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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 

Ärendet 
Stockholm Nordost (Stono) har utarbetat ett gemensamt yttrande som svar 
på remissen. Utöver det som framförs i det kommungemensamma yttrandet 
beskriver Danderyds kommun sitt utvecklingsprojekt centrala Danderyd, 
hur projektet kan bidra till Stockholmsregionens utveckling både beträf-
fande nytillkomna bostäder och nya kollektivtrafiklösningar. Om E18 tun-
nelförläggs genom hela Danderyds kommun, kan det vägområde som fri-
läggs, tillsammans med intilliggande mark, utnyttjas för att utveckla kom-
munen. Utvecklingsområdet skulle kunna rymma upp till 11 0000 bostäder i 
en varierad stadsmiljö, som även kan rymma lokaler för service och verk-
samheter med skolor, förskolor, butiker och arbetsplatser samt parker och 
offentliga rum. Tunnelförslaget möjliggör att en bättre resandenod skapas 
vid Danderyds sjukhus. Roslagsbanan kan flyttas något västerut närmare 
tunnelbanan, och däremellan kan en ny bussterminal anläggas. Tunnellös-
ningen för E18 gör det möjligt att bygga ett resecentrum och därmed skapa 
effektiva bytesmöjligheter inom en liten yta med hög närhet mellan trans-
portslagen.  
 
Projektet centrala Danderyd innebär även nya möjligheter för en västlig för-
bindelse för kollektivtrafik, så att spårreservatet genom Rinkebyskogens 
naturreservat kan tas bort. 
 
Danderyds kommun framför också synpunkter på vikten av digitalisering. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Stockholm Nordosts yttrande och över-

lämnar det till trafikförvaltningen som svar på remissen. 
 

2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets ytt-
rande enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-09-02 som komplette-
rande svar på remissen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut den lång-
siktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för 
såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.  
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Kommunledningskontorets yttrande 
Stockholm Nordost (Stono) har utarbetat ett gemensamt yttrande som svar 
på remissen. Yttrandet behandlades på Stono-s ledningsgruppsmöte den 26 
augusti 2016. Utöver det som framförs i det kommungemensamma yttrandet 
vill Danderyds kommun framföra följande. 
 
Centrala Danderyd 
För närvarande pågår ett utredningsarbete om möjligheterna att tunnelför-
lägga E18 genom Danderyd. Ett program för fördjupning av översiktsplanen 
är på remiss fram till oktober 2016. Syftet med programmet är att visa olika 
handlingsalternativ för att åstadkomma en bättre miljö i området längs med 
E18. Programmet pekar ut och belyser strategiska utvecklingsfrågor för det 
centrala stråket genom Danderyd, samt visar på olika alternativa tunnellös-
ningar och vad de olika alternativen innebär. Programmet redovisar också 
möjligheter och konsekvenser. Programarbetet har bedrivits parallellt med 
en åtgärdsvalsstudie för E18 genom Danderyd. Åtgärdsvalsstudien har tagits 
fram gemensamt av Trafikverket, Danderyds kommun och Trafikförvalt-
ningen i Stockholms län. 
 
Om E18 tunnelförläggs genom hela Danderyds kommun, kan det vägom-
råde som friläggs, tillsammans med intilliggande mark, utnyttjas för att ut-
veckla kommunen. Utvecklingsområdet skulle kunna rymma upp till 11 000 
bostäder i en varierad stadsmiljö, som även kan rymma lokaler för service 
och verksamheter med skolor, förskolor, butiker och arbetsplatser samt par-
ker och offentliga rum.  
 
Det långa tunnelförslaget möjliggör att en bättre resandenod kan skapas vid 
Danderyds sjukhus. Roslagsbanan kan flyttas något västerut närmare tun-
nelbanan, och däremellan kan en ny bussterminal anläggas. Tunnellösning-
en för E18 gör det möjligt att bygga ett resecentrum och därmed skapa ef-
fektiva bytesmöjligheter inom en liten yta med hög närhet mellan trans-
portslagen.  
 
Spårreservat 
I planförslaget redovisas ett spårreservat för ”Övrigt stomnät” i öst-västlig 
riktning genom norra delen av Rinkebyskogen. Danderyds kommun beslu-
tade år 2014 att ett naturreservat ska inrättas i området. I naturreservatets 
bestämmelser anges att en eventuell spårutbyggnad inom området måste ske 
under mark. Danderyds kommun anser att aktuellt spårområde ska tas bort 
från den regionala utvecklingsplanen. En framtida västlig spårförbindelse 
ovan mark kan istället förläggas längs Enebybergsvägen och vidare västerut 
längs Edsbergsvägen.  
 
Digitalisering 
Internationella rapporter visar att digitalisering är den viktigaste faktorn för 
framtida tillväxt. Inom offentlig sektor kan digitaliseringen medföra stora 
förändringar inom bl.a. hur den offentliga sektorn tillhandahåller välfärds-
tjänster, hur bemanningsbehov ska lösas m.m. Möjligheter som ”vårdcen-
traler på nätet”, tekniklösningar som ökar tryggheten för äldre som bor 
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hemma, miljösmarta lösningar för trafikstyrning etc kräver ett väsentligt 
utökat samarbete över myndighetsgränser såväl nationellt som inom stock-
holmsregionen. Det vore önskvärt om den regionala utvecklingsplanen be-
tonade vikten av digitaliseringen ännu tydligare.  
 
Övrigt 
Under mål 2, ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” anges 
som delmål för 2030 bl.a. att könsfördelningen bland högre myndighetsper-
soner och politiker samt chefsyrken ska vara 50-50 mellan kvinnor och män, 
och en jämlik representation ska eftersträvas.  
 
Danderyds kommun anser inte att en regional plan bör fastställa ett mål om 
att könsfördelningen ska vara 50-50, däremot är det viktigt att kvinnor och 
män har samma rättigheter och möjligheter och att en jämlik representation i 
offentliga myndigheter ska eftersträvas.  
 
 
 
 
Åsa Heribertson David Grind  Annika Alm 
Kommundirektör Plan- och exploateringschef Planeringschef 
 
 
Bilaga: 

1. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 
samrådsförslag 

2. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, ytt-
rande, Stono, 2016-08-26 

 
 
Exp: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, registrator.trf@sll.se (ange TRN 
2016-0047) 
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