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samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  

Stadsbyggnad 

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion och genomlever just nu en 
historisk expansionsfas. Med tanke på den mängd nya bostadsområden, arbetsplatser och 
infrastruktur som planeras kommer de beslut vi tar idag att prägla Stockholms län under lång tid 
framöver. Därmed är det enormt viktigt att vi tar långsiktigt hållbara beslut som stärker Stockholms 
attraktivitet och konkurrenskraft. Centerpartiet vill ha en hög takt i bostadsbyggandet för att möta 
efterfrågan samt se till att det byggs tätt med hög kvalitet i kollektivtrafiknära lägen så att det blir 
långsiktigt hållbart. Vi vill värna grönområden och se till att människor i första hand ska kunna gå, 
cykla eller resa med kollektivtrafik. För att skapa en välfungerande bebyggelsestruktur måste 
bostäder, kontor och handel samplaneras med kollektivtrafik. Det kräver en tät dialog och ett utökat 
samarbete mellan kommuner, landsting och exploatörer om hållbarhetens tre dimensioner. 

Att utveckla de regionala kärnorna är nödvändigt för att motverka en utglesning samtidigt som vi 
avlastar trycket på centrumkärnan som kommer att fortsätta att växa snabbt. Det krävs emellertid 
att de regionala kärnorna satsar på sin attraktivitet och funktionalitet genom att bli mer 
stadsmässiga, bygga bort onödiga tomrum, skapa en blandad bebyggelsestruktur med bostäder, 
kontor och service samt förbättra kopplingarna inom kärnorna med mer kollektivtrafik, ett utbyggt 
cykelvägnät och bättre promenadmöjligheter.  

Genom att stärka stadsmässigheten, befolkningsunderlaget och tätheten skapas en kritisk massa som 
kan locka till sig näringsetableringar och resultera i fler arbetsplatser i alla kommuner. Stadsmiljöer 
måste utformas för att bli så attraktiva som möjligt för de som vistas i dem. Det handlar om varierad 
arkitektur, blandade stadskvarter med bostäder, kontor och service, parker och vegetation, 
vattenkontakt och kultur. Stadens offentliga ytor ska vara allas vardagsrum och byggas kring trivsel 
och samvaro. För att detta ska komma till stånd krävs det ett tydligare fokus på att skapa blandade 
stadskvarter, att kommuner och byggföretag verkar för arkitektonisk variation, att gator och 
offentliga platser utformas utifrån fakta och kunskap kring hur människor interagerar med den 
bebyggda miljön, att statliga lagar och regler möjliggör tät och blandad stadsbebyggelse samt att 
trafikinfrastrukturen bidrar till en plats attraktivitet. Det är emellertid viktigt att olika stadskärnor 



utvecklas på ett sätt som speglar dess identitet och bidrar till en attraktiv och varierad 
Stockholmsregion. Kultur bidrar till en ökad attraktivitet och stadsmässighet, vilket lockar boende 
och företag och stärker hela Stockholmsregionens konkurrenskraft. Men det kan vara svårt att få 
ihop tillräckliga resurser eller ett tillräckligt underlag för en väl utbyggd kulturscen i alla Stockholms 
26 kommuner. Därför bör kommuner upprätta mellankommunala kultursatsningar som fokuserar på 
hur kulturlivet kan utvecklas i våra regionala kärnor.  

Förutom en ökad stadsmässighet i de regionala kärnorna är det även viktigt att satsa på 
kollektivtrafikkopplingarna inom kärnorna. 

För att skapa en välfungerande bebyggelsestruktur måste olika typer av bostäder, kontor och handel 
samplaneras med kollektivtrafik. Det kräver en tät dialog och ett utökat samarbete mellan 
kommuner och landsting. Hållbarhet innebär att en tät stadsbebyggelse måste kunna förändras över 
tid för att tillmötesgå nya behov och användningsområden. Detta innebär att nya områden måste 
planeras för att vara flexibla och anpassningsbara och att det som är handel idag kanske kommer att 
vara bostäder och kontor i morgon, och vice versa. Det enklaste sättet att planera för förändring är 
genom att möjliggöra för en tät, varierad blandstad med blandade upplåtelseformer redan idag.  Om 
vi lyckas med det kommer bebyggelsestrukturen att vara långlivad och anpassningsbar. 

Landsbygd  

Centerpartiet bejakar förslaget att koncentrera ny bebyggelse till noder och tyngdpunkter för att 
skapa en struktur som ger bra underlag för service och kollektivtrafik och som sparar jordbruksmark 
och naturområden. Det är dock viktigt att komplettering av existerande bebyggelse fortsatt kan ske 
och att den individuella äganderätten inte urholkas genom ett motstånd mot enskilda nya bostäder. 
Mindre noder, tyngdpunkter och nya bostäder i anslutning till existerande bebyggelse bör planeras 
på ett sätt som tar tillvara ”den traditionella byns” kvaliteter och potential för att stärka 
landsbygdens attraktionskraft. Dessa bykvaliteter kan handla om småskalig täthet, arkitektur/estetik, 
social sammanhållning, arbetsplatser/servicefunktioner och närhet till landskap och natur.  

Dessa noder är lätta att kollektivtrafikförsörja och underlättar närservice på en levande landsbygd. 
Det är även en attraktiv boendeform som kombinerar vissa av stadens och landsbygdens nyttor 
samtidig som det kan bredda boendeutbudet i Stockholmsregionen. För att åstadkomma en god 
utvecklingskraft i skärgården har samverkan och samsyn mellan kommun, landsting, länsstyrelse, det 
lokala näringslivet och boende stor betydelse. Kommunala regler och kommunal regeltillämpning bör 
förenklas och harmoniseras över administrativa gränser i skärgården, utifrån best practice. 
Stockholms läns landsting och berörda kommuner bör arbeta tillsammans för att utveckla 
skärgårdens kärnöar med ny bebyggelse i syfte att skapa ett större befolkningsunderlag som 
möjliggör bättre service och kommunikationer. Regionplaneringen bör därför peka ut möjliga 
exploateringsområden i skärgården.  

När Stockholmsregionen växer är det viktigt att minimera konflikter mellan ny bebyggelse, god 
jordbruksmark, gröna kilar och attraktiva rekreationsområden. Jordbruk är en viktig 
näringsverksamhet och det är viktigt att bevara jordbruksmark som utgör en stor del av 
försörjningssäkerheten av livsmedel och energi. Jordbruksmark utgör även en viktig kolsänka ur ett 
klimatperspektiv och levererar ekosystemtjänster. Därför ska värdefull jordbruksmark kartläggas 
inom ramen för RUFS-arbetet och i kommunernas översiktsplanearbete i syfte att framtidssäkra den. 



Bra infrastruktur och en god tillgänglighet, särskilt när det gäller bredband, skapar 
utvecklingsförutsättningar på landsbygden och i skärgården. Fiberutbyggnaden har gått snabbt i 
länets tätbebyggda områden, men det finns ett stort behov av förbättrad digital infrastruktur på 
landsbygden och i skärgården. En välfungerande infrastruktur kan snabbt förbättra förutsättningarna 
för ett bärkraftigt näringsliv och det måste till ett samarbete mellan kommuner och näringslivet för 
att kunna bygga ut den digitala infrastrukturen till hela länet. 

Där resandeunderlaget är litet bör anropsstyrd trafik utvecklas liksom bilparkeringar som möjliggör 
kombinationsresor. Möjligheten till kombinationsresor cykel till och från kollektivtrafik måste 
utvecklas även på landsbygden, tillsammans med cykelturistleder av nationell standard, vilket kräver 
investeringar och engagemang från Trafikverket. 

Grönområden 

Även om vi bygger tätt i Stockholmsregionen kommer det att uppstå målkonflikter mellan grönmark 
och ny bebyggelse på sina håll. Den skadliga inverkan på naturmiljön ska då minimeras genom att 
exploatörer strategiskt använder sig av ekosystemtjänster i planeringen. Detta är särskilt viktigt i 
anslutning till regionens gröna kilar. Genom att använda sig av ekosystemtjänster behöver det inte 
finnas en konflikt mellan nybyggnation och gröna samband. Ny byggnation, tillsammans med 
strategisk tillämpning av ekosystemtjänster, kan stärka omkringliggande grönområden och resultera i 
ökade gröna värden, exempelvis genom att tidigare parkeringsplatser byggs om till bostadshus med 
gröna innergårdar, gatuvegetation, gröna tak och väggar etc. 
 
Gröna kilar, naturreservat och parkmark ska värnas, men det är likaledes viktigt att inse att ett 
naturreservat slutar vid dess gränser. Det är problematiskt när Länsstyrelsen, mark- och 
miljödomstolen och andra aktörer tillskriver grönområden buffertzoner där man inte heller får bygga, 
eller att man inte ska få bygga ett hus eftersom det kan ses inifrån en park. På samma sätt som 
stadsbebyggelse inte ska leta sig in i naturreservatet ska inte heller naturreservat begränsa den 
omkringliggande stadsbebyggelsen. 

Transportsystemet 

En ökad biltrafikandel måste aktivt och samordnat motverkas av både kommuner och regionala 
aktörer för att minska trängseln och bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Trafikanalys 
bedömning är att den samhällsekonomiska kostnaden för trängseln i Stockholms län uppgår till drygt 
8 miljarder årligen samt att flaskhalsarna i länet kommer att vara fler år 2030. 

Stockholmsregionen väljer vilken trafik vi vill ha utifrån politik och styrmedel. Starka trafikstyrande 
åtgärder såsom trängselskatter, kollektivtrafiktaxa, parkeringsavgifter, parkeringsnorm och mobility 
management-åtgärder bör styra åt samma håll, men ansvaret för dem återfinns på olika styrnivåer. I 
syfte att kunna synkronisera dessa åtgärder i tid och rum föreslår Centerpartiet att ett regionalt 
trafikstyrningskontor inrättas bestående av representation från statlig, regional och kommunal nivå.  

Trängselskatter och andra trafikstyrande medel, såsom lågtrafiktaxa i tunnelbanan, bör användas för 
att minska trängseln och optimera användningen av våra trafiksystem. I länets tätaste delar behöver 
utrymmet som privatbilismen tas i anspråk minskas för att möjliggöra en bättre framkomlighet och 
stadsmiljö. Generellt sett behöver utrymmeseffektiva transporter med låg klimat- och miljöpåverkan 



främjas också i övriga delar av länet. Trafikstyrande mekanismer såsom trängselskatter, 
kollektivtrafiktaxa och parkeringsavgifter bör därför synkroniseras bättre för att stärka varandras 
trafikstyrande egenskaper. Förändringar av parkeringsavgifterna bör i högre grad ske i dialog över 
kommungränserna och med hänsyn taget till lägesförutsättningarna, för att inte oönskade effekter 
ska spilla över kommungränserna, drabba lokalt näringsliv och handel och skapa nya obalanser.  
 
Vid transportsatsningar ska fyrstegsprincipen alltid tillämpas, vilket innebär att möjliga förbättringar i 
transportsystemet prövas och konkretiseras utifrån följande steg:  
 
Steg 1: Tänk om – Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt, t.ex. 
planering och informationskampanjer för att minska transportefterfrågan. 
Steg 2: Optimera – Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät, t.ex. trängselskatt, 
parkeringsavgifter och prioritering av kollektivtrafik i vägnätet. 
Steg 3: Bygg om – Mindre vägförbättringsåtgärder, t.ex. ombyggnader i befintlig sträckning. 
Steg 4: Bygg nytt – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, t.ex. nya vägsträckningar. 
 
Samma principer bör även gälla för övriga tekniska system eftersom det är ett resurseffektivt och 
ekonomiskt hållbart tillvägagångssätt. Det är även viktigt att i möjligaste mån vara strategisk vid 
utbyggnaden av infrastruktur, det finns t.ex. goda exempel på kommuner i länet som samförlägger 
fiber med VA och cykelbanor. 

Det är även viktigt att regionen har en tydlig vision kring hur Stockholm ska öka cykel- och 
kollektivtrafikandelen. För att nå upp till denna måste långsiktiga strategiska planer som syftar till att 
skapa en tätare, grönare och mer hållbar region dra åt samma håll samt bidra med finansiering av 
hållbar infrastruktur. De regionala cykelsatsningarna måste fortsätta att stärkas samtidigt som 
kommunerna ser över hur de kan förbättra cykelinfrastrukturen kring och vid sina spårstationer. Hela 
86 % av Stockholms läns befolkning bor inom 3 km från en spårstation, vilket innebär att det finns 
utmärka förutsättningar för ett högt kombinationsresande givet att en tillräcklig cykelinfrastruktur 
finns på plats. 

Cyklingen har länge varit ett trafikslag på undantag i Stockholmsregionen, vilket innebär att 
cykelinfrastrukturen är underdimensionerad och eftersatt. Cyklingen är ett klimat-, yt- och 
kapacitetseffektivt trafikslag som bidrar till en bättre miljö samtidigt som det minskar trängseln och 
stärker kollektivtrafiken. Alla planer och åtgärder på statlig, regional och kommunal nivå bör därför 
bidra till att stärka både de regionala cykelstråken, cykelnätverken runt våra stationer och 
möjligheten att parkera på säkra cykelparkeringar vid stationerna.  

De samhällsekonomiska nyttorna av Stockholms Regionala Cykelplan beräknas uppgå till 28-46 
miljarder kronor i bland annat ökad säkerhet och hälsa. Cykelplanen kostar cirka två miljarder kronor 
att genomföra. Den samhällsekonomiska nettovinsten beräknas till 13-22 kr per satsad krona, enligt 
SWECO. Inga andra trafiksatsningar uppvisar liknande nyttor.  

Vi måste även verka för att minska obalansen mellan regionens norra och södra delar. En ökad 
attraktivitet i söderort, tillsammans med viktiga infrastrukturinvesteringar, ger stärkta 
förutsättningar för näringslivsetableringar vilket stärker utvecklingsförutsättningarna i hela regionen 
samtidigt som transportarbetet minskar genom reducerade pendlingsavstånd. 



Slutligen, då RUFS 2050 blickar långt in i framtiden är det viktigt att ta i beaktning framtidens 
automatiserade fordon och dess eventuella effekter på transportsystemet. 

Stockholms flygplatser 

Bromma flygplats har en viktig funktion för Stockholms och Sveriges nationella och internationella 
tillgänglighet men medför också stora restriktioner för markanvändning och bostadsbyggande i 
Västra Stockholm, Solna och Sundbyberg. Efter att nuvarande avtal löper ut bör därför flygtrafiken 
flyttas till Arlanda och området bebyggas tätt, grönt och stadsmässigt.  

Det är viktigt att en fjärde och en femte landningsbana förbereds på Arlanda för att både kunna öka 
Stockholmsregionens internationella tillgänglighet och kunna ta emot Brommatrafiken. Vi ser även 
positivt på utvecklingen av Skavsta för att främja tillväxten i länets södra delar. 

Stockholm är en perifert belägen region i Europas utkant som är starkt beroende av flygförbindelser 
med omvärlden. Samtidigt medför flyget negativa miljöeffekter och det är viktigt att Sverige 
engagerar sig i, och driver på, teknikutvecklingen inom miljöbränslen för flyget inom EU och i andra 
globala sammanhang.   

Strukturbilderna 
 
Utifrån dessa ståndpunkter finns det för- och nackdelar med båda strukturbilderna, men i båda fallen 
kommer behovet av nya bostäder att vara stort i alla länets kommuner under överskådlig tid. 
Respektive kommun bör bedöma vilken befolkningsökning man vill ta höjd för och förorda det 
strukturalternativ som förenar en tillräckligt hög byggtakt i länet med de ambitioner man har i den 
egna kommunen. Generellt gör strukturbild B det något lättare att uppnå regionens klimatpolitiska 
ambitioner medan strukturbild A kommer att kräva en mer aktiv trafikstyrning, högre trängselskatter 
m.m. för att målen ska nås.  
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