
Från: Isabel Flores Nunez
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: Expediera handling(ar), Diarienummer TRN 2017-0052
Datum: den 13 oktober 2017 14:21:39
Bilagor: Yttrande över RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.docx

KS §147 Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2050).Rtf
KS §147 Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2050).pdf
Yttrande över RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf

Hej,

Översänder handling Yttrande 2017-09-05 samt utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen den 2017-10-09, § 147 Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning

Isabel Flores Nunez
Administratör
_______________________

Lidingö stad
Stadsledningskontoret
181 82  Lidingö

Tel direkt: 08-731 30 08
E-post: isabel.flores.nunez@lidingo.se
Webbplats: www.lidingo.se

Bifogad handling(ar) från
KS/2017-10-09

TRN 2017-0052-41

mailto:registrator.trf@sll.se

		

		



1 (7)







		

		5 (7)







		

		

		datum

		dnr



		

		

		2017-09-05

		KS/2017:271



		

		Yttrande



Stockholms läns landsting

registrator.trf@sll.se





Yttrande över samrådsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)

Sammanfattning av ärendet

Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) för granskning under perioden 27 juni – 3 november 2017. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, till exempel översiktsplaner, det regionala tillväxtarbetet och infrastrukturplaner.

Lidingö stads synpunkter

RUFS 2050 har sedan samrådsversionen förbättras avseende överskådlighet, läsbarhet och prioritering. Att fortsätta arbeta för att den regionala planeringen ska vara lätt att överblicka och engagera sig i är viktigt för att samla alla de aktörer som behöver bidra för att vi ska uppnå visionen. Samrådsredogörelsen visar på ett stort engagemang bland remissinstanserna och det ingjuter framtidstro i processen och det gemensamma arbete vi har framför oss!



Staden instämmer i att visionen Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion fortsatt bör vara en ledstjärna för regionens utveckling och det är viktigt att samrådet visat att det fortsatt finns ett brett stöd för visionen bland remissinstanserna. Staden delar också synen på de utmaningar som måste bemötas i arbetet med regionens utveckling [s 28]. Det är positivt att RUFS 2050, likt RUFS 2010, bygger på planeringsprinciperna att skapa varierade stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen, och att utveckla de yttre regionala stadskärnorna samtidigt som de gröna kilarna värnas och den sociala sammanhållningen ökar i hela regionen. De planeringsprinciperna överensstämmer med viljeriktningen i Lidingös översiktsplan.  Det är viktigt att skapa boendemiljöer som efterfrågas av invånarna. Det huvudsakliga byggande som idag uppförs är flerfamiljshus. För att kunna skapa en differentierad boendemiljö som passar in i många personers boendekarriär är det viktigt att även markbostäder byggs. 



Lidingö stad efterlyser ett tydligare fokus på trygghet där betoningen ska ligga på att vi i regionen vill minska andelen personer som utsätts för brott. För detta krävs mätbarhet. I den fysiska planeringen för regionen ska även planläggning av bebyggelse och infrastruktur ta hänsyn till att minska otryggheten i regionen. 



Regionens mål, delmål och prioriteringar

Efter samrådet har avsnitten om mål och prioriteringar har strukturerats om och antalet delmål och prioriteringar har minskats för att få ett tydligare fokus. Detta har enligt samrådsredogörelsen efterfrågats av många remissinstanser. Var och ett av de fyra målen; 

1 En tillgänglig region med god livsmiljö, 

2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, 

3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt 

4 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp,



har fyra (åtta för mål 4) delmål och två regionala prioriteringar kopplat till sig. Detta gör materialet mer lättöverskådligt jämfört med samrådsversionen och enklare för lokala beslutsfattare att förhålla sig till vilka de mest prioriterade regionala åtgärderna att samverka kring är. 



Delmålet för år 2030 gällande bostadsförsörjning har med hänsyn till samrådssvar och ny statistik över bostadsbyggandet justerats upp från 9000-16 000 per år till minst 22 000 bostäder per år. År 2015 färdigställdes 15 000 nya bostäder varav cirka 12 300 genom nyproduktion. 



En väl fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för långsiktigt livskraftiga ekosystem och resiliens och för många av de ekosystemtjänster som det talas om i mål 1 och mål 4. Det vore önskvärt att det tydligt framgår i målavsnittet att den sammanhängande gröna infrastrukturen är avgörande för att uppnå hållbarhet och resiliens i regionen.

	

Staden bedömer att de övergripande och långsiktiga målen är väl grundade och bidrar till ett tydligt fokus för det regionala utvecklingsarbetet till 2050. Att målen kompletteras av mätbara delmål med kortare tidsperspektiv ger regionen möjlighet att följa upp utvecklingen och anpassa riktningen mot visionen. 



I del 5 – Genomförande och uppföljning förtydligas de utvalda regionala prioriteringarna och vilka aktörer som är ansvariga för dem. Kommunerna i länet har såklart en nyckelroll inom samtliga prioriterade områden och landstingets roll som sammankallande och drivande i samarbetet har förtydligats, vilket är bra. 



Den rumsliga strukturen

I samrådsförslaget presenterades två olika rumsliga strukturer för hur tillskott av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kan fördelas i regionen. Den ena strukturbilden följde inriktningen från RUFS 2010 med en tydlig satsning på en flerkärnig region med stort fokus på bostads- och arbetsplatsutveckling i de allra bästa kollektivtrafiklägena. Den andra strukturbilden föreslog en större satsning på regioncentrat och förtätning av denna. Remissvaren pekade övervägande på ett stöd för en fortsatt satsning på den struktur som fastslogs i RUFS 2010 med flerkärnighet som utgångspunkt. Denna struktur är också den som föreslås i utställningsversionen av RUFS 2050. 

   Landstingets Tillväxt- och regionsplaneförvaltning framhåller dock att det är viktigt att ”de senaste decenniernas trend med förtätning i de centrala delarna och utglesning i övriga delar av länet behöver vända så att utveckling och förtätning i kollektivtrafiktillgängliga lägen prioriteras i hela regionen”.



Det är positivt att den flerkärniga regionen på ett bättre sätt kan bidra till bevarande av gröna kilar och gröna värdekärnor på regional nivå och att goda boendemiljöer med tillgång till bostadsnära natur kan säkerställas på lokal nivå, och utifrån lokala förutsättningar. 



Grönstruktur

Kungliga nationalstadsparken, som spänner över Solna, Stockholm och Lidingö städer, är en stor oas med ett unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, naturområden och byggnader med höga kulturhistoriska värden, skogar, öppna marker och ängar. Parken är till stor glädje för alla de som nyttjar dess attraktioner, arbetsplatser, lärosäten m.m. varje dag. Det är mycket viktigt att parken skyddas och det är positivt att utställningsversionen på ett tydligare sätt uttalar detta. 



Blåstruktur

Hav, sjöar och vattendrag

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren och Saltsjön. Vattnet är inte bara viktigt för transporter och vårt leverne. Det är ett signum för Stockholm. Fler boende i staden påverkar även vattenrecipienterna. 



På flera ställen i RUFS anges behovet av mellankommunal samverkan med utgångspunkt från avrinningsområden, vilket är en bra utgångspunkt på många sätt. Avrinningsområdena är markerade på karta på sidan 109. Lidingö och andra öar ingår inte i markerade avrinningsområden. Lidingö vill därför framhålla att kommunövergripande samarbete behövs även för kustvattnen i regionen och inte bara för enskilda avrinningsområden. Lidingö stad anser att ett regionalt vattenråd bör bildas för en effektiv vattenförvaltning.



Infrastruktur

Det är viktigt att alla transportslag ges plats när framtidens region planeras. Biltrafiken kommer vara fortsatt viktig för invånarna och det är Lidingö stads uppfattning att försvårandet för biltrafiken och ökande avgifter via föreslagna ekonomiska styrmedel såsom t.ex. trängselskatt inte bidrar till en tillgänglig region. 

I och med regionens starka befolkningstillväxt är det viktigt att se över transportinfrastrukturen. Ett större flöde av resenärer kommer att ta sig ut i regionen från Lidingö vilket ställer högre krav på infrastrukturen. Samtidigt ökar troligen även resandet in mot Lidingö med exempelvis befolkningsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. 

Lidingö erbjuder goda möjligheter till rekreation med attraktiva grönområden och en växande besöksnäring. Därför är det mycket positivt att en överenskommelse är klar mellan Lidingö stad och landstinget gällande finansiering av dubbelspår på den nya Lidingöbron vilket säkrar en förbindelse som kan hantera framtida kollektivtrafiklösningar. 

Det är också mycket viktigt att Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras med Lidingöbanan. Detta leder till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda investeringar i depån på Lidingö och kommande investeringar på nya Lidingöbron utnyttjas fullt ut. I en förlängning anser även staden att Stockholms läns landsting bör investera i en framtida omdragning av lidingöbanan via centrum.



All samhällsplanering syftar till att skapa långsiktigt smarta lösningar som fungerar både i dag och ger en flexibilitet för framtida generationer att tillgodose sina behov av bostäder, kommunikationer, rekreation och försörjning. Därför måste framtida generationers behov av exempelvis transporter skyddas mot kortsiktiga exploateringsintressen. Lidingö stad anser att det tunnelbanereservat från Ropsten till Lidingö som funnits i tidigare versioner av Stockholms översiktsplan måste bevaras. Lidingö stad har i sitt yttrande över granskningsförslaget för ny översiktsplan för Stockholm krävt att tunnelbanereservatet återinförs i plankartan. 



I plankartan för RUFS 2050 saknas generellt beteckningen för spår- och vägreservat vilken fanns med i RUFS 2010. Detta speglar det ändrade synsättet på långsiktig reservation av mark för ny infrastruktur som uppstått med den nya förhandlingsmodellen (Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen). Det är en olycklig utveckling eftersom reservat fortfarande har en viktig funktion på lång sikt. De objekt som inte tagit sig vidare i Sverigeförhandlingen är ju i flera fall fortsatt intressanta för framtiden, även om de inte är finansierade i nuläget. 



Stombusslinje till Lidingö

Det saknas idag en stomnätförbindelse till centrala och norra Lidingö och Lidingö är den enda kommunen i länet som inte har en stomnätsförbindelse till sitt kommuncentrum. En stombusslinje bör inrättas från norra Lidingö via Lidingö centrum till Danderyds sjukhus respektive Karolinska sjukhuset via Norra länken. 



Cykelinfrastruktur behöver lyftas

En utmaning för regionen är att växa med hälsan i behåll. Cykling främjar både hälsa och trafiksituationen. Andelen som väljer att resa med cykel ökar kraftigt både på Lidingö och i regionen. Lidingö stad menar att ny infrastruktur för cykel vore bra för att fler ska kunna välja cykeln i Stockholmsområdet. Lidingö värnar sitt varumärke som hälsans ö och har på senare år gjort stora satsningar på cykelnätet. T.ex. upprustningen av det regionala cykelstråket på södra delen av ön från Lidingöbron till Dalenum, byggandet av cykelparkeringar i samband med upprustningen av Lidingöbanan och större ombyggnader i det lokala nätet. Lidingö stad främjar cykling på flera olika sätt men det är avgörande att olika aktörer arbetar tillsammans med frågan. Den regionala cykelplanen bör ha en självklar roll i RUFS.



Lidingö stad välkomnar att kartan över det regionala cykelvägnätet på sidan 183 i utställningsversionen nu innefattar Lidingö centrum som en målpunkt. I och med stadsförnyelseplanerna kommer kommuncentrat att växa med fler bostäder och arbetsplatser och bli en ännu viktigare kollektivtrafikknutpunkt än vad den är idag. I samband med Lidingö stads stora investering i ny gång, cykel och spårbro mellan Lidingö och Ropsten kommer cykelmöjligheterna förbättras ytterligare. Lidingö stad har även ambitionen att ytterligare stärka denna koppling med en satsning på Islinge hamnväg mellan brofästet och Lidingö centrum. 



Kollektivtrafik på vatten

Lidingö stad ser mycket positivt på utvecklingen av kollektivtrafiken på de inre sjövägarna. Sjötrafiken är ett attraktivt komplement till övrig kollektivtrafik vilket kan innebära att fler väljer att resa kollektivt. Fördelen med kollektivtrafik på vatten är att klimatpåverkan, trots fartygens höga nivåer av emissioner, blir lägre per personkilometer jämfört med biltrafik. Kollektivtrafiken på vatten har stor potential att utvecklas kring Lidingö. Det finns goda underlag både för en ökad arbetspendling och också nya turer för besöksnäringen. Med tanke på de många stora infrastrukturprojekt som kommer att genomföras den närmaste tioårsperioden och som kommer att öka trängseln i regionens trafiksystem, finns stor potential att öka utbudet och resandet med kollektivtrafik på vatten. Ett konkret förslag för att öka båtpendlingen samt avlasta kollektivtrafiken på land är att förlänga Sjövägen till Gåshaga samt förbättrad sjötrafik till intilliggande kommuner. 

 

Lidingö stad fattade i maj 2017 beslut om att ändra den nya Lilla Lidingöbrons segelfria höjd till 7,0 meter för att förbättra möjligheten för sjöfart under bron. Detta möjliggör framtida båttrafik mot Norrort och öar som Storholmen. Den nya höjden innebär fortsatt god tillgänglighet även för gång- och cykeltrafikanter vilket har varit ett viktigt mål i arbetet med den nya bron. 



Östlig förbindelse tillgängliggör regionen

Tvärregionala kopplingar blir allt viktigare för en bibehållen fungerande och växande region. Den östliga förbindelsen är nödvändig för regionens och Stockholm Osts utveckling och bör planeras som en del av ett kapacitetsstarkt trafiksystem i Stockholm. Det är viktigt att tidigt planera för de kollektiva färdmedlens del i och nyttjande av en östlig förbindelse. 



Lidingö anser att den östliga förbindelsen är viktig, ska genomföras och finansieras av staten.



Trängselskatten begränsar regionen

Ett trängselskattsystem där avgifter höjs och tas ut på fler platser inskränker på individers möjligheter att röra sig fritt i regionen. Detta kan inget annat än ses som ett sätt att minska regionens tillgänglighet och därmed hämma potentiell tillväxt. Lidingö ser negativt på att utöka trängselskattsystemet. Extra viktigt är att trängselskatteportalarna i Ropsten flyttas och placeras så att Lidingöbor kan nå tunnelbanan utan att betala trängselskatt.  



En annan grundläggande regional frågeställning med anledning av trängselskatten är avvägningen och sambandet mellan statlig och regional finansiering. Då trängselskatten utformas på ett sådant sätt att invånare som använder bilen inte längre kan välja resväg utan att betala verkar skatten inte längre styrande. Istället blir det enbart ytterligare en skattebörda på den region som redan bidrar mest till statens intäkter. I praktiken kommer nu den statliga medfinansieringen av nödvändiga infrastruktursatsningar i regionen huvudsakligen att betalas av regionens egna invånare.



Bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Det framtida behovet av bostäder i regionen beror på befolkningsutvecklingen och det framtida antalet hushåll. För att enbart täcka det demografiska behovet av nya bostäder som den väntade befolkningsutvecklingen innebär behövs det 468 000–758 000 nya bostäder åren 2015–2050. Målen från Lidingös översiktsplan (2012) och Riktlinjer för bostadsförsörjning (2015) för bostadsbyggande fram till år 2030 motsvarar RUFS scenario låg med drygt 200 nybyggda bostäder per år.



Tekniska försörjningssystem

Vatten- och avloppsförsörjning



För Lidingö stad är frågan om reservvattenförsörjning och krisberedskap vid eventuella tillbud kopplat till drickvattenförsörjningen mycket viktig då Lidingö har begränsade möjligheter att själva tillgodose detta behov inom kommunen. I arbetet med regional vattenförsörjningsplan som SLL har påbörjat och som förväntas vara klar under år 2018 är denna fråga av prioritet för Lidingö stad. 



Lidingö stad kommer att verka för en fördjupad utredning gällande en flytt av utsläppspunkten för Käppala- och Henriksdals reningsverk. Att koncentrera avloppsreningen i regionen till stora väl fungerande reningsverk kan effektivisera reningen och minska de totala utsläppen, men i ett lokalt perspektiv är regionalisering av avloppsrening problematiskt eftersom stora samlade utsläpp av renat avloppsvatten innebär sådan koncentration av näringsämnen att konflikt uppstår med de nationella kraven på vattenkvalitet. Utsläppen från Käppalaverket och Henriksdals reningsverk bidrar till att Askrikefjärden och Lilla Värtan idag har en måttlig ekologisk status. Reningsverkens bidrag till kustvattenförekomsterna runt Lidingö med avlopp från sammanlagt ca 1,6 miljoner människor är mycket stort i förhållande till stadens bidrag från knappt 50 000 invånare. En åtgärd för att bidra till att nå god ekologisk status i Lidingös och andra vattenförekomster i Stockholms inre skärgård kan därför vara att flytta utsläppspunkterna för Käppalaverket och Henriksdals reningsverk längre ut i Östersjön. Mellankommunal samverkan i denna fråga är viktig, eftersom många kommuner skulle påverkas av en sådan åtgärd.  



På Lidingö stads vägnar:







		Anna Rheyneuclaudes Kihlman

Kommunstyrelsens ordförande

		Ida Wahlbom

Kommunstyrelsens sekreterare







		



		postadress

Lidingö stad



181 82 Lidingö

		besöksadress

Stockholmsvägen 50

		telefon

08-731 30 00 vx

FAX

08-731 46 74

		e-post

lidingo.stad@lidingo.se

INTERNET

www.lidingo.se







image1.jpeg






	2

file_0.jpg







Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen 2017-10-09























§ 147

Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (KS/2017:271) 



Beslut

Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting.

Reservationer

Sofia Hallström (MP) till förmån för eget yrkande.

Daniel Larson (S) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Sven Erik Wånell (V), bilaga 4.

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting har sänt ut Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på utställning och remiss. Förslaget var utsänt för samråd under 2016 och förslaget har sedan dess utvecklats utifrån inkomna synpunkter. Under samrådet skickade Lidingö stad in dels ett eget yttrande samt ett gemensamt yttrande tillsammans med kommunerna i Stockholm Ost.  Yttranden över utställningsförslaget ska ha kommit in senast 3 november 2017.



Yrkande och beslutsgång

Sofia Hallström (MP) yrkade återremiss för ändringar enligt bilaga 5.

Daniel Larson (S) yrkade att ändringar skulle göras enligt bilaga 6. 

Tor von Sydow (C), Patrik Buddgård (C), Amelie Tarschys Ingre (L) och Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad frågade ordföranden om kommunstyrelsen avsåg att avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon fann att kommunstyrelsen hade avslagit yrkandet om återremiss och beslutat att avgöra ärendet under sammanträdet.

 

Därefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Daniel Larsons (S) yrkande. Hon fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.



Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-05

Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050), 2017-09-05

RUFS 2050 Europas mest attraktiva storstadsregion; utställningsförslag Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2017-06-27

Plankarta RUFS 2050, 2017-06-27

RUFS 2050 Samlad konsekvensbeskrivning, 2017-06-27

Missiv angående utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2017-06-27

Samrådsredogörelse, RUFS 2050, 2017-04-06







Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar:

	

Isabel Flores	
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Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) (KS/2017:271)  
 


Beslut 


Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och 
regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting. 


Reservationer 


Sofia Hallström (MP) till förmån för eget yrkande. 


Daniel Larson (S) till förmån för eget yrkande. 


Ersättaryttrande 


Sven Erik Wånell (V), bilaga 4. 


Sammanfattning av ärendet  
Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting har sänt ut Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på utställning och remiss. 
Förslaget var utsänt för samråd under 2016 och förslaget har sedan dess utvecklats 
utifrån inkomna synpunkter. Under samrådet skickade Lidingö stad in dels ett eget 
yttrande samt ett gemensamt yttrande tillsammans med kommunerna i Stockholm Ost.  
Yttranden över utställningsförslaget ska ha kommit in senast 3 november 2017. 


 


 







 


Yrkande och beslutsgång 


Sofia Hallström (MP) yrkade återremiss för ändringar enligt bilaga 5. 


Daniel Larson (S) yrkade att ändringar skulle göras enligt bilaga 6.  


Tor von Sydow (C), Patrik Buddgård (C), Amelie Tarschys Ingre (L) och Anna 
Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 


Sedan överläggningen förklarats avslutad frågade ordföranden om kommunstyrelsen 
avsåg att avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon fann att kommunstyrelsen 
hade avslagit yrkandet om återremiss och beslutat att avgöra ärendet under 
sammanträdet. 
  
Därefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Daniel Larsons (S) yrkande. 
Hon fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 


Handlingar 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-05 
Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050), 2017-09-05 
RUFS 2050 Europas mest attraktiva storstadsregion; utställningsförslag Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2017-06-27 
Plankarta RUFS 2050, 2017-06-27 
RUFS 2050 Samlad konsekvensbeskrivning, 2017-06-27 
Missiv angående utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, 2017-06-27 
Samrådsredogörelse, RUFS 2050, 2017-04-06 
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  DATUM DNR 
  2017-09-05 KS/2017:271 


 Yttrande 
 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se 


Yttrande över samrådsförslag av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) 


Sammanfattning av ärendet 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) för granskning under perioden 27 
juni – 3 november 2017. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och 
landstingets långsiktiga planering, till exempel översiktsplaner, det regionala 
tillväxtarbetet och infrastrukturplaner. 


Lidingö stads synpunkter 
RUFS 2050 har sedan samrådsversionen förbättras avseende överskådlighet, läsbarhet 
och prioritering. Att fortsätta arbeta för att den regionala planeringen ska vara lätt att 
överblicka och engagera sig i är viktigt för att samla alla de aktörer som behöver bidra 
för att vi ska uppnå visionen. Samrådsredogörelsen visar på ett stort engagemang bland 
remissinstanserna och det ingjuter framtidstro i processen och det gemensamma arbete 
vi har framför oss! 
 
Staden instämmer i att visionen Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion fortsatt bör vara en ledstjärna för regionens utveckling och det är viktigt 
att samrådet visat att det fortsatt finns ett brett stöd för visionen bland 
remissinstanserna. Staden delar också synen på de utmaningar som måste bemötas i 
arbetet med regionens utveckling [s 28]. Det är positivt att RUFS 2050, likt RUFS 2010, 
bygger på planeringsprinciperna att skapa varierade stadsmiljöer i goda 
kollektivtrafiklägen, och att utveckla de yttre regionala stadskärnorna samtidigt som de 
gröna kilarna värnas och den sociala sammanhållningen ökar i hela regionen. De 
planeringsprinciperna överensstämmer med viljeriktningen i Lidingös översiktsplan.  
Det är viktigt att skapa boendemiljöer som efterfrågas av invånarna. Det huvudsakliga 
byggande som idag uppförs är flerfamiljshus. För att kunna skapa en differentierad 
boendemiljö som passar in i många personers boendekarriär är det viktigt att även 
markbostäder byggs.  


 
POSTADRESS 
Lidingö stad 
 
181 82 Lidingö 


BESÖKSADRESS 
Stockholmsvägen 50 


TELEFON 
08-731 30 00 vx 
FAX 
08-731 46 74 


E-POST 
lidingo.stad@lidingo.se 
INTERNET 
www.lidingo.se 
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Lidingö stad efterlyser ett tydligare fokus på trygghet där betoningen ska ligga på att vi i 
regionen vill minska andelen personer som utsätts för brott. För detta krävs mätbarhet. I 
den fysiska planeringen för regionen ska även planläggning av bebyggelse och 
infrastruktur ta hänsyn till att minska otryggheten i regionen.  
 
Regionens mål, delmål och prioriteringar 
Efter samrådet har avsnitten om mål och prioriteringar har strukturerats om och antalet 
delmål och prioriteringar har minskats för att få ett tydligare fokus. Detta har enligt 
samrådsredogörelsen efterfrågats av många remissinstanser. Var och ett av de fyra 
målen;  
1 En tillgänglig region med god livsmiljö,  
2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region,  
3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt  
4 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp, 
 
har fyra (åtta för mål 4) delmål och två regionala prioriteringar kopplat till sig. Detta gör 
materialet mer lättöverskådligt jämfört med samrådsversionen och enklare för lokala 
beslutsfattare att förhålla sig till vilka de mest prioriterade regionala åtgärderna att 
samverka kring är.  
 
Delmålet för år 2030 gällande bostadsförsörjning har med hänsyn till samrådssvar och 
ny statistik över bostadsbyggandet justerats upp från 9000-16 000 per år till minst 
22 000 bostäder per år. År 2015 färdigställdes 15 000 nya bostäder varav cirka 12 300 
genom nyproduktion.  
 
En väl fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för långsiktigt livskraftiga 
ekosystem och resiliens och för många av de ekosystemtjänster som det talas om i mål 1 
och mål 4. Det vore önskvärt att det tydligt framgår i målavsnittet att den 
sammanhängande gröna infrastrukturen är avgörande för att uppnå hållbarhet och 
resiliens i regionen. 
  
Staden bedömer att de övergripande och långsiktiga målen är väl grundade och bidrar 
till ett tydligt fokus för det regionala utvecklingsarbetet till 2050. Att målen 
kompletteras av mätbara delmål med kortare tidsperspektiv ger regionen möjlighet att 
följa upp utvecklingen och anpassa riktningen mot visionen.  
 
I del 5 – Genomförande och uppföljning förtydligas de utvalda regionala 
prioriteringarna och vilka aktörer som är ansvariga för dem. Kommunerna i länet har 
såklart en nyckelroll inom samtliga prioriterade områden och landstingets roll som 
sammankallande och drivande i samarbetet har förtydligats, vilket är bra.  
 
Den rumsliga strukturen 
I samrådsförslaget presenterades två olika rumsliga strukturer för hur tillskott av 
bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kan fördelas i regionen. Den ena strukturbilden 







 


3 (7) 
 


följde inriktningen från RUFS 2010 med en tydlig satsning på en flerkärnig region med 
stort fokus på bostads- och arbetsplatsutveckling i de allra bästa kollektivtrafiklägena. 
Den andra strukturbilden föreslog en större satsning på regioncentrat och förtätning av 
denna. Remissvaren pekade övervägande på ett stöd för en fortsatt satsning på den 
struktur som fastslogs i RUFS 2010 med flerkärnighet som utgångspunkt. Denna 
struktur är också den som föreslås i utställningsversionen av RUFS 2050.  
   Landstingets Tillväxt- och regionsplaneförvaltning framhåller dock att det är viktigt 
att ”de senaste decenniernas trend med förtätning i de centrala delarna och utglesning i 
övriga delar av länet behöver vända så att utveckling och förtätning i 
kollektivtrafiktillgängliga lägen prioriteras i hela regionen”. 
 
Det är positivt att den flerkärniga regionen på ett bättre sätt kan bidra till bevarande av 
gröna kilar och gröna värdekärnor på regional nivå och att goda boendemiljöer med 
tillgång till bostadsnära natur kan säkerställas på lokal nivå, och utifrån lokala 
förutsättningar.  
 
Grönstruktur 
Kungliga nationalstadsparken, som spänner över Solna, Stockholm och Lidingö städer, 
är en stor oas med ett unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, naturområden 
och byggnader med höga kulturhistoriska värden, skogar, öppna marker och ängar. 
Parken är till stor glädje för alla de som nyttjar dess attraktioner, arbetsplatser, lärosäten 
m.m. varje dag. Det är mycket viktigt att parken skyddas och det är positivt att 
utställningsversionen på ett tydligare sätt uttalar detta.  
 
Blåstruktur 
Hav, sjöar och vattendrag 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren och 
Saltsjön. Vattnet är inte bara viktigt för transporter och vårt leverne. Det är ett signum 
för Stockholm. Fler boende i staden påverkar även vattenrecipienterna.  
 
På flera ställen i RUFS anges behovet av mellankommunal samverkan med 
utgångspunkt från avrinningsområden, vilket är en bra utgångspunkt på många sätt. 
Avrinningsområdena är markerade på karta på sidan 109. Lidingö och andra öar ingår 
inte i markerade avrinningsområden. Lidingö vill därför framhålla att 
kommunövergripande samarbete behövs även för kustvattnen i regionen och inte bara 
för enskilda avrinningsområden. Lidingö stad anser att ett regionalt vattenråd bör bildas 
för en effektiv vattenförvaltning. 
 
Infrastruktur 


Det är viktigt att alla transportslag ges plats när framtidens region planeras. Biltrafiken 
kommer vara fortsatt viktig för invånarna och det är Lidingö stads uppfattning att 
försvårandet för biltrafiken och ökande avgifter via föreslagna ekonomiska styrmedel 
såsom t.ex. trängselskatt inte bidrar till en tillgänglig region.  
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I och med regionens starka befolkningstillväxt är det viktigt att se över 
transportinfrastrukturen. Ett större flöde av resenärer kommer att ta sig ut i regionen 
från Lidingö vilket ställer högre krav på infrastrukturen. Samtidigt ökar troligen även 
resandet in mot Lidingö med exempelvis befolkningsutvecklingen i Norra 
Djurgårdsstaden.  


Lidingö erbjuder goda möjligheter till rekreation med attraktiva grönområden och en 
växande besöksnäring. Därför är det mycket positivt att en överenskommelse är klar 
mellan Lidingö stad och landstinget gällande finansiering av dubbelspår på den nya 
Lidingöbron vilket säkrar en förbindelse som kan hantera framtida 
kollektivtrafiklösningar.  


Det är också mycket viktigt att Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras 
med Lidingöbanan. Detta leder till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart 
trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda investeringar i depån på Lidingö och 
kommande investeringar på nya Lidingöbron utnyttjas fullt ut. I en förlängning anser 
även staden att Stockholms läns landsting bör investera i en framtida omdragning av 
lidingöbanan via centrum. 
 
All samhällsplanering syftar till att skapa långsiktigt smarta lösningar som fungerar 
både i dag och ger en flexibilitet för framtida generationer att tillgodose sina behov av 
bostäder, kommunikationer, rekreation och försörjning. Därför måste framtida 
generationers behov av exempelvis transporter skyddas mot kortsiktiga 
exploateringsintressen. Lidingö stad anser att det tunnelbanereservat från Ropsten till 
Lidingö som funnits i tidigare versioner av Stockholms översiktsplan måste bevaras. 
Lidingö stad har i sitt yttrande över granskningsförslaget för ny översiktsplan för 
Stockholm krävt att tunnelbanereservatet återinförs i plankartan.  
 
I plankartan för RUFS 2050 saknas generellt beteckningen för spår- och vägreservat 
vilken fanns med i RUFS 2010. Detta speglar det ändrade synsättet på långsiktig 
reservation av mark för ny infrastruktur som uppstått med den nya 
förhandlingsmodellen (Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen). Det är en 
olycklig utveckling eftersom reservat fortfarande har en viktig funktion på lång sikt. 
De objekt som inte tagit sig vidare i Sverigeförhandlingen är ju i flera fall fortsatt 
intressanta för framtiden, även om de inte är finansierade i nuläget.  
 
Stombusslinje till Lidingö 
Det saknas idag en stomnätförbindelse till centrala och norra Lidingö och Lidingö är 
den enda kommunen i länet som inte har en stomnätsförbindelse till sitt 
kommuncentrum. En stombusslinje bör inrättas från norra Lidingö via Lidingö 
centrum till Danderyds sjukhus respektive Karolinska sjukhuset via Norra länken.  
 
Cykelinfrastruktur behöver lyftas 
En utmaning för regionen är att växa med hälsan i behåll. Cykling främjar både hälsa 
och trafiksituationen. Andelen som väljer att resa med cykel ökar kraftigt både på 
Lidingö och i regionen. Lidingö stad menar att ny infrastruktur för cykel vore bra för 
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att fler ska kunna välja cykeln i Stockholmsområdet. Lidingö värnar sitt varumärke 
som hälsans ö och har på senare år gjort stora satsningar på cykelnätet. T.ex. 
upprustningen av det regionala cykelstråket på södra delen av ön från Lidingöbron till 
Dalenum, byggandet av cykelparkeringar i samband med upprustningen av 
Lidingöbanan och större ombyggnader i det lokala nätet. Lidingö stad främjar cykling 
på flera olika sätt men det är avgörande att olika aktörer arbetar tillsammans med 
frågan. Den regionala cykelplanen bör ha en självklar roll i RUFS. 
 
Lidingö stad välkomnar att kartan över det regionala cykelvägnätet på sidan 183 i 
utställningsversionen nu innefattar Lidingö centrum som en målpunkt. I och med 
stadsförnyelseplanerna kommer kommuncentrat att växa med fler bostäder och 
arbetsplatser och bli en ännu viktigare kollektivtrafikknutpunkt än vad den är idag. I 
samband med Lidingö stads stora investering i ny gång, cykel och spårbro mellan 
Lidingö och Ropsten kommer cykelmöjligheterna förbättras ytterligare. Lidingö stad 
har även ambitionen att ytterligare stärka denna koppling med en satsning på Islinge 
hamnväg mellan brofästet och Lidingö centrum.  
 
Kollektivtrafik på vatten 
Lidingö stad ser mycket positivt på utvecklingen av kollektivtrafiken på de inre 
sjövägarna. Sjötrafiken är ett attraktivt komplement till övrig kollektivtrafik vilket kan 
innebära att fler väljer att resa kollektivt. Fördelen med kollektivtrafik på vatten är att 
klimatpåverkan, trots fartygens höga nivåer av emissioner, blir lägre per 
personkilometer jämfört med biltrafik. Kollektivtrafiken på vatten har stor potential att 
utvecklas kring Lidingö. Det finns goda underlag både för en ökad arbetspendling och 
också nya turer för besöksnäringen. Med tanke på de många stora infrastrukturprojekt 
som kommer att genomföras den närmaste tioårsperioden och som kommer att öka 
trängseln i regionens trafiksystem, finns stor potential att öka utbudet och resandet 
med kollektivtrafik på vatten. Ett konkret förslag för att öka båtpendlingen samt 
avlasta kollektivtrafiken på land är att förlänga Sjövägen till Gåshaga samt förbättrad 
sjötrafik till intilliggande kommuner.  
  
Lidingö stad fattade i maj 2017 beslut om att ändra den nya Lilla Lidingöbrons 
segelfria höjd till 7,0 meter för att förbättra möjligheten för sjöfart under bron. Detta 
möjliggör framtida båttrafik mot Norrort och öar som Storholmen. Den nya höjden 
innebär fortsatt god tillgänglighet även för gång- och cykeltrafikanter vilket har varit 
ett viktigt mål i arbetet med den nya bron.  
 
Östlig förbindelse tillgängliggör regionen 
Tvärregionala kopplingar blir allt viktigare för en bibehållen fungerande och växande 
region. Den östliga förbindelsen är nödvändig för regionens och Stockholm Osts 
utveckling och bör planeras som en del av ett kapacitetsstarkt trafiksystem i 
Stockholm. Det är viktigt att tidigt planera för de kollektiva färdmedlens del i och 
nyttjande av en östlig förbindelse.  
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Lidingö anser att den östliga förbindelsen är viktig, ska genomföras och finansieras av 
staten. 
 
Trängselskatten begränsar regionen 
Ett trängselskattsystem där avgifter höjs och tas ut på fler platser inskränker på 
individers möjligheter att röra sig fritt i regionen. Detta kan inget annat än ses som ett 
sätt att minska regionens tillgänglighet och därmed hämma potentiell tillväxt. Lidingö 
ser negativt på att utöka trängselskattsystemet. Extra viktigt är att 
trängselskatteportalarna i Ropsten flyttas och placeras så att Lidingöbor kan nå 
tunnelbanan utan att betala trängselskatt.   
 
En annan grundläggande regional frågeställning med anledning av trängselskatten är 
avvägningen och sambandet mellan statlig och regional finansiering. Då 
trängselskatten utformas på ett sådant sätt att invånare som använder bilen inte längre 
kan välja resväg utan att betala verkar skatten inte längre styrande. Istället blir det 
enbart ytterligare en skattebörda på den region som redan bidrar mest till statens 
intäkter. I praktiken kommer nu den statliga medfinansieringen av nödvändiga 
infrastruktursatsningar i regionen huvudsakligen att betalas av regionens egna 
invånare. 
 
Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 
Det framtida behovet av bostäder i regionen beror på befolkningsutvecklingen och det 
framtida antalet hushåll. För att enbart täcka det demografiska behovet av nya bostäder 
som den väntade befolkningsutvecklingen innebär behövs det 468 000–758 000 nya 
bostäder åren 2015–2050. Målen från Lidingös översiktsplan (2012) och Riktlinjer för 
bostadsförsörjning (2015) för bostadsbyggande fram till år 2030 motsvarar RUFS 
scenario låg med drygt 200 nybyggda bostäder per år. 
 
Tekniska försörjningssystem 
Vatten- och avloppsförsörjning 
 
För Lidingö stad är frågan om reservvattenförsörjning och krisberedskap vid eventuella 
tillbud kopplat till drickvattenförsörjningen mycket viktig då Lidingö har begränsade 
möjligheter att själva tillgodose detta behov inom kommunen. I arbetet med regional 
vattenförsörjningsplan som SLL har påbörjat och som förväntas vara klar under år 2018 
är denna fråga av prioritet för Lidingö stad.  
 
Lidingö stad kommer att verka för en fördjupad utredning gällande en flytt av 
utsläppspunkten för Käppala- och Henriksdals reningsverk. Att koncentrera 
avloppsreningen i regionen till stora väl fungerande reningsverk kan effektivisera 
reningen och minska de totala utsläppen, men i ett lokalt perspektiv är regionalisering 
av avloppsrening problematiskt eftersom stora samlade utsläpp av renat avloppsvatten 
innebär sådan koncentration av näringsämnen att konflikt uppstår med de nationella 
kraven på vattenkvalitet. Utsläppen från Käppalaverket och Henriksdals reningsverk 
bidrar till att Askrikefjärden och Lilla Värtan idag har en måttlig ekologisk status. 
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Reningsverkens bidrag till kustvattenförekomsterna runt Lidingö med avlopp från 
sammanlagt ca 1,6 miljoner människor är mycket stort i förhållande till stadens bidrag 
från knappt 50 000 invånare. En åtgärd för att bidra till att nå god ekologisk status i 
Lidingös och andra vattenförekomster i Stockholms inre skärgård kan därför vara att 
flytta utsläppspunkterna för Käppalaverket och Henriksdals reningsverk längre ut i 
Östersjön. Mellankommunal samverkan i denna fråga är viktig, eftersom många 
kommuner skulle påverkas av en sådan åtgärd.   
 
På Lidingö stads vägnar: 
 
 
 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman 
Kommunstyrelsens ordförande 


Ida Wahlbom 
Kommunstyrelsens sekreterare 
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Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) (KS/2017:271)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och 
regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting. 

Reservationer 

Sofia Hallström (MP) till förmån för eget yrkande. 

Daniel Larson (S) till förmån för eget yrkande. 

Ersättaryttrande 

Sven Erik Wånell (V), bilaga 4. 

Sammanfattning av ärendet  
Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting har sänt ut Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på utställning och remiss. 
Förslaget var utsänt för samråd under 2016 och förslaget har sedan dess utvecklats 
utifrån inkomna synpunkter. Under samrådet skickade Lidingö stad in dels ett eget 
yttrande samt ett gemensamt yttrande tillsammans med kommunerna i Stockholm Ost.  
Yttranden över utställningsförslaget ska ha kommit in senast 3 november 2017. 

 

 



 

Yrkande och beslutsgång 

Sofia Hallström (MP) yrkade återremiss för ändringar enligt bilaga 5. 

Daniel Larson (S) yrkade att ändringar skulle göras enligt bilaga 6.  

Tor von Sydow (C), Patrik Buddgård (C), Amelie Tarschys Ingre (L) och Anna 
Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sedan överläggningen förklarats avslutad frågade ordföranden om kommunstyrelsen 
avsåg att avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon fann att kommunstyrelsen 
hade avslagit yrkandet om återremiss och beslutat att avgöra ärendet under 
sammanträdet. 
  
Därefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Daniel Larsons (S) yrkande. 
Hon fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 

Handlingar 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-05 
Yttrande över utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050), 2017-09-05 
RUFS 2050 Europas mest attraktiva storstadsregion; utställningsförslag Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2017-06-27 
Plankarta RUFS 2050, 2017-06-27 
RUFS 2050 Samlad konsekvensbeskrivning, 2017-06-27 
Missiv angående utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, 2017-06-27 
Samrådsredogörelse, RUFS 2050, 2017-04-06 
 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 ..............................................................  

Isabel Flores  
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  DATUM DNR 
  2017-09-05 KS/2017:271 

 Yttrande 
 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se 

Yttrande över samrådsförslag av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) 

Sammanfattning av ärendet 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) för granskning under perioden 27 
juni – 3 november 2017. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och 
landstingets långsiktiga planering, till exempel översiktsplaner, det regionala 
tillväxtarbetet och infrastrukturplaner. 

Lidingö stads synpunkter 
RUFS 2050 har sedan samrådsversionen förbättras avseende överskådlighet, läsbarhet 
och prioritering. Att fortsätta arbeta för att den regionala planeringen ska vara lätt att 
överblicka och engagera sig i är viktigt för att samla alla de aktörer som behöver bidra 
för att vi ska uppnå visionen. Samrådsredogörelsen visar på ett stort engagemang bland 
remissinstanserna och det ingjuter framtidstro i processen och det gemensamma arbete 
vi har framför oss! 
 
Staden instämmer i att visionen Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion fortsatt bör vara en ledstjärna för regionens utveckling och det är viktigt 
att samrådet visat att det fortsatt finns ett brett stöd för visionen bland 
remissinstanserna. Staden delar också synen på de utmaningar som måste bemötas i 
arbetet med regionens utveckling [s 28]. Det är positivt att RUFS 2050, likt RUFS 2010, 
bygger på planeringsprinciperna att skapa varierade stadsmiljöer i goda 
kollektivtrafiklägen, och att utveckla de yttre regionala stadskärnorna samtidigt som de 
gröna kilarna värnas och den sociala sammanhållningen ökar i hela regionen. De 
planeringsprinciperna överensstämmer med viljeriktningen i Lidingös översiktsplan.  
Det är viktigt att skapa boendemiljöer som efterfrågas av invånarna. Det huvudsakliga 
byggande som idag uppförs är flerfamiljshus. För att kunna skapa en differentierad 
boendemiljö som passar in i många personers boendekarriär är det viktigt att även 
markbostäder byggs.  

 
POSTADRESS 
Lidingö stad 
 
181 82 Lidingö 

BESÖKSADRESS 
Stockholmsvägen 50 

TELEFON 
08-731 30 00 vx 
FAX 
08-731 46 74 

E-POST 
lidingo.stad@lidingo.se 
INTERNET 
www.lidingo.se 
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Lidingö stad efterlyser ett tydligare fokus på trygghet där betoningen ska ligga på att vi i 
regionen vill minska andelen personer som utsätts för brott. För detta krävs mätbarhet. I 
den fysiska planeringen för regionen ska även planläggning av bebyggelse och 
infrastruktur ta hänsyn till att minska otryggheten i regionen.  
 
Regionens mål, delmål och prioriteringar 
Efter samrådet har avsnitten om mål och prioriteringar har strukturerats om och antalet 
delmål och prioriteringar har minskats för att få ett tydligare fokus. Detta har enligt 
samrådsredogörelsen efterfrågats av många remissinstanser. Var och ett av de fyra 
målen;  
1 En tillgänglig region med god livsmiljö,  
2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region,  
3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt  
4 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp, 
 
har fyra (åtta för mål 4) delmål och två regionala prioriteringar kopplat till sig. Detta gör 
materialet mer lättöverskådligt jämfört med samrådsversionen och enklare för lokala 
beslutsfattare att förhålla sig till vilka de mest prioriterade regionala åtgärderna att 
samverka kring är.  
 
Delmålet för år 2030 gällande bostadsförsörjning har med hänsyn till samrådssvar och 
ny statistik över bostadsbyggandet justerats upp från 9000-16 000 per år till minst 
22 000 bostäder per år. År 2015 färdigställdes 15 000 nya bostäder varav cirka 12 300 
genom nyproduktion.  
 
En väl fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för långsiktigt livskraftiga 
ekosystem och resiliens och för många av de ekosystemtjänster som det talas om i mål 1 
och mål 4. Det vore önskvärt att det tydligt framgår i målavsnittet att den 
sammanhängande gröna infrastrukturen är avgörande för att uppnå hållbarhet och 
resiliens i regionen. 
  
Staden bedömer att de övergripande och långsiktiga målen är väl grundade och bidrar 
till ett tydligt fokus för det regionala utvecklingsarbetet till 2050. Att målen 
kompletteras av mätbara delmål med kortare tidsperspektiv ger regionen möjlighet att 
följa upp utvecklingen och anpassa riktningen mot visionen.  
 
I del 5 – Genomförande och uppföljning förtydligas de utvalda regionala 
prioriteringarna och vilka aktörer som är ansvariga för dem. Kommunerna i länet har 
såklart en nyckelroll inom samtliga prioriterade områden och landstingets roll som 
sammankallande och drivande i samarbetet har förtydligats, vilket är bra.  
 
Den rumsliga strukturen 
I samrådsförslaget presenterades två olika rumsliga strukturer för hur tillskott av 
bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kan fördelas i regionen. Den ena strukturbilden 
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följde inriktningen från RUFS 2010 med en tydlig satsning på en flerkärnig region med 
stort fokus på bostads- och arbetsplatsutveckling i de allra bästa kollektivtrafiklägena. 
Den andra strukturbilden föreslog en större satsning på regioncentrat och förtätning av 
denna. Remissvaren pekade övervägande på ett stöd för en fortsatt satsning på den 
struktur som fastslogs i RUFS 2010 med flerkärnighet som utgångspunkt. Denna 
struktur är också den som föreslås i utställningsversionen av RUFS 2050.  
   Landstingets Tillväxt- och regionsplaneförvaltning framhåller dock att det är viktigt 
att ”de senaste decenniernas trend med förtätning i de centrala delarna och utglesning i 
övriga delar av länet behöver vända så att utveckling och förtätning i 
kollektivtrafiktillgängliga lägen prioriteras i hela regionen”. 
 
Det är positivt att den flerkärniga regionen på ett bättre sätt kan bidra till bevarande av 
gröna kilar och gröna värdekärnor på regional nivå och att goda boendemiljöer med 
tillgång till bostadsnära natur kan säkerställas på lokal nivå, och utifrån lokala 
förutsättningar.  
 
Grönstruktur 
Kungliga nationalstadsparken, som spänner över Solna, Stockholm och Lidingö städer, 
är en stor oas med ett unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, naturområden 
och byggnader med höga kulturhistoriska värden, skogar, öppna marker och ängar. 
Parken är till stor glädje för alla de som nyttjar dess attraktioner, arbetsplatser, lärosäten 
m.m. varje dag. Det är mycket viktigt att parken skyddas och det är positivt att 
utställningsversionen på ett tydligare sätt uttalar detta.  
 
Blåstruktur 
Hav, sjöar och vattendrag 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren och 
Saltsjön. Vattnet är inte bara viktigt för transporter och vårt leverne. Det är ett signum 
för Stockholm. Fler boende i staden påverkar även vattenrecipienterna.  
 
På flera ställen i RUFS anges behovet av mellankommunal samverkan med 
utgångspunkt från avrinningsområden, vilket är en bra utgångspunkt på många sätt. 
Avrinningsområdena är markerade på karta på sidan 109. Lidingö och andra öar ingår 
inte i markerade avrinningsområden. Lidingö vill därför framhålla att 
kommunövergripande samarbete behövs även för kustvattnen i regionen och inte bara 
för enskilda avrinningsområden. Lidingö stad anser att ett regionalt vattenråd bör bildas 
för en effektiv vattenförvaltning. 
 
Infrastruktur 

Det är viktigt att alla transportslag ges plats när framtidens region planeras. Biltrafiken 
kommer vara fortsatt viktig för invånarna och det är Lidingö stads uppfattning att 
försvårandet för biltrafiken och ökande avgifter via föreslagna ekonomiska styrmedel 
såsom t.ex. trängselskatt inte bidrar till en tillgänglig region.  
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I och med regionens starka befolkningstillväxt är det viktigt att se över 
transportinfrastrukturen. Ett större flöde av resenärer kommer att ta sig ut i regionen 
från Lidingö vilket ställer högre krav på infrastrukturen. Samtidigt ökar troligen även 
resandet in mot Lidingö med exempelvis befolkningsutvecklingen i Norra 
Djurgårdsstaden.  

Lidingö erbjuder goda möjligheter till rekreation med attraktiva grönområden och en 
växande besöksnäring. Därför är det mycket positivt att en överenskommelse är klar 
mellan Lidingö stad och landstinget gällande finansiering av dubbelspår på den nya 
Lidingöbron vilket säkrar en förbindelse som kan hantera framtida 
kollektivtrafiklösningar.  

Det är också mycket viktigt att Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras 
med Lidingöbanan. Detta leder till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart 
trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda investeringar i depån på Lidingö och 
kommande investeringar på nya Lidingöbron utnyttjas fullt ut. I en förlängning anser 
även staden att Stockholms läns landsting bör investera i en framtida omdragning av 
lidingöbanan via centrum. 
 
All samhällsplanering syftar till att skapa långsiktigt smarta lösningar som fungerar 
både i dag och ger en flexibilitet för framtida generationer att tillgodose sina behov av 
bostäder, kommunikationer, rekreation och försörjning. Därför måste framtida 
generationers behov av exempelvis transporter skyddas mot kortsiktiga 
exploateringsintressen. Lidingö stad anser att det tunnelbanereservat från Ropsten till 
Lidingö som funnits i tidigare versioner av Stockholms översiktsplan måste bevaras. 
Lidingö stad har i sitt yttrande över granskningsförslaget för ny översiktsplan för 
Stockholm krävt att tunnelbanereservatet återinförs i plankartan.  
 
I plankartan för RUFS 2050 saknas generellt beteckningen för spår- och vägreservat 
vilken fanns med i RUFS 2010. Detta speglar det ändrade synsättet på långsiktig 
reservation av mark för ny infrastruktur som uppstått med den nya 
förhandlingsmodellen (Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen). Det är en 
olycklig utveckling eftersom reservat fortfarande har en viktig funktion på lång sikt. 
De objekt som inte tagit sig vidare i Sverigeförhandlingen är ju i flera fall fortsatt 
intressanta för framtiden, även om de inte är finansierade i nuläget.  
 
Stombusslinje till Lidingö 
Det saknas idag en stomnätförbindelse till centrala och norra Lidingö och Lidingö är 
den enda kommunen i länet som inte har en stomnätsförbindelse till sitt 
kommuncentrum. En stombusslinje bör inrättas från norra Lidingö via Lidingö 
centrum till Danderyds sjukhus respektive Karolinska sjukhuset via Norra länken.  
 
Cykelinfrastruktur behöver lyftas 
En utmaning för regionen är att växa med hälsan i behåll. Cykling främjar både hälsa 
och trafiksituationen. Andelen som väljer att resa med cykel ökar kraftigt både på 
Lidingö och i regionen. Lidingö stad menar att ny infrastruktur för cykel vore bra för 
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att fler ska kunna välja cykeln i Stockholmsområdet. Lidingö värnar sitt varumärke 
som hälsans ö och har på senare år gjort stora satsningar på cykelnätet. T.ex. 
upprustningen av det regionala cykelstråket på södra delen av ön från Lidingöbron till 
Dalenum, byggandet av cykelparkeringar i samband med upprustningen av 
Lidingöbanan och större ombyggnader i det lokala nätet. Lidingö stad främjar cykling 
på flera olika sätt men det är avgörande att olika aktörer arbetar tillsammans med 
frågan. Den regionala cykelplanen bör ha en självklar roll i RUFS. 
 
Lidingö stad välkomnar att kartan över det regionala cykelvägnätet på sidan 183 i 
utställningsversionen nu innefattar Lidingö centrum som en målpunkt. I och med 
stadsförnyelseplanerna kommer kommuncentrat att växa med fler bostäder och 
arbetsplatser och bli en ännu viktigare kollektivtrafikknutpunkt än vad den är idag. I 
samband med Lidingö stads stora investering i ny gång, cykel och spårbro mellan 
Lidingö och Ropsten kommer cykelmöjligheterna förbättras ytterligare. Lidingö stad 
har även ambitionen att ytterligare stärka denna koppling med en satsning på Islinge 
hamnväg mellan brofästet och Lidingö centrum.  
 
Kollektivtrafik på vatten 
Lidingö stad ser mycket positivt på utvecklingen av kollektivtrafiken på de inre 
sjövägarna. Sjötrafiken är ett attraktivt komplement till övrig kollektivtrafik vilket kan 
innebära att fler väljer att resa kollektivt. Fördelen med kollektivtrafik på vatten är att 
klimatpåverkan, trots fartygens höga nivåer av emissioner, blir lägre per 
personkilometer jämfört med biltrafik. Kollektivtrafiken på vatten har stor potential att 
utvecklas kring Lidingö. Det finns goda underlag både för en ökad arbetspendling och 
också nya turer för besöksnäringen. Med tanke på de många stora infrastrukturprojekt 
som kommer att genomföras den närmaste tioårsperioden och som kommer att öka 
trängseln i regionens trafiksystem, finns stor potential att öka utbudet och resandet 
med kollektivtrafik på vatten. Ett konkret förslag för att öka båtpendlingen samt 
avlasta kollektivtrafiken på land är att förlänga Sjövägen till Gåshaga samt förbättrad 
sjötrafik till intilliggande kommuner.  
  
Lidingö stad fattade i maj 2017 beslut om att ändra den nya Lilla Lidingöbrons 
segelfria höjd till 7,0 meter för att förbättra möjligheten för sjöfart under bron. Detta 
möjliggör framtida båttrafik mot Norrort och öar som Storholmen. Den nya höjden 
innebär fortsatt god tillgänglighet även för gång- och cykeltrafikanter vilket har varit 
ett viktigt mål i arbetet med den nya bron.  
 
Östlig förbindelse tillgängliggör regionen 
Tvärregionala kopplingar blir allt viktigare för en bibehållen fungerande och växande 
region. Den östliga förbindelsen är nödvändig för regionens och Stockholm Osts 
utveckling och bör planeras som en del av ett kapacitetsstarkt trafiksystem i 
Stockholm. Det är viktigt att tidigt planera för de kollektiva färdmedlens del i och 
nyttjande av en östlig förbindelse.  
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Lidingö anser att den östliga förbindelsen är viktig, ska genomföras och finansieras av 
staten. 
 
Trängselskatten begränsar regionen 
Ett trängselskattsystem där avgifter höjs och tas ut på fler platser inskränker på 
individers möjligheter att röra sig fritt i regionen. Detta kan inget annat än ses som ett 
sätt att minska regionens tillgänglighet och därmed hämma potentiell tillväxt. Lidingö 
ser negativt på att utöka trängselskattsystemet. Extra viktigt är att 
trängselskatteportalarna i Ropsten flyttas och placeras så att Lidingöbor kan nå 
tunnelbanan utan att betala trängselskatt.   
 
En annan grundläggande regional frågeställning med anledning av trängselskatten är 
avvägningen och sambandet mellan statlig och regional finansiering. Då 
trängselskatten utformas på ett sådant sätt att invånare som använder bilen inte längre 
kan välja resväg utan att betala verkar skatten inte längre styrande. Istället blir det 
enbart ytterligare en skattebörda på den region som redan bidrar mest till statens 
intäkter. I praktiken kommer nu den statliga medfinansieringen av nödvändiga 
infrastruktursatsningar i regionen huvudsakligen att betalas av regionens egna 
invånare. 
 
Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 
Det framtida behovet av bostäder i regionen beror på befolkningsutvecklingen och det 
framtida antalet hushåll. För att enbart täcka det demografiska behovet av nya bostäder 
som den väntade befolkningsutvecklingen innebär behövs det 468 000–758 000 nya 
bostäder åren 2015–2050. Målen från Lidingös översiktsplan (2012) och Riktlinjer för 
bostadsförsörjning (2015) för bostadsbyggande fram till år 2030 motsvarar RUFS 
scenario låg med drygt 200 nybyggda bostäder per år. 
 
Tekniska försörjningssystem 
Vatten- och avloppsförsörjning 
 
För Lidingö stad är frågan om reservvattenförsörjning och krisberedskap vid eventuella 
tillbud kopplat till drickvattenförsörjningen mycket viktig då Lidingö har begränsade 
möjligheter att själva tillgodose detta behov inom kommunen. I arbetet med regional 
vattenförsörjningsplan som SLL har påbörjat och som förväntas vara klar under år 2018 
är denna fråga av prioritet för Lidingö stad.  
 
Lidingö stad kommer att verka för en fördjupad utredning gällande en flytt av 
utsläppspunkten för Käppala- och Henriksdals reningsverk. Att koncentrera 
avloppsreningen i regionen till stora väl fungerande reningsverk kan effektivisera 
reningen och minska de totala utsläppen, men i ett lokalt perspektiv är regionalisering 
av avloppsrening problematiskt eftersom stora samlade utsläpp av renat avloppsvatten 
innebär sådan koncentration av näringsämnen att konflikt uppstår med de nationella 
kraven på vattenkvalitet. Utsläppen från Käppalaverket och Henriksdals reningsverk 
bidrar till att Askrikefjärden och Lilla Värtan idag har en måttlig ekologisk status. 
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Reningsverkens bidrag till kustvattenförekomsterna runt Lidingö med avlopp från 
sammanlagt ca 1,6 miljoner människor är mycket stort i förhållande till stadens bidrag 
från knappt 50 000 invånare. En åtgärd för att bidra till att nå god ekologisk status i 
Lidingös och andra vattenförekomster i Stockholms inre skärgård kan därför vara att 
flytta utsläppspunkterna för Käppalaverket och Henriksdals reningsverk längre ut i 
Östersjön. Mellankommunal samverkan i denna fråga är viktig, eftersom många 
kommuner skulle påverkas av en sådan åtgärd.   
 
På Lidingö stads vägnar: 
 
 
 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ida Wahlbom 
Kommunstyrelsens sekreterare 
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