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BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen från tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Ärende 7 

SL 2013-5962 

Beslut om remissyttrande avseende utställningsförslag 
RUFS 2050 

En utvecklad kollektivtrafik och ett ökat kollektivtrafikresande är 
avgörande för att Stockholm även i framtiden ska upplevas som en attraktiv 
region. Kollektivtrafikresandet behöver öka av såväl miljö, trängsel som 
stadsbyggnadsskäl. Det är viktigt att landstingets mål för 
kollektivtrafikandelen leder till att regionen tar sitt ansvar för att nå de 
nationella klimat- och miljömålen. Vi efterlyser en sådan analys i RUFS 
2050. Målet måste också matcha Trafikverket beräkningar om att 
bilresandet i länet bör minska avsevärt fram till 2030. För att ge 
förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och en sammanhållen 
region efterlyser vi också  en långsiktig kollektivtrafikplanering som tar 
sikte mot 2050. 

Förvaltningen tar i sitt yttrande upp flera viktiga punkter som behöver 
beaktas, exempelvis om att ha ett mer ambitiöst mål för trafikbuller och 
luftkvalitet. Våra partier delar däremot inte uppfattningen om att det är av 
mindre betydelse hur resandet sinsemellan fördelas mellan kollektivtrafik, 
gång och cykel. Vi vill ha kvar cykelandelsmålet och kollektivtrafikmålet. 

I Mälardalsrådet arbete “en bättre sits” beskrivs en gemensam syn från flera 
regioner på infrastrukturprioriteringar. Viktigt att detta gemensamma 
arbete blir styrande för  Stockholmsregionens infrastrukturprioriteringar.  

Tvärförbindelser blir allt viktigare i vår region. För att hålla ihop regionen 
och understödja en flerkärnig utveckling och en urban och levande region 
inte bara innerstad och närförort. Vi kan konstatera att plankartans 
bebyggelsestruktur med markerade områden för strategisk stadsutveckling 
ger starka argument för att bygga ihop tunnelbanan Barkaby/Hjulsta. 
Samtidigt saknas markerat behov av tvärförbindelser inom det strategiska 
stadsutvecklingsområdet som sträcker sig mellan Fruängen- Älvsjö-
Högdalen-Skarpnäck. 

Bilaga 2
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Jens Plambeck 
08-686 1651
jens.plambeck@sll.se

Trafiknämnden 
2017-10-24, punkt 7 

Beslut om remissyttrande avseende 
utställningsförslag RUFS 2050 

Ärendebeskrivning 

Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning leder arbetet med ny regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS. Trafikförvaltningen deltar i 
arbetet och ansvarar för delarna om trafik och transportsystem.  

Ärendet omfattar beslut om yttrande över förslag om planförslag för ny regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som nu ställs ut enligt 
plan- och bygglagens (2010:900) planprocess för en regionplan.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-09-08, dnr SL 2013-5962, samt 
nedanstående underlag, dnr TRN 2015-0015:  

• Bilaga 1: Utställningsförslag RUFS 2050
• Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av utställningsförslag RUFS 2050

Förslag till beslut 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen från 
tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Förslag och motivering 

Sammanfattning 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen leder arbetet med att ta fram en ny 
Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS. Trafikförvaltningen 
ansvarar för delarna om trafik och transportsystem.  
 
Ett planförslag för RUFS 2050 har arbetats fram och är nu på utställning i 
enlighet med plan- och bygglagen (PBL) för regionens aktörer. Utställningen 
pågår från juni till november i år genom remissförfarande samt riktad dialog 
med regionens aktörer. 
 
Utställningsförslaget bygger på samrådsförslaget RUFS 2050 men med en 
förtydligad målstruktur, omarbetade texter efter inkomna synpunkter under 
samrådet, samt en utvecklad regional struktur som är redovisad på ett förslag 
till plankarta för Stockholmsregionens rumsliga utveckling mot 2050. 
 
Trafikförvaltningen anser att utställningsförslaget och den långsiktiga 
inriktning för utvecklingen av transportsystemet i regionen som där redovisas 
är en god utgångspunkt för trafikförvaltningens strategiska planering och för 
arbetet med framtagande av kommande antagandehandling för RUFS 2050.  
 
 
Bakgrund 
Landstingsfullmäktige beslutade i december 2014 att arbetet med att ta fram en 
ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, skulle initieras. 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen leder arbetet.  
 
Enligt beslut i landstingsfullmäktige 2009 har trafikförvaltningen (dåvarande 
AB Storstockholms Lokaltrafik) uppdraget att svara för utformningen av 
landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen. I enlighet med 
detta ansvarar trafikförvaltningen för de delar som rör transportsystemet i 
processen kring framtagandet av ny RUFS. 
 
Den 20 augusti 2015 godkände tillväxt- och regionplanenämnden ett program 
för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. I 
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programmet beskrevs bland annat inriktningen för arbetet fram till ny antagen 
plan. Programmet var också utgångspunkten för arbetet med att ta fram ett 
samrådsförslag för RUFS 2050. Trafiknämnden informerades om programmet 
den 8 september 2015.  

Den 22 mars 2016 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att sända ut ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på samråd. 
Trafiknämnden informerades om samrådet den 19 april 2016 och yttrade sig till 
tillväxt- och regionplanenämnden enligt beslut i trafiknämnden den 11 
september 2016.  

Efter avslutat samråd sammanställdes inkomna remissvar och förslag till 
inriktningsbeslut togs fram till grund för arbetet med utställningsförslag. 
Tillväxt- och regionplanenämnden godkände den 2 februari 2017 
samrådsredogörelsen utan att ta ställning till förslaget till inriktning. 
Trafiknämnden informerades om samrådsredogörelsen samt förslaget till 
inriktning den 21 mars 2017.  

Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden om utställning av 
nu föreliggande utställningsförslag av RUFS 2050.  

Överväganden och motivering 

Generellt 
Trafikförvaltningens samlade bedömning är att utställningsförslaget för RUFS 
2050 är en god utgångspunkt för trafikförvaltningens strategiska planering och 
för att peka ut den långsiktiga inriktningen för utvecklingen av 
transportsystemet i regionen.  

Trafikförvaltningen ser positivt på att RUFS anlägger ett helhetsgrepp på 
trafikfrågorna som inte bara är trafikslagsövergripande utan även inkluderar 
regionala strukturfrågor, ekonomiska styrmedel samt regleringar som verktyg 
för att styra transportsystemets utveckling. På detta sätt kan regionens aktörer 
etablera en gemensam långsiktig strategisk inriktning för transportsystemet 
som utgångspunkt för ett kraftfullt och effektivt samlat genomförande.  

När det gäller den fördjupade planeringen av kollektivtrafikens utveckling 
beslutade trafiknämnden i juni 2017 om att påbörja arbetet med att ta fram en 
Trafikplan, d v s en fördjupad plan för utvecklingen avkollektivtrafiken som ska 
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ta sin utgångspunkt i RUFS 2050. Trafikförvaltningen bedömer att RUFS 
utställningshandling utgör en god utgångspunkt för ett sådant arbete.  

Synpunkter på vision och mål 
I förslaget till RUFS utställningshandling har vissa förändringar av de delmål 
som berör transportsektorn skett jämfört med i samrådet. Förslaget innehåller 
nu fyra mål med totalt 20 delmål som preciserar dessa. I det följande lämnas 
synpunkter på de nu föreslagna delmålen.    

RUFS utställningshandling innehåller ett förslag om ett mål om att andelen av 
länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet inte 
ska öka. Trafikförvaltningen bedömer att detta mål inte är tillräckligt ambitiöst 
då det med en växande region betyder att antalet invånare som kommer att 
påverkas av dålig luft och buller kommer att öka. Vidare bör den föreslagna 
målformuleringen i utställningshandlingen ändras till att avse faktiska nivåer av 
buller och dålig luftkvalitet, eftersom buller och dålig luftkvalitet även kan ha 
negativa konsekvenser på människors hälsa utan att människor själva upplever 
detta  

Jämfört med samrådet innehåller utställningshandlingen ytterligare mål om 
andel resor med olika färdmedel år 2030. De nu föreslagna målen om 70 
procent andel resor med hållbara resor (d v s kollektivtrafik, gång eller cykel), 
en ökad kollektivtrafikandel av det motoriserade resandet med 5 procentenheter 
samt en ökning av cykelandelen från 8 till 20 procent av samtliga resor kräver 
en minskning av bilresornas andel av samtliga resor från dagens 40 procent till 
30 procent, vilket är en utveckling som är synnerligen utmanande att uppnå i en 
växande region. Eftersom det är av mindre betydelse hur resandet sinsemellan 
fördelas mellan kollektivtrafik, gång eller cykel vore det att föredra att endast ha 
kvar delmålet om den andel av resandet som görs med hållbara färdmedel 
medan cykelandelsmålet och kollektivtrafikmålet utgår. Dessa mål finns med i 
andra styrande dokument och kan även följas upp som indikatorer i RUFS.  

Det i RUFS samrådshandling föreslagna målet om att minst 70 procent av 
länets nya bostäder ska tillkomma inom gångavstånd från kollektivtrafikens 
stomnät har nu ersatts av ett mål om att minst 95 procent av ny bebyggelse bör 
tillkomma i regionalt utpekade bebyggelselägen. Trafikförvaltningen ställer sig 
positiv till den nya forumleringen av målet som medför krav på en väl 
fungerande samverkan och dialog mellan trafikförvaltningen och berörda 
kommuner ifråga om fysisk planering och lokalisering av nya bostäder med 
hänsyn till kollektivtrafikens förutsättningar. Målet berör även frågor rörande 



5(8) 

Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2017-09-08 

Ärende 
SL 2013-5962 

Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

gaturummets utformning med hänsyn till kollektivtrafikens behov av gena 
körvägar, god framkomlighet och hög medelhastiget samt förbättrade 
förutsättningar för anslutande gång- och cykeltrafik. Målet är avgörande för att 
kunna nå både mål om förbättrad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan. 
Ökad täthet ger möjlighet till tätare trafik och ökar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft gentemot bilen.  

Synpunkter på plankarta, regional struktur och förhållningssätt 
En nyhet i utställningshandlingen jämfört med samrådet är att en plankarta har 
tagits fram som redovisar regionens önskvärda fysiska utveckling i ett 
långsiktigt perspektiv.  

Genomförandet av de inriktningar, förhållningssätt och åtgärder som redovisas 
i RUFS sker i efterföljande fördjupade planeringsprocesser. Dessa processer har 
delvis olika behov av redovisning i RUFS. När det gäller planering av 
transportinfrastruktur bör RUFS i första hand redovisa funktioner och behov 
och inte färdiga detaljerade lösningar för att inte riskera att förekomma den 
efterföljande planeringen som enligt nu gällande planeringsmetodik sker enligt 
fyrstegsprincipen. För redan beslutade åtgärder kan däremot redovisningen i 
RUFS med fördel vara mer specifik. 

När det gäller redovisningen av transportsystemets utveckling på plankartan 
redovisas nu redan beslutade investeringsåtgärder samt därtill vissa, men inte 
samtliga, långsiktiga principiella utvecklingsbehov. Trafikförvaltningen 
bedömer att de långsiktiga behoven enligt fyrstegsprincipen för ökad tydlighet 
istället bör redovisas på en strukturskiss och inte på plankartan.   

Jämfört med plankartan i RUFS 2010 innehåller kartan nu ytterligare 
kategorier för bebyggelseutveckling, vilket är en fördel för att tydligt styra ny 
bebyggelse till lämpliga lägen. Detta är särskilt angeläget då en avgörande 
planeringsfråga för Stockholmsregionen nu blir att ta till vara de beslut om ett 
antal utbyggnader i kollektivtrafiksystemet som på senare år har fattats.  

Plankartan är dock inte tillräcklig för att ensam ge tydlighet kring hur stor andel 
av tillkommande bebyggelse som bör tillkomma i olika lägen. Som komplement 
till plankartan och för nödvändig ökad tydlighet för kommunerna i sin planering 
samt för att underlätta uppföljning av genomförandet av RUFS bör därför även 
anges hur stora andelar av den nya bebyggelsen som bör tillkomma i respektive 
regionala stadskärna, i den centrala regionkärnan samt i övriga 
bebyggelsekategorier. I förslaget anges nu bara antal bostäder per kommun 
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utan att förtydliga fördelning per bebyggelsekategori eller arbetsplatsernas 
lokalisering, vilket riskerar att medföra att RUFS som styrdokument för 
bebyggelsens utveckling blir alltför svagt.  

Vidare måste det av samma skäl tydliggöras vad som är att betrakta som rimligt 
gångavstånd till kollektivtrafiken. I utställningshandlingen anges att 1,2 km 
fågelvägen är att betrakta som nära kollektivtrafiken. Trafikförvaltningens 
erfarenhet är att sådana avstånd inte gynnar förutsättningar för 
kollektivtrafiken att vara konkurrenskraftig och resurseffektiv och stämmer 
heller inte överens med trafikförvaltningens riktlinjer för planering av 
kollektivtrafik.   

Förslaget redovisar ett antal förhållningssätt inom olika tematiska områden, 
däribland transportsystemet. Syftet med förhållningssätten är att de ska vara 
vägledande för hur planen tillämpas i efterföljande planerings- och 
beslutsprocesser. Trafikförvaltningen bedömer att de föreslagna 
förhållningssätten i kombination med de fördjupade tematiska beskrivningarna 
är relevanta och bör kunna ge god vägledning för trafikförvaltningens och andra 
aktörers arbete.   

Synpunkter på genomförande och uppföljning 
En nyhet i RUFS 2050 jämfört med RUFS 2010 är att ett antal så kallade 
regionala prioriteringar föreslås. De prioriterade åtgärderna är sådana insatser 
som behöver särskild uppmärksamhet på kort sikt, vilket i detta sammanhang 
betyder under RUFS giltighetsperiod, åtta år.  

Trafikförvaltningen ser positivt på att man genom att peka ut ett begränsat antal 
regionala prioriteringar ger bättre förutsättningar för ett samlat och mer 
fokuserat genomförande på kort sikt.  

I utställningshandlingen har antalet föreslagna regionala prioriteringar 
minskats jämfört med samrådet samtidigt som flertalet av dem nu beskrivs mer 
övergripande. I det fortsatta arbetet behöver därför prioriteringarna tydliggöras 
samt även ansvar och former för genomförande.  

Fortsatt arbete 
Utställningsperioden pågår 21 juni till 3 november 2017 och under denna tid 
kommer utställningsförslaget att vara ute på remiss. Under utställningsperioden 
kommer ett flertal dialogmöten att genomföras i syfte att förankra och 
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kvalitetssäkra innehållet i utställningsförslaget, men också att förbereda 
regionens aktörer för ett genomförande av planen.  

Efter utställningstiden ska de synpunkter som kommit fram sammanställas i ett 
särskilt utlåtande och de förslag som synpunkterna gett anledning till redovisas. 
Länsstyrelsen kommer under utställningstiden att avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget.  

En ny regional utvecklingsplan beräknas kunna antas under försommaren 2018. 
Enligt PBL (2010:900) gäller den nya planen i åtta år från att den har vunnit 
laga kraft. vilket den automatiskt gör den dag som regeringen beslutar att inte 
överpröva planen, eller senast tre månader efter planens antagande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Samrådsunderlaget är ett diskussionsunderlag som ska ligga till grund för fortsatt 
arbete med RUFS, vilket betyder att underlaget i sig inte har några ekonomiska 
konsekvenser. Kommande inriktning av det framtida transportsystemet kan 
däremot indirekt komma att påverka både investeringskostnader, driftkostnader 
samt intäkter och på så sätt på sikt få ekonomiska konsekvenser. 
Trafikförvaltningens arbete inom RUFS baseras på förvaltningens mål om attraktiva 
resor, en tillgänglig och sammanhållen region och effektiva resor med låg miljö- och 
hälsopåverkan.  

Riskbedömning 
Samtidigt som arbetet med ny RUFS pågår ett flertal parallella 
planeringsprocesser med transportpolitiska beröringspunkter, bland annat den 
statliga transportinfrastrukturplaneringen Sverigeförhandlingen. Det finns 
behov att de olika planerande aktörerna i största möjliga mån koordinerar dessa 
processer. I den mån detta inte lyckas fullt ut finns risk för behov av eventuella 
omtag i utrednings- och analysarbete med förseningar som möjlig konsekvens.  

En del i arbetet med ny RUFS är att föreslå hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
på lång sikt. I syfte att säkerställa att förslaget är ekonomiskt genomförbart 
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måste även kommande utredningsarbete inkludera ett ekonomiskt 
konskevensperspektiv som inbegriper både övergripande investeringsbehov och 
driftskostnadskonsekvenser.  

Konsekvenser för miljön 
Trafikförvaltningens arbete inom RUFS baseras på landstingsfullmäktiges 
uppdrag och utgår från de mål om ett hållbart och effektivt transportsystem som 
ges av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och trafikförvaltningens 
strategier. Med utgångspunkt i detta kommer trafikförvaltningen genom arbetet 
att bidra till att minska transportsystemets klimat- och miljöpåverkan. 

Sociala konsekvenser 
Den långsiktiga utvecklingen av transportsystemet i regionen påverkar på sikt 
både resmöjligheter och tillgänglighet och därmed hur olika sociala mål kan 
uppnås. Trafikförvaltningens arbete inom RUFS ska bidra till detta. 

Caroline Ottosson 
Förvaltningschef 

Jens Plambeck 
Chef Strategisk utveckling 
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Bilaga 1: Utställningsförslag RUFS 2050 
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