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Regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Jernhusen har tagit emot ” Förslag till utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050”. Jernhusen vill tacka för att bolaget fått materialet skickat till sig och 
lämnar med detta dokument sitt remissyttrande. 
 

Om Jernhusen 

Jernhusen utvecklar, äger och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, 
stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska 
järnvägen.  Jernhusen ska bidra till att skapa en hållbar utveckling genom att 
underlätta för fler att välja att resa kollektivt och välja järnvägen för sina 
godstransporter. Bolaget har sedan sitt bildande 2001 investerat drygt 12 miljarder 
kronor i fastigheter längs den svenska järnvägen. Detta har skett på kommersiella 
grunder, och bolaget har därigenom sett till att värdeökningar har kommit staten, 
ägaren, samt transportsektorns aktörer tillgodo. 
 
 

Centralstationen är regionens motor 

Förtätning och regionförstoring är nyckelord när fler vill bo och arbeta i Stockholm 
och huvudstadsregionen. Genom att utveckla stationen och staden i dess 
anslutning kan den ta emot framtidens resenärer, och alla prognoser pekar på att 
de blir fler.  
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Utvecklingen av stationsnära områden innebär att flera kan ha sin arbetsplats i 
kommunikationsnära lägen, och därmed förstärks regionförstoringen och tillväxten 
i regionen. 
 

 

Övergripande synpunkter 

Vision och Mål  

Jernhusen ställer sig mycket positiv till visionen om att: 
 

”Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion 2050” 

 
Jernhusen anser att de övergripande målen och delmålen behöver vara 
genomtänkta och beskriva de tydliga ambitionerna för att kunna uppnå denna 
fantastiska och högt fastställda vision.  
 

 De beskrivna målen i förslaget upplevs inte innehålla lika hög ambition som 
visionen beskriver. Speciellt uppfattas inte delmålen som specifika och 
mätbara. 

 
 De övergripande målen och delmålen behöver vara kopplade till visionen 

och tydliggöra processen till den högst fastställda visionen, vilket inte 
framgår i förslaget. 

 
 De skrivna prioriterade åtgärderna behöver också vara specifika och 

tydliga. 

 

Exempel: 
Sid 14: 2.1: ”En region som är hållbar” 
Om Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion så 
räcker det inte att ”Regionen ska vara bara hållbar”. Det behövs högre och 

tydligare mål kopplad till visionen, anser Jernhusen. 
För att förbli Europas mest attraktiva storstadsregion, behövs mycket högre och 
mer specifikt mål i hållbarhet. Detta eftersom hållbarhetsarbete i sig ter sig som en 
naturlig del i många städers utveckling. 
 
Sid 34: Mål 1: ”En tillgänglig region med god livsmiljö” 
För att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion 
behöver den vara den mest tillgängliga staden med den bästa livsmiljön. 
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Utmaningar 

Jernhusen saknar konkreta lösningar för de utmaningar som beskrivs i RUFS. De 
senare föreslagna ”prioriterade åtgärderna” ger tyvärr inte svar på hanteringen av 

utmaningarna på ett konkret sätt. Vidare saknar Jernhusen en tydlighet kring 
ansvarsfördelning och ansvarsområden för och mellan olika aktörer, 
organisationer myndigheter mm. Exempelvis står det inget om vilket ansvar eller 
vilka medel som regionalförvaltningen har. Jernhusen vill också se en mycket 
tydligare koppling och samband mellan regionala mål, regional planering och de 
kommunala planeringsprocessen. Vilket ansvar tar kommunerna för att genomföra 
regionala mål? 
 

 

Jernhusens bidrag till RUFS 

 

Stationsnära lägen är klimatsmarta lägen 

Genom en forskning som genomfört tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet 
har bolaget genomfört en klimatanalys av förtätning i stationsnära lägen. 
Resultatet har matchats med koldioxidutsläpp för respektive färdsätt, och svaret 
visar med all önskvärd tydlighet att framförallt arbetsplatser och besöksintensiva 
verksamheter i stationsnära lägen medför kraftigt ökat kollektivresande. Detta 
innebär i sin tur att koldioxidutsläppen minskar.  
 
Förtätning vid centralstationsområdet innebär att koldioxidutsläppen från 
persontransporter minskar kraftigt, jämfört med samma etablering i externt läge. 
Forskningen visade att utsläppen vid etablering vi centralstationen var en fjärdedel 
jämfört med det externa läget. I vikt motsvarar det nästan 9000 ton koldioxid på ett 
år.  

Koppling till RUFS: 

Om Stockholmsregionen ska vara en klimatsmart storstadsregion bör ett tydligt 
delmål vara att förtäta stationsområden. Det bör dessutom anges ett mål för 
förtätningsgraden.  

 

Välutvecklade stationsnära lägen bidrar till regionens 

tillväxt 

Regionens centralort har en stor och viktig betydelse för att öka tillväxten i 
regionen. Om centralstationsområdet i den mest tillgängliga orten i regionen ökar 
sitt erbjudande så skapas nya affärsmöjligheter för både staden och regionen.  
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Arbetsmarknaden växer genom att flera enkelt och effektivt med attraktiv 
kollektivtrafik kan ta sig mellan bostad och arbete. På så sätt ökar den geografiska 
arbetsmarknadsregionen, vilket gör att det finns fler arbetsplatser tillgängliga på 
samma gång som det finns en tillgång på fler arbetstagare. Förutsättningarna till 
förbättrad matchning på arbetsmarknaden ökar med andra ord. 

Koppling till RUFS: 

Om Stockholmsregionen ska vara en växande storstadsregion bör ett tydligt 
delmål vara att bygga flera arbetsplatser och besöksintensiva funktioner i 
centralstationsområdet i Stockholm och flera bostäder intill andra 
stationsområden. Detta för att möjliggöra för alla sorters arbetande att ta sig enkelt 
och tryggt mellan bostad och arbete. Åtgärdsplanen bör därför ange en tydligt 
beskriven högre förtätningsgrad av både bostäder och arbetsplatser. 

 

Varuförsörjning av den moderna staden 

Som boende i staden eller som besökare eller yrkesarbetande förutsätter vi att de 
varor vi söker finns på plats. Samtidigt sak de komma på plats utan att i alltför hög 
grad störa det övriga livet. Därmed är det av yttersta vikt att leveranser till och 
distribution i staden av varor fungerar på ett så smidigt sätt som möjligt. 
 
Jernhusen är övertygade om att järnvägen behöver få en betydligt större roll i 
varuförsörjningen av staden. Det handlar om mjölken till ICA, tomaterna till COOP, 
tröjan till H&M, utrustning och materiel till Nya Karolinska Solna med mera. För att 
det ska fungera behöver det vara ett tydligt och målinriktat fokus på citylogistik, 
och dess koppling till kombiterminaler. 
 
Idag saknar Jernhusen att detta som en central fråga i RUFS, och är något som 
borde vara betydligt högre på agendan. Tillsammans med aktörerna på 
marknaden bör staden se över strategiska nav för citylogistik samtidigt som man i 
detta perspektiv bör se Stockholm i ett större perspektiv. Terminalerna har/kan 
utveckla crossdockanläggningar i närhet till terminal  
 
Trängsel och olyckor är viktiga frågor när en region som Stockholm växer kraftigt. 
Med ökade transporter på järnvägen och miljöanpassade transporter är detta 
möjligt att minska. 
 

Koppling till RUFS: 

Det finns delmål för år 2030 att minska växthusgaserna och i det är tåglösningar 
något som finns redan idag och som kan utvecklas. Eldrivna lastbilar och bilar 
finns, men är under överblickbar framtid en alldeles för liten del av fordonsflottan 
för att ge en reell påverkan.   
 
Till detta kommer att valet av drivmedel inte löser vare sig trängsel- eller 
slitagefrågan.  
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Saknar i prioriterade ärenden mer kraft på hur kombitransporter och effektiv 
citylogistik ska hanteras      sid 38  
 
Man bör se över strategiska nav för citylogistik samtidigt som man i detta 
perspektiv bör se Stockholm i ett större perspektiv. Ex hur kommer varan till 
staden idag är det stora trafikproblem in till Stockholm där man kan köra tåget i 
direkt i city för att distribuera på ett effektivt sätt. Terminalerna har/kan utveckla 
crossdockanläggningar i närhet till terminal   
 
Från RUFS karta 8 2010 ser man att Västberga/Årsta inte är ett logistikcentrum. 
Vår erfarenhet är att detta område är starkt efterfrågat och skulle kunna försörja 
större delen av södra Stockholm om det utvecklas rätt. Efterfrågan finns att 
etablera sig i detta område efter de senaste årens trend att finnas strax utanför 
innerstaden. Här bör det markeras logistikforum då området utvecklas.  
Ser vi utveckling av E-handel finns stora möjligheter till att ha området som ett 
distributionsområde där varan kommer med tåg för att citynära omlastas till bil.    
 
Sid 55: vad gäller för planerade och befintliga sammankopplingar och framtida 
laddstationer (el-laddare, både avseende privatbilar och distributionsbilar)?  
 
Sid 58: Årstaområdet skall innehålla även logistikcentrum.  
 
Sid 58: Hur tänker man sig länken från Norvik till Årsta med järnvägsförbindelse.  
För att minimera trafiken men stärka leveranserna inom city undrar vi hur staden 
säkerställer att det finns  distributionsområden  för att minimera den totala 
leveranssträckan? Detta behöver omhändertas innan Slakthusområdet hinner 
försvinna.  
 
 

 

Synpunkter kapitel 5 - Mål och Delmål 

Mål 1: en tillgänglig region med god livsmiljö 

Med anledning av ovanstående punkter anser Jernhusen att i RUFS bör beskrivas 
tydligare och mätbara delmål inom nedanstående områden: 

 Högre och mer specifik förtätningsgrad i centralstationsområdet, 
särskilt när det gäller arbetsplatser. Förslag på typ av delmål: xx% 
högre exploateringsgrad och andel arbetsplatser i 
centralstationsområdet jämfört med genomsnittet för hela cityområdet. 

 Högre och specifik förtätningsgrad (av särskilt bostäder) i andra 
stationsområden inom regionen. Exempel på del mål: xx% 
exploateringsgrad av bebyggelse med xx% bostadsbebyggelse.  

 Mål 4: en resurseffektiv och resilient region 

Det saknas prioriterade ärenden beskrivande hur kombitransporter och effektiv 
citylogistik ska hanteras. Ett tydligt mål i detta avseende bör beskrivas i RUFS 
2050. 
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Man bör se över strategiska nav för citylogistik samtidigt som man i detta 
perspektiv bör se Stockholm i ett större perspektiv. Ex hur kommer varan till 
staden idag är det stora trafikproblem in till Stockholm där man kan köra tåget i 
direkt i city för att distribuera på ett effektivt sätt. Terminalerna har/kan utveckla 
crossdockanläggningar i närhet till terminal. 
 
 

 

Synpunkter kapitel 6- prioriterade åtgärder 

6.1: ”knyt ihop regionen och bygg tätt varierat och kollektivtrafiknära” 

  
”bygg ut bostäder i enlighet med regionala behov samt prioriteringarna i 

Stockholmsförhandlingen.” 
 

Synpunkt: Detta är inte konkret åtgärdsförslag. Förtätningen av bostäder i 
(sekundära) stationsnära lägen behöver anges med en konkret exploateringsgrad. 
Hur uppnås regionala mål med de kommunala detaljplaneprocesserna? 
 
”ta fram strategier och förhållningssätt för hur den fysiska planeringen ska förbättra 

stadsmässiga kvalitéer.” 

 

Synpunkt: Detta är inte konkret åtgärdsförslag utan här hänvisas till annan 
organisation som ska ta fram strategier.  

 

6.2: ”säkra värden genom leva klimatsmart, värna naturresurser och 

utveckla effektiva system” 

Synpunkt:  

 Det saknas en tydlig åtgärdsbeskrivning för hur det ska byggas ut effektiva 
utbytessystem i kollektivtrafiknära lägen 

 Fler arbetsplatser i centralstationsområden bidrar till klimatsmart 
utveckling. Förslag till åtgärd saknas. 

 En hållbar distribution av varor med tydlig strategi för citylogistik behöver 
tas fram. 

 
 

Bilaga 
”Den Stationsnära Staden” som beskriver Jernhusens vision och strategi för 

utveckling av stationsområden. 
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