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Svar på remiss - RUFS 2050 - Samråd om nästa regionala 
utvecklingsplan för Storstockholmsregionen 
 
Med anledning av remiss med förslag till RUFS2050 - Samråd om nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen - anför Sundbybergs stad följande 
synpunkter.  
 
Mål, delmål och prioriterade åtgärder 
Sundbybergs stad ställer sig bakom de i RUFS 2050 uttalade utmaningarna för 
regionen, liksom de fyra övergripande målen och de tre prioriterade åtgärderna. 
Sundbyberg är en del av regionens centrala kärna, och regionens utmaningar är i 
mångt och mycket även Sundbybergs. Utmaningarna är omfattande och hur väl de 
kommer att hanteras och mötas ser staden som avgörande för en långsiktigt hållbar 
region.  

Staden välkomnar de delmål som presenteras i samrådsförslaget med tydliga och 
kvantifierbara måltal som ger möjlighet till uppföljning över tid. Staden ställer sig 
också positiv till planeringsprinciperna som bidrar till att stärka genomförandet av 
planen och som ger tydlig ansvarsfördelning mellan regionens aktörer.  

Sundbybergs stad anser dock att betydelsen av att regionen blir klimatneutral bör 
lyftas fram ännu tydligare i RUFS 2050. Vidare anser staden att det vore önskvärt 
med fler delmål och prioriterade åtgärder som bidrar till att skapa en ökad social 
hållbarhet i regionen. Sundbybergs stad efterlyser ett ökat fokus på ett äldre, 
ungdom och barnperspektiv. Frågor som till exempel trygghet och tillgänglighet är 
viktiga att uppmärksamma. Vidare anser staden att de ekonomiska konsekvenserna 
av planen är svåra att bedöma på grund av dess övergripande karaktär.  

Den rumsliga strukturen 
Landstingstingets tillväxt- och regionplanenämnd har efterfrågat synpunkter på de 
vägval för den rumsliga strukturen i Stockholmsregionen som redovisas i 
samrådsförslaget. I samrådsförslaget presenteras två strukturbilder – A och B. En 
skillnad mellan dem är att det bor fler människor i täta miljöer och i kollektiv-
trafiknära lägen i strukturbild B och att det satsas mer på kollektivtrafik i 
strukturbild B än i strukturbild A. Sundbybergs stad förordar och ställer sig bakom 
en utveckling i linje med strukturbild B, då en sådan utveckling kan leda till ett 
högre användande av kollektivtrafik, gång och cykel än i strukturbild A. Det är dock 
av stor vikt att efterfrågan möts av satsningar på en kapacitetsstark kollektivtrafik 
samt gång- och cykelinfrastruktur i de centrala delarna. Att förtäta de centrala 
delarna kommer att kräva en noggrann avvägning av vad marken ska användas till. 
Sundbybergs stad ställer sig även positiv till strukturbild A som redovisar en 
befolknings- och bebyggelseutveckling i enlighet med RUFS 2010 under 
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förutsättning att utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik i hela regionen 
säkerställs.  

Sundbybergs stad ställer sig bakom målen som anger att bebyggelse, verksamheter 
och arbetsplatser ska eftersträvas i kollektivtrafiknära lägen. Sundbyberg vill dock 
framhålla att det inom staden pågår en planering för en utvidgning av Igelbäckens 
naturreservat i norra Kymlinge. Därvidlag råder en konflikt mellan stadens 
planering och förslaget till RUFS 2050, då norra Kymlinge ingår i den i RUFS 2010 
och i förslag till RUFS 2050 utpekade regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-
Häggvik. 

Sundbybergs stad ser stora utmaningar i att samordna de stora bebyggelse- och 
infrastrukturprojekt som nu pågår – och i många år framöver kommer att pågå - i 
regionen. En samordning är nödvändig för att tidplaner ska hållas och logistik 
fungera, och staden ser gärna att landstinget tar en mera aktiv roll i en sådan 
samordning mellan statliga, regionala och lokala projekt och aktörer. 

Oavsett vilken rumslig struktur som kommer att gälla behöver regionen tillsammans 
ta fram strategier för de stora frågorna som dagvattenhantering, grönområden, 
social service, säkerhet samt skydd mot framtida klimatförändringar.  
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
I syfte att skapa förutsättningar för att planens åtgärder och strategier ska 
genomföras förväntar sig Sundbybergs stad att Stockholms läns landsting genom 
tillväxt- och regionplaneförvaltningen stöder och uppmuntrar det regionala 
samarbetet, till exempel genom att bjuda in till möten och initiera projekt inom 
relevanta sakområden och ge vägledning i hur processen för att förverkliga den 
regionala utvecklingsplanen bäst ska gå till. 
 
Trafik och hållbart resande 
Sundbybergs stad ställer sig positiv till de förutsättningar som RUFS 2050 anger; att 
planeringen ska ha gång, cykel och kollektivtrafik som norm. 

Staden instämmer i att fotgängare och cyklister bör få en större andel av 
gatuutrymmet och att framtida infrastruktursatsningar bör prioritera kapacitetsstark 
kollektivtrafik, cykel och gång snarare än bilvägar. Det är positivt att förslaget till 
RUFS 2050 stödjer arbetet för att minska transporter och vardagsresor genom 
beteendeförändringar och så kallade mobility management åtgärder. 

Sundbybergs stad instämmer i att kollektivtrafiken är ett medel för att fysiskt knyta 
ihop regionen och att skapa förutsättningar för en sammanhållen region. I förslaget 
till RUFS 2050 anges redan planerade infrastrukturprojekt som förbättrar 
kapaciteten i kollektivtrafiksystemet inom länet. Sundbybergs stad anser att det är 
önskvärt att planen identifierar ytterligare behov av satsningar som kan binda 
samman befintligt kollektivtrafiksystem, avlasta Stockholms centrala bytespunkter 
och bidra till kollektivtrafiknära bebyggelse. Staden särskilt framhålla fördelarna 
med att en eventuell förlängning av den planerade gula tunnelbanelinjen mot 
Arenastaden kan kompletteras med en dragning inom Sundbybergs stad.  

Sundbybergs stad vill samtidigt betona vikten av att Tvärbanans Kistagren 
genomförs utan fördröjning 
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I förslaget identifieras behovet av att samförlägga infrastruktur och samordna 
kollektivtrafiken med andra typer av färdmedel. Sundbybergs stad ser en stor 
potential för detta då järnvägen genom stadskärnan grävs ner och en möjlighet att 
iordningsställa ett resecentrum som knyter samman regiontåg, pendeltåg, 
tunnelbana, tvärbana och bussar skapas, vilket bidrar till att kommunala och 
regionala mål om hållbart resande uppnås. 

Utöver samförläggning och samordning av infrastruktur anser staden att vikten av 
smidiga multimodala resor kan tydliggöras i RUFS:en samt att bra gång- och 
cykelinfrastruktur är en förutsättning för att de multimodala resorna ska bli hållbara. 
Det är angeläget att länet har regionala cykelnät som är sammanhängande och 
ändamålsenligt. Behovet av ett regionalt snabbcykelnät lyfts fram, vilket staden 
ställer sig bakom. Det är dock önskvärt att genomförandet av detta preciseras och 
att ansvar fastställs. 

Enköpingsvägen genom Sundbyberg har sedan maj 2015 övergått till kommunalt 
huvudmannaskap och planer finns på att omvandla vägen till en stadsgata. Staden 
anser att detta ska avspeglas i allt kartmaterial kopplat till RUFS:en och andra till 
RUFS:en kopplade dokument. Sannolikheten är stor att Enköpingsvägen kommer 
att få begränsad kapacitet som genomfartsled, vilket ska vara en planerings-
förutsättning. 

Sundbybergs stad tar ett stort regionalt ansvar för upplåtelse av mark för och 
byggande av depåer för kollektivtrafik. Genom byggandet av planerad tvärbanedepå 
i Rissne får Sundbyberg tre kollektivtrafikdepåer. Staden har påbörjat ett arbete med 
att se över lokalisering och omfattning av Råsta bussdepå tillsammans med SL. Att 
samlokalisera denna med övriga depåer är ett scenario eller att omlokalisera 
bussdepån till annan plats. 

En av de möjliga framtida omlastningsplatserna mellan spår och väg som visas i 
förslaget ligger inom Solna stad, nära kommungränsen mot Sundbyberg. Då 
Mälarbanan ska grävas ner genom Sundbyberg (och en liten del i Solna) kan 
förutsättningen för en omlastningsplats i detta läge vara ogynnsam, då järnvägen här 
kommer att ligga i ett tråg. Ett annat läge för denna omlastningsplats kan därför 
behöva identifieras. 
 
Äldre, ungdom och barnperspektiv 
Fokus i planen ligger på socioekonomiska grupper och jämställdhet mellan män och 
kvinnor. Äldre-, ungdom och barnperspektiv är inte lika uttalade vilket enligt 
Sundbybergs stad behöver förstärkas i planen.  

Staden bedömer att utvecklingsplanen behöver kompletteras med en 
konsekvensanalys av hur förslagen gällande transporter, bostäder, bebyggelse och 
tekniska försörjningssystem påverkar såväl barn, ungas och äldres situation.  
 
Kulturmiljö-, rekreations- och naturvärden 
Sundbybergs stad instämmer i vikten av att stockholmsregionens aktörer 
tillsammans arbetar för att förvalta och utveckla kulturmiljö-, rekreations- och 
naturvärden och att de tio gröna kilarna och deras bidrag till regionens 
ekosystemtjänster stärks.   
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Vattenfrågor 
Sundbybergs stad anser att vattenfrågorna bör lyftas i ett eget avsnitt för att ge 
större tyngd åt frågan. Staden saknar en bedömning av nuläget avseende kapacitet i 
regionens avloppsanläggningar och vattenverk 
 
Avfallshantering 
Sundbybergs stad anser att vikten av klimatanpassade åtgärder inom avfallsområdet 
bör belysas i planen. Det är positivt att vikten av materialåtervinning, inklusive 
återvinning av matavfall, och insamling av farligt avfall beskrivs i planen men 
betydelsen av att förebygga avfall och underlätta återanvändning skulle kunna 
förtydligas. Även materialåtervinning inom bygg- och anläggningssektorn bör 
uppmärksammas. 
 
Grafik 
Sundbybergs stad bedömer att kartorna som presenteras i samrådsförslaget i flera 
fall är svårtydda, eftersom regionen är geografiskt stor. Kartillustrationerna kan med 
fördel ses över.  
 
Läsanvisning 
Sundbybergs stad anser att läsanvisningen i samrådsförslaget snarare är utformad 
som en innehållsförteckning i löptext. Läsanvisningen kan med fördel bli mer av en 
anvisning med förslag på hur läsaren tar sig an dokumentet. 
 
Centrala begrepp 
Sundbyberg ställer sig positivt till att samrådshandlingen innehåller en lista över 
centrala begrepp som genomgående förekommer i planen. Staden ställer sig dock 
frågande till att ”Tillgänglighet” inte definieras i listan över centrala begrepp. 
 
 
 
På Sundbyberg stads vägnar 
 
 
Mikael T Eriksson (M) 
kommunstyrelsens ordförande 
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