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TJÄNSTESKRIVELSE





Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050”

Sammanfattning

När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framfördes det att planens fokus ska ligga på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare uppfyller våra önskemål. Men fortfarande finns det både målsättningar och åtgärder som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet mer lättläst genom att minska ner volymen ytterligare.



De utmaningar som redovisas i RUFS:en anser vi vara relevanta, även om vi skulle uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, delmålen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsfölslaget.



Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en hög komplexitet. Det är svårt att lyckas uppfylla målen till och med när det endast finns en aktör. Ett exempel som belyser det är att två regionala prioriteringar går ut på att öka bostadsbyggandet, och att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Trots dessa tydliga inriktningar har landstinget beslutat att halvera pendeltågstrafiken vid Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områden med ett omfattande bostadsbyggande.



RUFS 2050 anger Tomteboda som ett alternativ för terminalhantering när det gäller distribution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det förslaget, då huvuddelen av området kommer att nyttjas av landstinget som depå för innerstadsbussarna och i övrigt planeras en tät innerstadsbebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Ytterligare logistikverksamheter och materialterminaler bedöms olämpliga, såväl det förslag som finns vid Tomteboda, som på eventuella andra ställen i Solna.

 

I den tematiska delen om bostadsbyggande ska Solna stad i basnivån bygga 1100 nya lägenheter per år fram till år 2030. Vi noterar att det är svårt att se hur fördelningen mellan olika kommuner har skett. Solna stad har alltid haft en hög ambitionsnivå när det bostadsbyggande. Det som sätter gränsen för ambitionen är inte viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år. 



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande över RUFS 2050 översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.




Kristina Tidestav			Anders Offerlind
Stadsdirektör 			Förvaltningschef 


Bakgrund



Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 8 juni att ställa ut planförslaget RUFS 2050 under perioden 27 juni – 3 november 2017. 



Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren.



Det utställda förslaget grundar sig på tidigare samrådshandling, som kompletterats och justerats efter de synpunkter som kom in under samrådet.



Det kvarstår dock att diskutera hur landstinget ska arbeta för att uppnå målen. För det vill landstinget ha remissinstansernas inspel. Hela förslaget finns att läsa på: 

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/ 



Utställningsförslaget

Utgångspunkten för RUFS 2050 är att hantera sex utmaningar för regionen kopplade till fortsatt tillväxt, förbättrad miljö och hälsa, kapacitetsbrister, ökad tillgänglighet och trygghet samt stärkt inkludering. Utifrån utmaningarna föreslås i RUFS fyra övergripande mål för hur regionen ska vara år 2050. Målen är nedbrutna i mätbara delmål, som ska uppnås till 2030, och regionala prioriteringar, som ska gälla under planens giltighetstid, 2018–2026. Visionen för RUFS 2050 är Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Utifrån utmaningarna, målen, delmålen och de regionala prioriteringarna läggs ett förslag till rumslig struktur fast för regionen. Plankartan för Stockholms län ger en samlad bild av regionens framtida utveckling i ett 2050-perspektiv med bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning, grönstruktur med mera. Till plankartan finns ett antal förhållningssätt inom olika tematiska områden såsom bostadsmarknad och bostadsförsörjning angivna. Tanken är att dessa förhållningssätt som ska fungera som långsiktiga och regionala spelregler.



RUFS avslutas med en del om hur genomförande förväntas ske under perioden 2018 - 2026. I samtliga punkter förväntas kommunerna vara en aktiv part tillsammans med ett stort antal andra aktörer. 

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

 
När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framförde vi att planens fokus ska ligga på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare uppfyller våra önskemål. Det finns dock fortfarande både målsättningar och åtgärder som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet mer lättläst genom att minska ner omfånget ytterligare.



Vi anser att utmaningarna som redovisas i RUFS:en är relevanta, även om vi skulle ha uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, delmålen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsförslaget. Det finns fortfarande målsättningar med mätbara delmål, där det kan finnas skäl att se över dessa en gång till. Det gäller inte minst andelsmässiga mål, eftersom inte minst befolkningsökningen gör att förutsättningarna är förändrade kontra de nulägessiffror som redovisas. De regionala prioriteringarna anser vi vara relevanta strategier för att adressera regionens utmaningar.



Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en hög komplexitet. Ansvaret för genomförandet faller på många aktörer och flera faktorer är beroende av varandra. Ett exempel som belyser det är de två regionala prioriteringarna att öka bostadsbyggandet och att styra mot ett transporteffektivt samhälle, som ligger under det övergripande målet en tillgänglig region med god livsmiljö. Det är relevanta regionala prioriteringar, men det är långt ifrån givet för aktör/aktörerna att följa. Landstinget har exempelvis beslutat att halvera pendeltågstrafiken vid Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områden – Nya Ulriksdal och Järvastaden - med ett omfattande bostadsbyggande. När landstinget självt inte förmår att verka i enlighet med de regionala prioriteringarna kan man givetvis undra varför andra aktörer skulle vara beredda göra det. 


RUFS 2050 är regionplan enligt plan- och bygglagen. Avvägning mellan lokala intressen görs främst i kommunernas översiktsplanering. Solna stad vill med anledning av detta, precis som i samrådet, hänvisa till vår nyligen antagna översiktsplan 2030, som vi räknar med ska kunna vara aktuell ett antal år framåt. 



Solna anser att kopplingen av den fysiska plankartan till de förhållningssätt, som gäller för hela regionen, samt till sex olika bebyggelsestrukturer i regionen är ett intressant angreppssätt för att underlätta för länets aktörer att i senare planeringsskede kunna tillämpa planen mer praktiskt. Solna stad, som ingår i det som benämns den ”centrala regionkärnan”, har att utgå från 16 förhållningssätt. Några är generella och andra specifika för den ”centrala regionkärnan”. Det blir många förhållningssätt och även när det gäller dessa finns det förutsättningar för att minska ner på antalet.   



Vi anser att några av de generella förhållningssätten kan utgå då de blir otydliga. Det gäller exempelvis förhållningssättet ”hög ambitionsnivå i arkitektur och utformning av offentliga ytor och stadsrum”. Det är svårt att se vad som, i ett regionalt perspektiv, avses med detta förhållningssätt. Det är väl snarare en poäng i att det finns ett förhållningssätt som bejakar variation av utformningen, som utgår från den lokala platsen och därmed skapar variation inte bara mellan olika delar av regionen, utan gärna i olika delar av en och samma kommun. Vi tror inte detta är ett förhållningssätt som är praktiskt tillämpbart och därför kan det tas bort. 



Solna stad vill i detta sammanhang åter påminna om landstingets eget ansvar att 

tillämpa förhållningssätten, kopplat till tidigare exempel om pendeltågstrafiken till Ulriksdals station.

 

Vi konstaterar samtidigt att det är tillfredställande att ett av förhållningssätten är att förbättra bytesmöjligheterna i de regionala bytespunkterna och att Solna station lyfts fram som en potentiell regional tågstation.



Transportinfrastruktur

Solna stad vill framföra vikten av att redan beslutade infrastruktursatsningar också genomförs. Därutöver har Solna i den egna översiktsplanen tidigare nämnda regionaltågstation (Solna station), en Huvudstaled i tunnel och en vidareutbyggnad av den gula linjen till Ulriksdal och vidare till Bergshamra. Alternativt finns möjligheten att bygga ut tvärbanan till Bergshamra. Samtliga projekt torde uppfylla de ”identifierade regionala behoven” som redovisas i RUFS 2050. 



RUFS 2050 anger att distributionscentraler i centrala lägen bör prioriteras. Därför lyfts Tomteboda fram som ett alternativ för terminalhantering när det gäller distribution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det, inte minst då landstinget kommer att nyttja Tomteboda som depå för innerstadsbussarna. Den planerade bussdepån kommer att uppta huvuddelen av markområdena kring Tomteboda och vår bedömning är att det inte är lämpligt med ytterligare logistikanläggningar. Området runt Tomteboda planerar staden att utveckla med en tät innerstadsbebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. För tydlighetens skull vill Solna understryka att det inte finns några områden i Solna som kan anses lämpliga för omlastningscentraler och/eller materialterminaler, vilket kan tolkas in i förslaget till RUFS. Därför har Solna inte planerat för sådana i vår översiktsplan 2030 och det bör därmed inte heller vara aktuellt i RUFS 2050.

 

Bostadsbyggande

Solna stad har haft och har en hög ambitionsnivå när det gäller att verka för färdigställande av nya bostäder. Det som begränsar bostadsbyggandet är inte viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år. 



Det innebär att staden, över tid, bara når upp till nivå låg i behovsbedömningen i RUFS 2050 avseende år 2015-2030. Ett genomsnitt på 800 lgh/år kan givetvis innebära att färdigställda lägenheter enstaka år är betydligt högre, men det innebär inte att vi, över tid, kan garantera basnivån (1100 lgh/år) i RUFS 2050 mer än enstaka år. Det är dessutom svårt att se hur landstinget räknat fram fördelningen av bostadstillskottet mellan kommunerna och vad skälet till den ojämna fördelningen är. Den procentuella ökningen av antalet lägenheter i Solna, jämfört med tidigare fastställda siffror, är avsevärt större i Solna än exempelvis Stockholm, vilket är svårmotiverat.

 

Vi vill även i detta yttrande lyfta fram att regionen måste undanröja hinder för ny bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. 
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Solna stad har haft och har en hög ambitionsnivå när det gäller att verka för färdigställande av nya bostäder. Det som begränsar bostadsbyggandet är inte viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år. 



Det innebär att staden, över tid, bara når upp till nivå låg i behovsbedömningen i RUFS 2050 avseende år 2015-2030. Ett genomsnitt på 800 lgh/år kan givetvis innebära att färdigställda lägenheter enstaka år är betydligt högre, men det innebär inte att vi, över tid, kan garantera basnivån (1100 lgh/år) i RUFS 2050 mer än enstaka år. Det är dessutom svårt att se hur landstinget räknat fram fördelningen av bostadstillskottet mellan kommunerna och vad skälet till den ojämna fördelningen är. Den procentuella ökningen av antalet lägenheter i Solna, jämfört med tidigare fastställda siffror, är avsevärt större i Solna än exempelvis Stockholm, vilket är svårmotiverat.

 

Vi vill även i detta yttrande lyfta fram att regionen måste undanröja hinder för ny bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. 
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Ärende 8. Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmregionen, RUFS 
2050- SLL. 


 


 


 


 
 
Yttrande 
Det är en i många delar en ambitiös och bra regional utvecklingsplan för Stockholms län 


som är på utställning. Vi anser att förvaltningens remissvar påpekar viktiga förhållanden 


vad gäller områden som berör Solna. Vi vill dock göra några tillägg och kommentarer. 


 


Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. Vi välkomnar därför 


att målet kring det årliga bostadsbyggandet i regionen har höjts till 22 000 bostäder per 


år. Det krävs för att bygga bort den bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen. 


Efter många år av lågt bostadsbyggande måste vi även ta höjd för att bygga bort det 


ackumulerade bostadsbehovet och inte bara bygga för den kraftiga befolkningsökningen.  


 


I RUFS 2050 föreslås att Solna ska bygga 1100 nya bostäder per år, vilket är en avvikelse 


från Solnas översiktsplan som anger 800 nya bostäder per år. Solna tar gärna ett stort 


ansvar för byggnation, men vi saknar en viktig dimension i planen, och det är 


upplåtelseformer. Vi socialdemokrater har identifierat att stort behov av hyresrätter i 


Solna och vi utlovar därför 500 hyresrätter per år i Solna. Detta är viktigt om vi ska 


bygga en stad för alla och för att motverka de ökade klyftorna i Stockholm län. Det gäller 


inte bara att hålla uppe en hög takt i bostadsbyggandet, utan också att bygga hållbart och 


skapa förutsättningar för starkt social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar. 


Detta behöver tydliggöras i RUFS 2050. 


 


Likt stadens remissvar vill vi också påpeka utpekandet av Solna som lämpligt för både 


materialterminal och gods- och logistikterminaler. Inget av dessa är önskvärt i en tät 


stadsbebyggelse som Solna.  


 
 
 
 
 
Arne Öberg             
Socialdemokraterna            
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§ 165

Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- SLL (KS/2017:230) 



Sammanfattning

När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framfördes det att planens fokus ska ligga på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare uppfyller våra önskemål. Men fortfarande finns det både målsättningar och åtgärder som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet mer lättläst genom att minska ner volymen ytterligare.

De utmaningar som redovisas i RUFS:en anser vi vara relevanta, även om vi skulle uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, delmålen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsfölslaget.

Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en hög komplexitet. Det är svårt att lyckas uppfylla målen till och med när det endast finns en aktör. Ett exempel som belyser det är att två regionala prioriteringar går ut på att öka bostadsbyggandet, och att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Trots dessa tydliga inriktningar har landstinget beslutat att halvera pendeltågstrafiken vid Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områden med ett omfattande bostadsbyggande.

RUFS 2050 anger Tomteboda som ett alternativ för terminalhantering när det gäller distribution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det förslaget, då huvuddelen av området kommer att nyttjas av landstinget som depå för innerstadsbussarna och i övrigt planeras en tät innerstadsbebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Ytterligare logistikverksamheter och materialterminaler bedöms olämpliga, såväl det förslag som finns vid Tomteboda, som på eventuella andra ställen i Solna.

I den tematiska delen om bostadsbyggande ska Solna stad i basnivån bygga 1100 nya lägenheter per år fram till år 2030. Vi noterar att det är svårt att se hur fördelningen mellan olika kommuner har skett. Solna stad har alltid haft en hög ambitionsnivå när det bostadsbyggande. Det som sätter gränsen för ambitionen är inte viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år. 



Yttrande

Arne Öberg (S) anmäler yttrande enligt bilaga 7 till protokollet.



Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande över RUFS 2050 översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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2017-10-16 
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§ 165
Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050- SLL (KS/2017:230)

Sammanfattning 
När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framfördes det att planens fokus ska 
ligga på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-
utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - 
och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan 
lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare 
uppfyller våra önskemål. Men fortfarande finns det både målsättningar och åtgärder 
som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet 
mer lättläst genom att minska ner volymen ytterligare. 

De utmaningar som redovisas i RUFS:en anser vi vara relevanta, även om vi skulle 
uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, 
delmålen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsfölslaget. 

Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en 
hög komplexitet. Det är svårt att lyckas uppfylla målen till och med när det endast 
finns en aktör. Ett exempel som belyser det är att två regionala prioriteringar går ut 
på att öka bostadsbyggandet, och att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Trots 
dessa tydliga inriktningar har landstinget beslutat att halvera pendeltågstrafiken vid 
Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områden med ett 
omfattande bostadsbyggande. 

RUFS 2050 anger Tomteboda som ett alternativ för terminalhantering när det gäller 
distribution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det 
förslaget, då huvuddelen av området kommer att nyttjas av landstinget som depå för 
innerstadsbussarna och i övrigt planeras en tät innerstadsbebyggelse med en 
blandning av bostäder och arbetsplatser. Ytterligare logistikverksamheter och 
materialterminaler bedöms olämpliga, såväl det förslag som finns vid Tomteboda, 
som på eventuella andra ställen i Solna. 

I den tematiska delen om bostadsbyggande ska Solna stad i basnivån bygga 1100 
nya lägenheter per år fram till år 2030. Vi noterar att det är svårt att se hur 
fördelningen mellan olika kommuner har skett. Solna stad har alltid haft en hög 
ambitionsnivå när det bostadsbyggande. Det som sätter gränsen för ambitionen är 
inte viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt 
med befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid 
har staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per 
år.  
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Yttrande 
Arne Öberg (S) anmäler yttrande enligt bilaga 7 till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande över RUFS 2050 översända 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Ärende 8. Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmregionen, RUFS 
2050- SLL.

Yttrande 
Det är en i många delar en ambitiös och bra regional utvecklingsplan för Stockholms län 

som är på utställning. Vi anser att förvaltningens remissvar påpekar viktiga förhållanden 

vad gäller områden som berör Solna. Vi vill dock göra några tillägg och kommentarer. 

Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. Vi välkomnar därför 

att målet kring det årliga bostadsbyggandet i regionen har höjts till 22 000 bostäder per 

år. Det krävs för att bygga bort den bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen. 

Efter många år av lågt bostadsbyggande måste vi även ta höjd för att bygga bort det 

ackumulerade bostadsbehovet och inte bara bygga för den kraftiga befolkningsökningen. 

I RUFS 2050 föreslås att Solna ska bygga 1100 nya bostäder per år, vilket är en avvikelse 

från Solnas översiktsplan som anger 800 nya bostäder per år. Solna tar gärna ett stort 

ansvar för byggnation, men vi saknar en viktig dimension i planen, och det är 

upplåtelseformer. Vi socialdemokrater har identifierat att stort behov av hyresrätter i 

Solna och vi utlovar därför 500 hyresrätter per år i Solna. Detta är viktigt om vi ska 

bygga en stad för alla och för att motverka de ökade klyftorna i Stockholm län. Det gäller 

inte bara att hålla uppe en hög takt i bostadsbyggandet, utan också att bygga hållbart och 

skapa förutsättningar för starkt social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar. 

Detta behöver tydliggöras i RUFS 2050. 

Likt stadens remissvar vill vi också påpeka utpekandet av Solna som lämpligt för både 

materialterminal och gods- och logistikterminaler. Inget av dessa är önskvärt i en tät 

stadsbebyggelse som Solna. 

Arne Öberg  
Socialdemokraterna 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - 
RUFS 2050”
Sammanfattning
När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framfördes det att planens fokus ska 
ligga på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-
utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - 
och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan 
lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare 
uppfyller våra önskemål. Men fortfarande finns det både målsättningar och åtgärder 
som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet 
mer lättläst genom att minska ner volymen ytterligare. 

De utmaningar som redovisas i RUFS:en anser vi vara relevanta, även om vi skulle 
uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, del-
målen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsfölslaget. 

Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en 
hög komplexitet. Det är svårt att lyckas uppfylla målen till och med när det endast 
finns en aktör. Ett exempel som belyser det är att två regionala prioriteringar går ut 
på att öka bostadsbyggandet, och att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Trots 
dessa tydliga inriktningar har landstinget beslutat att halvera pendeltågstrafiken vid 
Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områden med ett 
omfattande bostadsbyggande. 

RUFS 2050 anger Tomteboda som ett alternativ för terminalhantering när det gäller 
distribution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det försla-
get, då huvuddelen av området kommer att nyttjas av landstinget som depå för in-
nerstadsbussarna och i övrigt planeras en tät innerstadsbebyggelse med en blandning 
av bostäder och arbetsplatser. Ytterligare logistikverksamheter och materialtermina-
ler bedöms olämpliga, såväl det förslag som finns vid Tomteboda, som på eventuella 
andra ställen i Solna. 

I den tematiska delen om bostadsbyggande ska Solna stad i basnivån bygga 1100 
nya lägenheter per år fram till år 2030. Vi noterar att det är svårt att se hur fördel-
ningen mellan olika kommuner har skett. Solna stad har alltid haft en hög ambit-
ionsnivå när det bostadsbyggande. Det som sätter gränsen för ambitionen är inte 
viljan, utan möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med 
befolkningsutvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har 
staden målsättningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande över RUFS 2050 översända stads-
ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Kristina Tidestav Anders Offerlind 
Stadsdirektör  Förvaltningschef 
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Bakgrund 
 

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 8 juni att ställa ut plan-
förslaget RUFS 2050 under perioden 27 juni – 3 november 2017.  
 
Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för den fysiska planeringen och är 
en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
 
Det utställda förslaget grundar sig på tidigare samrådshandling, som kompletterats 
och justerats efter de synpunkter som kom in under samrådet. 
 
Det kvarstår dock att diskutera hur landstinget ska arbeta för att uppnå målen. För 
det vill landstinget ha remissinstansernas inspel. Hela förslaget finns att läsa på:  
http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/  
 
Utställningsförslaget 

Utgångspunkten för RUFS 2050 är att hantera sex utmaningar för regionen kopplade 
till fortsatt tillväxt, förbättrad miljö och hälsa, kapacitetsbrister, ökad tillgänglighet 
och trygghet samt stärkt inkludering. Utifrån utmaningarna föreslås i RUFS fyra 
övergripande mål för hur regionen ska vara år 2050. Målen är nedbrutna i mätbara 
delmål, som ska uppnås till 2030, och regionala prioriteringar, som ska gälla under 
planens giltighetstid, 2018–2026. Visionen för RUFS 2050 är Europas mest attrak-
tiva storstadsregion.  
Utifrån utmaningarna, målen, delmålen och de regionala prioriteringarna läggs ett 
förslag till rumslig struktur fast för regionen. Plankartan för Stockholms län ger en 
samlad bild av regionens framtida utveckling i ett 2050-perspektiv med bebyggelse-
struktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning, grönstruktur med mera. Till 
plankartan finns ett antal förhållningssätt inom olika tematiska områden såsom bo-
stadsmarknad och bostadsförsörjning angivna. Tanken är att dessa förhållningssätt 
som ska fungera som långsiktiga och regionala spelregler. 
 
RUFS avslutas med en del om hur genomförande förväntas ske under perioden 2018 
- 2026. I samtliga punkter förväntas kommunerna vara en aktiv part tillsammans 
med ett stort antal andra aktörer.  
 
Stadsledningsförvaltningens synpunkter 
  
När Solna yttrade sig över samrådsförslaget framförde vi att planens fokus ska ligga 
på den fysiska regionplaneringen - regionens bostadsförsörjning, infrastruktur-
utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, de blåa och gröna värdena - 
och inte omfatta målsättningar eller inriktningar i frågor som inte är regionala, utan 
lokala. Vi kan konstatera att utställningshandlingen i betydligt högre grad än tidigare 
uppfyller våra önskemål. Det finns dock fortfarande både målsättningar och åtgärder 
som är lokala och inte regionala i planen. Det är därför möjligt att göra dokumentet 
mer lättläst genom att minska ner omfånget ytterligare. 
 
Vi anser att utmaningarna som redovisas i RUFS:en är relevanta, även om vi skulle 
ha uppskattat om det hade angetts att några utmaningar är större än andra. Målen, 
delmålen och de regionala prioriteringarna är tydligare än det var i samrådsförslaget. 
Det finns fortfarande målsättningar med mätbara delmål, där det kan finnas skäl att 

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/
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se över dessa en gång till. Det gäller inte minst andelsmässiga mål, eftersom inte 
minst befolkningsökningen gör att förutsättningarna är förändrade kontra de nulä-
gessiffror som redovisas. De regionala prioriteringarna anser vi vara relevanta stra-
tegier för att adressera regionens utmaningar. 
 
Samtidigt har förutsättningarna för genomförandet och därmed måluppfyllelsen en 
hög komplexitet. Ansvaret för genomförandet faller på många aktörer och flera fak-
torer är beroende av varandra. Ett exempel som belyser det är de två regionala prio-
riteringarna att öka bostadsbyggandet och att styra mot ett transporteffektivt sam-
hälle, som ligger under det övergripande målet en tillgänglig region med god livs-
miljö. Det är relevanta regionala prioriteringar, men det är långt ifrån givet för ak-
tör/aktörerna att följa. Landstinget har exempelvis beslutat att halvera pendeltågstra-
fiken vid Ulriksdals station under rusningstid i ett av Solnas mest expansiva områ-
den – Nya Ulriksdal och Järvastaden - med ett omfattande bostadsbyggande. När 
landstinget självt inte förmår att verka i enlighet med de regionala prioriteringarna 
kan man givetvis undra varför andra aktörer skulle vara beredda göra det.  
 
RUFS 2050 är regionplan enligt plan- och bygglagen. Avvägning mellan lokala in-
tressen görs främst i kommunernas översiktsplanering. Solna stad vill med anled-
ning av detta, precis som i samrådet, hänvisa till vår nyligen antagna översiktsplan 
2030, som vi räknar med ska kunna vara aktuell ett antal år framåt.  
 
Solna anser att kopplingen av den fysiska plankartan till de förhållningssätt, som 
gäller för hela regionen, samt till sex olika bebyggelsestrukturer i regionen är ett 
intressant angreppssätt för att underlätta för länets aktörer att i senare planerings-
skede kunna tillämpa planen mer praktiskt. Solna stad, som ingår i det som benämns 
den ”centrala regionkärnan”, har att utgå från 16 förhållningssätt. Några är generella 
och andra specifika för den ”centrala regionkärnan”. Det blir många förhållningssätt 
och även när det gäller dessa finns det förutsättningar för att minska ner på antalet.    
 
Vi anser att några av de generella förhållningssätten kan utgå då de blir otydliga. Det 
gäller exempelvis förhållningssättet ”hög ambitionsnivå i arkitektur och utformning 
av offentliga ytor och stadsrum”. Det är svårt att se vad som, i ett regionalt perspek-
tiv, avses med detta förhållningssätt. Det är väl snarare en poäng i att det finns ett 
förhållningssätt som bejakar variation av utformningen, som utgår från den lokala 
platsen och därmed skapar variation inte bara mellan olika delar av regionen, utan 
gärna i olika delar av en och samma kommun. Vi tror inte detta är ett förhållnings-
sätt som är praktiskt tillämpbart och därför kan det tas bort.  
 
Solna stad vill i detta sammanhang åter påminna om landstingets eget ansvar att  
tillämpa förhållningssätten, kopplat till tidigare exempel om pendeltågstrafiken till 
Ulriksdals station. 
  
Vi konstaterar samtidigt att det är tillfredställande att ett av förhållningssätten är att 
förbättra bytesmöjligheterna i de regionala bytespunkterna och att Solna station lyfts 
fram som en potentiell regional tågstation. 
 
Transportinfrastruktur 
Solna stad vill framföra vikten av att redan beslutade infrastruktursatsningar också 
genomförs. Därutöver har Solna i den egna översiktsplanen tidigare nämnda region-
altågstation (Solna station), en Huvudstaled i tunnel och en vidareutbyggnad av den 
gula linjen till Ulriksdal och vidare till Bergshamra. Alternativt finns möjligheten att 
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bygga ut tvärbanan till Bergshamra. Samtliga projekt torde uppfylla de ”identifie-
rade regionala behoven” som redovisas i RUFS 2050.  
 
RUFS 2050 anger att distributionscentraler i centrala lägen bör prioriteras. Därför 
lyfts Tomteboda fram som ett alternativ för terminalhantering när det gäller distri-
bution till regionens centrala delar. Från Solnas sida motsätter vi oss det, inte minst 
då landstinget kommer att nyttja Tomteboda som depå för innerstadsbussarna. Den 
planerade bussdepån kommer att uppta huvuddelen av markområdena kring Tomte-
boda och vår bedömning är att det inte är lämpligt med ytterligare logistikanlägg-
ningar. Området runt Tomteboda planerar staden att utveckla med en tät innerstads-
bebyggelse med en blandning av bostäder och arbetsplatser. För tydlighetens skull 
vill Solna understryka att det inte finns några områden i Solna som kan anses lämp-
liga för omlastningscentraler och/eller materialterminaler, vilket kan tolkas in i för-
slaget till RUFS. Därför har Solna inte planerat för sådana i vår översiktsplan 2030 
och det bör därmed inte heller vara aktuellt i RUFS 2050. 
  
Bostadsbyggande 
Solna stad har haft och har en hög ambitionsnivå när det gäller att verka för färdig-
ställande av nya bostäder. Det som begränsar bostadsbyggandet är inte viljan, utan 
möjligheterna att få den kommunala servicen att expandera i takt med befolknings-
utvecklingen. För att kunna garantera kommunal service över tid har staden målsätt-
ningen i vår översiktsplan 2030 att bygga 800 nya lägenheter per år.  
 
Det innebär att staden, över tid, bara når upp till nivå låg i behovsbedömningen i 
RUFS 2050 avseende år 2015-2030. Ett genomsnitt på 800 lgh/år kan givetvis inne-
bära att färdigställda lägenheter enstaka år är betydligt högre, men det innebär inte 
att vi, över tid, kan garantera basnivån (1100 lgh/år) i RUFS 2050 mer än enstaka år. 
Det är dessutom svårt att se hur landstinget räknat fram fördelningen av bostadstill-
skottet mellan kommunerna och vad skälet till den ojämna fördelningen är. Den pro-
centuella ökningen av antalet lägenheter i Solna, jämfört med tidigare fastställda 
siffror, är avsevärt större i Solna än exempelvis Stockholm, vilket är svårmotiverat. 
  
Vi vill även i detta yttrande lyfta fram att regionen måste undanröja hinder för ny 
bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.  
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