
Från: Tjäder, Anneli
Till: Keski-Seppälä, Lars; TRF Funk Registrator
Ärende: Svar på remiss om RUFS 2050 TRN 2017-0052
Datum: den 13 oktober 2017 11:42:21
Bilagor: image001.png

Protokollsutdrag - KS, 2017-10-09, § 171.pdf
Bilaga 1 Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för Stock....pdf
Bilaga 1 Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsreg.docx

Hej,
Bifogar Sollentuna kommuns svar på TRN 2017-0052

Med vänlig hälsning

Anneli Tjäder
Kommunsekreterare
Kommunledingskontoret
Sollentuna kommun

Tfn direkt: 08 579 226 80
Tfn vxl: 08-579 210 00
Besök: Turebergstorg 1
Post: 191 86 Sollentuna
anneli.tjader@sollentuna.se
www.sollentuna.se
www.facebook.com/sollentunakommun
www.twitter.com/sollentunakom

TRN 2017-0052-40

mailto:lars.keski-seppala@sollentuna.se
mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:anneli.tjader@sollentuna.se
http://www.sollentuna.se/
http://www.facebook.com/sollentunakommun
http://www.twitter.com/sollentunakom
http://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Naringslivet-i-Sollentuna/




 


 
Sammanträdes-
protokoll Kommunstyrelsen 


  
   Sammanträdesdatum 
   2017-10-09 
   Sidan 1 av 3  


 


     
     
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign. 


     
     
 


§ 171/2017  Dnr 2017/0422 KS-7 
  Diariekod: 201 


Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-09-08 från 


kommunledningskontoret. 


Sammanfattning 


Stockholms läns landsting har översänt utställningsförlag till ny Regional 


utvecklingsplan för Stockholmsregionen för synpunkter senast den 


3 november. 


Kommun lämnade 2016-09-05 ett samrådsyttrande över utvecklingsplanen. 


Flera av de delar av utvecklingsplanen som kommunen då hade synpunkter 


på har utvecklats. I bifogade förslag till yttrande kvarstår dock några 


synpunkter och nya har tillkommit med anledningar av de konkretiseringar 


som gjorts i utställningshandlingen. 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 


 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 


2017-09-08 som kommunens yttrande över utställning av Regional 


utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 


Överläggning i kommunstyrelsen 


Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S). 


Proposition 


Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 


kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet. 


Kommunstyrelsens beslut 


 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 § 171 som kommunens 


yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, RUFS 2050. 


Protokollsanteckning 


Freddie Lundqvist (S) lämnar följande protokollsanteckning: 


"Socialdemokraterna ställer sig bakom förslag till yttrande som föreligger i 


ärendet men hade velat att följande tilläggsyttrande över utställning av 


regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 in arbetats in 


i remissvaret. 
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Det är en i många delar en ambitiös och bra Regional utvecklingsplan för 


Stockholms län som nu är på utställning.  Vi anser dock att RUFS 2050 


behöver förtydligas och förstärkas på några områden för att på ett ännu 


bättre sätt möte framtidens utmaningar.  Vi vill dock lyfta några områden 


som är viktiga för oss och som vi vill få med i kommunens remissvar  i 


utställningsversionen av RUFS 2050. 


Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. Vi 


välkomnar därför att målet kring det årliga bostadsbyggandet i regionen har 


höjts till 22 000 bostäder per år. Det krävs för att bygga bort den 


bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen. Efter många år av lågt 


bostadsbyggande måste vi även ta höjd för att bygga bort det ackumulerade 


bostadsbehovet och inte bara bygga för den kraftiga befolkningsökningen. 


RUFS 2050 beskriver på ett förtjänstfullt sätt bostadsbristens utmaningar 


och det regionala behovet av nya bostäder. Men det gäller inte bara att hålla 


uppe en hög takt i bostadsbyggandet, utan också att bygga hållbart och 


skapa förutsättningar för starkt social sammanhållning och jämlika 


livsförutsättningar. En viktig utgångspunkt är att prioritera att bygga den 


upplåtelseform som är underrepresenterad i närområdet. En annan viktig 


åtgärd är att kommun, stat och landsting gör samhällsinvesteringar i 


områden där behoven är som störst och därigenom skapa nya attraktiva 


lägen för bostadsbyggande och samtidigt höjer områdets attraktivitet och 


bidra till ökad social hållbarhet. Vi ser gärna att dessa förhållningssätt 


tydliggörs i RUFS 2050. 


Vår vision är en klimatneutralneutral storstadsregion som tar ansvar för sitt 


ekologiska fotavtryck. Det är därför viktigt att anlägga ett 


konsumtionsperspektiv i hanteringen av regionens miljöutmaningar. Det är 


glädjande att RUFS 2050 lyfter detta perspektiv med ett tydligt mål för 


arbetet. Många av de faktorer som påverkar miljö och hälsa hänger ihop 


med våra konsumtions- och produktionsmönster. De varor vi hanterar och 


många tjänster vi utnyttjar påverkar miljön och även sociala förhållanden i 


flera led; vid tillverkning, användning, återvinning och avfallshantering på 


global nivå. Ska vi ta ansvar för vårt ekologiska fotavtryck räcker det inte 


att se till regionens egna utsläpp och förbrukning. 


En utvecklad kollektivtrafik och ett ökat kollektivtrafikresande är avgörande 


för att Stockholm även i framtiden ska upplevas som en attraktiv region. 


Kollektivtrafikresandet behöver öka av såväl miljö, trängsel som 


stadsbyggnadsskäl. Det är viktigt att landstingets mål för 


kollektivtrafikandelen leder till att regionen tar sitt ansvar för att nå de 


nationella klimat- och miljömålen. Vi efterlyser en sådan analys i RUFS 


2050.  Målet måste också matcha Trafikverket beräkningar om att 


bilresandet i länet bör minska avsevärt fram till 2030. För att ge 


förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och en sammanhållen 


region efterlyser vi också en långsiktig kollektivtrafikplanering som tar sikte 


mot 2050." 
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Beslutsexpediering: 


Akt 


Chef för strategiska enheten Lars Keski-Seppälä 


Stockholms läns landsting 
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Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Sollentuna kommun lämnade 2016-09-05 ett samrådsyttrande över nästa 


regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Flera av de 


delar av utvecklingsplanen som kommunen då framförde synpunkter på har 


utvecklats. Några synpunkter kvarstår dock och några har tillkommit med de 


konkretiseringar som gjorts i utvecklingsplanen. 


Delmålen 


Det är positivt att antalet delmål har reducerats och att de bättre speglar 


målen. (Sid 33-36) 


Det regionala kontraktet 


Att planen fås att fungera som ett regionalt kontrakt är av stor betydelse för 


utvecklingsplanens möjlighet att förverkligas. Stat, landsting och kommuner 


behöver följa planens andemening i handling. Landstingets syn på den 


regionala stadskärnan är i det sammanhanget dubiöst. Att reducera 


trafikutbudet i Häggvik inom den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-


Häggvik är oförenligt med avgränsningen av kärnan och riskerar att 


undergräva utvecklingsplanens trovärdighet. 


Planstrukturen 


I utvecklingsplanen klassificeras delar av Väsjön som ”Primärt 


bebyggelseläge” och delar som ”Sekundärt bebyggelseläge”. Väsjön är 


emellertid ett mycket viktigt utvecklingsområde inom kommunen. 


Väsjöområdet inklusive Edsberg är nära sammanlänkat med utvecklingen av 


Häggvik, som är en del av den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-


Häggvik. Väsjöområdet bör således utnyttjas effektivt och fordrar därför en 


kapacitetsstark kollektivtrafik. För att inte nödvändiga kollektivtrafik-


investeringar ska undandras Väsjön bör området klassificeras som ett 


”Strategiskt stadsutvecklingsläge”. 


Transportinfrastrukturen 


De konkreta infrastruktursatsningar som tas upp i utvecklingsplanen 


omfattar inom Sollentuna tvärbanans Kistagren till Helenelund, men inte 


någon spårbunden koppling till Sollentuna Centrum och Häggvik.  


En stombusslinje illustreras ifrån Kista via Helenelund söder ut och en 


annan från Akalla via Sollentuna Centrum, Sollentunavägen och 


Danderydsvägen till Kärrdal i Sjöberg och vidare till Danderyd söder om 
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Rösjön. Stombusslinjen utmed Sollentunavägen norr om Sollentuna 


Centrum bör dras väster om Ostkustbanan för att försörja den kraftiga 


expansionen av bostäder utmed Turebergs allé och i södra Häggvik, dvs. i 


ungefär den sträckning som den tidigare utvecklingsplanen redovisar ett 


reservat för spårväg. Begreppet ”stombusslinje” i förslaget till ny 


utvecklingsplan bör bytas ut mot ”kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk” för 


att tydliggöra att kapaciteten är viktigare än kollektivtrafikformen. 


Det är positivt att utvecklingsplanen pekar ut Helenelund vid sidan av 


Solna C för en regionaltågstation. (Sid 193) Andra lägen för stationen inom 


kommunen bör dock inte uteslutas. 


För cykelvägnätet pekas ett utredningsstråk ut mellan Helenelund och Täby 


Centrum över Edsviken och ett annat mellan Edsberg och Täby. Båda 


sträckningarna är gena och skulle ge stora konkurrensfördelar för cykel i 


förhållande till övriga trafikslag. Men framförallt sträckningen på bro över 


Edsviken behöver studeras noggrant för att en välgrundad avvägningarna 


mellan olika intressen ska kunna göras. (sid 183) 


På utvecklingsplanens plankarta anges ett ”Tillgänglighetsbehov” mellan 


Helenelund och Täby Centrum. Utöver utredningsstråket för cykelvägnätet 


ger inte utvecklingsplanen någon antydan om hur tillgänglighetsbehovet kan 


eller bör tillgodoses mer än att åtgärdsvalsmetodiken och fyrstegsprincipen 


ska tillämpas. Detta ger emellertid inte någon vägledning om vilka 


hänsynstaganden som behöver tas i planeringen av markanvändningen. 


Oavsett detta delar kommunen bedömningen att det finns ett 


tillgänglighetsbehov mellan den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-


Häggvik och den regionala stadskärnan Täby Centrum - Arninge. Ett 


växande tillgänglighetsbehov som skulle kunna pekas ut är mellan 


Barkarbystaden och centrala Sollentuna. 


Utvecklingsplanen innehåller härutöver mycket allmänna skrivningar om 


behovet av bättre kapacitet på ostkustbanan och vikten av att ett eventuell 


framtida höghastighetstågnät når Arlanda. Men att det saknas resonemang 


om hur dessa behov kan tillgodoses fysiskt är en brist. Det är väsentligt att 


kapacitetshöjande åtgärder på ostkustbanan kommer till stånd. 


Bostadsbyggandet 


Bedömningen av det framtida behovet av bostäder redovisas i 


utvecklingsplanen inom ett mycket brett spann, som speglar osäkerheten 


och svårigheten att förutse utvecklingen. Den del av bostadsbyggandet som 


Sollentuna enligt utvecklingsplanen behöver ha beredskap för ligger väl i 


linje med kommunens planering och egna bedömning av 


bostadsbyggnadspotentialen. Det innebär en beredskap om upp till 700 


lägenheter per år fram till 2030 och upp till 550 lägenheter per år mellan 


2030 och 2050. 


Det är viktigt att understryka vikten av att den bebyggelse som tillkommer 


bidrar till höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. Med 
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hänsyn till att stora delar av bostadsbyggandet ska ske i goda 


kollektivtrafiklägen är det viktigt att stat och landsting bidrar med att 


utforma transportinfrastrukturen så att även den bidrar till och inte 


motverkar höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. 


Social hållbarhet 


De centrala ställningstagandena för social sammanhållning, trygghet och 


tillit är positiva och viktiga. 


Miljö- och klimat 


Att rekommendationerna för byggande längs vattendrag och sjöar är öppna 


för fler åtgärder än lägsta grundläggningsnivå är positivt. 


Att betrakta miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt 


och återspeglas delvis i delmålen. Men utmaningen att inom ramen för 


klimatmålen kunna genomföra det byggande som utvecklingsplanen 


förutsätter kunde beskrivas utförligare. 


Regionala prioriteringar 


De regionala prioriteringar som behandlas under rubriken Genomförande 


framstår som relevanta för att nå regionens mål.(sid 199-202) De 


fokuspunkter som planen tar upp för att öka bostadsbyggandet är sannolikt 


korrekta men inte så konkreta som skulle fordras för att ge en effektiv 


vägledning. Den snabba teknikutvecklingen inom transportområdet speglas 


inte i fokuspunkterna för att styra mot ett transporteffektivt samhälle. 


Teknikutvecklingen kan få svårförutsebara konsekvenser för regionens 


rumsliga utveckling. Det hindrar inte att de fokuspunkter som tas upp är 


relevanta. Tesen att attraktiva regionala stadskärnor har förutsättningar för 


att vara klimat- och resurseffektiva är sannolikt sann. Täta stadskärnor blir 


emellertid inte attraktiva och hållbara utan en hög grad av samverkan mellan 


regionens aktörer. 
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Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Sollentuna kommun lämnade 2016-09-05 ett samrådsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Flera av de delar av utvecklingsplanen som kommunen då framförde synpunkter på har utvecklats. Några synpunkter kvarstår dock och några har tillkommit med de konkretiseringar som gjorts i utvecklingsplanen.

Delmålen

Det är positivt att antalet delmål har reducerats och att de bättre speglar målen. (Sid 33-36)

Det regionala kontraktet

Att planen fås att fungera som ett regionalt kontrakt är av stor betydelse för utvecklingsplanens möjlighet att förverkligas. Stat, landsting och kommuner behöver följa planens andemening i handling. Landstingets syn på den regionala stadskärnan är i det sammanhanget dubiöst. Att reducera trafikutbudet i Häggvik inom den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik är oförenligt med avgränsningen av kärnan och riskerar att undergräva utvecklingsplanens trovärdighet.

Planstrukturen

I utvecklingsplanen klassificeras delar av Väsjön som ”Primärt bebyggelseläge” och delar som ”Sekundärt bebyggelseläge”. Väsjön är emellertid ett mycket viktigt utvecklingsområde inom kommunen. Väsjöområdet inklusive Edsberg är nära sammanlänkat med utvecklingen av Häggvik, som är en del av den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik. Väsjöområdet bör således utnyttjas effektivt och fordrar därför en kapacitetsstark kollektivtrafik. För att inte nödvändiga kollektivtrafikinvesteringar ska undandras Väsjön bör området klassificeras som ett ”Strategiskt stadsutvecklingsläge”.

Transportinfrastrukturen

De konkreta infrastruktursatsningar som tas upp i utvecklingsplanen omfattar inom Sollentuna tvärbanans Kistagren till Helenelund, men inte någon spårbunden koppling till Sollentuna Centrum och Häggvik. 

En stombusslinje illustreras ifrån Kista via Helenelund söder ut och en annan från Akalla via Sollentuna Centrum, Sollentunavägen och Danderydsvägen till Kärrdal i Sjöberg och vidare till Danderyd söder om Rösjön. Stombusslinjen utmed Sollentunavägen norr om Sollentuna Centrum bör dras väster om Ostkustbanan för att försörja den kraftiga expansionen av bostäder utmed Turebergs allé och i södra Häggvik, dvs. i ungefär den sträckning som den tidigare utvecklingsplanen redovisar ett reservat för spårväg. Begreppet ”stombusslinje” i förslaget till ny utvecklingsplan bör bytas ut mot ”kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk” för att tydliggöra att kapaciteten är viktigare än kollektivtrafikformen.

Det är positivt att utvecklingsplanen pekar ut Helenelund vid sidan av Solna C för en regionaltågstation. (Sid 193) Andra lägen för stationen inom kommunen bör dock inte uteslutas.

För cykelvägnätet pekas ett utredningsstråk ut mellan Helenelund och Täby Centrum över Edsviken och ett annat mellan Edsberg och Täby. Båda sträckningarna är gena och skulle ge stora konkurrensfördelar för cykel i förhållande till övriga trafikslag. Men framförallt sträckningen på bro över Edsviken behöver studeras noggrant för att en välgrundad avvägningarna mellan olika intressen ska kunna göras. (sid 183)

På utvecklingsplanens plankarta anges ett ”Tillgänglighetsbehov” mellan Helenelund och Täby Centrum. Utöver utredningsstråket för cykelvägnätet ger inte utvecklingsplanen någon antydan om hur tillgänglighetsbehovet kan eller bör tillgodoses mer än att åtgärdsvalsmetodiken och fyrstegsprincipen ska tillämpas. Detta ger emellertid inte någon vägledning om vilka hänsynstaganden som behöver tas i planeringen av markanvändningen. Oavsett detta delar kommunen bedömningen att det finns ett tillgänglighetsbehov mellan den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik och den regionala stadskärnan Täby Centrum - Arninge. Ett växande tillgänglighetsbehov som skulle kunna pekas ut är mellan Barkarbystaden och centrala Sollentuna.

Utvecklingsplanen innehåller härutöver mycket allmänna skrivningar om behovet av bättre kapacitet på ostkustbanan och vikten av att ett eventuell framtida höghastighetstågnät når Arlanda. Men att det saknas resonemang om hur dessa behov kan tillgodoses fysiskt är en brist. Det är väsentligt att kapacitetshöjande åtgärder på ostkustbanan kommer till stånd.

Bostadsbyggandet

Bedömningen av det framtida behovet av bostäder redovisas i utvecklingsplanen inom ett mycket brett spann, som speglar osäkerheten och svårigheten att förutse utvecklingen. Den del av bostadsbyggandet som Sollentuna enligt utvecklingsplanen behöver ha beredskap för ligger väl i linje med kommunens planering och egna bedömning av bostadsbyggnadspotentialen. Det innebär en beredskap om upp till 700 lägenheter per år fram till 2030 och upp till 550 lägenheter per år mellan 2030 och 2050.

Det är viktigt att understryka vikten av att den bebyggelse som tillkommer bidrar till höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. Med hänsyn till att stora delar av bostadsbyggandet ska ske i goda kollektivtrafiklägen är det viktigt att stat och landsting bidrar med att utforma transportinfrastrukturen så att även den bidrar till och inte motverkar höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer.

Social hållbarhet

De centrala ställningstagandena för social sammanhållning, trygghet och tillit är positiva och viktiga.

Miljö- och klimat

Att rekommendationerna för byggande längs vattendrag och sjöar är öppna för fler åtgärder än lägsta grundläggningsnivå är positivt.

Att betrakta miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt och återspeglas delvis i delmålen. Men utmaningen att inom ramen för klimatmålen kunna genomföra det byggande som utvecklingsplanen förutsätter kunde beskrivas utförligare.

Regionala prioriteringar

De regionala prioriteringar som behandlas under rubriken Genomförande framstår som relevanta för att nå regionens mål.(sid 199-202) De fokuspunkter som planen tar upp för att öka bostadsbyggandet är sannolikt korrekta men inte så konkreta som skulle fordras för att ge en effektiv vägledning. Den snabba teknikutvecklingen inom transportområdet speglas inte i fokuspunkterna för att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Teknikutvecklingen kan få svårförutsebara konsekvenser för regionens rumsliga utveckling. Det hindrar inte att de fokuspunkter som tas upp är relevanta. Tesen att attraktiva regionala stadskärnor har förutsättningar för att vara klimat- och resurseffektiva är sannolikt sann. Täta stadskärnor blir emellertid inte attraktiva och hållbara utan en hög grad av samverkan mellan regionens aktörer.
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§ 171/2017  Dnr 2017/0422 KS-7 
  Diariekod: 201 

Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-09-08 från 

kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har översänt utställningsförlag till ny Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen för synpunkter senast den 

3 november. 

Kommun lämnade 2016-09-05 ett samrådsyttrande över utvecklingsplanen. 

Flera av de delar av utvecklingsplanen som kommunen då hade synpunkter 

på har utvecklats. I bifogade förslag till yttrande kvarstår dock några 

synpunkter och nya har tillkommit med anledningar av de konkretiseringar 

som gjorts i utställningshandlingen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

2017-09-08 som kommunens yttrande över utställning av Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Överläggning i kommunstyrelsen 

Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S). 

Proposition 

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 § 171 som kommunens 

yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Protokollsanteckning 

Freddie Lundqvist (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Socialdemokraterna ställer sig bakom förslag till yttrande som föreligger i 

ärendet men hade velat att följande tilläggsyttrande över utställning av 

regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 in arbetats in 

i remissvaret. 
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Det är en i många delar en ambitiös och bra Regional utvecklingsplan för 

Stockholms län som nu är på utställning.  Vi anser dock att RUFS 2050 

behöver förtydligas och förstärkas på några områden för att på ett ännu 

bättre sätt möte framtidens utmaningar.  Vi vill dock lyfta några områden 

som är viktiga för oss och som vi vill få med i kommunens remissvar  i 

utställningsversionen av RUFS 2050. 

Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. Vi 

välkomnar därför att målet kring det årliga bostadsbyggandet i regionen har 

höjts till 22 000 bostäder per år. Det krävs för att bygga bort den 

bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen. Efter många år av lågt 

bostadsbyggande måste vi även ta höjd för att bygga bort det ackumulerade 

bostadsbehovet och inte bara bygga för den kraftiga befolkningsökningen. 

RUFS 2050 beskriver på ett förtjänstfullt sätt bostadsbristens utmaningar 

och det regionala behovet av nya bostäder. Men det gäller inte bara att hålla 

uppe en hög takt i bostadsbyggandet, utan också att bygga hållbart och 

skapa förutsättningar för starkt social sammanhållning och jämlika 

livsförutsättningar. En viktig utgångspunkt är att prioritera att bygga den 

upplåtelseform som är underrepresenterad i närområdet. En annan viktig 

åtgärd är att kommun, stat och landsting gör samhällsinvesteringar i 

områden där behoven är som störst och därigenom skapa nya attraktiva 

lägen för bostadsbyggande och samtidigt höjer områdets attraktivitet och 

bidra till ökad social hållbarhet. Vi ser gärna att dessa förhållningssätt 

tydliggörs i RUFS 2050. 

Vår vision är en klimatneutralneutral storstadsregion som tar ansvar för sitt 

ekologiska fotavtryck. Det är därför viktigt att anlägga ett 

konsumtionsperspektiv i hanteringen av regionens miljöutmaningar. Det är 

glädjande att RUFS 2050 lyfter detta perspektiv med ett tydligt mål för 

arbetet. Många av de faktorer som påverkar miljö och hälsa hänger ihop 

med våra konsumtions- och produktionsmönster. De varor vi hanterar och 

många tjänster vi utnyttjar påverkar miljön och även sociala förhållanden i 

flera led; vid tillverkning, användning, återvinning och avfallshantering på 

global nivå. Ska vi ta ansvar för vårt ekologiska fotavtryck räcker det inte 

att se till regionens egna utsläpp och förbrukning. 

En utvecklad kollektivtrafik och ett ökat kollektivtrafikresande är avgörande 

för att Stockholm även i framtiden ska upplevas som en attraktiv region. 

Kollektivtrafikresandet behöver öka av såväl miljö, trängsel som 

stadsbyggnadsskäl. Det är viktigt att landstingets mål för 

kollektivtrafikandelen leder till att regionen tar sitt ansvar för att nå de 

nationella klimat- och miljömålen. Vi efterlyser en sådan analys i RUFS 

2050.  Målet måste också matcha Trafikverket beräkningar om att 

bilresandet i länet bör minska avsevärt fram till 2030. För att ge 

förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och en sammanhållen 

region efterlyser vi också en långsiktig kollektivtrafikplanering som tar sikte 

mot 2050." 
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Beslutsexpediering: 

Akt 

Chef för strategiska enheten Lars Keski-Seppälä 

Stockholms läns landsting 
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Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Sollentuna kommun lämnade 2016-09-05 ett samrådsyttrande över nästa 

regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Flera av de 

delar av utvecklingsplanen som kommunen då framförde synpunkter på har 

utvecklats. Några synpunkter kvarstår dock och några har tillkommit med de 

konkretiseringar som gjorts i utvecklingsplanen. 

Delmålen 

Det är positivt att antalet delmål har reducerats och att de bättre speglar 

målen. (Sid 33-36) 

Det regionala kontraktet 

Att planen fås att fungera som ett regionalt kontrakt är av stor betydelse för 

utvecklingsplanens möjlighet att förverkligas. Stat, landsting och kommuner 

behöver följa planens andemening i handling. Landstingets syn på den 

regionala stadskärnan är i det sammanhanget dubiöst. Att reducera 

trafikutbudet i Häggvik inom den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-

Häggvik är oförenligt med avgränsningen av kärnan och riskerar att 

undergräva utvecklingsplanens trovärdighet. 

Planstrukturen 

I utvecklingsplanen klassificeras delar av Väsjön som ”Primärt 

bebyggelseläge” och delar som ”Sekundärt bebyggelseläge”. Väsjön är 

emellertid ett mycket viktigt utvecklingsområde inom kommunen. 

Väsjöområdet inklusive Edsberg är nära sammanlänkat med utvecklingen av 

Häggvik, som är en del av den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-

Häggvik. Väsjöområdet bör således utnyttjas effektivt och fordrar därför en 

kapacitetsstark kollektivtrafik. För att inte nödvändiga kollektivtrafik-

investeringar ska undandras Väsjön bör området klassificeras som ett 

”Strategiskt stadsutvecklingsläge”. 

Transportinfrastrukturen 

De konkreta infrastruktursatsningar som tas upp i utvecklingsplanen 

omfattar inom Sollentuna tvärbanans Kistagren till Helenelund, men inte 

någon spårbunden koppling till Sollentuna Centrum och Häggvik.  

En stombusslinje illustreras ifrån Kista via Helenelund söder ut och en 

annan från Akalla via Sollentuna Centrum, Sollentunavägen och 

Danderydsvägen till Kärrdal i Sjöberg och vidare till Danderyd söder om 
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Rösjön. Stombusslinjen utmed Sollentunavägen norr om Sollentuna 

Centrum bör dras väster om Ostkustbanan för att försörja den kraftiga 

expansionen av bostäder utmed Turebergs allé och i södra Häggvik, dvs. i 

ungefär den sträckning som den tidigare utvecklingsplanen redovisar ett 

reservat för spårväg. Begreppet ”stombusslinje” i förslaget till ny 

utvecklingsplan bör bytas ut mot ”kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk” för 

att tydliggöra att kapaciteten är viktigare än kollektivtrafikformen. 

Det är positivt att utvecklingsplanen pekar ut Helenelund vid sidan av 

Solna C för en regionaltågstation. (Sid 193) Andra lägen för stationen inom 

kommunen bör dock inte uteslutas. 

För cykelvägnätet pekas ett utredningsstråk ut mellan Helenelund och Täby 

Centrum över Edsviken och ett annat mellan Edsberg och Täby. Båda 

sträckningarna är gena och skulle ge stora konkurrensfördelar för cykel i 

förhållande till övriga trafikslag. Men framförallt sträckningen på bro över 

Edsviken behöver studeras noggrant för att en välgrundad avvägningarna 

mellan olika intressen ska kunna göras. (sid 183) 

På utvecklingsplanens plankarta anges ett ”Tillgänglighetsbehov” mellan 

Helenelund och Täby Centrum. Utöver utredningsstråket för cykelvägnätet 

ger inte utvecklingsplanen någon antydan om hur tillgänglighetsbehovet kan 

eller bör tillgodoses mer än att åtgärdsvalsmetodiken och fyrstegsprincipen 

ska tillämpas. Detta ger emellertid inte någon vägledning om vilka 

hänsynstaganden som behöver tas i planeringen av markanvändningen. 

Oavsett detta delar kommunen bedömningen att det finns ett 

tillgänglighetsbehov mellan den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-

Häggvik och den regionala stadskärnan Täby Centrum - Arninge. Ett 

växande tillgänglighetsbehov som skulle kunna pekas ut är mellan 

Barkarbystaden och centrala Sollentuna. 

Utvecklingsplanen innehåller härutöver mycket allmänna skrivningar om 

behovet av bättre kapacitet på ostkustbanan och vikten av att ett eventuell 

framtida höghastighetstågnät når Arlanda. Men att det saknas resonemang 

om hur dessa behov kan tillgodoses fysiskt är en brist. Det är väsentligt att 

kapacitetshöjande åtgärder på ostkustbanan kommer till stånd. 

Bostadsbyggandet 

Bedömningen av det framtida behovet av bostäder redovisas i 

utvecklingsplanen inom ett mycket brett spann, som speglar osäkerheten 

och svårigheten att förutse utvecklingen. Den del av bostadsbyggandet som 

Sollentuna enligt utvecklingsplanen behöver ha beredskap för ligger väl i 

linje med kommunens planering och egna bedömning av 

bostadsbyggnadspotentialen. Det innebär en beredskap om upp till 700 

lägenheter per år fram till 2030 och upp till 550 lägenheter per år mellan 

2030 och 2050. 

Det är viktigt att understryka vikten av att den bebyggelse som tillkommer 

bidrar till höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. Med 
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hänsyn till att stora delar av bostadsbyggandet ska ske i goda 

kollektivtrafiklägen är det viktigt att stat och landsting bidrar med att 

utforma transportinfrastrukturen så att även den bidrar till och inte 

motverkar höga stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. 

Social hållbarhet 

De centrala ställningstagandena för social sammanhållning, trygghet och 

tillit är positiva och viktiga. 

Miljö- och klimat 

Att rekommendationerna för byggande längs vattendrag och sjöar är öppna 

för fler åtgärder än lägsta grundläggningsnivå är positivt. 

Att betrakta miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt 

och återspeglas delvis i delmålen. Men utmaningen att inom ramen för 

klimatmålen kunna genomföra det byggande som utvecklingsplanen 

förutsätter kunde beskrivas utförligare. 

Regionala prioriteringar 

De regionala prioriteringar som behandlas under rubriken Genomförande 

framstår som relevanta för att nå regionens mål.(sid 199-202) De 

fokuspunkter som planen tar upp för att öka bostadsbyggandet är sannolikt 

korrekta men inte så konkreta som skulle fordras för att ge en effektiv 

vägledning. Den snabba teknikutvecklingen inom transportområdet speglas 

inte i fokuspunkterna för att styra mot ett transporteffektivt samhälle. 

Teknikutvecklingen kan få svårförutsebara konsekvenser för regionens 

rumsliga utveckling. Det hindrar inte att de fokuspunkter som tas upp är 

relevanta. Tesen att attraktiva regionala stadskärnor har förutsättningar för 

att vara klimat- och resurseffektiva är sannolikt sann. Täta stadskärnor blir 

emellertid inte attraktiva och hållbara utan en hög grad av samverkan mellan 

regionens aktörer. 
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