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Stockholms läns landsting. Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  

Yttrande  

Stockholms läns landsting har skickat ovan rubricerade ärende på remiss till 
regionförbundet som anför följande. 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett övergripande 
planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens utveckling. 
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som för 
tillväxtarbetet i Stockholmsregionen. Stockholms läns landsting önskar synpunkter på 
mål och delmål, prioriterade åtgärder, den rumsliga strukturen samt RUFS 2050 som 
regionens gemensamma kontrakt. Nedan följer regionförbundets synpunkter.  

 

Mål och delmål för regionens långsiktiga utveckling 

I samrådsförslaget beskrivs fyra övergripande och långsiktiga mål för regionen som 
siktar mot år 2050: 

• En tillgänglig region med god livsmiljö 
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
• En ledande tillväxt-och kunskapsregion 
• En resurseffektiv och resilient region  
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För att styra arbetet mot de övergripande målen finns också mätbara delmål att uppnå 
fram till år 2030. 

Regionförbundet bedömer att målen sammantaget bidrar till att regionen får ett tydligt 
fokus i arbetet framåt. De olika målnivåerna kan dock bli svåra att förhålla sig till i 
planeringen, på grund av olika tidsperspektiv och flera målnivåer. Figur 7 visar att 
samtliga prioriterade åtgärder ska genomföras till år 2026 för att delmålen ska nås 2030. 
Detta skapar enligt regionförbundets mening en otydlighet om perioden 2026 och 2030. 
En förenkling av målstruktur och tidsperspektiv skulle underlätta planeringen och bidra 
till ökad tydlighet i ambitionerna.   

Utifrån underlaget kan regionförbundet inte bedöma om de siffersatta målen anger rätt 
ambitionsnivå. En ökad tydlighet i nuläge och påverkansmöjlighet genom föreslagna 
insatser vore att föredra.   

Regionförbundet har i eget förslag till regional utvecklingsstrategi, som är på remiss till 
2016-09-30, hämtat inspiration från arbetet med RUFS. Vissa mål är därför 
gemensamma och jämförbara. Dessutom vilar båda dokumenten på liknande 
grundanalys och utmaningar.  

Prioriterade åtgärder 

De prioriterade åtgärderna är konkreta insatser eller insatsområden som gäller 
framförallt under planens giltighetstid 2018-2026. Syftet är att stärka genomförandet 
och ge en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen.  

Regionförbundet vill påpeka att tidigare prognoser tenderat att överskatta bilåkandet och 
underskatta kollektivtrafikresandet, framför allt den spårburna kollektivtrafiken som 
ökat mer än beräknat. Därför finns det anledning att mer styra planeringen mot utpekade 
mål, även osäkra prognoser. När det gäller exempelvis bebyggelseutveckling 
förespråkas täta strukturer längs kommunikationsstråk för att underlätta arbetsresor och 
bidra till ett effektivt resursutnyttjande.  

En betydande del av Uppsala läns utvecklingsförutsättningar relaterar till relationerna 
med huvudstadsregionen. Regionförbundet vill därför lyfta fram att Uppsala stad bör 
utvecklas som en nordlig nod i huvudstadsregionen, i enlighet med den storregionala 
målbilden. I planen bör utöver göras ett ställningstagande om lokalisering av ett 
framtida Stockholm Nord, med uppehåll för regionaltåg, samt med goda 
omstigningsmöjligheter till tvärförbindelser. 

Det är viktigt att se bortom  administrativa gränser och bejaka de de  funktionella 
sambanden. Stockholm och Uppsala har tillsammans betydande tillgångar av nationell 
karaktär och tillför och kompletterar den målbild som RUFS ger uttryck för. Ytterligare 
två spår mellan Uppsala och Stockholm  är därför av största betydelse för att stärka och 
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tillmötesgå den framtida samhällsutvecklingen i stråket. Det behövs även en tydligare 
koppling till skrivningarna i EBS om ny järnväg längs Arosstråket (dvs. järnväg 
Enköping-Uppsala).  

Regionförbundet anser vidare i likhet med RUFS att en av de viktigaste utmaningarna 
att hantera för såväl Uppsala som Stockholms län är att klara bostadsproduktionen. Det 
är i detta sammanhang viktigt att påpeka att Uppsala län till vissa delar är en gemensam 
bostads-och arbetsmarknad framförallt i ABC-stråket. Bostäder och verksamhetslokaler 
behöver därför planeras tillsammans med kollektivtrafik och infrastrukturens utbyggnad 
samt med ett vitalt nätverk av gröna och blå stråk för att samtidigt skapa hållbara 
livsmiljöer. Tillgänglighetsaspekter, klimatmål, samt människors rörelsemönster är 
några av de faktorer som är av central betydelse att väga in i planeringen.  

Den rumsliga strukturen 

Samrådsförslaget RUFS 2050 presenterar två strukturbilder; A och B. I strukturbild A 
sprids bebyggelsen något mer än i strukturbild B där bebyggelsen fördelas till regionens 
centrala delar. Båda alternativen bygger dock på en koncentration av befolkning till de 
större städerna/centrala orterna och en förtätning i kollektivtrafiknära lägen, dock mer i 
alternativ B än i alternativ A.  

Regionförbundet kan konstatera att de båda alternativen följer de 
samhällsutvecklingstrender som pågått de senaste decennierna. Regionförbundet 
nämner i avsnittet prioriterade åtgärder att planens mål och konsekvenser behöver 
bedömas utifrån fördelning av bostäder, arbetsplatser samt trafikering och infrastruktur 
eftersom planen innehåller två alternativa bilder för bebyggelseplanering och regionala 
transportsammanhang. Transportsystemet fram till år 2030 är gemensamt för de båda 
strukturbilderna och utgår från redan beslutade åtgärder. Dessa utgör stommen för den 
fysiska planeringen med fokus på hållbar utveckling. 

Regionförbundet vill framhålla att planering för en hållbar samhällsutveckling i 
Stockholmsregionen bör bidra till ökad konkurrenskraft och ett framgångsrikt 
näringsliv, samtidigt som den växande regionen ska minska belastningen på miljön, 
minska trängseln, möjliggöra hållbara transporter och främja folkhälsan. Det är därför 
positivt att utvecklingsplanen genomsyras av perspektivet hållbar utveckling och att den 
också problematiserar hur avvägningar ofta måste göras mellan de olika perspektiven.  

Regionförbundet bedömer att RUFS 2050 tar hänsyn till det storregionala perspektivet 
på ett tydligt sätt där Uppsala län i allra högsta grad påverkas av mål och 
planeringsinriktning i RUFS 2050. Regionförbundet ansluter därför till grundförslaget 
till rumslig struktur, såsom det beskrivs i strukturbild 2050 i karta 19. Motsvarande bild 
har konkretiserats i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, med 
kommunikationsstråk och prioriterade noder som bärande element.  
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Sammanlänkning av bostäder, arbetsplatser, handel, privat service, offentlig omsorg 
samt rekreation minskar det totala transportbehovet och ökar tillgängligheten för 
invånarna. I anslutning till stationslägen och centrumkärnor bör en balans mellan 
byggande av bostäder och verksamhetsytor eftersträvas. Täta funktionsblandade 
stadsmiljöer är generellt attraktiva för näringsverksamhet, inte minst för olika kontakt-
och/eller kunskapsintensiva näringar.  

Regionförbundet förordar en struktur med fokus på de regionala stadskärnorna i relation 
till Stockholm som har en storregional funktion. Samspelet mellan landsbygd, tätorter 
och städer är en förutsättning för fortsatt hållbar utveckling. Stad-landperspektivet 
behöver därför beaktas i planeringens olika dimensioner för att stärka tillgängligheten 
till de omkringliggande länen runt Stockholm.  

Regionförbundet är en del av det storregionala samarbetet En bättre sits (EBS). 
Samarbetet pekar ut ett antal prioriterade behov fram till år 2030. Det ligger väl i linje 
med det storregionala perspektiv som lyfts fram i strukturbild B. I strukturbild B 
koncentreras den internationella tillgängligheten till Arlanda flygplats, som utifrån idag 
kända utredningar beräknas svara för cirka 50 000 arbetstillfällen år 2025. Det medför 
stora krav på att säkerställa tillgängligheten till och från flygplatsen på ett långsiktigt 
och hållbart sätt. Två nya spår på den hårt belastade sträckan Stockholm-Skavstaby, 
dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala, är en förutsättning för storregionens 
framtida funktion och tillgänglighet. Förstärkt kapacitet söder om Uppsala har stor 
betydelse för tillgängligheten till Arlanda och Stockholm från länen norr om Uppsala 
län. Vi anser därför att den skrivning som finns i samrådsförslaget RUFS 2050 inte 
tillräcklig för att tillgodose transportbehovet.   

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

För att planen ska bli verklighet år 2050 är det avgörande att genomförandet sker i 
samverkan mellan Stockholms län och närliggande län i hela östra Mellansverige. 
Regionförbundet menar därför att ett fortsatt länsöverskridande samarbete i olika frågor 
såsom bostadsförsörjning, infrastruktur (såväl vägar och spår som digitalt), transporter 
och näringslivsutveckling är helt avgörande för framgång i hela östra Mellansverige.   

 

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 

 

Johan Edstav    Catharina Blom 

Förbundsstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
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