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RUFS 2010 – Yttrande över aktualitet och användbarhet  

 

 

Vi måste klara flera stora utmaningar för att regionen ska bli ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt hållbar, en storstadsregion som är långsiktigt attraktiv för alla. Bland annat 

behövs en utbyggnad av kollektivtrafiken, ett ökat bostadsbyggande, att mer av 

utvecklingen lokaliseras till fler regionala kärnor och långsiktiga strategier för att stärka 

socioekonomiskt svagare områden.  

 

Lidingö stad ska ta ett proportionerligt ansvar för regionens utveckling. 

 

Som hälsans ö bejakar Lidingö särskilt RUFS första utmaning, att vi ska kunna må 

bättre. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter ska prioriteras i all samhälls-

planering framför andra, kompletterande trafikslag. Cykling främjar folkhälsan sam-

tidigt som det ger flexibla och hållbara transporter samt förbättrar trafiksituationen. 

Cykelpendling måste underlättas och lyftas fram i det regionala samarbetet. För att fler 

ska kunna välja cykeln behövs ny infrastruktur. Den regionala cykelplanen borde ha en 

självklar roll i RUFS. Lidingö centrum bör också vara en målpunkt för det regionala 

cykelstråket.  

 

Kollektivtrafikens kapacitet måste förbättras för ett hållbart resande. En spårvagnsdepå 

för Lidingöbanan och Spårväg City uppförs i Dalénum, på Lidingö. Upprustningen av 

spårvägen liksom en ny spårvägsbro, då den gamla är uttjänt, är långsiktiga 

investeringar som kräver förutseende och ansvarstagande av såväl staten, landstinget, 

Stockholms som Lidingö stad. En högbro med dubbelspår och en sträckning för spår-

vagnen mellan bron och Lidingö centrum samt vidare som aveny till Skärsätra, kommer 

att möjliggöra betydande stadsdelsutveckling längs sträckan.  

 

För att utveckla Lidingö som en vital del av regionen, som ett levande lokalsamhälle 

med blandade funktioner, måste planeringen även syfta till fler arbetsplatser på ön. 

Kollektiva tvärförbindelser saknas till både Danderyd och Saltsjö-Boo. Landstinget, 

Lidingö stad och Nacka kommun bör studera förutsättningar dels för direktbuss mellan 

Lidingö centrum och Danderyds Sjukhus via Universitetet, dels för en kabinbana mellan 

Käppala station och Orminge.  

 

Vi ser positivt på att utveckla sjötrafiken, som ett attraktivt komplement till annan 

kollektivtrafik. Lidingö har potential att ge ökad arbetspendling och nya turer för 

besöksnäringen. Till år 2020 ska kollektivtrafiken sammantaget fördubbla sina andelar 

av den samlade motoriserade trafiken.  
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Trängselskatten har minskat de problemen som biltrafiken ger upphov till, men 

systemet kan utvecklas för att styra trafiken mer effektivt. Nivån ska sättas så lågt som 

möjligt och ändå bidra till en god framkomlighet. Skatten ska inte täcka eftersatta 

investeringsbehov. Statliga bidrag till infrastruktur behövs vid sidan om trängselskattens 

intäkter, som givetvis ska tillfalla regionen och investeras i en utbyggd, kapacitetsstark 

och miljövänlig kollektivtrafik, för att erbjuda människor i och omkring Stockholm 

goda och praktiska färdsätt.  

 

Ytterligare åtgärder behövs för att åstadkomma bättre luft och en god miljö. Biltrafikens 

bidrag till avgaser, utsläpp av farliga partiklar, buller och dess anspråk på stora areal 

måste begränsas, såväl av miljö- som hälsoskäl. Mindre trafikbuller skulle också för-

bättra möjligheterna att bygga de bostäder som behövs. För att komma tillrätta med bil-

trafikens avigsidor måste bilismen bära sina egna kostnader. Förbifarten eller Östlig 

förbindelse skulle göra utmaningarna för ett stabilt klimat än svårare och stjäla de 

resurser som behövs till ett hållbart trafiksystem. 

 

Data från Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute visar att de utsläpp 

som regionen importerar utifrån är mellan 10-16 ton per person och år, långt mer än de 

4,3 ton som presenteras av landstingets avdelning för Tillväxt, Miljö och Region-

planering (TMR). Regionen måste bli mer energieffektiv och fasa ut fossila bränslen för 

att kunna nå klimatneutralitet. Därför behövs krafttag för att hantera de växthusutsläpp 

som transport- och byggnadssektorerna ger upphov till. För nybyggen bör passivhus 

vara standard och insatser krävs för att effektiviseringar i det befintliga bostads-

beståndet. Regionens energianvändning bör halveras till år 2030. 

 

Ett hållbart bostadsbyggande förutsätter tät bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik. 

För att spara natur och grönområden, främja hållbara trafikslag och stärka lokal service 

ska förtätning med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser ske inom befintlig 

bebyggelse och särskilt omkring befintliga stadsdelscentra. För att även mindre väl-

beställda ska kunna bo på Lidingö och i regionen bör minst hälften av alla nya bostäder 

upplåtas med hyresrätt. 

 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) inbegriper inte 

Lidingö på ett bra sätt. Delar av Lidingö intill Lilla Värtan bör utvecklas som en del av 

den centrala regionkärnan. Lidingös naturområden borde framhållas tydligare i den 

regionala grönstrukturen, som del av de gröna kilarna. Mer av den tätortsnära naturen 

behöver skyddas. Utveckling måste även ske i de andra regionala kärnorna för att skapa 

en långsiktigt hållbar region.  
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