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RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet  

Remissvar från Stockholm Nordost 

Bakgrund 

Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har beslutat att remittera ”RUFS 

2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet” under perioden 1 oktober - 

20 december 2013. 

 

I RUFS 2010 integreras en fysisk regionplan enligt plan- och bygglagen och ett regio-

nalt utvecklingsprogram (RUP) som styrs av förordningen för regionalt tillväxtarbete. 

Landstinget har lämnat ett underlagsmaterial med åtta frågor till bland annat kommu-

nerna i Stockholms län. 

 

Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) är 

ett samarbete om bland annat gemensamma prioriteringar och yttranden om regionala 

tillväxtfrågor. Nordostkommunerna lämnade år 2009 ett gemensamt yttrande om RUFS 

2010 och lämnar också ett gemensamt yttrande om aktualitet och användbarhet av 

RUFS 2010.  

Stockholm Nordost gemensam vision och handlingsplan för 
regional stadskärna i Täby 

De sex kommunfullmäktige inom Stockholm Nordost antog under 2012 en ny vision 

avseende åren 2010-2040 med en utblick till år 2050. Visionen visar hur kommunerna i 

Stockholm Nordost - gemensamt och var och en för sig - tar sitt ansvar för tillväxten i 

Stockholmsregionen. (www.stockholmnordost.se) 

Vidare har Täby kommun, i samarbete med övriga nordostkommuner och TMR, utarbe-

tat en handlingsplan för att utveckla den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. 

Handlingsplanen, som är samordnad med nordostvisionen, antogs våren 2012 av Täbys 

kommunfullmäktige. 

En hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, stadsstruktur, regional stadskärna och nä-

ringsliv förutsätter effektiva transporter.   

Kommunerna inom Stockholm Nordost har som målsättning att nordostsektorns väx-

ande arbets- och bostadsmarknader ska knytas samman med övriga Stockholmsregion-

en genom en kraftigt förbättrad transportinfrastruktur, där ett regionalt kapacitetsstarkt 

spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet. 

Kommunerna i Stockholm Nordost verkar därför gemensamt för  

 ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem. 

 ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 

http://www.stockholmnordost.se/


 
 

2 

 

 en ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att be-

gränsa klimatpåverkande utsläpp och reducera buller och partiklar i belastade stråk, 

främst E18 genom Danderyd och Täby.  

Enligt visionen för Stockholm Nordost avser nordostsektorn att till år 2040 ge förutsätt-

ningar för ett bostadsbyggande för ytterligare 100 000 invånare och 50 000 arbetstill-

fällen i en utvecklad stadsstruktur samt för tillskapandet av en regional stadskärna. 

Nordostsektorns strategi är bl.a. att stimulera täthet och flerkärnighet och att samordna 

utbyggnaden av bebyggelsen med transportsystemet. Denna strategi, som bygger på 

RUFS 2010, ger på sikt en avlastning av Stockholms innerstad och övriga delar av den 

inre regionkärnan.  

 

Stockholm Nordost har sedan Stockholmsförhandlingen 2007 haft en gemensam priori-

tering för utvecklingen av trafikinfrastrukturen till och inom Nordostsektorn. Nordost-

kommunerna har också ställt sig bakom Stockholmsregionens strategier och priorite-

ringar för utvecklingen av trafiksystemet som anges i RUFS 2010.  

Stockholms län har en mycket snabbare befolkningsökning och ett ännu större behov av 

bostäder och infrastrukturutbyggnad än vad som har både antagits i tidigare planer och 

vad som ingår i det ekonomiska utrymmet för nu liggande förslag till Länsplan och Na-

tionell plan för transportsystemet 2014-2025. Stockholm Nordost har därför i sina ge-

mensamma yttranden om den statliga åtgärdsplaneringen understrukit behovet av en 

kraftfull ökning av de statliga investeringarna i Stockholmsregionens trafiksystem.   

 

Nordostsektorn med sina drygt 230 000 invånare saknar idag en regionalt kopplad, 

spårburen kollektivtrafik som på ett långsiktigt och hållbart sätt knyter samman nord-

ostsektorn med övriga Stockholmsregionen: 

 

 Roslagspilen - som tunnelbana, Roslagsbana eller järnväg - för att lösa resandebe-

hoven på lång sikt. 

 Roslagsbanan byggs, i ett första steg, ut mellan centrala Stockholm och Arlanda - 

Märsta som ett sammanhållet spårsystem. 

 Den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge som ett nav i kollektivtrafiknä-

tet med tvärförbindelser mellan Stockholm Nordost och övriga regiondelar. 

 

Stockholm Nordosts syn på RUFS 2010 

Stockholm Nordosts uppfattning är att de visioner och mål som finns angivna i RUFS 

2010 fortfarande anger regionens samlade vilja. RUFS 2010 är en regional överenskom-

melse som bland annat bygger på Stockholmsöverenskommelsen från 2009.  Regionpla-

nen utgör en gemensam vision med ett helhetsperspektiv för Stockholmsregionens ut-

veckling. Planen visar därmed på en tydlig inriktning för regionens olika aktörer.  

 

En långsiktig plan med en planeringsperiod på 20 år, respektive utblick mot år 2050, krä-

ver uthållighet för att nå genomslag i strategier och genomförande. Vision, mål och strate-

giska vägval ska fungera både som styrsignaler för offentliga organisationer och som 

marknadssignaler för kommersiella aktörer. Det är därför nödvändigt att en så övergri-

pande planering som RUFS 2010 håller över en längre tid än sex år. En grundläggande 

förutsättning är därvid att staten tar sin del av ansvaret för genomförandet genom en kraf-
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tigt ökad investeringsnivå i transportsystemet, främst en utbyggnad av den spårburna kol-

lektivtrafiken, inom Stockholmsregionen. 

  

Det är viktigt att grundstrukturen i plankartan ligger fast. För infrastrukturområdet behövs 

däremot en längre tidshorisont med en systemsyn för hur bebyggelse och trafikinfrastruk-

tur ska byggas ut efter år 2030. Fokus i åtgärdsplaneringen och de förhandlingar som nu 

pågår ligger på tillväxten i de mer centrala delarna av regionen, men behöver för en önsk-

värd flerkärnig utveckling också länkas till de yttre delarna av regionen. Det blir därför 

viktigt att stå fast vid inriktningen mot att prioritera utvecklingen av kollektivtrafikens ut-

byggnad och de yttre regionala stadskärnorna. En utblick över länsgränsen är betydelse-

full. 

 

Finansieringsfrågorna måste hanteras på ett utifrån ett kommunalt perspektiv acceptabelt 

sätt. Ett längre tidsperspektiv behövs också kring synen på hur ett ökat bostadsbyggande 

ska kunna komma till stånd parallellt med att befolkningen och sysselsättningen i regionen 

växer. Nordostkommunernas principiella uppfattning är att den kostnadsfördelningsmodell 

och det finansieringsansvar som i dag råder för investeringar i infrastruktur och som staten 

har ansvar för, även ska gälla i fortsättningen. Trängselskatterna är exempelvis en finan-

siering från Stockholmsregionen och får inte betraktas som en del av en statlig finansie-

ring till regionen. I ett gemensamt regionalt perspektiv måste vi stå eniga vid dessa struk-

turer för att kunna påverka staten att säkra de resurser som behöver avsättas för nödvän-

diga investeringar i regionens infrastruktur.  

 

För kommunerna inom Stockholm Nordost är utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik 

med anslutning till resten av regionen, inklusive en avgrening av Roslagsbanan till Ar-

landa, en huvudfråga.  

 

Stockholm Nordost svarar endast kortfattat på de i remissen ställda frågorna eftersom 

nordostkommunerna anser att RUFS 2010 till stor del är aktuell. 

Svar på frågor från TMR 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens 
samlade vilja? 

Nordostkommunernas uppfattning är att de visioner och mål som finns angivna i 

RUFS 2010 fortfarande är aktuella och att de också bör uttrycka regionens fortsatt 

samlade vilja.  

 

Stockholm Nordost anser att också huvuddragen i plankartan, med samordning av be-

byggelse, trafikinfrastruktur och regionala stadskärnor är fortsatt aktuell samt utgör en 

övergripande överenskommelse mellan regionens olika aktörer och staten. För nord-

ostsektorn är det emellertid viktigt att ”Roslagspilens” funktion, det vill säga en reg-

ional spårburen kollektivtrafik som knyter samman Stockholm Nordost med övriga 

Stockholmsregionen inklusive Arlanda, förtydligas både i aktualitetsprövningen och i 

den fortsatta planeringen.  
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2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen ge-
nomslag i ert arbete? 

Stockholm Nordosts gemensamma vision, antagen av alla sex kommuners fullmäktige 

under 2012, utgår från RUFS 2010. Visionen uttrycker nordostsektorns ambition att ta 

sin del av ansvaret för tillväxten inom Stockholmsregionen.  

 

Handlingsplanen för att utveckla den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge 

utgår från RUFS 2010. Planen, som antogs 2012, har utarbetats av Täby kommun un-

der 2012 i samverkan med övriga kommuner inom Stockholm Nordost. Den regionala 

stadskärnan ska vara en attraktiv mötesplats och viktig knutpunkt både för de som bor 

och arbetar i Täby, övriga delar av nordostsektorn och regionen. Med utgångspunkt 

från RUFS 2010 och RUFS 2001 har utbyggnaden av den regionala stadskärnan i 

nordost påbörjats med en tät och koncentrerad bebyggelse. Med sina bytespunkter och 

resecentrum i Arninge planeras stadskärnan bli ett viktigt nav för kommunikationerna 

i hela nordostsektorn och regionen. 

 

De översiktsplaner inom nordostsektorn som har antagits under de senaste åren samt 

kommunerna Danderyds, Vaxholms och Norrtäljes översiktsplaner, som planeras att 

antas under 2013/2014, är samtliga  präglade av planeringsinriktningen i RUFS 2010. 

 

Det är viktigt att den regionala utvecklingsplanen utgör en långsiktig strategi för att ge 

kommunerna en bra grund för samspel i planeringen främst vad gäller samordning av 

bebyggelseplanering och trafikinfrastruktur. RUFS 2010 är ett betydelsefullt underlag 

för gemensamma ställningstaganden till infrastrukturinvesteringar genom att ange en 

gemensam fysisk struktur för bebyggelse, trafik och kollektivtrafik. Det visar inte 

minst Nordostkommunernas gemensamma yttrande över nationell plan och länsplan 

för transportinfrastrukturen.  Nordostkommunerna har därför initierat dels idéstudien 

och förstudie om Roslagsbanan till Arlanda och dels Åtgärdsvals- och idéstudien om 

regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn (Roslagspilen).   

 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 
och hur kan det stärkas ytterligare? 

Stockholm Nordost planerar för och genomför en bebyggelse i enlighet med inten-

tionerna i RUFS. Utbyggnaden av den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge 

är påbörjad. Planering och utbyggnad pågår för tätare småstadsmiljöer inom nordost-

sektorn. Flera av de trafikinfrastrukturobjekt som anges i RUFS genomförs, t.ex. ka-

pacitetsförstärkning av Roslagsbanan med nytt resecentrum i Arninge. 

 

Det är viktigt att staten och landstinget tar sin del av ansvaret för genomförandet av 

RUFS.  

 

Den viktigaste strukturerande planeringsförutsättningen för Stockholm Nordost - en 

utbyggnad av Roslagspilen (tunnelbana och/eller Roslagsbana) - inklusive en avgre-

ning av Roslagsbanan till Arlanda - ingår inte i statens eller landstingets investerings-

planer. En utbyggnad av en regionalt kopplad spårburen kollektivtrafik är en förut-

sättning för att Täby centrum-Arninge ska kunna utvecklas till en knutpunkt för kol-

lektivtrafiken inom nordostsektorn och därmed till en regional stadskärna. 

 

Statens investeringar i Stockholmsregionen levererar inte enligt den systemsyn som 

RUFS förutsätter. Landstingets planering, som trafikhuvudman för kollektivtrafiken, 
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behöver också på ett tydligare sätt stödja den långsiktiga inriktning för samordning 

och utveckling av trafikinfrastruktur och bebyggelse som anges i RUFS 2010.  

 

4. Vad ser ni som RUFS styrkor respektive svagheter, från ert 
perspektiv? 

Styrkan i RUFS är processen att ta fram planen med ett brett förankringsarbete av vi-

sion, mål och strategier. Regionplanen har en viktig funktion som kunskapsunderlag 

och för en gemensam långsiktig systemsyn för huvuddragen av samordningen av mar-

kanvändning och trafikinfrastruktur inom hela regionen.  

 

Den absolut största svagheten är att trafikinfrastrukturen inte alls byggs ut i den takt 

som anges i RUFS. De objekt som har pekats ut i pågående process för statliga infra-

strukturplaner är inte tillräckliga för att klara regionens behov och för att stödja länets 

tillväxt och den bebyggelsestruktur med flerkärnighet som anges i RUFS 2010.  

 

En ytterligare svaghet är att inriktningarna har visat sig inte vara helt förankrade hos 

viktiga aktörer som staten och trafikförvaltningen inom landstinget. Ansvarsfördel-

ningen för att genomföra planen är otydlig, inte minst när staten gör andra avvägning-

ar. Detta försvagar dokumentets robusthet.  Ett exempel är när kollektivtrafikåtgärder 

inte kommer i den takt och i de regiondelar som det är planerat för och hur man i det 

läget ska hantera den därav förändrade utvecklingen av regionen.  

 

Nordostkommunerna anser därmed att det är viktigt att den regionala utvecklingspla-

nen har en stabilitet och långsiktighet som utgörs av hållbara överenskommelser mel-

lan kommunerna, landstinget, staten och övriga intressenter. 
 

I RUFS 2001 fanns dels en kort genomförandeperiod på 15 år och dels en långsiktig 

på 30 år, då med målåret 2030. RUFS 2010 visar utvecklingen av trafikinfrastrukturen 

fram till 2020 respektive 2030 samt en mycket översiktlig utblick mot år 2050. Det är 

snart endast 15 år kvar till år 2030. I en uppdaterad  RUFS behövs det kortsiktiga per-

spektivet avse målåret 2030, där genomförandet bedöms utifrån den infrastrukturpla-

nering som nu pågår. För att utveckla en långsiktig systemsyn för bebyggelse- och 

strukturerande trafikinfrastruktur är det även nödvändigt med en mer tydlig långsiktig 

inriktning mot år 2050.  

 

Dagens planering för olika långsiktiga trafiklösningar behöver på ett tydligare sätt sät-

tas in i ett sammanhang med långsiktig helhetssyn för bl. a. tvärförbindelser, kopp-

lingar bl. a till Arlanda, kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet och viktiga bytespunkter.   

 

Systemsynen i RUFS för utbyggnad av trafikinfrastrukturen kopplad till befolknings-

framskrivningar har varit ett viktigt underlag för de utredningar som har genomförts 

för enskilda trafikinfrastrukturobjekt. Vid bedömningen av den samhällsekonomiska 

nyttan, inklusive dynamiska effekter, för enskilda objekt så är det viktigt att sätta in de 

enskilda objekten i ett mer långsiktigt sammanhang än bara de närmaste 15 åren. 

 

I RUFS förordas de täta strukturerna med hänsyn till inriktningen mot minskad biltra-

fik och högre tillgänglighet. Det medför att det saknas ett tydligt tillväxtperspektiv för 

landsbygd och skärgård och växande stadskärnor som exempelvis Norrtälje stad. 

Stockholm Nordost utgör 45 % av länets yta, enbart Norrtälje utgör c:a 1/3 av länets 

yta. Utöver drygt 230 000 invånare i Stockholm Nordost finns en omfattande deltids-
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befolkning på drygt 100 000. Nordostkommunerna anser därför att skärgårds-, lands-

bygds- och småortsperspektivet måste ingå i en regional plan för Stockholm. 
 

5. Finns det delar i RUFS som inte är aktuella? 

Vissa delar och faktauppgifter i RUFS 2010 är inte är helt aktuella. Ett exempel är be-

folkningstillväxten i Stockholmsregionen som varit starkare än vad RUFS 2010 anger.  

 

För Nordostsektorn behöver den gemensamma visionen för Stockholm Nordost och 

kommunernas befolkningsprognoser, som utgår från aktuella översiktsplaner, tydli-

gare vägas in. Mindre uppdateringar av plankartan vad gäller främst bebyggelseut-

veckling och revidering av kommungräns bör genomföras.  

 

Den ökade befolkningstillväxten ökar även behovet av en mer långsiktig samplanering 

mellan den regionala trafikinfrastrukturen och bebyggelseplaneringen.  

 

Nordostkommunerna anser att RUFS behöver kompletteras med en avgrening av Ro-

slagsbanan till Arlanda.  En sådan utbyggnad av Roslagsbanan skulle utgöra en viktig 

tvärförbindelse mellan nord och nordostsektorn och mellan de regionala stadskärnorna 

Täby centrum - Arninge med Arlanda - Märsta och vidare mot bland annat Uppsala.  

 

.  
Figur: Vision Stockholm Nordost! 

Nordostkommunernas läge i Stockholmsregionen. Bearbetning av RUFS 2010 

 
I RUFS 2010 anges bland annat att på medellång sikt, före år 2030, bör Roslagsbanan 

kompletteras med ett en utbyggnad av Roslagspilen som pendeltåg eller tunnelbana 

till Täby - Arninge. Trafikverket har genomfört studier som påvisar att det inte finns 

kapacitet vid Centralen eller mellan Solna och Centralen för en pendeltågsgren från 

Stockholm Nordost. I den åtgärdsvals- och idéstudie som nu genomförs i samarbete 

mellan Landstinget, Trafikverket och Stockholm Nordost studeras bland annat en ut-



 
 

7 

 

byggnad av tunnelbanan till Täby Centrum - Arninge och en förlängning av Roslags-

banan till Centralen eller Odenplan.  

 

Nordostkommunerna anser att kriterierna för kärnöar och replipunkter är för högt satta 

med hänsyn till den glesa struktur som skärgården i Roslagen har. Tydlighet saknas i 

att kollektivtrafik även inkluderar kollektivtrafik på vatten. Linjetrafik på vatten bör 

belysas i ett större sammanhang bl.a. med utgångspunkt i utpekade replipunkter. 
 

RUFS bör kompletteras och tydliggöras så att Kapellskärs hamns utvecklingsmöjlig-

heter stärks. Hamnen är utpekad som en av tio nationellt strategiska hamnar, TEN-

hamn och även som ett riksintresse. Hamnen är Stockholmsregionens största ro-

rohamn med en hantering av drygt 3 miljoner ton per år. Under hösten 2013 har 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad tagit ett genomförandebeslut för utbyggnad av 

hamnen.  

 

De regionala cykelstråken i RUFS 2010 bör uppdateras så att dessa stämmer överens 

med den Regionala cykelplanen för Stockholms län som togs fram som ett delprojekt i 

SATSA II. 

 

6. Är utmaningarna i RUFS fortfarande relevanta? 

Stockholm Nordost anser att utmaningarna i huvudsak är relevanta. De gångna tre 

åren har inte förändrat nordostkommunernas uppfattning om vilka utmaningar som 

Stockholmsregionen behöver klara fram till år 2030 respektive år 2050. 

  

Nordostkommunerna föreslår att RUFS kompletteras med en utmaning gällande små-

skalig struktur på landsbygd och i skärgård samt en strategi där det anges hur utma-

ningen ska hanteras. Utmaningen skulle innebära att förena det storskaliga i RUFS 

med att utveckla de småskaliga strukturerna på landsbygd och i skärgård utifrån till-

växt och långsiktig hållbarhet så att regionens attraktivitet i sin helhet stärks. 

 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen 
framöver? 

Stockholm Nordost kan inte peka ut någon eller några av utmaningarna i RUFS som 

viktigare än andra.  
 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från är i fortfarande relevant.  

 

 

För kommunerna inom Stockholm Nordost 

 

 

 

Kjell Jansson   

Ordförande Stockholm Nordost 2013 

Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje 


