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Synpunkter på RUFS 2050. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Stockholmsregionen kan med fog anses höra till världens vackraste storstäder. Närheten till vatten 
och grön natur gör regionen till en attraktiv boendeort. I dag råder ett starkt tryck på 
Stockholmsregionen. Det går bra för Stockholm och det byggs mycket. Det verkar som om man i 
planeringen har som ledord att "störst är bäst". Så enkel är ju dock inte verkligheten. Det finns stora 
värden i småskalighet också. I dagsläget har vi kommit till en punkt där allt fler varningar börjar 
uppträda och i dagstidningarna hävdas det ideligen att vi har byggt för mycket och fel. Det kan vara 
skäl att stanna upp och reflektera. 

Naturskyddsföreningen i Danderyd välkomnar ansatsen i RUFS att koncentrera sig på ett antal 
regionala stadskärnor med omfattande grön- och villaområden omkring. Vi välkomnar de omfattande 
studierna om svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar och vill understryka att man i RUFS 
betonat att det behövs en bredd på minst 500 meter för att ett svagt samband kan fungera som 
spridningssamband för många olika arter. Bredden på 500 meter ger förutsättningar för en tillräckligt 
storväxtmassa, som kan skapa luftväxling mellan stad och natur. Naturskyddsföreningen i Danderyd 
vill särskilt understryka vikten av Rösjökilen och att denna kan utvidgas till att omfatta Rinkebyskogen 
fram till Altorpsskogen/Ekebyskogen/Ekebysjön och ända fram till öarna i Värtan och vidare till 
Bogesundslandet respektive Nationalstadsparken. Detta betyder att vi vill se hela Rinkebyskogen som 
naturreservat samt att de i nuläget mycket svaga sambanden mellan Rinkebyskogen och 
Altorpsskogen/Ekebyskogen/Ekebysjön återupprättas med gröna samband på minst 500 meters 
bredd. Vi vill därför att E18 läggs i tunnel genom hela kommunen så att mark frigöres för de gröna 
sambanden. 

Danderyd är en liten och attraktiv kommun. I dagsläget ligger Danderyd på nionde plats i Sverige vad 
gäller befolkningstäthet. En utökning av bebyggelse riskerar att göra Danderyd mindre attraktiv. 
Danderyd ingår inte heller i de 8 utpekade regionala stadskärnorna: Arlanda-Märsta, Barkarby-
Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby Centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, 
Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Naturskyddsföreningen i Danderyd anser att 
Danderyd fortsatt bör vara en attraktiv villastad med grönskande grönområden och utgöra en grön 
lunga i den växande storstaden. 

Naturskyddsföreningen i Danderyd anser vidare att det är viktigt att satsa på de lite mer perifert 
belägna förorterna så att dessa inte utarmas när trycket in mot storstaden ökar. Det går bra att bo 
längre bort bara kommunikationerna fungerar. Då är kanske inte själva restiden avgörande. Det kan 
vara viktigare att turtätheten och tillförlitligheten utökas i stället för att man vinner några minuter i 
restid. Med tillförlitliga tågkommunikationer kan Stockholmsregionen utökas till att omfatta hela 
Mälardalen för attraktiva boende- och naturmiljöer 

Danderyd plågas av omfattande miljöproblem från E18 och Roslagsbanan i form av buller, avgaser, 
partiklar och barriäreffekter. Problemen kommer att ytterligare förvärras i och med den omfattande 
utbyggnaden av Nordostregionen. De utredningar som gjorts visar att det är helt realistiskt att lägga 
motorvägen i tunnel genom kommunen. En stor del av sträckningen skulle gå genom urberget och 
erfarenheter från de studier som gjorts i anledning av tunnelförläggningen av kraftledningarna visar 



måste dessutom vara ett oavvisligt krav. Generellt anser vi att man borde utnyttja urberget för 
infrastruktur! 
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