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Samrådstiden för planen varar till 
och med 30 september.  
 
Planens övergripande struktur  
Att RUFS 2050 utgår från RUFS 2010 avseende den rumsliga strukturen, med en flerkärnig 
region, anser kommunen är viktigt. Kommunen ser positivt på förändringarna av planens 
upplägg och struktur jämfört med RUFS 2010. Mål, delmål, prioriterade åtgärder samt 
tematiska frågor och förhållningssätt kan dock ytterligare förtydligas och en ännu tydligare 
struktur är önskvärt. Målen bör även göras mer mätbara och åtgärderna vässas.  

Strukturbild  
I förslaget till RUFS 2050 presenteras vägval för den rumsliga strukturen i form av två 
strukturbilder. Strukturbild A bedöms kunna bidra till en stark utveckling i Österåker samt i 
nordostsektorn, förutsatt att strukturbilden ses över på vissa punkter.  

Österåker har fokus på att bygga tätt, med fler lägenheter i kollektivtrafiknära lägen och 
utveckling pågår av Åkersberga till en modern och levande småstad. Att Österåker 
samtidigt benämns i RUFS 2050 som ”ytterkommun” med bl.a. fokus på 
småhusbebyggelse (s 87) bedöms inte överensstämma med kommunens intentioner.  RUFS 
2050 behöver skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i de yttre kommunerna genom 
fler bostäder och arbetsplatser samt bl.a. spårbunden kollektivtrafik, och behöver utgå från 
den vision, med bl.a. uppsatta mål, som finns för STONO.  

En mer realistisk strukturbild A som utgångspunkt för RUFS 2050 kan skapas genom att 
nyansera strukturbilden ytterligare och ha fler kategorier än kommuner i länets centrala, 
inre och yttre delar, samt genom att tydliggöra den stadsmässiga utvecklingen i 
kollektivtrafiknära lägen i kommuner så som Österåker. Då ökar möjligheten att nå 
uppsatta mål om nya bostäder, befolkning och arbetstillfällen i Stockholm nordost, den 
regionala stadskärnan Täby-Arninge samt i Stockholmsregionen i stort.  

Strukturbild A behöver även kompletteras med ett ”primärt regionalt transportsamband” 
mellan de regionala stadskärnorna Täby Centrum – Arninge och Arlanda – Märsta genom 
förlängning av Roslagsbanan.  
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Regional stadskärna Täby centrum – Arninge  
Den regionala utvecklingsplanen pekar ut Täby centrum – Arninge som en framtida 
regional stadskärna. En av de viktigaste förutsättningarna för att Täby centrum-Arninge ska 
kunna utvecklas till en växande, levande och tillgänglig regional stadskärna är spårkoppling 
från nordostsektorn in till centrala Stockholm och en förlängning av Roslagsbanan till 
Arlanda. Därutöver behöver även tvärförbindeler och kopplingar mellan regionkärnor 
utvecklas. Resecentrum i Arninge bidrar till att den regionala stadskärnans två tyngdpunkter 
kopplas samman på ett bättre sätt än idag.  

Arninges del i den regionala stadskärnan behöver ges större fokus i RUFS 2050 samt bland 
annat kopplingarna mellan regionkärnorna stärkas.  

Landsbygd och skärgård  
I större utsträckning beaktas relationen stad och landsbygd samt skärgårdsfrågor i RUFS 
2050 men det kan göras i än större utsträckning.  

Blåstrukturen behöver ges större fokus i planen, hur regionens blåstruktur ser ut och vad 
den innehåller samt förslag avseende bevarande och utveckling behöver tydliggöras.  
Regionalt samarbete kring vattenfrågor, bland annat för förbättrad vattenkvalitet, anser 
kommunen är viktigt.  

Föreslagna tyngdpunkter behöver ses över. I pågående arbetet med en ny översiktsplan 
utreds lokala knutpunkter och att Bammarboda i Österåker föreslås i RUFS 2050 som 
tyngdpunkt är inte i linje med kommunens planering.  

Åsättra som är kommunens replipunkt behöver få de satsningar som kan förväntas enligt 
föreslagen skrivning i RUFS 2050: ”Vägförbindelser mellan replipunkter och 
kommuncentra respektive Stockholms innerstad bör vara god med kort restid” samt ”Vid 
replipunkter bör utrymme reserveras för vänd- och lastningsplatser, parkering, bryggor 
samt terminaler för gods och passagerarer” (s 66).  Åsättra har utvecklats väsentligt de 
senaste åren vilket också medför behov av fortsatt utveckling av godslogistik och vägar. 
Berörda parter måste ansvara för att åtgärder vidtas. 

I Österåker är Ingmarsö en kärnö, Ingmarsö tillsammans med Husarö utgör ett 
kärnområde som behöver stärkas med kollektivtrafik och service. I RUFS 2050 går att läsa 
att för kärnöar bör en bastrafik säkerställas som gör det möjligt att dagligen resa till och 
fram fatslandet året runt (s 68). Österåker vill utifrån denna skrivning trycka på vikten av 
att fortsatt utveckling av trafiken till Ingmarsö med kärnområde.   

Landsbygdstrafik på land och vatten bör ha en acceptabel turtäthet med smidiga kopplingar 
till stomtrafik och huvudorter. Regionala och lokala bytespunkter behöver utvecklas.  

Transport  
I ovanstående stycken beskrivs behovet av förbättrade spårkopplingar mot Stockholm och 
Arlanda, samt att tvärförbindelserna behöver utvecklas. För att möjliggöra fortsatt tillväxt i 
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Österåker och nordostsektorn i övrigt behöver Roslagsbanan förses med dubbelspår hela 
vägen till Stockholm. På sikt kommer sannolikt utvecklingen i denna del av regionen annars 
att hämmas.  

Även förutsättningarna för samordning av transporter i skärgård och landsbygd behöver 
belysas ytterligare i det fortsatta arbetet. Se rubrik Landsbygd och skärgård.  

Att RUFS och det regionala trafikförsörjningsprogrammet samordnas är av stor betydelse. 
Utöver spårbunden kollektivtrafik behövs även utvecklingen av stomlinjer för Österåkers 
del samt när det gäller koppling mellan regionala stadskärnor. I RUFS 2050 bör ett 
regionalt cykelstråk vara utpekat till Rosenkälla och i dagsläget finns det inget stomnät från 
Arninge (eller Åkersberga) via Rosenkälla och Norrotsleden till Sollentuna/Häggvik.  

Kartorna över regionalt cykelnät och kollektivtrafikens stomnät (s 50-51) är från beslutade 
dokument med målår 2030, men hur kommer 2050 perspektivet in? RUFS 2050 skulle 
kunna utvecklas med att ha ett längre tidsperspektiv, och blicka till 2050 när det, gäller 
transportfrågor rent generellt.  

Det är bra att RUFS lyfter vikten av transportsnål planering vilket kan ge de regionala 
stadskärnorna få ökad betydelse.  

Teknisk försörjning  
Ett förhållningssätt som säkerställer att de tekniska försörjningssystemen har tillräcklig 
kapacitet och bidrar till hållbar utveckling av regionen omnämns i planen. För Österåker 
och regionens utveckling är det viktigt att denna typ av frågor utreds och behandlas 
regionalt i takt med den ökat bostadsbyggande. Platser för logistik, omlastningscentral, 
anläggningar avseende värmeförsörjning m.m. är exempel på sådant som kan behöva 
utredas. I takt med en förtätad bebyggelse blir det allt mer aktuellt att regionalt planera och 
arbeta för samordnade transporter. 

Att Österåker ansluts till Käppala reningsverk inom de närmaste fem åren är av stor 
betydelse för Österåkers bebyggelseutveckling.  

Natur och friluftsliv 
I förslaget till RUFS 2050 går att läsa att de svaga sambanden i de gröna kilarna samt 
tätortsnära natur som har höga natur- och kulturvärden, och som inte redan omfattas av 
skyddsbestämmelser, avses skyddas. Då utvecklingsområden i kommunen delvis berörs av 
dessa värden är det av stor vikt att det förtydligas vad som menas med skyddas. För 
Österåkers del bör i första hand det röra sig om att hänsyn ska tas i planeringen och att 
noga avvägningar ska göras mellan olika intressen. 

Klimat 
Att det nämns i planen att vi ska identifiera och utföra nödvändiga klimatanpassningar i 
bebyggelsen anser kommunen är bra men inte tillräckligt, det kan förtydligas att regionen 
ska planera för att att stå bättre rustade för risker som klimatförändringarna för med sig. 
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Strukturen, och förslaget i stort, i RUFS 2050 bedöms kunna skapa förutsättningar en 
klimatsmart hushållning genom bland annat förtätning av bebyggelse samt förslag på 
hållbara transportsystem, även om kommunen har vissa synpunkter på dessa delar.  

Bebyggelseutveckling  
Den tematiska indelningen gör att RUFS:en blir lättare att läsa dock bör kartornas innehåll 
stämmas av bättre mot texten samt rubriker. Bland annat behöver kartans innehåll genom 
definitioner av kategorier förtydligas. Även en tydligare markanvändningskarta efterfrågas.  

Ett antal kartor innehåller områden definierade som regional stadskärna, regional stadsbygd 
och regional stadsbygd med utvecklingspotential. Vad avses med respektive kategori? 
Utöver behovet av definitioner så behöver ytterligare dialog föras med kommunen om hur 
områdena ska avgränsas på lämpligast sätt.  

Det finns ett planprogram för Rosenkälla och en detaljplan för Rosenkälla, etapp 1, har 
vunnit laga kraft men inte än genomförts. Detaljplanen möjliggör centrumändamål, handel, 
kontor, upplevelser m.m. Utvecklingen av Rosenkälla, i etapper, föreslås utredas vidare. Att 
Rosenkälla, tillsammans med Gillinge, i RUFS 2010 och nu även 2050 föreslås för 
varuhanterande verksamheter överensstämmer inte med kommunens intentioner och bör 
ändras. Detta har kommun även framfört i tidigare remissvar. 

 

 

 

 

 

Kent Gullberg                                Charlotte Hedlund 
Samhällsbyggnadschef                    Strategisk planeringschef  
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