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Yttrande över Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) – 
samrådsförslag 

Sammanfattande synpunkter – håll fast vid huvudinriktningen 
i RUFS 2010 och vidareutveckla den 
Upplands-Bro kommun stödjer i huvudsak inriktningen i samrådsförslaget till 
ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Det är 
utmärkt att visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion ligger 
fast. Den utveckling av RUFS som har gjorts till samrådsförslaget är till största 
delen positiv, framförallt när det gäller utvecklingen av övergripande mål, 
delmål och prioriterade åtgärder. Det är också positivt att planen numera även 
behandlar regionens landsbygdsdelar. 

Vi stödjer ambitionen att få fram en mer genomförandeinriktad plan, som visar 
på regionens samlade vilja och kan fylla funktionen av ett långsiktigt regionalt 
kontrakt för olika aktörer. Det är också positivt att planen har utvecklats inom 
flera tematiska områden, även om den skulle behöva utvecklas och förtydligas 
ytterligare inom vissa områden. 

Vi ställer oss däremot tveksamma till vissa av resonemangen i samråds- 
förslaget kring den rumsliga strukturen och de två strukturbilderna. Vi menar 
att det skulle vara vanskligt att bygga den långsiktiga regionala utvecklings- 
planen på hur utvecklingen har sett ut ”de senaste åren”, vilket den alternativa 
strukturbilden B bygger på. Det är en alldeles för kort tidsperiod jämfört med 
tidsperspektivet i RUFS 2050 för att ge anledning till att göra större 
förändringar i en långsiktig plan. Vi vidhåller att RUFS 2010 i huvudsak 
fortfarande är aktuell. Detta framförde vi också i samband med prövningen av 
planens aktualitet och användbarhet. Inriktningen och de bärande idéerna, 
framförallt när det gäller den rumsliga strukturen, i RUFS 2010 är fortfarande i 
hög grad giltiga och viktiga att hålla fast vid. De är dessutom väl förankrade 
bland regionens aktörer, vilket underlättar genomförandet. Det får inte råda 
något tvivel om den långsiktiga inriktningen för regionens utveckling. Det är 
centralt att regionens aktörer kan känna sig trygga i långsiktigheten eftersom 
planeringsprocesserna är så långa. En onödig osäkerhet riskerar annars att leda 
till uteblivna satsningar. 
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Vi vill med andra ord betona vikten av att RUFS 2050 bygger vidare på den 
rumsliga strukturen i RUFS 2010. Strategin måste vara att utveckla en 
flerkärnig region där även de yttre regionala stadskärnorna är starka och där 
tvärförbindelserna är goda. För en ytterkommun som Upplands-Bro har en 
sådan utveckling flera fördelar jämfört med en mer enkärnig struktur. Förutsatt 
goda kommunikationer med välutbyggd kollektivtrafik och bra 
tvärförbindelser, ger den utvecklade flerkärniga strukturen bättre möjligheter 
att nå arbetstillfällen, service med mera med en rimlig tidsinsats. 
Förutsättningarna för en sammanhållen region bör bli bättre och bilåkandet bör 
också lättare kunna minskas med en välutvecklad flerkärnig struktur. 

 
Mål och delmål – bättre målstruktur än tidigare 
Den nya målstrukturen i RUFS 2050 för mål, delmål och åtgärder, kopplat till 
olika tidsperspektiv är bättre än den har varit tidigare i RUFS 2010. Det har 
blivit tydligare. 

 
Vision och hållbar utveckling 
Visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion är en utmaning som vi 
ställer oss bakom. Det är utmärkt att den visionen ligger fast från RUFS 2010. 
För att nå denna vision krävs det mycket riktigt ett ständigt arbete för en 
hållbar utveckling. Det uppdaterade förhållningssättet till hållbar utveckling 
(där människan sätts i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett 
medel och en förutsättning) beskriver på ett bra sätt hur vi bör förhålla oss till 
de tre hållbarhetsperspektiven. 

 
Övergripande mål – tydliga och bra 
De fyra övergripande målen är tydliga och bra. De tar fasta på viktiga områden 
som kommer att vara relevanta under en längre tidsperiod, vilket är viktigt i en 
övergripande plan av det här slaget. 

 
Delmål – i huvudsak bra 
Delmålen är i huvudsak tydliga, mätbara och bra. Det är bra att dessa mål är 
mätbara och att nuläget anges. Det ger en uppfattning om vad som förväntas 
för att respektive mål ska kunna nås. 

Några av delmålen vill vi uppmärksamma och kommentera särskilt: 

• Minst 70 procent av nya bostäder ska tillkomma inom gångavstånd till 
kollektivtrafikens stomnät. 

Vi ställer oss undrande till varför målet är formulerat som gångavstånd endast 
till stomnätet. Stomnätet är endast en del av den kollektivtrafik som är viktig 
för tillgängligheten. I flera kommuner finns endast ett fåtal stationer/hållplatser 
som hör till stomnätet. I övrigt består kollektivtrafiken av bussar som matar till 
stomnätet. Ett bättre delmål för regionen som helhet vore därför att relatera 
bostadsbebyggelsen till kollektivtrafiken i stort, möjligen till kollektivtrafik 
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med viss turtäthet. Ett sådant mål skulle också tydligare koppla till det 
förhållningssätt som är formulerat i det tematiska kapitlet. Där står att 
bostadsbyggandet ska planeras kollektivtrafiknära (sidan 45). 

• Hälften av regionens invånare har högst 1000 meter till tätortsnära natur i 
grön kil 

Det är bra och viktigt att det finns delmål för befolkningens närhet till gröna 
miljöer. Frågan är hur det formuleras bäst både ur ett invånarperspektiv och ur 
ett grönkilsperspektiv. Bör det finnas något mål för längsta accepterade avstånd 
till tätortsnära natur för samtliga invånare? 

• Alla pojkar och flickor ska nå behörighet till gymnasieskolan. 

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat är sedan länge en utmaning. 
Det är bra att det sätts i fokus på detta sätt. Ett högst relevant delmål både ur 
kunskaps- och jämställdhetsperspektiv. Ur ett utbildningsperspektiv är detta det 
i särklass viktigaste målet i RUFS 2050. Det är bra med hög ambitionsnivå. 

• Minst 90 procent ska nå gymnasieexamen med avgångsbetyg, åk 3 
nationella program enligt GY11 

Målet är viktigt med tanke på ambitionen att höja utbildningsnivån och få fler 
människor i arbete. Detta är ett realistiskt mål som är väldigt viktigt för 
regionens utveckling på lång sikt. 

• Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

Det är bra att det finns med ett delmål om konsumtionsperspektivet. För att nå 
globala klimatmål är det oerhört viktigt att förutom direkta utsläpp i regionen 
även titta på de utsläpp som uppstår utanför länet, på andra platser i världen, på 
grund av regionens konsumtion. 

• Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 
40 TWh. Nuläge: 50 TWh. 

Det är bra att ha med mål om energianvändningen. Men vi ifrågasätter om det 
verkligen är rimligt att anta att den totala energianvändningen ska kunna 
minska till år 2030 samtidigt som befolkningen ökar så pass mycket. Ett 
rimligare mål vore kanske att relatera energianvändningen till folkmängden. 
Förutom mängden energi som används har det dessutom betydelse hur energin 
produceras. 

Dessutom föreslår vi ytterligare ett delmål för 2030 under det övergripande 
målet 4 ”En resurseffektiv och resilient region”. Det bör beskriva regionens 
samlade ambition för de areella näringarnas utveckling och exempelvis koppla 
det till hur mycket åkermark respektive skogsbruksmark som minst bör finnas 
kvar 2030. 
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Prioriterade åtgärder 
Vi stödjer ambitionen att få fram en mer genomförandeinriktad plan, som både 
visar på de långsiktiga målen och förhållningssätten och vilka åtgärder som 
behöver prioriteras i det kortare perspektivet. 

De prioriterade åtgärderna är relativt konkret formulerade, men kopplingen till 
hur de bidrar till att uppfylla delmålen behöver bli tydligare. De prioriterade 
åtgärderna behöver också tydligare ge uttryck för vilka aktörer som gör vad 
och hur det ska gå till. Detta för att syftet att stärka genomförandet och ge en 
tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen ska kunna uppfyllas. 
Förutsatt god förankring av åtgärderna skulle utvecklingsplanen då lättare 
uppfattas som ett regionalt kontrakt och genomförandet skulle kunna 
underlättas. 

Några av de prioriterade åtgärderna vill vi uppmärksamma och kommentera 
särskilt: 

• Förstärk och utveckla de regionala stadskärnorna med mer kollektivtrafik, 
bostäder, arbetsplatser, lokalisering av hälso- och sjukvård, kultur och 
andra samhällsfunktioner… 

Även utbildningsmöjligheter bör ingå i listningen av vilka funktioner som de 
regionala stadskärnorna behöver förstärkas med. 

• Underlätta matchningen på arbetsmarknaden för att stärka regionens 
konkurrenskraft. 

• Öka kvaliteten och genomströmningen i regionens grundskole- och 
gymnasieutbildning samt stimulera till könsneutrala studieval. 

Dessa åtgärder är viktiga för regionens utveckling. Det är viktigt att de finns 
med. Kanske borde den senare åtgärden delas i ytterligare en åtgärd, då 
”stimulera till könsneutrala studieval” är något helt annat än ”öka kvaliteten 
och genomströmningen”. 

Utöver föreslagna åtgärder i samrådshandlingen, skulle vi vilja se åtgärder om 
att säkra och utveckla regionalt viktiga kulturmiljöer och om de areella 
näringarnas utveckling och skydd av jordbruksmark. Dessa åtgärder bör inte 
vänta till efter 2026. 

Våra gemensamma värdefulla kulturmiljöer är en resurs i 
utvecklingssammanhang. Det står om detta i det tematiska avsnittet med 
förhållningssätt. Men det bör lyftas upp tidigare, så att inte viktiga värden går 
förlorade nu när regionen växer så fort. 

På landsbygden bör de areella näringarna prioriteras och ges förutsättningar för 
att kunna fortleva och utvecklas. Jordbruksmarken behöver värnas. Detta kan 
inte vänta till efter 2026, eftersom trycket förväntas bli större och större på den 
storstadsnära landsbygden i och med regionens snabba tillväxt. En prioriterad 
åtgärd kan vara att klargöra och peka ut regionala behov på mark prioriterad 
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för areella näringar på motsvarande sätt som föreslås för mark till 
logistikområden och depåer. 

En minsta nivå av lokal livsmedelsproduktion kan också behöva konkretiseras 
så att regionen kan säkerställa ambitionerna om resurseffektivitet och minska 
sin sårbarhet inom livsmedelsförsörjning något. 

 
Tematiska frågor och förhållningssätt 
Kapitlet med tematiska frågor och förhållningssätt innehåller många bra texter. 
Vi vill uppmärksamma och kommentera några avsnitt särskilt. 

 
Transportsystemet 
RUFS 2050 behöver tydligare visa på behovet av utbyggnad av trafiksystemet i 
regionen på såväl kort som medellång och lång sikt. Detta för att visa hur 
trafiksystemet ska samverka och ge förutsättningar för den omfattande 
utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och annan bebyggelse som krävs i den 
växande Stockholmsregionen. 

Både bland de prioriterade åtgärderna och i det tematiska kapitlet står om olika 
förhandlingars betydelse för utbyggnaden av transportinfrastrukturen. Oavsett 
vad till exempel Sverigeförhandlingen kommer att leda till, så behöver 
RUFS 2050 på ett tydligt sätt redovisa hur trafiksystemet i sin helhet ska 
utvecklas, finansieras och samordnas med bebyggelsen framöver. Planen 
behöver också tydligt visa på behovet av ökat finansiellt utrymme både för drift 
och investeringar och att ansvaret för investeringarna i första hand ligger på 
stat och landsting. 

Liksom i RUFS 2010 behöver de identifierade behoven av ny transport- 
infrastruktur redovisas i text och karta, antingen i det tematiska avsnittet eller i 
ett framtida avsnitt om den rumsliga strukturen. I samrådshandlingen nämns 
endast några exempel på planerade investeringar. Detta är inte tillräckligt för 
att planen ska fungera som underlag och regionalt kontrakt. Vi vill i detta 
sammanhang nämna en fortsatt utbyggnad av dubbelspår på Mälarbanan från 
Kallhäll till Kungsängen/Bålsta, som kan bli aktuell under planperioden och 
som fanns med redan i RUFS 2010. 

På sidan 52 står att kapaciteten behöver utökas i de radiella stråken och 
restiderna kortas från regionens yttre delar. Vi vill betona att turtätheten i 
kollektivtrafiken kan vara minst lika viktig som restiden. För Upplands-Bro är 
frågan om turtäthet högst relevant. Bro trafikeras idag med pendeltåg, som trots 
att det är stomtrafik endast går i 30-minuterstrafik. Bro växer kraftigt och ett 
antal större planprojekt är på gång. Men den låga turtätheten, inte restiden, är 
en hämmande faktor för attraktiviteten och takten i bostadsbyggandet. Så länge 
pendeltågen endast trafikerar Bro med 30-minuterstrafik, bedömer vi att 
turtätheten är viktigare än restiden. Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför 
så fort som möjligt utökas, vilket förutsätter kapacitetshöjningar på 
Mälarbanan, jämfört med idag. 
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Vikten av förbättrade tvärförbindelser i regionen behöver beskrivas tydligare i 
planen. För att uppnå en önskvärd flerkärnig utveckling behöver de yttre 
regionala stadskärnorna och de yttre delarna av regionen kopplas ihop bättre, 
även på tvären. Inte minst för en ytterkommun som Upplands-Bro, med sitt 
läge i regionen, har en sådan utveckling flera fördelar. Bra tvärförbindelser 
med välutbyggd kollektivtrafik ger bättre möjligheter att nå arbetstillfällen, 
service med mera med en rimlig tidsinsats. Förutsättningarna för en 
sammanhållen region bör bli bättre och bilåkandet bör också lättare kunna 
minskas med en välutvecklad flerkärnig struktur med goda tvärförbindelser. 
Dessutom avlastas centrum med en sådan utveckling. 

 
Tekniska försörjningssystem 
Karta 7 som bland annat visar befintlig och planerad vindkraft bör förtydligas 
med vilken typ av vindkraftverk som avses. Vi ställer oss undrande till vilka 
två vindkraftverk som redovisas i västra Upplands-Bro. 

 
Regional ekonomi och förnyelse av näringslivet 
Upplands-Bro har ett strategiskt läge i stråket norr om Mälaren, från Stockholm 
och västerut, och med närhet till Arlanda. Här finns både E18 och Mälarbanan. 
I och med Förbifart Stockholm kommer även förbindelsen söderut att 
förbättras. Dessa faktorer bedöms som mycket positiva för att etablera centrum 
för logistik, distribution och varuförsörjning till de inre delarna av regionen. 
Denna utveckling pågår redan och är ett område som behöver utvecklas i 
RUFS 2050. Karta 8 som visar infrastruktur för godstransporter och logistik 
behöver uppdateras med Brunna, Kungsängen som distributionscentrum. 

 
Hälso- och sjukvård 
Vi instämmer i de övergripande målen och värderingarna i avsnittet Hälso- och 
sjukvård. Vi vill dock poängtera att de gäller lika för alla huvudmän. Det 
innebär vad gäller ekonomi i balans, att de åtgärder som kan innebära ekonomi 
i balans för en huvudman inte får medföra en obalans hos den andre 
huvudmannen. 

Nätverkssjukvård är en samverkan mellan olika vårdgivare som är till fördel 
för den enskilde patienten. Det innebär samtidigt att olika vårdgivare och 
huvudmän kan vara involverade. Detta förutsätter tillgång i högre grad till 
varandras dokumentation för att en patientsäker vård ska kunna erbjudas. Det 
kan ske genom tillgång till varandras patientjournalsystem, ett gemensamt 
journalsystem eller en obligatorisk anslutning till nationell patientöversikt. Att 
all offentligt finansierad vård sker inom ramen för en sammanhållen 
informationsstruktur för att trygga kvalitet och säkerhet måste därför vara ett 
prioriterat område. 

Stärkt vård i hemmet genom närakuter och avancerad vård i hemmet kommer 
inte bara att kräva insatser från husläkare och mindre sjukhus, utan kräver en 
väl fungerande vård (hemsjukvård), med såväl sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
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fysioterapeuter/sjukgymnaster, dietister, logopeder med mera. Denna behöver 
samorganiseras med omsorgens allmänna omvårdnad kring den enskilde 
patienten. Detta får särskild betydelse i den takt vården flyttar ut till den 
enskildes hem, och antalet multisjuka äldre ökar. 

Visionen att mer vård ska ges vid de mindre sjukhusen och att dessa finns 
närmare patienterna är positivt för både den enskilde patienten och de 
vårdgivare som finns runt patienten. Utmaningen att tillvarata de möjligheter 
som den medicinska, medicintekniska och den digitala utvecklingen ger 
behöver omfattas av samtliga vårdgivare, oberoende av huvudman. 

Det vore fördelaktigt om viss kompetensutbyggnad kan ske i samverkan mellan 
huvudmännen för att klara den utbyggda hälso- och sjukvården. Nya arbetssätt 
ställer mycket riktigt krav på en utveckling av kompetenserna. 

 
E-samhället 
God tillgång till bredband är idag en viktig förutsättning för utveckling, inte 
minst för landsbygden. Det är bra att detta lyfts fram i RUFS. Det är också bra 
att de inomregionala skillnaderna, både geografiskt och mellan olika invånare, 
tas upp. 

Det bör också föras en diskussion kring bredband och om det bör införas någon 
typ av ”välfärdsbredband” för samtliga invånare i regionen. Detta för att 
underlätta för invånarna att ta del av de lösningar som kommer i framtiden 
inom välfärdsområdet. Systemen som kommer kräver större och större 
bandbredd och det är tveksamt om kommunen kan förlita sig på telebolagens 
kapacitet i mobilnätet om vi ska kunna leverera god och stabil välfärd. 
Fiberinfrastrukturen kan komma att vara nyckeln till utvecklingen av de 
framtida digitala välfärdstjänsterna. 

 
Landsbygd 
Det är positivt att landsbygdsdelarna i regionen nu ingår i planen. 

Det är önskvärt att regionens samlade ambition för de areella näringarnas 
utveckling beskrivs tydligare och kopplas till en mininivå på hur mycket 
åkermark respektive skogsbruksmark som minst bör finnas kvar även på lång 
sikt. Detta för att visa att planen tar ställning för att ge de areella näringarna 
företräde och stödjer skydd av jordbruksmarken. En minsta nivå av lokal 
livsmedelsproduktion kan också konkretiseras så att regionen kan säkerställa 
ambitionerna om resurseffektivitet och minska sin sårbarhet inom 
livsmedelsförsörjning något. 

Förslagsvis kan som bakgrund en beskrivning av hur mycket åker- och 
skogsbruksarealen minskat under den senaste 40-årsperioden redovisas. 

Kommenterarer till karta12: 

• Komplettera gärna vägnätet med fler vägar av större betydelse för 
landsbygdens stråk. 
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• Komplettera eventuellt med Försvarets riksintressen och influensområden. 
• Redovisa tyngdpunkten i den norra delen av Upplands-Bro kommun mer åt 

nordväst för att representera Tjusta – Håbo-Tibble kyrkby och lägg 
eventuellt till en tyngdpunkt i sydväst för området runt Säbyholm där till 
exempel förskola finns. 

 
Grön- och blåstruktur, samt ekosystemtjänster 
I den första delen av detta kapitel tas en rad punkter upp för att bevara och 
utveckla den regionala grön- och blåstrukturen. Det som tas upp är mycket bra 
och behöver lyftas fram för att utveckla både de gröna och blå värdena. Vi 
skulle dock önska en större tydlighet av punkten om de svaga sambanden. 
Vilka svaga samband i regionen är viktigast att skydda och på vilket sätt? 

Det är också bra att ekosystemtjänsterna tas upp. Vi håller med om att det 
behövs en ökad kunskap om ekosystemtjänsterna i grönstrukturen och en 
gemensam syn på hur dessa kan användas effektivt och hållbart. Detta behövs 
inte minst i planprocessen eftersom kapaciteten minskar stadigt, vilket ni tar 
upp. Vissa kommuner har också kommit längre än andra exempelvis när det 
gäller kartläggning av spridningssamband. Med en gemensam syn på hur 
ekosystemtjänsterna kan användas hållbart kan kommunerna i länet få ett mera 
enhetligt sätt att ta hänsyn till ekosystemtjänsterna. 

Begreppet blåstruktur är en mycket bra term för att sätta sjöar och vattendrag i 
ett eget sammanhang och kan på så sätt diskuteras på samma sätt som 
grönstruktur. En diskussion som tagits upp när flera kommuner har deltagit är 
när vattnet är en barriär. Vattnet både förenar och separerar kommuner när det 
gäller samarbete. 

Vi ser positivt på att grönkilarnas utbredning uppdateras från RUFS 2010. Vi 
konstaterar att utbredningen för både grönkilen och dess värdekärnor har 
justerats inom Upplands-Bro kommun och att det gröna svaga sambandet söder 
om Bro har fått klass 2 istället för 3 (karta 13, sidan 72). Vi ser också positivt 
på att en utveckling av grönstrukturen har markerats i kartan, dels mot 
kommunens nordvästra landsbygdsdelar och mot Håbo kommun. 

Karta 14 på sidan 74 som visar tillgång och tillgänglighet till regional 
grönstruktur behöver justeras så att de gröna stationerna syns tydligare. I 
samrådshandlingen döljs de av järnvägen och vägnätet. 

 
Kultur och kulturmiljö 
Kulturmiljöfrågor är så pass viktiga för en hållbar utveckling att de behöver 
prioriteras tydligare i planen. Vi föreslår därför en ny prioriterad åtgärd. 

Kulturmiljöer av riksintresse bör visas på karta. Det kan vara av intresse att se 
hur grönstrukturen, kulturmiljöer och kommunikationsnätet korrelerar med 
varandra. 
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Den rumsliga strukturen 

Vägval 
I samrådshandlingen konstateras att aktualitetsarbetet för RUFS 2010 visade att 
det finns ett stort stöd för den rumsliga inriktningen i den gällande regionala 
utvecklingsplanen. Trots det presenteras två regionala rumsliga strukturbilder, 
A och B, där B visar en avsevärt mer centraliserad utveckling än RUFS 2010. 
Även om strukturbild B bygger på hur den faktiska utvecklingen av 
befolkningstillväxten har varit de senaste åren, anser vi att det är vanskligt att 
bygga den långsiktiga regionala utvecklingsplanen på detta. 

I samrådshandlingen konstateras att bebyggelseutvecklingen fram till idag inte 
har legat i linje med den föreslagna utvecklingen i RUFS 2010, utan att det har 
skett en större koncentration av befolkningstillväxten till de centrala delarna av 
länet än till övriga länet. Vi menar att ”de senaste åren” är en alldeles för kort 
tid i ett RUFS-perspektiv för att ge anledning till att göra större förändringar i 
en långsiktig plan. Vi anser att det är ytterst viktigt att grundstrukturen i 
RUFS 2010 ligger fast och utvecklas för det förlängda tidsperspektivet 2050. 
En långsiktig regional utvecklingsplan kräver uthållighet för att nå genomslag i 
strategier och för genomförandet. 

Den rumsliga strukturen i RUFS 2010 är dessutom väl förankrad bland 
regionens aktörer, vilket underlättar genomförandet. Det får inte råda något 
tvivel om den långsiktiga inriktningen för regionens utveckling. Det är centralt 
att regionens aktörer kan känna sig trygga i långsiktigheten eftersom 
planeringsprocesserna är så långa. Att lansera en ny mer centraliserad 
strukturbild kan leda till en onödig osäkerhet, som riskerar att leda till 
uteblivna satsningar. 

Strategin måste vara att utveckla en flerkärnig region där även de yttre 
regionala stadskärnorna är starka och där tvärförbindelserna är goda. De yttre 
regionala stadskärnorna behöver också stärkas för att avlasta den inre 
regionkärnan. I en sammanhållen flerkärnig region bör ett ökat fokus ligga på 
en för hela länet integrerad arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad, och inte 
ett ökat fokus på regioncentrum. 

 
Plankarta och strukturbildskarta 
I utvecklingen av den rumsliga strukturen och framtagandet av en plankarta är 
det viktigt att förtydliga och konkretisera behovet av utveckling av 
trafiksystemet och kopplingen mellan trafikinfrastruktur och utveckling av 
bostadsbebyggelse, arbetsplatser och annan bebyggelse. Det är viktigt att visa 
att behoven av investeringar i transportinfrastruktur och kollektivtrafik är stora 
även i de yttre delarna av regionen, vilka också kommer att växa oavsett 
strukturbild. 

I den plankarta som ska tas fram behöver också strategier för regionens 
landsbygdsdelar utvecklas. 
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Rotebroleden borde också ha markerats som primärt storregionalt 
transportsamband i strukturbildskartorna. I ett Mälardalsperspektiv fungerar 
Rotebroleden som en primär förbindelse till Arlanda. 

 
Redaktionella synpunkter 
Några av kartorna i samrådsförslaget är svåra att läsa och tolka. Detta gäller 
särskilt karta 10 och karta 12 där valet av 5 intervallfärger ligger nära varandra 
i färgskalan och därmed blir svåra eller omöjliga att tolka. 

 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Som vi redan har framfört i detta yttrande, stödjer vi ambitionen att få fram en 
mer genomförandeinriktad utvecklingsplan som visar på regionens samlade 
vilja och kan fylla funktionen av ett långsiktigt regionalt kontrakt för olika 
aktörer. Planen behöver dock bli tydligare när det gäller vilka aktörer som ska 
göra vad och hur det ska gå till, bland annat när det gäller finansiering. 

För ett bra genomförande av den regionala utvecklingsplanen är det nödvändigt 
med långsiktighet, förutsägbarhet, förtroende och ett gott samarbete mellan 
aktörerna i regionen. Det är därför viktigt att huvudinriktningen i RUFS 2010 
ligger fast, så att regionens aktörer kan känna sig trygga i långsiktigheten. 
Centralt är också att hela regionen får del av nödvändig infrastruktur och 
trafikering med kollektivtrafik. 

Upplands-Bro vill ta och tar mycket aktivt del i regionens utveckling. Vi är 
beredda att ta vår andel av såväl befolkningstillväxt som bostadsbyggande i 
regionen. Detta förutsätter dock satsningar i infrastruktur och kollektivtrafik. 

 
UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 
 
 
 
 

Camilla Janson Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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