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Hej, 
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§ 107 Remissvar på utställningsförslag till RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Stockholm Nordosts gemensamma remissyttrande över utställningsförslag till RUFS 2050 

godkänns.  

2. Vaxholms stads kompletterande remissyttrande godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Den 28 juni 2017 inkom en utställningsremiss för RUFS 2050 från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 
Stockholms läns landsting. RUFS 2050 är den nya regionplanen som på sikt ska komma att ersätta RUFS 
2010 som är den gällande regionplanen för Stockholms län. Under hösten 2016 svarade Vaxholms stad 
på samrådsremissen för RUFS 2050 genom kommunsamarbetet för Nordostkommunerna – Stockholm 
Nordost samt i ett eget yttrande. 

RUFS 2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, är det dokument som pekar ut den 
samlade strategiska riktningen för hela Stockholmsregionen. Arbetet ligger till grund för den såväl den 
fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Planen är en viktig utgångspunkt för den statliga 
trafikinfrastrukturen.  

Samrådsförslaget för RUFS 2050 innehöll en del kartmaterial och presenterade strukturbilder för 
Stockholmsregionen, men saknade plankarta. Utställningsförslaget visar den nya plankartan och flera 
nya kartor och figurer över regionen. 

Skillnaden mot den nuvarande regionplanen RUFS 2010 är främst att dokumentet har fått ett större 
fokus på genomförande. Huvudprinciperna från tidigare arbete ligger kvar, och den utvecklingen av den 
regionala strukturen har mycket gemensamt med den tidigare planen. Några av skillnaderna består i att 
den regionala strukturen i utställningsförslaget bygger på fler typer av bebyggelsestruktur och en grövre 
geografisk avgränsning av de olika  bebyggelsestrukturerna. 

Vaxholms stad har redovisat sina huvudsakliga synpunkter på utställningsförslaget till RUFS 2050 genom 
Stockholm Nordost. I det egna yttrandet framför kommunen sina synpunkter utöver detta samt ett antal 
rättelser vad gäller kartmaterialet.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU/2017-10-18 § 43 

Tjänsteutlåtande, Remissvar på utställningsförslag till RUFS 2050, 2017-08-15 

Stockholm Nordost remissyttrande över utställningsförslag till RUFS 2050, 2017-09-29 

Remissvar på utställningsförslag till RUFS 2050, 2017-06-30 
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Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 

Remissvar på utställningsförslag till RUFS 2050 

Sammanfattning 
Planens förhållningssätt till öar och betydelsen av fast landförbindelse samt kriterierna för primära 
bebyggelselägen bör tillämpas mer konsekvent genom planen. Strandskyddets betydelse för 
bebyggelseutvecklingen behöver också lyftas.   

Mål, avsnitt och förhållningssätt som berör landsbygd och skärgård behöver vara mer samstämmiga och 
använda en liknande terminologi. Vidare behöver planen se över kärnöarnas roll och lyfta de speciella 
förutsättningar som finns på öar med statlig färja.  

Kommunen saknar fortfarande saknar fortfarande förhållningssätt till sjötrafiken som ett 
transportsystem för vardagsresor. RUFS 2050 bör stödja en utveckling där sjötrafiken är en integrerad 
del i länets kollektivtrafiksystem. Det saknas också en tydligare beskrivning av genomförandet av 
stomnätsplanen, och då i synnerhet om busstrafiken. 

Omledningsvägnätet och farligt gods  betydelse för bebyggelseutvecklingen, samt möjligheterna som 
uppstår i och med Förbifart Stockholm behöver också lyftas.  

Förhållningssätten till så väl bebyggelseutvecklingen som de gröna kilarna bör ta ställning till grön 
infrastruktur och inte endast grönstrukturer. Vidare är det viktigt att tydliggöra hur de gröna 
sambandens funktioner förhåller sig till varandra.  Om tillgänglighet inte bara handlar om människor så 
utgör de svaga sambanden länkar mellan gröna områden för växter och djur. Avsnittet bör utvecklas 
med hänsyn till så väl människan som andra organismer.   

Observera att kommunen utöver detta vill framföra ett antal rättelser.  

Bakgrund 
Den 28 juni 2017 inkom en utställningsremiss för RUFS 2050 från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 
Stockholms läns landsting. RUFS 2050 är den nya regionplanen som på sikt ska komma att ersätta RUFS 
2010 som är den gällande regionplanen för Stockholms län. 

Under hösten 2016 svarade Vaxholms stad på samrådsremissen för RUFS 2050 genom Stockholm 
Nordost! samt i ett eget yttrande. 

Vaxholms stad har redovisat sina huvudsakliga synpunkter på RUFS 2050 genom kommunsamarbetet för 
Nordostkommunerna – Stockholm Nordost (STONO). Under Bedömning redovisas de punkter som 
Vaxholm stad gör utöver detta samt ett antal rättelser.  
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Bedömning 
Regional bebyggelsestruktur och bostadsförsörjning 

Kommunen är positiv till att lägen med god kollektivtrafiktillgänglighet ska prioriteras för 
bebyggelseutveckling, men är däremot kritisk till de primära bebyggelselägena som pekas ut i Vaxholm 
till följd av den allt för grova metodik som används för att pekas ut dessa lägen. Förslagets inkonsekventa 
förhållningssätt till öar och betydelsen av fast landförbindelse, och bristande hänsyn till den kommunala 
översiktsplanen medför att en rad olämpliga lägen pekas ut för bebyggelse medan andra lägen 
prioriteras ner. Det finns ett flertal lägen med god tillgänglighet till stombusshållplatser som pekas ut 
som utredningsområden för bebyggelse i översiktsplanen, men saknas som primära bebyggelselägen i 
utställningsförslaget, däribland västra Rindö. 

Ett av delmålen för 2030 är att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i de områden som 
utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen. Om det här målet ska tillämpas för varje enskild 
kommun och inte regionen i stort skulle Vaxholm ha mycket svårt att nå målen om årligt 
bostadsbyggande fram till 2030 med den föreslagna indelningen av bebyggelselägen. En betydande del 
av det planerade bostadstillskottet de kommande 10 åren planeras på Rindö. 

Enligt Vaxholms prognoser för bostadsbyggande som sträcker sig till mitten av 2030-talet kommer 
bostadsbyggandet ligga något i överkant gentemot alternativ hög för det demografiska  
bostadsbyggnadsbehovet fram till 2030 och därefter något i underkant. Enligt 
bostadsbyggnadsprognosen förväntar vi oss ett bostadstillskott på i genomsnitt 110 bostäder 2017-2035 
eller ca 2000 nya bostäder fram till 2035. En stor del av det förväntade bostadstillskottet ligger däremot i 
sekundärt bebyggelseläge och inte i den regionalt prioriterade bebyggelsestrukturen.  

Strandskyddet 
Strandskyddet är i många lägen avgörande för möjligheten att få till ny bebyggelse i många kommuner. 
Förslagsvis skulle avsnittet om bebyggelsestruktur kompletteras med ett avsnitt om strandskydd där 
denna begränsning av möjligheten att få till byggnation belyses. Generellt anser Vaxholms stad att 
tillämpningen av strandskyddet ska förändras så att det i mindre utsträckning begränsar kommunens 
möjlighet till bostadsbyggande. 

Generellt om landsbygd och skärgård 

Det är positivt att landsbygd och skärgård behandlas separat i förslaget och att det tas fram en 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen som är kopplad till RUFS 2050. Däremot 
saknas det en samstämmighet mellan den föreslagna utvecklingen på landsbygden och i skärgården i 
RUFS och de åtgärdsförslag som arbetas fram i strategin. 

Strategin innehåller förhållningssätt till skärgården, landsbygden och den tätortsnära landsbygden som 
är inriktade på att även den här delen av regionen ska vara livskraftig och en del av utvecklingen i 
regionen. RUFS 2050 är i stor utsträckning inriktad på restriktioner. Här skulle det vara välkommet att 
strategin syns mer i regionplanen, särskilt vad gäller satsningar på och förhållningssätt till kollektivtrafik, 
samt att det görs en genomgång för att säkerställa att inte RUFS 2050 hindrar det som återfinns i 
strategin. 

Dokumenten emellan används även ett stort antal begrepp och geografiska avgränsningar av landsbygd 
och skärgård som försvårar läsbarheten. Med skärgård åsyftas olika geografiska områden i de två 
dokumenten. Utöver det används särskilt i texter om landsbygden flertalet begrepp utan vidare 
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definition i förslaget, exempelvis storstadsnära eller urbaniserad landsbygd. För att säkerställa 
dokumentets användbarhet efter planens antagande behövs tydligare avgränsningar.  

Skärgården  
Vaxholm anser att den viktiga funktionen och de särskilda förutsättningarna hos öar med statlig färja 
behöver lyftas mer, och pekas ut i kartor över kust- och skärgårdsområdet. Vidare anser kommunen att 
kärnöarna bör definieras tydligare. I dagsläget är det otydligt varför vissa öar pekas ut som kärnöar, 
utöver att de inte har tillgång till statlig färja. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan de öar som 
pekats ut, och det är svårt att bedöma förhållningssätten till kärnöarna som helhet. För Vaxholms del är 
förhållningssätten mycket illa anpassade efter förutsättningarna på Ramsö.  

Det är positivt att frågan om vattenförsörjning och tillgång till sötvatten lyfts vad gäller skärgårdens 
rumsliga struktur. Däremot behöver det kompletteras med beskrivningar av och ställningstaganden till 
möjligheterna till avsaltning av havsvatten. 

Landsbygden 
Valet av landsbygdsnoder och serviceorter påverkar den föreslagna rumsliga strukturen för de 
kommuner som befinner sig i länets yttre delar. En tydlig definition av vad som utgör en serviceort bör 
därför inkluderas i avsnittet. 

Regionalt transportsystem 

Kollektivtrafiken 
Förslaget saknar fortfarande förhållningssätt till båtpendling i regionen, och sjötrafiken redovisas separat 
från det övriga kollektivtrafiksystemet. Vaxholm anser att sjötrafiken i länet bör integreras i det övriga 
kollektivtrafiksystemet, och RUFS 2050 bör stödja en sådan utveckling. Det saknas också en tydligare 
beskrivning av genomförandet av stomnätsplanen, och då i synnerhet om busstrafiken. 

Farligt gods 
Det saknas skrivningar om Förbifart Stockholms påverkan på det som idag utgör omledningsvägnät för 
Essingeleden, där bland annat väg 274 som går igenom Vaxholm ingår. Omledningsvägnätet används för 
transporter som är för breda eller tunga för att köra på Essingeleden, samt transporter för farligt gods vid 
oplanerade avstängningar av Essingeleden. Detta påverkar utvecklingen Vaxholms stadskärna negativt då 
det inte kan bedömas säkert med tunga transporter via färjor och intill bebyggelsen. Funktionen som 
omledningsväg påverkar även till viss del möjligheterna till bebyggelseutveckling i närheten av väg 274. 
Byggandet av Förbifart Stockholm skulle kunna möjliggöra för en bebyggelseutveckling längs med vägen 
mer i målet för en tillgänglig region med god livsmiljö (dvs. att minst 95 procent av ny bebyggelse bör 
tillkomma i de områden som utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen). 

Klimatet 

De regionala förhållningssätten till klimatpåverkan behöver formuleras skarpare om målen ska nås till 
2045. De centrala ställningstagandena bör kompletteras med resonemang om individens ansvar samt 
vikten av att kommunicera klimatfrågan för att nå de uppsatta målen. I texten om en hållbar region bör 
det stå att människan och andra organismer, alternativt alla levande organismer, är i fokus istället för 
endast människan är i fokus. I texten om en resilient region bör människlighetens ansvar och 
skyldigheter lyftas som en viktig del i byggandet av resiliens, vid sidan av flexibilitet, mångfald, 
anpassningsförmåga och robusthet. Generellt bör behovet av beteende- och livsstilsförändringar lyftas 
genomgående i planen.  
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I det fjärde målet för en resurs resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp behöver 
ekosystemens roll förtydligas med ”Ekosystemen är livskraftiga med stor biologisk mångfald och väl 
fungerande ekosystemtjänster, som bidrar…”.  

Grönstruktur  

Förhållningssätten till så väl bebyggelseutvecklingen som de gröna kilarna bör ta ställning till grön 
infrastruktur och inte endast grönstrukturer.  

Avsnittet Tillgänglighet till gröna kilar och lokal grönstruktur behandling av mångfunktionella parker och 
gröna stråk är bra, däremot bör uttrycket gröna stationer förklaras. 

För de gröna svaga sambanden är det också viktigt att tydliggöra hur sambandens funktioner förhåller 
sig till varandra. Strategier som stärker sambandens funktion för rekreationslivet genom att öka 
upplevelsen av trygghet för människor kan riskera att motverka deras funktion som spridningssamband. 
Under avsnittet om tillgänglighet finns texten: Det är en utmaning att utveckla de svaga sambanden så 
att de upplevs som länkar och inte som barriärer mellan stadsdelar och samtidigt upprätthåller 
funktioner i kilen. En strategi är att medvetet satsa på åtgärder som stärker känslan av trygghet och 
attraktivitet. Om tillgänglighet inte bara handlar om människor så utgör de svaga sambanden länkar 
mellan gröna områden för växter och djur. Texten alternativt avsnittet bör utvecklas med hänsyn till så 
väl människan som andra organismer.   

Vattenförsörjning 

Centrala ställningstaganden saknas vad gäller Mälaren som dricksvattentäkt resonemang om riskerna 
med ökad inlandssjöfart med fartyg till bl.a. Västerås och Köpings hamnar, och bör kompletteras med 
detta.  

Mål, prioriteringar och genomförandestrategi 

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
Det första delmålet för 2030 bör kompletteras med en jämförelsepunkt som fångar socioekonomiska 
skillnader mellan regiondelar, eller möjligtvis utbildningsbakgrund. Det tredje delmålet för 2030 Andelen 
gymnasieelever med en gymnasieexamen inom tre år ska överstiga 80 procent och skillnaden mellan 
elever i länets olika kommunala delar ska minska behöver formuleras på ett tydligare sätt  

Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 
Det andra delmålet för 2030 Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare bör paras ihop 
med ett nyckeltal om antalet företag som finns kvar efter 3 eller 5 år. 

Genomförande och uppföljning  

Det behöver tydliggöras hur uppföljningen ska gå till och eventuellt följas av kompletterande 
underlag från någon av aktörerna med övergripande regionalt ansvar. 

Rättelser och förtydliganden i kartor och figurer 

Figur 16 m.fl. Grundkartan som används för Figur 16 samt sex ytterligare figurer på s. 46-47 saknas två 
viktiga öar i kommunen, Vaxön och Rindö. Det ser för övrigt ut som att Engarn på Resarö pekas ut som 
ett strategiskt stadsutvecklingsläge och inte Vaxön som i RUFS plankarta. Detta får gärna tydliggöras 
genom att grundkartan tillåts vara något mer detaljerad.  
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Karta 10 Kust- och skärgårdsområdet i Stockholms län. Kommunen antar att det är Söderhamnen på 
östra Vaxön som avses med den inom Vaxholm utpekade omlastningsplats för gods som kan uppfattas 
vara belägen på sydöstra Bogesund, om möjligt bör det tydliggöras. I samma karta pekas Rindö och 
Skarpö ut som ”Ö med statlig färja” vilket stämmer, men även Tynningö ska inkluderas här. Ön var 
tidigare en Kärnö men färjan mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö förstatligades 2015. 

Karta 11 och 12: Gåsvikshalvön är inte en del av naturreservatet Bogesund eller Bogesundskilen bland 
gröna kilarna. 

 

 

Förslagsvis bör även öar med statlig färja pekas ut i Karta 24 eftersom de är av betydelse för 
skärgårdsområdena. 

V 
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I Tabell 7 pekas replipunkter och kärnöar ut. Det nämns vilka öar som är nya i listan sedan RUFS 2010, 
vilket är bra. Med tanke på att Tynningö har förlorat sin status som kärnö bör förändringar av status för 
öar sedan RUFS 2010 kommenteras mer generellt. Kriterier uppges för kärnöar, kärnområde respektive 
replipunkter, men det är otydligt vilka av dem som gäller för kärnöar, detta bör tydliggöras (s. 156). 

Karta 25 Socioekonomiskt index och transportsystemet. Överväg att använda en finare indelning i OSDB, 
förslagsvis NYKO nivå 3. 

Karta 32:  Energiproduktion i Stockholms län: Fjärrvärmeverket i Vaxholm ligger på Kullön, inte Vaxön. 
Se bild nedan. 
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