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Hej!
Jag sänder härmed några synpunkter på planförslaget RUFS 2050, se bifogad fil. (Diarienummer TRN 2017-
0052.)

Med vänlig hälsning
Mats Johansson

Lottastigen 14
141 37 Huddinge
E-post: m.jo@telia.com
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Synpunkter på planförslaget RUFS 2050

Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är en god genomgång av olika aspekter som påverkar planeringen av Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är omöjligt för mig som lekman att kunna sätta mig in i alla olika aspekterna som regionplanen tar upp men utifrån mina ringa kunskaper har det varit en intressant läsning och förståeliga och goda avväganden för framtiden i regionplanen. 

Men jag har en reservation mot en skrivning som återkommer och som jag ser som förståelig men begränsande och inte särskilt visionär eller framkomlig som framtidsplan. Det är att byggande av bostäder främst, men också företag, skall ske som ”yteffektivt byggande i goda kollektivtrafiklägen”. Jag förstår tanken och uppskattar den men reagerar emot den som det enda förslaget i planen. Redan nu är kollektivtrafiken överfull under långa perioder på dygnet och om utbyggnaden av bostäder och företag koncentreras ytterligare till goda kollektivtrafiklägen så kommer kollektivtrafiken att få en trafikinfarkt. 

Den ensidiga uppfattningen av att byggande av bostäder främst, men också företag, skall ske som yteffektivt byggande i goda kollektivtrafiklägen riskerar att göra regionplanens intentioner gällande konsekvenser för hälsa, miljö och ekonomi att gå om intet. Jag menar att regionplanens visionära sida saknas i detta, men förstår också att det är de politiska intentionerna som styr och ska leda detta. Regionplanen saknar ett visionärt uttryck där nya stadsdelar sammanbundna med god, gärna spårbunden, kollektivtrafik skulle läggas som ett raster över det som nu finns och skapa tillgänglighet, luft och god hälsa i det nät av stadsdelar och kollektivtrafik som redan finns. Jag anar att tanken finns i regionplanens betänkande men inte kan uttryckas då det är tjänstemän och inte politiker som sammanställt planen. 

De politiker som på 30- och 40-talet planerade för Stockholms tunnelbana var modiga visionärer som förstod sig på och såg möjligheterna i detta och kapaciteten som tunnelbanan har. De skapade nya stadsdelar och gav de boende goda möjligheter i allt det som RUFS 2050 har som intentioner i sin regionplan. Jag vill uppmuntra det, men som sagt varna för att bygga för tätt i redan befintliga kollektivnät. 

Bygg ut kollektivtrafiken med smarta lösningar som är visionära. Förtäta inte nuvarande kollektivtrafikskluster till hopplöst tät bebyggelse utan se möjligheter i att utvidga bebyggelsen till nya områden med ny kollektivtrafik som ger tvärförbindelser, tillgång till naturvärden och nya möjligheter att ta sig mellan regionala stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen och nya stadsutvecklingslägen. 



Jag vill mena att Stockholms landskapsstruktur inte ska ses som ett hinder utan som en möjlighet att utveckla en spännande storstadsregion till något än mer spännande med tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn mellan öar både i Saltsjöns skärgård som i Mälarens skärgård. Låt tunnelbanan från Vårberg gå över ön Estbröte till Tappström och Träkvista. Låt tunnelbanan i Hässelby gå över till Färingsö. Låt tunnelbanan från Ropsten fortsätta över Lidingö till Vaxholm och Rindö och Resarö. Låt spårvagnen på Lidingö gå över till Orminge. Några vilda idéer som kan ge oanade resvägar och öppna upp för nytt byggande. Det viktigaste tror jag är nordliga och sydliga tvärförbindelser i öst-västlig riktning.
 
Jag önskar att hela regionens politikerkår vågar vara så visionära som Stockholms politiker var på 30- och 40-talet och nu se behovet av långa perspektiv och att man står fast vid dem vilken politisk majoritet det än blir. Stockholmsregionen har inte råd med visionslöshet och kortsiktighet. RUFS 2050 står för goda intentioner men modiga visioner saknas. 
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