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Hej,

Här kommer Sundbyberg stads svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att
lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS
2050).
Ert dnr: TRN 2017-0052
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Registrator
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Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050)

Sundbybergs stad välkomnar utställningsförslaget till regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen, RUFS 2050.

Sundbyberg bedömer att de i RUFS 2050 utpekade utmaningarna för Stockholmsregionen är relevanta. Sundbybergs stad står bakom de fyra övergripande målen och de regionala prioriteringar som presenteras i utställningsversionen av RUFS 2050. Staden välkomnar de delmål som redovisas i planförslaget med tydliga och kvantifierbara måltal som ger möjlighet till uppföljning över tid. 

Sundbybergs stad ställer sig bakom målen som anger att bebyggelse, verksamheter och arbetsplatser ska eftersträvas i kollektivtrafiknära lägen. Sundbyberg vill dock framhålla att det inom staden pågår en planering för en utvidgning av Igelbäckens naturreservat i norra Kymlinge. Därvidlag råder en motsättning mellan stadens planering och förslaget till RUFS 2050, då norra Kymlinge ingår i den i RUFS 2010 och i förslag till RUFS 2050 utpekade regionala stadskärnan Kista-Sollentuna- Häggvik.

Sundbybergs stad anser att hela staden söder om Enköpingsvägen inklusive Brotorp och Stora Ursvik ska klassificeras som Regional stadskärna. Den klassificering som nu är gjord utgår från samtida befolkningsunderlag och inte framtida. RUFS måste innehålla klassificeringar som tar hänsyn till olika städers expansionsplaner. Våra planer visar att det 2050 kommer att bo fler sundbybergare i Ursvik och angränsande områden än i centrala Sundbyberg. Det är avgörande att det finns god service från Stockholms läns landsting i hela Sundbyberg för att staden ska kunna nå sina tillväxtmål och på så sätt också hjälpa den regionala tillväxten och de övriga mål som är satta i RUFS 2050.

Sundbybergs stad ställer sig positiv till den strukturbild som redovisas i utställningshandlingen och som innebär en förhållandevis jämnt fördelad bebyggelseutveckling under förutsättning att utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik i hela regionen säkerställs.

En svaghet med RUFS 2050 är att den likt RUFS 2010 är ett mycket omfattande dokument där ett flertal begrepp med sinsemellan otydlig innebörd och prioritering används, exempelvis vad gäller mål, delmål, prioriterade åtgärder och förhållningssätt. Mot bakgrund av detta riskerar den regionala utvecklingsplanen att bli en produkt med bristande användarvänlighet och som därigenom får begränsad genomslagskraft. 

I syfte att skapa förutsättningar för att planens åtgärder och strategier ska genomföras förväntar sig Sundbybergs stad att Stockholms läns landsting genom tillväxt- och regionplaneförvaltningen stöder och uppmuntrar det regionala samarbetet, till exempel genom att bjuda in till möten och initiera projekt inom relevanta sakområden och ge vägledning i hur processen för att förverkliga den regionala utvecklingsplanen bäst ska gå till.

Sundbyberg ställer sig positiv till de förutsättningar som RUFS 2050 anger; att planeringen ska ha gång, cykel och kollektivtrafik som norm. Sundbybergs stad vill påpeka att det är önskvärt att planen identifierar ytterligare behov av satsningar som kan binda samman befintligt kollektivtrafiksystem, avlasta Stockholms centrala bytespunkter och bidra till kollektivtrafiknära bebyggelse. Staden särskilt framhålla fördelarna med att en eventuell förlängning av den planerade gula tunnelbanelinjen mot Arenastaden kan kompletteras med en dragning inom Sundbybergs stad. Sundbybergs stad vill samtidigt betona vikten av att Tvärbanans Kistagren genomförs utan fördröjning. På sida 188 i utställningshandlingen är Enköpingsvägen utpekad som rekommenderad transportväg för farligt gods vilket inte stämmer. Sundbyberg välkomnar en regional samverkan för gods och logistik. Sundbyberg tar ett stort regionalt ansvar för upplåtelse av mark för depåer för kollektivtrafik. Staden ser gärna att lokaliseringen av depåerna ses över och att Råsta bussdepå tas bort mot bakgrund av miljöproblem och framtida exploatering.

Sundbyberg ställer sig positivt till att samrådshandlingen innehåller en lista över centrala begrepp som genomgående förekommer i planen. Liksom under samrådet ställer sig staden sig dock frågande till att ”Tillgänglighet” inte definieras i listan över centrala begrepp.





På Sundbybergs stads vägnar





Mikael T Eriksson (M)

kommunstyrelsens ordförande
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