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§ 152 Dnr 2016-000486 250 

Yttrande över samråd för nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsekontorets 
förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen (TRF) i Stockholms län. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Stockholm Nordosts 
yttrande och överlämnar det till Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen (TRF) i Stockholms län.      

Sammanfattning av ärendet 
Stockholms läns landsting önskar Norrtälje kommuns yttrande över 
rubricerat ärende. Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, 
RUFS 2050, är länets gemensamma kontrakt över regionens långsiktiga 
framtida utveckling. RUFS 2050 ska vara vägledande för kommunens 
översikts- och detaljplanering och för hanteringen av mellankommunala 
frågor i länet. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
yttrandet över samrådsförslaget.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 180, den 21 september 2016. 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2016. 

Förslag till Norrtälje kommuns samrådsyttrande RUFS2050  

Stockholm Nordost samrådsyttrande RUFS 2050 den 6 september 2016.      

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Catarina Wahlgren (V) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga 
avsnittet gällande cykelvägar och korrigera rena felaktigheter i 
tjänsteutlåtandet gällande befolkningsmängden i Norrtälje kommun 
sommartid. 

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2016. 
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Berit Jansson (C) yrkar bifall till Ulrika Falks yrkande.      
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde 
eller återremitteras i enlighet med Catarina Wahlgrens återremissyrkande 
och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. Därefter 
föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika 
Falks yrkande som bifalls av Berit Jansson och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.       

  
Beslutet ska skickas till 
Stockholms län landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Stockholm Nordost 

Samhällsbyggnadsdirektören 

Kommunstyrelsekontorets strategiska planering. 

 



 YTTRANDE 

2016-09-16 

 

P O S T AD R E S S  B E S Ö K S A D R E S S  T E L E F O N  E - P O S T  P L U S G I R O  

Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 

O R G A N I S AT I O N S N U M M E R   T E L E F A X  W E B B  B AN K G I R O  

212000-0217  0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 

n o r r t a l j e . s e  N O R R T Ä L J E  K O M M U N  

 

 Till 

Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen (TRF) 

Dnr. 2016-0047 

 

  

  

 

   
 

Yttrande över samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 

 

RUFS 2050 Norrtälje kommuns diarienummer: 2016-000486 

 

 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har remitterat rubricerat ärende till 

Norrtälje kommun för yttrande senast till den 25 oktober 2016. Detta är 

kommunens kompletterande yttrande till Stockholm Nordosts yttrande som 

Norrtälje kommun också står bakom. 

 
 

 

1. Norrtälje kommuns synpunkter på samrådsförslaget 
 

Norrtälje kommun är positiv till den samlade viljan och de gemensamma mål 

som RUFS 2050 står för. Norrtälje kommun, som utgör en tredjedel av 

Stockholms län, har med sitt stora landsbygd- och skärgårdsområde stor 

strategisk betydelse för Stockholms läns attraktivitet. 

 

Norrtälje kommuns översiktsplan, antagen i kommunfullmäktige 2013-12-09, är 

starkt präglad av planeringsinriktningarna som angavs i RUFS 2010. Precis som 

i RUFS 2010 så koncentreras huvudsakligen planeringsutvecklingen i RUFS 

2050 kring de täta strukturerna. För att RUFS 2050 ska fortsätta fungera som 

vägledning för Norrtälje kommuns utveckling måste denna stödja kommunens 

ambitioner att växa. Kommunen ser mycket positivt på RUFS som en plan med 

en gemensam vision, med ett regionövergripande perspektiv som banar väg för 

samarbeten över kommungränserna. Samtidigt vill vi att kommunen 

uppmärksammas ännu mer i det regionala perspektivet. Norrtälje kommun är en 

attraktiv och snabbväxande kommun, rik på natur, kultur med goda 

pendlingsmöjligheter med ~6 mil till Stockholm och Uppsala. Det finns även 

förbindelser till Arlanda, och ett utbyte med Åland, Finland och Estland via 

kommunens färjehamnar i Grisslehamn och Kapellskär. Till Norrtälje kommun 

flyttar människor i alla åldrar för att ta del av ett fantastiska landskap med såväl 

stads, - landsbygds- och skärgårdsmiljöer. En omfattande förtätning pågår i 

Norrtälje stad. Entreprenörsandan är stark. Befolkningen uppgår idag till 59 177 

http://nkadmdiabas01/diaweb/atglist.asp?DSN=4&atglist=VISA&diarienr=2016000486&MaxRec=100&PgSize=10&arhi=-1
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(juli 2016) personer tillsammans med deltidsbefolkningen som är i 

storleksordningen ~100 000. Detta gör Norrtälje stad till en värdefull kärna för 

sitt omland med behov av stora regionala kopplingar till både Stockholm och 

Uppsala län. Norrtäljes strategiska betydelse borde följaktligen uppmärksammas 

mer i tillväxtvisionerna för RUFS 2050. 

 

Landsbygd och skärgård 

I strukturbilden för landsbygden har tyngdpunkter och stråk med regional 

relevans identifierats och där landstinget kan bidra med ökad tillgänglighet och 

vägledning för etableringar och tätortsutveckling. Strukturbilden bygger på 

existerande ortstruktur och befintliga underlag bland annat kommunens 

översiktsplan. Norrtälje kommun har följande synpunkter: 

 

Replipunkter och kärnöar måste få större uppmärksamhet i RUFS 2050. 

Landsbygd och skärgårdsperspektivet kan utvecklas ännu mer som en regional 

resurs. Det är inte enbart tätortsboende som attraherar människor idag utan 

landsbygden, skärgården och mindre orter ökar i popularitet. Men för att erhålla 

det mångdiskuterade rörliga friluftslivet och en levande landsbygd- och skärgård 

måste människor erbjudas möjlighet att bo här året runt. Man måste kunna leva 

och utvecklas på landsbygden. Norrtälje kommun vill att RUFS tar tillvara på 

denna tillväxtkraft som finns och med det lyfta fram möjligheterna till att växa i 

skärgården, på landsbygden och i de mindre orterna på ett mer strategiskt sätt. 

Därför måste replipunkter och kärnöar lyftas ännu mer i samrådsmaterialet.   

För Norrtälje kommun pekas det ut två replipunkter, Simpnäs/Östersjö och 

Räfsnäs, samt två kärnöar Arholma och Tjockö. Kommunen anser att kriterierna 

för kärnöar och replipunkter är för högt satta med hänsyn till den glesa struktur 

som Norrtäljes skärgård de facto har. I syfte att stärka vår södra skärgård anser 

kommunen att även Söderöra och Gräskö ska definieras som kärnöar med 

Bromskär och Östernäs som replipunkter. Dessa öar har en fungerande 

kollektivtrafik och Bromskär har iordningställas till en välfungerande replipunkt. 

Östernäs har god kapacitet för parkering. På Gräskö ökar befolkningen och Va-

nätet är utbyggt. Ett tydligt ställningstagande i den regionala planeringen kan ge 

draghjälp för utvecklingen på dessa öar.  

 

Norrtälje kommun föreslår att markera ut hela Rådmansö som en tyngdpunkt. Rådmansö 

har stor betydelse för kommunen och här finns både kollektivtrafik, service och kommunalt 

VA. Attraktiva boenden med goda pendlingsmöjligheter kan skapas här. Ett 

fördjupningsarbete av översiktsplanen för Rådmansö är på gång med syftet att skapa en 

långsiktig planeringsstrategi i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. E18 
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som slutar i Kapellskär ska byggas om till 2+1 väg och vägen kommer att kompletteras 

med hållplatser och pendlarparkeringar.  

 

Socio-ekonomi 

Regionen är ojämlik. Det är viktigt att prata om flera aspekter av ojämlikhet t.ex. jämlik 

service och jämlik hälsa. Den socio-ekonomiska problematiken ser olika ut i olika delar av 

regionen och dessa skillnader måste beaktas och förklaras för att skapa en rättvis och 

korrekt bild av verkligheten.  

 

Trafik/kollektivtrafik 

Utvecklingen av förbindelserna mot Arlanda och Arlanda city är en fråga som är 

högt prioriterad i Norrtälje kommun. En bättre och tydligare förbindelse mot 

Arlanda skulle ha stor positiv påverkan för kommunen, en förbindelse Norrtälje 

kommun saknar i samrådsförslaget. Detta skulle möjliggöra en ökad regional 

tillgänglighet och vara positivt för sektorns fortsatta utveckling. 

 

De sjövägar som presenteras i RUFS 2050 behöver utvecklas. Idag behandlas 

nästan enbart transportsystem för vägar och spår medan sjövägen glöms bort som 

alternativt och populärt transportsystem. 

 

I Norrtälje Hamn, som är centralt beläget i staden, pågår ett utvecklingsprojekt 

för att tillskapa ca1900 nya bostäder. Norrtälje kommun ser ett kommande behov 

av att Norrtälje hamn trafikeras av skärgårdstrafik. 

 

De definitioner som gjordes gällande regionala cykelvägar medförde att inga behov av 

cykelvägar i Norrtälje kommun per definition kom med. Norrtälje kommun anser att 

behovet av cykelvägar inte behöver vara detsamma för kommunen som för de mer centrala 

delarna av regionen. I Norrtälje kommun finns ett stort behov av att kunna röra sig utmed 

vägnätet på ett trafiksäkert sätt, särskilt under sommartid då kommunen har en befolkning 

väl över 100 000 invånare. Behovet består i att kunna gå, cykla och i vissa fall att rida 

utmed vägnätet till grannar, hållplatser och närliggande orter. Nödvändig standard på 

cykelvägar måste anpassas för de behov som föreligger i Norrtälje kommun. RUFS 2050 

bör kompletteras med sträckorna Norrtälje-Älmsta och Norrtälje-Rimbo. Behovet är även 

stort vid våra kommundelscentrum som är relevanta målpunkter med sitt utbud av offentlig 

och kommersiell service samt även som noder i kollektivtrafiksystemet. Även våra 

prioriterade replipunkter (Bromskär, Östernäs, Spillersboda, Furusund, Räfsnäs, Simpnäs) 

kan utgöra målpunkter för cykeltrafiken. 
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Väg 76 pekas i samrådsförslaget ut som infrastruktur för godstransporter. Väg 76 

har stora trafikflöden och vägen är underdimensionerad för dagens trafik. Den 

tunga trafiken väljer därför istället väg 280 mellan Söderhall via Rimbo till 

Hallstavik. I Trafikverkets utpekande av funktionellt prioriterat vägnät är väg 

280 mellan Söderhall och Hallstavik utpekad som prioriterat för godstransporter. 

 

Kapellskärs hamn är utpekad som en av tio nationellt strategiska hamnar, TEN-hamn och 

även som riksintresse. Hamnen är Stockholmsregionens största roro-hamn där 

kapacitetstaket för närvarande utökas från 3 till 6 miljoner ton gods per år. Om hamnens 

funktion ska optimeras krävs högkvalitativa landförbindelser som har betydelse för 

Nordiska triangeln. Den låga standarden på riksväg 77 utgör en allvarlig brist i 

transportsystemet. Att den tunga trafiken via Uppsala/Mälardalen ska välja Norrortsleden är 

mindre troligt eftersom det är 4 mil längre. En utveckling av Kapellskär och Arlanda samt 

kombiterminalen i Rosersberg bör ses som ett sammanhängande system. En fungerande 

trafikinfrastruktur som knyter ihop dessa punkter är en förutsättning för ett effektivt byte av 

godstransporter mellan olika trafikslag. 

 

Näringsliv 

I avsnittet om landsbygdsutveckling lägger man ett ganska långt resonemang om konflikten 

mellan bostäder och jordbruksmark. Konflikten mellan bostäder och industrimark, annan 

verksamhetsmark och lokaler nämns inte. Detta borde utvecklas mer i RUFS 2050. Som 

framgår i förslaget så är det är svårt att sia om näringslivsstrukturen så långt framöver. 

Digitaliseringen och smartare utnyttjande av ytor kan komma att minska företagens behov 

av lokaler. Med tanke på regionens expansion kan man ändå anta att det kommer att 

behövas mer verksamhetsmark i framtiden. Om man vill ha en diversifierad 

näringslivsstruktur bör man se till att det finns förutsättningar också för företag som har 

behov av stora ytor. Därför är goda transportvägar och kollektivtrafik även till regionens 

perifera delar av stor vikt. 

 

Eftersom samrådsförslaget blickar framåt till 2050 saknar Norrtälje kommun en starkare 

uppmuntran av entreprenörskultur och att förenkla för företag. Det är en viktig del i arbetet 

med att vara en konkurrenskraftig region och bör läggas till i RUFS 2050. 

 

Lidö är en ö med stor potential för besöksnäringsutveckling. Kommunen stödjer idag en 

båtlinje mellan Norrtälje, Lidö och Arholma. Denna linje vill Norrtälje kommun 

permanenta i RUFS 2050.   

 

Grönstruktur 
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Grönstrukturen som beskrivs i samrådsförslaget är bra och övergripande, det 

finns texter som ger ett tämligen bra stöd för kommunen att ta fram det underlag 

om grönstruktur som behöver utvecklas. Däremot saknar kommunen ett avsnitt 

om grön infrastruktur i samrådsförslaget. Istället ligger fokus på gröna kilar. 

Norrtälje kommun har idag inga gröna kilar vilket gör att kommunen hamnar 

utanför diskussionen. Grön infrastruktur visar på ekosystems funktionalitet och 

därmed på ekosystemtjänsternas robusthet. Bevarande av och insatser för grön 

infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och 

regionala utvecklingen. Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket som 

ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden 

samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 

biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i 

hela landskapet. I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, 

bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner 

och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och 

vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser. 

 

Norrtälje kommuns synpunkter på Stockholms läns landsting frågor i 

samrådsförslaget utöver ovan kommentarer: 

 

Mål och Delmål 

 Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 

 

Norrtälje kommun är positiv till den samlade viljan och de gemensamma mål 

som RUFS 2050 står för. Norrtälje kommun, som utgör en tredjedel av 

Stockholms län, kan erbjuda en attraktiv livsstil med sitt stora landsbygd- och 

skärgårdsområde och är därför av stor strategisk betydelse för Stockholms län.  

 

Vikten av god kollektivtrafik och bredband, även på landsbygden, är en 

förutsättning för att samtliga huvudmål ska uppnås. Kommunerna i 

Stockholmsregionen skiljer sig åt. Därför är det utmanande att hitta 

gemensamma delmål och indikatorer för regionen. Det är viktigt att de beslutade 

delmålen och indikatorerna är väl genomarbetade och att hänsyn har tagits till 

kommunernas olikheter.   

 

 Anger målen rätt ambitionsnivå? 

Man bör välja positiva istället för negativa indikatorer ex. beskriv hur många 

som går vidare till gymnasiet istället för hur många som inte gör det. 
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Att fokusera mer på samarbetsområden i Östra Mellansverige (ÖMS) ser vi som 

positivt - både för regionen och för Norrtälje kommun då det på sikt kan 

innebära att Norrtälje kommun kan stärka sin plats i regionen. 

 

Prioriterade åtgärder 

 Är det rätt åtgärder som beskrivs? 

 

De prioriterade åtgärderna är bra och övergripande. Att knyta ihop regionen och 

bygga tätt och kollektivtrafiknära ser Norrtälje kommun mycket positivt på. Det 

är även så vi planerar Norrtälje kommun idag. En strategisk intention i Norrtälje 

kommunens översiktsplan är att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur. Genom 

att prioritera olika stråk ska kommunens mindre orter och livskraftig landsbygd 

göras mer tillgänglig och förutsättningarna för tillväxt stärkas. I utpekade stråk 

ska vägstandard och kollektivtrafik succesivt förbättras och underlag för 

kommersiell och offentlig service stärkas. Samtidigt menar Norrtälje kommun att 

det krävs nyanseringar och att det måste tas hänsyn till mer småskaliga 

strukturer. Norrtälje kommun utgör till ytan en tredjedel av Stockholms län. 

Norrtälje kommun menar att tillgången till attraktiv landsbygd med mindre orter 

samt skärgård är en regional resurs för utveckling och tillväxt i hela regionen. 

Norrtälje kommun menar att tillväxt måste möjliggöras i hela kommunen. Mer 

än hälften av Norrtälje kommunens befolkningsökning har hittills skett på 

landsbygden. Denna uppstår delvis spontant och ger en bild av vilken efterfrågan 

som finns på boendemiljöer. Det är således inte enbart tätortsboende som 

attraherar människorna vilket det måste finnas förståelse för i 

samhällsplaneringen. Det är också viktigt att ha i åtanke att planerarnas och 

politikernas möjlighet att styra människors val av bosättningsort är begränsad. 

 

 Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 

 

För att få fart på prioriterade åtgärder för bland annat nya effektiva energisystem 

i hela Stockholmsregionen vore det bra att samtidigt redovisa vad det finns för 

finansieringssatsningar för detta i underlaget.  

  

Norrtälje kommun saknar ett avsnitt om grön infrastruktur. Istället ligger fokus 

på gröna kilar. Norrtälje kommun har idag inga gröna kilar vilket gör att 

kommunen hamnar utanför diskussionen. Bevarande av och insatser för grön 

infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och 

regionala utvecklingen.  
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 Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomisk och territoriellt 

sammanhållen region? 

 

I RUFS koncentreras i huvudsak planeringen kring de täta strukturerna, detta 

efter att man tittat på trender i regionen. Det växer mer i centrala delarna av 

länet. I och med detta har de två strukturbilderna växt fram som beskriver två 

olika utvecklingsvägar fram till 2050 - strukturbild A och strukturbild B. 

Norrtälje kommun ser mer positivt på Strukturbild A där utvecklingen och 

tillväxten fortfarande har en tyngdpunkt centralt men där det också är fördelad på 

hela Stockholms län – till skillnad från strukturbild B där tillväxt och utveckling 

nästan helt fokuseras på centrala Storstockholm.  

 

 Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga 

strukturen? 

 

Det är bra att båda framtidsbilderna utgår från RUFS 2010. Dock borde alla 

regionala stadskärnor ha liknande betydelse men med olika funktioner för att få 

en jämn fördelning i regionen 

 

Det kan samtidigt vara missvisande att visa två framtidsbilder med tillhörande 

karta när syftet är att ta delar från varje framtidsbild och sedan skapa ”den bästa” 

framtidsbilden. Det kan vara mer fördelaktigt att TRF beslutar om en 

framtidsbild och sen presenterar olika utvecklingsmöjligheter i remissen för att 

kommunen lättare ska kunna ta ställning till vilken framtidsbild vi ska arbeta mot 

i regionen. I dagsläget upplevs framtidsbilderna A och B som två fasta alternativ. 

Det är även svårt att se konsekvenserna av de enskilda åtgärderna i jämförelse 

mellan framtidsbild A och B.   

 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

 Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 

 

Det är viktigt att de beslutade delmålen och indikatorerna är väl genomarbetade 

och att hänsyn har tagits till kommunernas alla olikheter.   

 

 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 RUFS 2050 ska fortsätta fungera som vägledning för Norrtälje kommuns 

utveckling måste denna stödja kommunens ambitioner att växa. Norrtälje 
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kommun borde uppmärksammas mer i den regionala planeringen så att den norra 

delen av länet i en förlängning ges goda möjligheter till tillväxt i RUFS 2050. 

 

Kommunens replipunkter och kärnöar måste få större uppmärksamhet i RUFS 

2050. För att erhålla en levande landsbygd- och skärgård måste människor 

erbjudas möjlighet att bo på dessa platser året runt. RUFS 2050 måste lyfta fram 

möjligheterna till att växa i skärgården, på landsbygden och i dem mindre orterna 

på ett mer strategiskt sätt.  

 

En bättre förbindelse mellan Norrtälje och Arlanda är en prioriterad fråga för Norrtälje 

kommun vilket vi saknar i samrådsförslaget så som det idag är utformat. 
 
 

 

Norrtälje kommun 

 
 
 
Ulrika Falk    Ulla-Marie Hellenberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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