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   Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
 
 
 

Remissvar - RUFS 2050 samrådsversion 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ärendet avser förvaltning för utbyggd tunnelbanas remissvar på samrådsversionen av 
RUFS 2050.  
 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 september 2016 

 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningschefen föreslås besluta 
 
att avge remissvar till Tillväxt och regionplaneförvaltningen i enlighet med förslag. 
 
 

Förvaltningens förslag och motivering 
 
Sammanfattning 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades i mars 2014 med  ansvar för 
genomförandet av avtalen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Det ligger inte 
förvaltningens uppdrag att bedöma tillväxt- och regionplaneförvaltningens mål, 
åtgärder och strukturer på så lång sikt som 2050. Förvaltningen har i denna remiss 
därför fokuserat på de frågor som avser genomförandet av planen.  
 

Förvaltningen anser att samrådsförslaget har en mycket god ansats kring de 
övergripande målen. Det är mycket positivt att samrådsförslaget tar tydlig ställning för 
en resilient och långsiktigt hållbar region. 
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Förvaltningen har som övergripande synpunkt att dokumentet kan lättas upp och 
kortas ned. Exempelvis genom att förlägga vissa delar till bilagor. Dokumentet kan 
även bearbetas med avseende på layout och form för att öka läsbarheten. Nedan följer 
några förslag på förändringar och förtydliganden. 
 
Inled med en återkoppling till RUFS 2010 och kommentera vad resultatet av 
uppföljningen från denna har gett som inspel till RUFS 2050. Det nämns bland annat 
att den rumsliga strukturen (enligt A och B) har sitt ursprung i RUFS 2010. 
Beskrivningen av detta och den rumsliga strukturen kan med fördel redovisas tidigt i 
dokumentet. 
 
Förtydliga vem som är målgrupp för RUFS 2050, utveckla vad som är regionplan 
respektive regionalt utvecklingsprogram samt förtydliga att planen endast har en 
giltighet på fem år, men att för att få en mer långsiktig plan blickar den ända till 2050. 
 
Det är lämpligt om det i RUFS framgår vem som förväntas vara huvudman för de olika 
delarna. 

 
Bakgrund 
Utifrån 2013 års Stockholmsförhandling, som undertecknades den 11 november 2013, 
av regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka 
kommun, Solna stad och Järfälla kommun ska Stockholms tunnelbana byggas ut. 

Överenskommelsen innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, 
Arenastaden och Barkarby samt att Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och 
kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga 
tunnelbanan genom centrala Stockholm. För att kunna underhålla och sköta de nya 
tågen krävs även att depåkapaciteten byggs ut. Stockholms läns landsting ansvarar för 
hela utbyggnaden. I avtalet ingår också att kommunerna ska bygga 78 000 nya 
bostäder i den nya tunnelbanans närområde. 
 

Utbyggnaden innebär att tio nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad 
tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen. Upphandling och 
byggstart av tunnelbanan startar etappvis från 2017-2018. 

 
Överväganden 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt  
Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?  
I RUFS 2050 framkommer viktiga frågor för att nå en långsiktigt hållbar region med 
avseende på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Förvaltningen gör 
bedömningen att RUFS 2050 tydligare behöver adressera vem som är mottagare för att 
uppnå målen. I RUFS 2010 återfanns ett tydligt handlingsprogram, vilket även bör 
tillfogas RUFS 2050. Med detta förtydligas vem som har ansvar för att vilka delar av 
planen genomförs.  
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Det bör även finnas fler delavstämningar avseende målen för att kunna följa upp och 
säkerställa att arbetet går i rätt riktning. Planen bör även kompletteras med en 
ekonomisk konsekvensanalys, för att analysera planens genomförbarhet  och tydliggöra 
de ekonomiska resurser som krävs. 
 
Förvaltningen noterar att som ett av delmålen för år 2030 i mål 1, ”En tillgänglig region 
med god livsmiljö”, så ska kollektivtrafiken öka med fem procentenheter jämfört med 
idag. Förvaltningens bidrag till detta mål är begränsat, då nya tunnelbanan 
huvudsakligen innebär en omfördelning av resenärerna i systemet. Är det satta målet 
rimligt ur ett ekonomiskt, socialt, tids- och miljömässigt perspektiv? Finns det en för 
målet utpekad huvudman och finns möjlighet att allokera resurser för att målet ska 
kunna uppnås?  
 
Förvaltningen följer den pågående Sverigeförhandlingen, där flera satsningar i 
Stockholmsregionen diskuteras. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att RUFS 
2050 har utrymme för och tydligt tar med dessa eventuella satsningar i planen.  
 
Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete 
och de beslut som ni ska fatta i er organisation?  
För att planen ska fungera som en utgångspunkt i förvaltningens övergripande arbete 
bör det förtydligas och konkretiseras hur olika samhällsaktörer ska förhålla sig till 
planen och på vilket sätt dessa aktörer behöver vara med och bidra.  

Förvaltningen, precis som många andra aktörer i regionen, sitter i ett partsförhållande 
med fler aktörer. Det är viktigt att samtliga parter är villiga att ställa sig bakom de 
föreslagna målen och åtgärderna. Det finns en betydande risk att konflikt uppstår när 
olika mål och åtgärder ska ställas mot varandra i verkligheten, då resurserna är 
begränsade. Det är av största vikt att det finns en samlande part avseende helheten 
kring prioriterade och tematiska åtgärder samt hantering av potentiella konflikter 
mellan parterna, för att planen ska kunna bli verklighet. 
 
Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
Det är viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan och utvecklingen av nya 
bostadsområden sker parallellt så att bilanvändandet inte befästs i nya planerade 
områden.  
 
Förvaltningen som organisation bidrar till genomförandet av planen i flera delar. 

• Förvaltningens uppdrag är en tydlig del av de prioriterade åtgärderna som lyfts 
fram i kapitel 6. Främst kopplar förvaltningens uppdrag till den prioriterade 
åtgärden: ”Bygg ut transportinfrastrukturen i enlighet med prioriteringarna i 
Stockholmsförhandlingen 2013 och samverka för att Sverigeförhandlingen samt 
Regional länsplan 2018-2029 för Stockholms län och nationell plan samspelar 
med RUFS 2050”. 
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• En utbyggd tunnelbana leder till både direkta och indirekta effekter. Bland de 
direkta effekterna kan nämnas att en utbyggd tunnelbana ger ökad 
tillgänglighet inom regionen, vilket ger ökade möjligheter till arbetspendling, ett 
ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen samt en minskning av 
klimatpåverkande utsläpp.  

• Utbyggnaden av den nya tunnelbanan i enlighet med 
Stockholmsöverenskommelsen omfattas av samråd, vilket bidrar till samverkan 
och dialog med invånare och intressenter. Förvaltningen strävar efter att 
utforma tunnelbanan efter invånarnas och resenärernas behov. Exempel på 
viktiga frågor är tillgänglighet (för bland annat barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning) samt jämlikhet och jämställhet. 

• Genom att fokusera på människor och miljö i kravställning till leverantörer 
under genomförandet av utbyggnaden kan förvaltningen bidra till arbetsplatser 
där dessa värden beaktas.  

• Förvaltningen strävar efter att under byggskedet fokusera på människa och 
miljö för att minimera intrång och störningar.  

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
 
Beslut om yttrande har inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Miljökonsekvenser av beslutet 
 
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön 
beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i 
detta ärende. 
 
 
 
 
 
 
Mårten Frumerie 
Förvaltningschef 
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