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Yttrande över remiss av förslag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen - RUFS 2050 (KS/2015:513)  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av förslag till regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen - RUFS 2050. 
 
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från Arlandaregionen. 
 
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från ABC-samarbetet. 
 
4. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
_____  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ett förslag till regional utvecklingsplan 
på remiss till kommunen. 
 
Samrådsförslaget är underlag för dialogen om inriktningen av det regionala utvecklings- och 
planeringsarbetet för Stockholmsregionen fram till år 2050 med utblick mot 2070. 
 
Arlandaregionen och ABC-samarbetet lämnar gemensamma yttranden vilka Upplands Väsby 
kommun ställer sig bakom. I dessa båda gemensamma yttranden har ett antal gemensamma 
och principiella synpunkter lämnats på RUFS-förslaget. Förutom dessa gemensamma 
yttranden lämnas några kommunspecifika synpunkter i detta yttrande. 
 
För Upplands Väsby är långsiktigheten i den regionala planeringen helt avgörande och att 
strukturbilden i gällande RUFS ligger fast. Upplands Väsby bygger för framtiden och bidrar 
med nya bostäder som regionen så väl behöver. För att bygga ett hållbart samhälle är en 
tillförlitlig satsning på kollektivtrafik och hållbara transporter en förutsättning. Att RUFS 
fungerar som en överenskommelse mellan regionens olika aktörer och mellan regionen och 
staten är mycket viktigt.  
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 Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 
 
 
 

 KS/2015:513  
31121  

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av förslag till regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen - RUFS 2050 
 
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från Arlandaregionen 
 
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från ABC-samarbetet 
 
4. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
 
 
Ordförandes förslag till kommunstyrelsen 
 
Enligt förslag. 
_____  
 
Beslutet skickas till: registrator.trf@sll.se både i word och pdf-format, diarienummer TRN 
20160047 ska anges. 
 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Kontoret för samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-09-15 
2. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen  
3. Gemensamt yttrande för ABC-samarbetet  
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Tjänsteutlåtande  
 

Projektledare 2016-09-15 
Christina Johansson  
     08-590 970 62 Dnr:  
christina.johansson@upplandsvasby.se KS/2015:513     
 31121            

    
 Kommunstyrelsen   
 
Yttrande över remiss av förslag till regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av förslag till regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 
 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från Arlandaregionen 
 

3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande från ABC-samarbetet 
 

4. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ett förslag till regional 
utvecklingsplan på remiss till kommunen. 
 
Samrådsförslaget är underlag för dialogen om inriktningen av det regionala 
utvecklings- och planeringsarbetet för Stockholmsregionen fram till år 2050 med 
utblick mot 2070. 
 
Arlandaregionen och ABC-samarbetet lämnar gemensamma yttranden vilka 
Upplands Väsby kommun ställer sig bakom. I dessa båda gemensamma yttranden 
har ett antal gemensamma och principiella synpunkter lämnats på RUFS-förslaget. 
Förutom dessa gemensamma yttranden lämnas några kommunspecifika 
synpunkter i detta yttrande. 
 
För Upplands Väsby är långsiktigheten i den regionala planeringen helt avgörande 
och att strukturbilden i gällande RUFS ligger fast. Upplands Väsby bygger för 
framtiden och bidrar med nya bostäder som regionen så väl behöver. För att bygga 
ett hållbart samhälle är en tillförlitlig satsning på kollektivtrafik och hållbara 
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transporter en förutsättning. Att RUFS fungerar som en överenskommelse mellan 
regionens olika aktörer och mellan regionen och staten är mycket viktigt.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till: registrator.trf@sll.se både i word och pdf-format, 
diarienummer TRN 20160047 ska anges. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kontoret för samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-09-15 
2. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen  
3.  Gemensamt yttrande för ABC-samarbetet  
 
  
__________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrund 
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars 2016 att 
skicka ett samrådsförslag av en ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss till och med den 30 september 2016. 
 
Samrådsförslaget är underlag för en dialog om inriktningen av det regionala 
utvecklings- och planeringsarbetet för Stockholmsregionen fram till år 2050 med 
utblick mot 2070. Efter samrådet fortsätter arbetet med den regionala 
utvecklingsplanen med avsikten att ett förslag ska ställas ut och skickas på remiss 
under hösten 2017. Därefter tas ett slutgiltigt förslag fram för antagande i 
landstingsfullmäktige. Utvecklingsplanen är vägledande för såväl den fysiska 
planeringen som för tillväxtarbetet i regionen. 
 
För Stockholmsregionen har regionplaner funnits i över 60 år. Stockholms län har 
haft en stark tillväxt och regionplanen har gått från att vara en fysisk plan till att 
tillväxtfrågor också har integrerats i planen. Gällande regionplan, RUFS 2010, har 
formell status som regionplan och regionalt utvecklingsprogram vilket innebär att 
den ska vara styrande för den statliga planeringen i länet. Den regionala 
utvecklingsplanen ska ligga till grund för bland annat kommunernas strategiska 
planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner. När nya 
program och insatser, inte minst på nationell nivå, initieras har RUFS 2010 en 
viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja. Visionen 
Europas mest attraktiva storstadsregion har ambitionen att förena och utmana 
aktörerna i det regionala utvecklingsarbetet. Det regionala utvecklingsarbetet 
bedrivs i samspel mellan olika aktörer och tillsammans med kringliggande län i 
östra Mellansverige.  
 
Under 2013-14 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att 
planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade på en del 
utvecklings- och förbättringsområden. Utifrån resultatet av aktualitetsarbetet satte 
sedan arbetet med nästa plan igång. Den 20 augusti 2015 godkände landstingets 
tillväxt- och regionplanenämnd programmet för RUFS 2050.  
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Samrådsförslaget 
 
Det nu remitterade förslaget till RUFS 2050 tar avstamp i visionen för 
Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion. I planen 
redovisas förutsättningar och utmaningar för Stockholmsregionen som bakgrund 
för de mål regionen behöver uppnå för att visionen ska bli verklig inom ramen för 
en hållbar utveckling.  
 
Planen innehåller ett antal prioriterade åtgärder och förhållningssätt inom ett antal 
tematiska frågor. De ska vara vägledande och visa hur målen kan uppnås. Planen 
innehåller två alternativa strukturbilder som är tänkta för diskussionen om viktiga 
vägvalsfrågor. Till planen hör också en konsekvensbedömning. 
 
RUFS 2050 har fyra tidsperspektiv. Kort sikt 2018-2026, medellång sikt till 2030, 
lång sikt till 2050 och bortom 2050. 

 
 
 

Yttrande från Upplands Väsby kommun 
 
Arlandaregionen, som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, har utarbetat 
ett gemensamt yttrande över samrådsremissen av RUFS 2050. Upplands Väsby 
kommun ställer sig bakom detta gemensamma yttrande vilket bifogas detta 
yttrande.  
 
ABC-samarbetet har också utarbetat ett gemensamt yttrande. Upplands Väsby har 
deltagit i att utarbeta yttrandet som kommunen ställer sig bakom. Även detta 
yttrande bifogas.  
 
I dessa båda gemensamma yttranden har ett antal gemensamma och principiella 
synpunkter lämnats på RUFS-förslaget. Inriktningen i samrådsförslaget till ny 
regionplan, RUFS 2050, med den fortsatta visionen att Stockholmsregionen ska 
vara Europas mest attraktiva storstadsregion får stöd av Arlandaregionen och 
ABC-samarbetet. Förslag till övergripande mål, delmål och prioriterade åtgärder 
ligger i linje med den nuvarande och aktualitetsprövade regionala 
utvecklingsplanen – RUFS 2010 – och har därmed fortsatt stöd från kommunerna 
i Arlandaregionen. Kommunerna stödjer också ambitionen att RUFS 2050 
behöver bli mer genomförandeinriktad än tidigare regionala utvecklingsplaner för 
Stockholms län. Det är också viktigt att planen tydligt visar på regionens 
samlande vilja för den långsiktiga regionala utvecklingen i Stockholmsregionen 
med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och att planen kan fungera som en 
överenskommelse mellan regionens olika aktörer och mellan regionen och staten. 
Det är mycket viktigt att regionen håller fast vid den långsiktiga strukturbilden 
som har beteckningen A i förslaget. Den kan mycket väl kombineras med 
kollektivtrafiksatsningar som i remissförslaget har lagts till strukturbild B. 
 
Förutom de gemensamma yttranden Upplands Väsby står bakom lämnas några 
kommunspecifika synpunkter i detta yttrande. 
 



4 

Bostadsbyggande 
 

Upplands Väsby har ambitionen att växa från idag 43 000 invånare till minst 
63 000 invånare 2040. Ett förslag till en kommunonfattande översiktsplan med 
detta mål kommer att sändas ut på samråd i höst. För Upplands Väsby är det 
viktigt att den struktur som har lagts fast i gällande RUFS ligger fast. 
Nödvändigheten av långsiktighet kan inte nog poängteras. För att kommunens 
önskan att växa ska leda till ett hållbart byggande är det nödvändigt med en 
pålitlig infrastrukturplanering som leder i samma riktning. Tillförlitlig satsning på 
kollektivtrafik och hållbara transporter är en absolut förutsättning. Genom-
förandefrågorna har också ett större genomslag i planförslaget vilket är bra och 
som kräver att alla parter ställer upp på detta ”kontrakt”. 

En annan angelägen fråga att hantera är de konflikter som uppstår mellan olika 
intressen. Detta är påtagligt i Upplands Väsby som till stora delar omfattas av 
olika riksintressen. Det vore önskvärt att RUFS visar på behovet av att hitta 
avvägningar mellan olika intressen och som gynnar en hållbar utveckling 
samtidigt som regionen växer. Självklart ska medborgarnas hälsa komma i första 
rummet, men när det redan bor många människor inom influensområdet för buller 
från Arlanda så blir det märkligt när ett tillskott av bostäder hindras inom samma 
område. Flygbuller är ett område där en rimligare bedömning är nödvändig men 
också i anslutning till väg och spårinfrastruktur behövs lösningar för effektiv 
markanvändning och som möjliggör goda stadsmiljöer i kommunikationsnära 
lägen.   

 
 
Social hållbarhet 
 
Fokus på sammanhållning och tillväxt är en av de viktigaste åtgärderna i RUFS. 
Upplands Väsby ser att planering för även socioekonomiskt svaga i kombination 
med ett diversifierat bostadsutbud och lokaler i stadslik miljö, är en tillväxtfaktor. 
Att öka attraktionen och planera för ett stadsliv är åtgärder som ökar tryggheten 
och välbefinnandet för alla invånare och för besökare. Närheten till kollektivtrafik 
stärker sammanhållningen och underlättar vardagslivet. Den fysiska planeringens 
roll att ge möjligheter för ett gott liv är grundläggande. I detta sammanhang är 
närhet till strövområden och ”vardagsgrönska” viktiga beståndsdelar. Därför är 
det förvånande lite som sägs om behovet av grönytor i staden. Här har 
kommunerna utanför regioncentrum en stor fördel som kan kombinera närhet till 
naturen med stadsmässig utveckling. Bebyggelsestrukturen har också stor 
betydelse för den sociala hållbarheten. Upplands Väsby kommun ser fram emot 
fördjupningar på området smart, grön och inkluderande tillväxt. 
 
Kommunerna måste samtidigt med planeringen för ett ökat bostadsbyggande göra 
stora satsningar inom utbildningsområdet. De mål som gäller utbildningsområdet 
är generellt är giltiga och är i högsta grad aktuella även för Upplands Väsby. Med 
detta sagt borde det stå klart att bostadsbyggande handlar om så mycket mer än 
resurser för att snabba på plan- och bygglovsprocessen.  
 
Upplands Väsby kommun håller inte med om analysen att en snabbare 
planprocess gynnar den attraktiva storstadsregionen och hållbarhet. 
Samhällsplanering handlar inte enbart om att snabbt bygga bostäder. Ett brett 
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utbud av bostäder med koppling till service, kollektivtrafik, rekreationsområden 
och möteplatser har också betydelse för målen om en tillgänglig,  resurseffektiv 
och resilient region med god livsmiljö . Det är vad RUFS:s åtgärder borde 
koncentrera sig på, inte att förorda ändrade regelverk som finns för att värna 
allmänna intressen. Samtidigt sägs i RUFS-förslaget också att det är viktigt med 
en tydlig inriktning och en långsiktig bostadspolitik. Det som byggs idag kommer 
att finnas kvar under mycket lång tid vilket är värt att poängtera. 
 

 

Utveckling av de gröna och blå frågorna 
 
Kopplingen mellan olika mål och strategier är ibland oklar. Ett exempel är 
resiliens och grönstruktur. Hur de relaterar till varandra är otydligt i samråds-
förslaget men är viktigt att utveckla i det fortsatta arbetet. Generellt finns en 
otydlighet i hur målkonflikter ska hanteras.  
 
Samrådsförslaget saknar ett samlat resonemang om vattenfrågor och 
resonemangen kring grön- och blåfrågorna handlar mycket om bevarande och 
skydd men väldigt lite om utveckling. Det borde finnas ett utvecklingsfokus även 
för grönstrukturfrågorna. Bostadsutveckling och grönstrukturutveckling kan då 
ske integrerat. Vikten av den gröna strukturen för människorna som bor i regionen 
både för att det är attraktivt att bo nära grönska men också för folkhälsoaspekter.  
 
Grönstrukturens vikt för välbefinnandets skulle kunna belysas tydligare som en 
prioriterad åtgärd. Att ange som mål att 50 % av regionens invånare ska ha 1000 
meter till grön kil kan dock vara riskfyllt. I Upplands Väsby skulle det ge ett tryck 
på att förtäta en bit ut från stadskärnan där vi har andra gröna värden vi vill värna 
och längre till den riktigt turtäta kollektivtrafiken. Dessa halvtäta områden har inte 
service på samma sätt som den centrala delen av kommunen. Målet måste 
nyanseras och fungera samtidigt med målet att de nya bostäderna ska hamna inom 
gångavstånd till kollektivtrafik.  
 
 
Infrastruktur 
 
Enligt förslag till ny översiktsplan som förbereds för samråd under hösten, 
planerar Upplands Väsby för att år 2040 ha ett miljöanpassat transportsystem där 
kollektivtrafiknätet binder samman alla kommundelar. Andelen nya bostäder med 
bra kollektivtrafikläge ska vara minst 80 %. Med god kollektivtrafik avses minst 
15-minuterstrafik under högtrafik och busshållplats max 400 meter från bostaden 
eller pendeltågstation 1 000 meter från bostaden. 
 
Med tillskott av ny bebyggelse och god vägnätsplanering kan ett rationellt 
kollektivtrafiksystem skapas. I den täta staden ska ett stadsmässigt 
kollektivtrafikstråk utvecklas i förbindelsen Väsby station - Väsby centrum – Infra 
City - Älvsundadalen – Rotebro station i samband med att Älvsundadalen byggs 
ut och Infra City utvecklas. Stråket bör trafikeras med kapacitetsstark 
kollektivtrafik, exempelvis BRT-bussar (Bus Rapid Transit) som har många av 
spårtrafikens fördelar som hög turtäthet, komfort och attraktivitet.  
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I Upplands Väsbys framtidsplaner kommer kollektivtrafik, gång och cykel att 
prioriteras före privatbilism. Kommunen är här beroende av att regionens aktörer 
medverkar i detta så att kollektivtrafiken kan öka sin andel och få en större 
betydelse än idag. För denna utveckling har RUFS stor betydelse. Väsby har idag 
en alltför gles bussmatning till tågstationen och har drabbats av neddragningar 
under det senaste året samtidigt som en stor bostadsutbyggnad pågår. I anslutning 
till Upplands Väsby station pågår planering och utbyggnad av en ny stadsdel, 
Väsby entré, med bostäder, kontor, handel och andra kommersiella och offentliga 
verksamheter. Här är en ny och mer välfungerande bussterminal vid Väsby station 
mycket angelägen och måste finnas med i den regionala planeringen. 
  
I förslaget till ny översiktsplan visar Upplands Väsby att man är beredd att ta ett 
stort ansvar för bostadutbyggnaden i regionen. För att bygga den täta stad som 
Upplands Väsby har möjlighet att göra krävs att kollektivtrafiken finns med i 
planeringen. Kommunen tar ett regionalt ansvar i form av bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknära läge och efterfrågar därmed en motprestation i form av 
kollektivtrafik. 
 
Upplands Väsby anser att förbättrade regionala tvärförbindelser är mycket 
angelägna för att angivna målsättningar om ökade resandeandelar ska kunna 
uppnås för såväl cykel som kollektivtrafik. Cykelstråk som knyter samman 
Upplands Väsby med Vallentuna, Täby och Järfälla ska pekas ut som regionala 
cykelstråk i den regionala cykelplanen. För kollektivtrafiken är en förbättrad 
tvärförbindelse i form av den planerade stombussen mellan Barkarby och Arninge 
via Upplands Väsby viktig att etablera inom en nära framtid.  
 
För Upplands Väsby är det angeläget att väg 268 får bättre kapacitet och en bra 
koppling till E4 i en ny trafikplats i Hammarby. Eftersom det saknas målpunkter 
för transporter av farligt gods på sträckan mellan Upplands Väsby och Vallentuna 
längs Vallentunavägen så bör klassningen av vägen som sekudärled för farligt 
gods tas bort och ersättas av annan trafikled, t.ex. via Väg 264 Arningeleden och 
Väg 265 Norrortsleden. 
 
 
 
Bilaga/bilagor: 
1. Samrådshandling avseende förslag till regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen - RUFS 2050.  
 
 
 
Kommunledningskontoret  
 
 
 
Per –Ola Lindahl       
T.f.kommundirektör   
      Per Lagheim 
     Tf samhällsbyggnadschef 
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1. Sammanfattning 

Arlandaregionen – Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta kommun samt 

Swedavia, Stockholm Arlanda Airport stödjer i sak inriktningen i samrådsförslaget till 

ny regionplan, RUFS 2050 med den fortsatta visionen att Stockholmsregionen ska 

vara Europas mest attraktiva storstadsregion.  Förslag till övergripande mål, delmål 

och prioriterade åtgärder ligger i linje med den nuvarande och aktualitetsprövade reg-

ionala utvecklingsplanen – RUFS 2010 – och har därmed i sak fortsatt stöd från Ar-

landaregionen. Arlandaregionen stödjer också ambitionen att RUFS 2050 behöver bli 

mer genomförandeinriktad än tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholms län. 

Det är också viktigt att planen tydligt visar på regionens samlande vilja för den lång-

siktiga regionala utvecklingen i Stockholmsregionen med ett tydligt hållbarhetsper-

spektiv och att planen kan få en legitim funktion som överenskommelse eller kontrakt 

mellan regionens olika aktörer och mellan regionen och staten om förutsättningarna 

för en sådan utveckling. 

 

I föreliggande remissvar hänvisar Arlandaregionen i allt väsentligt avseende frågor om 

infrastruktur, trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad till den 

gemensamma delregionala utvecklingsplan för Arlandaregionen. Den innehåller en 

gemensam vision för Arlandaregionens utveckling, som berörda kommuner och 

Swedavia samfällt ställt sig bakom och som utgör ett gemensamt perspektiv för Ar-

landaregionen på kommunernas och flygplatsens långsiktiga utveckling. 

 

2. Bakgrund 

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars 2016  att skicka 

samrådsförslaget på remiss fram till och med den 30 september 2016. 

 
Samrådsförslaget är ett underlag för dialogen om inriktningen av det regionala ut-

vecklings- och planeringsarbetet för Stockholmsregionen fram till år 2050 med utblick 

mot 2070. Efter samrådet fortsätter arbetet med den regionala utvecklingsplanen och 

ett nytt förslag ställs ut och skickas på remiss under hösten 2017.  Därefter tas ett slut-

giltigt förslag fram för politisk behandling i landstinget. Landstingets ambition med 

utvecklingsplanen är främst att den ska ge uttryck för regionens samlade vilja och 

ligga till grund både för den fysiska planeringen och för tillväxtarbetet i regionen. 

Landstinget har föreslagit fyra övergripande mål till 2050, 22 mätbara delmål till 2030 

och 27 prioriterade åtgärder som föreslås genomföras fram till år 2026. Planen kom-

mer att gälla under perioden 2018-2026. 

 

3. Inledning 

Arlandaregionen – Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta kommun samt 

Swedavia, Stockholm Arlanda Airport har i en gemensam avsiktsförklaring 2014 be-

slutat sig för om ett fördjupat samarbete avseende infrastruktur och trafikering, bo-

stadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Inom ramen för denna avsiktsför-

klaring har i samverkan mellan parterna i en bred förankringsprocess under 2014 och 

2015 utarbetats förslag till en gemensam delregional utvecklingsplan för Arlandareg-

ionen för nämnda fokusområden genomsyrat av ett tydligt perspektiv på ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet och med en vision för Arlandaregionens utveckling. I 
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denna process har också Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) inom Stock-

holms läns landsting deltagit och löpande avstämningar har under arbetets gång gjorts 

med både majoritet och opposition för de politiska ledningarna inom respektive kom-

mun och i ledningsgruppen för Swedavia. 

 
Genom den delregionala utvecklingsplanen för Arlandaregionen har en gemensam 

plattform skapats för ett fördjupat och proaktivt samarbete mellan kommunerna och 

Swedavia i syfte att uppnå en positiv samhällsutveckling som främjar både kommu-

nernas och flygplatsens utveckling och ger gemensamma ”win-win-effekter” till nytta 

för Arlandaregionens utveckling.  

 
Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan tar sin utgångspunkt i kommunernas 

översiktsplaner och tidigare gemensamma ställningstaganden. Planens status ska ses 

som ett ställningstagande mellan parterna för den önskade utvecklingen i regionen och 

som ett underlag som ska kunna användas i samband med prioriteringar och avväg-

ningar i annan nationell och regional planering som kan ha en påverkan på Arlanda-

regionens utveckling. Den delregionala utvecklingsplanen har nu antagits i respektive 

kommun och av Swedavia, och mer konkreta handlingsplaner ska tas fram som tyd-

liggör vad Arlandaregionen gemensamt avser prioritera på både kort och lång sikt i 

fortsatt arbete för regionens utveckling. 

 
Arlandaregionen överlämnar utöver de synpunkter som framförs i detta remissvar 

också den gemensamma delregionala utvecklingsplanen för Arlandaregionen till stöd 

för sina synpunkter på remiss av samrådsförslag till regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen RUFS 2050. 

 
Arlandaregionens uppfattning är att de visioner, mål och prioriterade åtgärder som 

finns angivna i samrådsförslaget i stort överensstämmer med föregående RUFS och i 

huvudsak anger regionens samlade vilja. Samrådsförslaget utgör därmed en bra grund 

för en mer långsiktig gemensam vision för Stockholmsregionens utveckling till år 

2050 med utblick mot 2070.  Planen behöver emellertid utvecklas, förtydligas och 

konkretiseras inom ett antal områden. Det gäller i första hand den rumsliga strukturen 

och utvecklingen av trafiksystemet på både kort och lång sikt. 

 

Flertalet av Stockholmsregionens kommuner har i samband med tidigare aktualitets-

prövning av RUFS 2010 i huvudsak konstaterat att denna plan alltjämt är aktuell och 

har en generell giltighet. Stockholmsregionen behöver för sin fortsatta utveckling som 

stödjer en flerkärnig utveckling som inte bara återspeglas i formella utvecklingsplaner 

utan som också kommer till uttryck i verkligheten.  Arlandaregionen står fast vid att 

RUFS 2050 ska bygga vidare på den rumsliga struktur med en utveckling mot flerkär-

nig region, som regionen enades om i RUFS 2010. 

 
Arlandaregionen anser att det är nödvändigt att mer tydligt, än vad som framgår i sam-

rådsförslaget, visa på vilka utbyggnader i transportsystemet som är krävs på kort re-

spektive lång sikt, hur dessa samverkar med och ger förutsättningar för nya bostäder 

och arbetsplatser i regionala och lokala stadskärnor. Den regionala utvecklingsplanen 

behöver i detta avseende visa på en tydlig inriktning och en systemsyn för regionens 

olika aktörer och för staten med dess olika ansvarsområden och bolag. 
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Stockholmsregionen befinner sig i stark utveckling och spelar en central roll i Sveri-

ges ekonomi. Stråket Stockholm-Uppsala med Stockholm Arlanda Airport är ett starkt 

tillväxtstråk som måste värnas och utvecklas. Här finns unika värden och tillgångar i 

kompetens, sysselsättning och viktig infrastruktur, men samtidigt en brist på både bo-

städer och trafikinfrastruktur och kollektivtrafik som hämmar områdets möjligheter 

till utveckling.  Ostkustbanan behöver kompletteras med två nya spår. Arlandaregion-

en behöver bättre tvärförbindelser och en väsentligt förbättrad kollektivtrafik mellan 

strategiska nodpunkter och olika kommuncentra. Stråket behöver för sin transporttill-

gänglighet kompletteras genom att Norra Böjen byggs ut som förbindelse mellan Ost-

kustbanan och Arlandabanan för pendeltågstrafik via Märsta till Stockholm Arlanda 

Airport. Väg E 4 behöver byggas ut med fler körfält och trafikplats Måby vid Arlanda 

samt trafikplats Hammarby i norra Upplands Väsby behöver byggas ut till kompletta 

trafikplatser med både norr- och södergående trafikramper. Därutöver behöver andra 

vägförbindelser av strategisk stråkkaraktär till exempel väg 263 och 268 också utveck-

las och förbättras. Roslagsbanan behöver knytas till Stockholm Arlanda Airport för att 

bidra till bättre förbindelser mellan Vallentuna och flygplatsen, men också för att där-

igenom skapa kollektivtrafikförbindelser mellan de regionala stadskärnorna Täby-

Arninge och Arlanda-Märsta som ger möjligheter för en ökad integrerad bostads- och 

arbetsmarknad. 
 
En grundläggande förutsättning är, liksom vid tidigare planeringsomgångar, att staten 

tar sin del av ansvaret för genomförandet genom en kraftigt ökad investeringsnivå i 

transportsystemet, främst en utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken inom 

Stockholmsregionen. Parallellt med pågående remissprocess för RUFS 2050 pågår 

arbete med Sverigeförhandlingen. Oavsett om denna förhandling kommer att leda till 

fler utbyggnader av den spårburna kollektivtrafiken och en ny östlig förbindelse i 

Stockholmregionen centralt i regionen, så behöver det för hela regionen på ett tydli-

gare sätt än vad som framgår i samrådshandlingen, visas hur trafiksystemet samlat kan 

utvecklas och samordnas med bebyggelseutvecklingen under de närmaste 30 åren. 

 

4. Frågeställningar i remissen 

4.1 Samrådsförslagets mål och delmål 

Arlandaregionen anser att förslaget till mål och delmål ligger i linje med föregående 

regionplan och målen har därmed fortsatt stöd från Arlandaregionen. Det är positivt 

att de övergripande målen har ett tidsperspektiv till 2050 med mer genomförandeinrik-

tade delmål till år 2030. Dispositionen i samrådsförslaget har en bättre struktur är i 

RUFS 2010 med mål, delmål, prioriterade åtgärder och tematiska frågor. Arlandareg-

ionen får dock påpeka att delmål som definieras genom andelar över hela regionen 

kan innebära en risk minskade andelar i regionens periferi.  En ökning i de centrala 

delarna av regionen och en minskning i periferin kan fortfarande innebära en ökning 

totalt i regionen. Delmålen bör därför formuleras så att de inkluderar hela regionen. 

 

Under målet ”En tillgänglig region med god livsmiljö” nämns att ”Internationella för-

bindelser av olika slag stärker regionens koppling till omvärlden”. Skrivningen behö-

ver dock enligt Arlandaregionens uppfattning på ett mycket tydligare och mer utförligt 

sätt kompletteras med delmål för regionens internationella tillgänglighet och konkur-

renskraft och med de konsekvenser och åtgärder som därmed bedöms som nödvändiga 
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ur ett hållbart och långsiktigt utvecklingsperspektiv för Arlandaregionen. Särskilda 

överväganden behöver här göras i att belysa Arlanda flygplats unika betydelse och 

särställning som kommunikationsnav och tillväxtmotor för hela Stockholmsregionen. 

 
Sambanden mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken måste 

vara ett löfte med rättigheter och skyldigheter åt båda hållen. Löften om bebyggelse i 

stomnätsnära lägen från kommunerna bör backas upp med löften om tät trafikering vid 

hög befolkningstäthet. Exempelvis måste ett stomnät mellan Barkarby och Arninge 

via Upplands Väsby byggas ut i samband med att bebyggelseplanering i tätorten sker 

med garantier för en tät trafikering på lång sikt. 

 
4.2 Urval av prioriterade åtgärder 

Arlandaregionen stödjer ambitionen att planen ska bli mer genomförandeinriktad än 

tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholms län. De prioriterade åtgärderna 

behöver emellertid tydligare visa hur de stödjer utvecklingen mot mål och delmål och 

bli skarpare för att uppfattas som åtgärder och ge uttryck för vilka parter som ansvarar 

för dessa åtgärder. En tydligare koppling till mål och delmål behövs också för de delar 

i samrådsförslaget som är samlade under rubriken "Tematiska frågor och förhållnings-

sätt" och som ska utgöra en bakgrund till de prioriterade åtgärderna. En sådan åtgärd 

som uppenbart saknas i remissunderlag och som Arlandaregionen anser måste till-

komma i RUFS 2050 är ett avsnitt om förbättrade marktransporterna både till och 

inom flygplatsområdet genom både utbyggd kollektivtrafik och i förstärkt kapacitet i 

väg- och järnvägssystemen för att stärka regionens internationella tillgänglighet och 

konkurrenskraft. 

 
4.3 Den rumsliga strukturen 

Samrådsförslaget RUFS 2050 redovisar för Stockholmsregionens fysiska utveckling 

två strukturbilder. Arlandaregionen anser att strukturbild A bäst motsvarar Stock-

holmsregionens behov av en balanserad utveckling, med en stark utveckling av alla 

regionala stadskärnor och deras nära omland. Detta konstaterande görs utan ställnings-

tagande till enstaka skillnader i transportsystemet efter 2030. Med utgångspunkt från 

kommunernas översiktsplaner går det dock inte att se den skillnad i markbehov som 

samrådsförslaget redovisar för de två strukturbilderna. 

 
Många av de kommuner som definieras som ytterkommuner i samrådshandlingen har 

goda förutsättningar att förändra strukturerna inom kommuner och tätorter genom 

förtätning och ett större tillskott av flerbostadsbebyggelse. En sådan stadsutveckling 

har förutsättningar att skapa andra konsekvenser för strukturbild A än den som presen-

teras i samrådshandlingen. Hur och vad som byggs kan ha större påverkan än var i 

regionen det byggs. Att förutsätta en större andel småbostadshus för att tillskottet sker 

i de så kallade ytterkommunerna innebär också att man förutsätter att gällande struk-

turer fortsatt kommer att vara rådande i dessa områden. Arlandaregionen förordar en 

mer nyanserad strukturbild med en kombination av befolkningsfördelning av dag och 

natt befolkningen enligt strukturbild A med infrastruktursatsningar i kollektivtrafiken 

och bebyggelsestruktur enligt strukturbild B. 
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Arlandaregionen ifrågasätter den zonindelning av länet som delar in kommunerna i 

central delar, inre delar och yttre delar. Indelningen av centrum och periferi i länet är 

mer komplex än vad kommunindelningen visar. En analys av centrumnära eller reg-

ioncentrumnära bör bygga på restidsavstånd och upplevd restid snarare än geografiska 

avstånd.  

 
Stockholmsregionen behöver för sin utveckling en flerkärnig struktur som återspeglas 

inte bara i utvecklingsplaner utan också i verkligheten. Det krävs en långsiktig plane-

ring och uthållighet för att nå genomslag i strategier som berör många aktörer. Ar-

landaregionen uppfattar att ett sådant genomslag nu sker i Stockholmsregionen både i 

ett ökat bostadsbyggande och genom annan utveckling i de regionala stadskärnorna 

och i regionens yttre, inre och centrala delar. Visioner, mål och strategier i två gene-

rationer av tidigare regionala utvecklingsplaner (RUFS 2001, RUFS 2010) har nu bör-

jat fungera som styrsignaler för offentliga organisationer och som marknadssignaler 

för kommersiella aktörer. Arlandaregionen förutsätter att en uthållighet finns för en 

fortsatt sådan regional utveckling också i RUFS 2050. 

 
Många kommuner har också efterfrågat ett mer tydligt fokus på hur den regionala ut-

vecklingsplanen ska omsättas i aktiva handlingar för att nå målbilden. Det behövs ett 

tydligare "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för medellång och lång 

sikt och om de viktigaste åtgärderna på kort sikt. Samrådsförslaget innehåller nu mål, 

delmål och prioriterade åtgärder - det är bra. De prioriterade åtgärderna behöver dock 

bli tydligare för att kunna uppfattas som just åtgärder, enkelt ge uttryck för vilka som 

gör vad och hur. För att kunna utgöra en begriplig överenskommelse behöver åtgär-

derna dessutom ha en tydlig koppling till i första hand delmålen. Behovet av tydligare 

koppling till mål och delmål gäller också de delar i samrådsförslaget som är samlade 

under rubriken "Tematiska frågor och förhållningssätt" och som ska utgöra en bak-

grund till de prioriterade åtgärderna. 

 

5. Tematiska frågor och förhållningssätt 

5.1 Klimatpåverkan 

Inom landstinget finns ett uppdrag om att ta fram en regional klimatfärdplan för hur 

Stockholmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Detta har i 

samrådsförslaget bl.a. formulerats som en målsättning om att regionen ska vara utan 

klimatpåverkande utsläpp 2050.  Stort fokus i planen ligger därmed på att både ur ka-

pacitets- och klimatsynpunkt minska andelen resor med bil. Arlandaregionen verkar, 

både med stöd av den gemensamma visionen och kommunernas olika planer, för att 

förutsättningarna behöver förbättras för resor med kollektivtrafik, cykel och gång och 

för bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen. Kommunerna anser emellertid att osäker-

heten är mycket stor kring teknikutvecklingen, vilket både kan leda till lägre och 

högre kostnader för motoriserade resor. Även med en tätare bebyggelsestruktur i reg-

ionen så kommer behov av bilburna transporter att finnas på mindre orter och lands-

bygden. Behovet av utvecklade bytespunkter mellan olika trafikslag behöver därför 

tas upp i RUFS 2050. Arlandaregionen delar i detta sammanhang den syn som princi-

piellt framkommer RUFS 2050 på behovet av infartsparkeringar och det förhållnings-

sätt som redovisas i samrådsförslaget kring frågan om att infartsparkeringar generellt 

bör ligga långt från målpunkten så att bilresan blir kort och kollektivtrafikresan lång. 
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För att kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle är det angeläget att kollektivtrafi-

ken förmår att konkurrera med andra trafikslag. För kommuner längre ut i systemen är 

tillgången till ett fungerande stomnät centralt för att kunna konkurrera med bilen på 

långa pendlingssträckor. Detta system måste backas upp av ett tillförlitligt matarsy-

stem för att hela systemet ska fungera. De sista 1-2 kilometrarna är reskedjans just nu 

svagaste länk och för att hela systemet ska fungera måste RUFS förtydliga en strategi 

även för denna del av transportsystemet. 

 
Arlandaregionen är beredd att utifrån sin delregionala utvecklingsplan arbeta med en 

tematisk fördjupning av en klimatfärdplan för Arlandaregionen analogt med RUFS 

2050. Detta i ett delregionalt perspektiv för Arlandaregionen om en region i riktning 

mot att vara utan klimatpåverkande utsläpp år 2050. 
 

5.2 Bostadsförsörjning 

Arlandaregionen planerar för att uppnå en sammanlagd folkmängd på cirka 175 000 

invånare år 2030 (2013 bodde cirka 132 000 invånare i de fyra kommunerna i Ar-

landaregionen). För detta krävs att minst 22 000 nya bostäder tillkommer i Arlanda-

regionen mellan åren 2016-2030. En så stor nyproduktion av bostäder förutsätter att 

kapaciteten i infrastrukturen förstärks och att trafikeringen med kollektivtrafik också 

utvecklas kraftfullt och samordnas med bostadsutbyggnaden under denna tidsperiod. 

Det kommer också kräva att en förtätning av stadsdelar och bostadsområden inte 

minst i stationsnära lägen och i andra centrala lägen sker för att en långsiktigt hållbar 

utveckling ska vara möjlig att nå. Det är också viktigt att bejaka mångfald och nytän-

kande i hur bostäderna utformas och vilka metoder som kan användas vid t.ex. mar-

kanvisningar i framtiden. Även blandningen av olika upplåtelseformer för bostäder 

kommer att vara viktig framöver för att kunna erbjuda attraktiva bostadsmiljöer. Sam-

arbete inom bostadsområdet kommer att vara en väsentlig del för att lyckas med må-

len som satts upp för Arlandaregionen om en attraktiv och konkurrenskraftig region. 

 

Arlandaregionen är därför i ett regionalt perspektiv beredd att lägga fram en grund för 

en uppgörelse med såväl staten som regionen där ökade investeringar i transportinfra-

struktur och trafikering kombineras med ett samlat åtagande från Arlandaregionen vad 

gäller byggande av nya bostäder på ett motsvarande sätt för denna delregion som tidi-

gare har skett genom Stockholmsförhandlingen 2013. 

 
5.3 Transportsystemet 

Ett kort- och ett långsiktigt tidsperspektiv för utveckling och utbyggnad av transport-

systemet behövs som grund för hur ett ökat bostadsbyggande ska kunna komma till 

stånd parallellt med att befolkningen och sysselsättningen i regionen växer. RUFS 

2050 behöver mer tydligt visa på behovet av utbyggnad av trafiksystemet i länet både 

på mellanlång och på lång sikt mot år 2050 och med en utblick mot år 2070. 

 
I samrådshandlingen hänvisas till pågående Sverigeförhandling.  Arlandaregionen 

anser att RUFS 2050 också måste visa en tydlig inriktning för vilka ytterligare stråk 

och/eller objekt som behöver utvecklas, utöver de objekt som är beslutade eller ingår i 

pågående förhandling, i syfte att stödja den flerkärniga bebyggelsestruktur som reg-
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ionen hittills har ställt sig bakom och som kan stödja utvecklingen i flertalet av Stock-

holmsregionens kommuner. Arlandaregionens uppfattning är att den regionala ut-

vecklingsplanen ska styra inriktningen för infrastruktursatsningar, inte förhandlingar. 

 
Finansieringsfrågorna måste hanteras utifrån ett, ur kommunalt perspektiv, acceptabelt 

sätt. RUFS 2050 behöver tydligt visa på behovet av ökat finansiellt utrymme och att 

ansvaret för detta i första hand ligger på stat och landsting. De intäkter som genereras 

av trängselskatterna i länet måste betraktas som en gemensam regional finansiering 

och som för hela regionen kan frigöra framkomlighet. 

 

I ett gemensamt regionalt perspektiv måste kommuner och landsting stå eniga om hur 

transportsystemet i länet ska utvecklas för att kunna påverka staten att säkra de resur-

ser som behöver avsättas för nödvändiga investeringar i regionens trafikinfrastruktur. 

Det är viktigt att stå fast vid inriktningen att prioritera utvecklingen av kollektivtrafi-

kens utbyggnad och kopplingen både mellan de yttre regionala stadskärnorna och till 

centrum med främst spårburen kollektivtrafik. 

 
I perspektivet mot år 2050 behöver också mycket tydligare redovisas vilka visioner 

som finns avseende kollektivtrafikens tekniska och innovativa utveckling, exempelvis 

kring elektrifierade och automatiska fordonssystem.  RUFS 2050 saknar enligt Ar-

landaregionens uppfattning ett perspektiv på denna utveckling som vi anser är en stra-

tegiskt mycket angelägen fråga för Stockholmsregionens fysiska struktur och fortsatta 

utveckling mot ett hållbart samhälle. 

 
Arlandaregionen delar uppfattningen att ett sammanhängande regionalt cykelnät av 

hög standard som kan nyttjas för både regionala och lokala resor kan bidra till att öka 

cykelns attraktionskraft. Arlandaregionen anser att ett regionalt cykelvägnät i första 

hand är en regional angelägenhet och att staten därmed behöver ta ett tydligare ansvar 

för såväl planering av, som investeringar i cykelvägnätet. 

 

Arlandaregionen är positiv till en utbyggnad av höghastighetsjärnväg med koppling 

till övriga delar av Sverige. Men Arlandaregionen anser att järnvägen bör dras hela 

vägen till Stockholm Arlanda Airport för att stärka flygplatsens internationella kon-

kurrenskraft. Samtidigt får den mycket kostsamma investeringen inte innebära undan-

trängningseffekter för andra nödvändiga trafikinvesteringar främst inom Stockholms-

regionen. 

 
5.4 Arlandas betydelse för lokal och regional utveckling 

Kommunerna i Arlandaregionen ska i samverkan med Stockholm Arlanda Airport 

driva en samlad bebyggelse- och samhällsutveckling där flygplatsen kan fortsätta att 

utvecklas till ett nationellt resecentra där olika transportslag kopplas samman på ett 

effektivt och hållbart sätt och där tillgängligheten till och inom Arlandaregionen för-

bättras. 

 

Flygplatsens primära funktion är att skapa förutsättningar för nationell och internat-

ionell tillgänglighet med visionen att Stockholm Arlanda Airport ska ta rollen som den 

ledande flygplatsen i Skandinavien. Kring detta transportnav kommer utökade förut-

sättningar för utveckling att kunna ske. En modern flygplatsstad som knyter an till 
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flygplatsens utveckling understödjer Stockholm Arlanda Airports funktion. Effektiva 

och regionala och lokala markförbindelser är avgörande för att understödja och maxi-

mera nyttan av Stockholm Arlanda Airport för kringliggande kommuner och regioner. 

Detta främjar tillgänglighet och nyttan av flygplatsen som ett lo-

kalt/regionalt/nationellt kommunikationsnav. Det kan även skapa synergier med ut-

vecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och den framväxande flyg-

platsstaden Airport City Stockholm. Arlandaregionen anser mot denna bakgrund att 

RUFS 2050 behöver utvecklas kring de frågeställningar som är strategiska för behovet 

av internationell tillgänglighet i allmänhet och i dess betydelse i synnerhet för Ar-

landaregionen. 

 

Stockholm Arlanda Airports roll behöver belysas bättre i beskrivningen av regionens 

utmaningar och mål samt utvecklas i avsnitten om tranportsystemet och regional eko-

nomi och förnyelse av näringslivet samt även i bilden av den rumsliga strukturen.  

Arlandaregionen tycker att det är angeläget att Stockholmsregionens framtida flyg-

platskapacitet utreds i samverkan med berörda kommuner. En utbyggd kapacitet i väg- 

och järnvägssystem samt i förbättrad kollektivtrafik till och inom Arlandaområdet är 

en avgörande förutsättning för att i transportsystemet på både nationell och regional 

nivå möta upp den förväntade tillväxten av både flygpassagerare och sysselsatta. 

 

5.5 Tekniska försörjningssystem 

Bostadsutveckling, infrastruktur och teknisk försörjning behöver ges större tyngd i 

förhållande till andra intressen om regionen ska kunna växa. I samrådsförslaget om-

nämns behovet av ett förhållningssätt som säkerställer att de tekniska försörjningssy-

stemen har tillräcklig kapacitet och bidrar till hållbar utveckling av regionen. Det är 

viktigt att denna typ av frågor utreds och behandlas regionalt. Platser för logistik, om-

lastningscentral, anläggningar avseende kraft- och värmeförsörjning m.m. är exempel 

på sådant som närmare behöver utredas.  

 
5.6 Landsbygd 

Relationen stad och landsbygd samt skärgårdsfrågor beaktas i större utsträckning i 

RUFS 2050 än tidigare, men det kan göras i än större utsträckning. Skärgården behö-

ver särskiljas från landsbygden så att områdenas respektive viktiga frågor bättre kan 

urskiljas. Flera åtgärder som att ta fram riktlinjer m.m. föreslås i planen, och ett sepa-

rat projekt kring landsbygd och skärgård pågår, vilket Arlandaregionen anser är posi-

tivt, men som samtidigt gör det svårt att kommentera frågorna i nuläget. 

 
5.7 Storregional samverkan 

En utblick över länsgränsen är betydelsefull för att verka för en bättre koppling mellan 

Stockholms län och övriga östra Mellansverige. Det är emellertid viktigt att samver-

kan om regionutvidgning mot övriga Mälardalen inte medför att planeringen tappar 

fokus på den tillgänglighet och utveckling som långsiktig är strategiskt mest angelä-

gen inom Stockholms län, som utgör det formella omlandet för RUFS 2050. Samman-

taget stärker dock detta utvidgade perspektiv hela regionens internationella konkur-

renskraft och tillväxtförmåga. Förbättringar måste mot denna bakgrund åstadkommas i 

regionens transportsystem som underlättar en fortsatt regionförstoring och förtätning 

av storstadsregionen och som kan vidga den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
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Arlandaregionen ingår i ABC-samarbetet i stråket Stockholm-Uppsala, vars vision 

”Kommunikationer som svarar upp mot efterfrågan, samt fler platser med hög till-

gänglighet, befäster och förstärker korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala som kraft-

full utvecklingsaxel i Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregion. Kommu-

nerna i stråket realiserar tillväxtpotentialer inom hållbara ramar och förstärker sin at-

traktivitet genom fortsatt utveckling av gemensamma tillgångar” bör vara en utgångs-

punkt för det fortsatta arbetet.  

 

6. Vägval för den rumsliga strukturen 

I samrådshandlingen konstateras att sedan 2007 har regionens centrala del stått för 

mer än hälften av befolkningstillskottet i länet, vilket inte ligger i linje med den plane-

rade utvecklingen i RUFS 2010.  I handlingen redovisas två strukturbilder. A som 

bygger vidare på inriktningen i RUFS 2010 och B med en utveckling som både bygger 

vidare på och förstärker den utveckling som ligger i linje med RUFS 2010. 

 
Arlandaregionen anser att det är ytterst viktigt att grundstrukturen i plankartan i RUFS 

2010 ligger fast och utvecklas för det förlängda tidsperspektivet 2050 med utblick mot 

2070. Detta har Arlandaregionen bland annat framfört i det gemensamma remissvaret 

2013 om aktualitetsprövningen av RUFS 2010. De yttre regionala stadskärnorna be-

höver stärkas för att avlasta den inre regionkärnan. 

 
En långsiktig regional utvecklingsplan, RUFS 2050, med en planeringsperiod på drygt 

30 år och med utblick mot år 2070, kräver uthållighet för att nå genomslag i strategier 

och för genomförandet. Det gäller inte minst den fysiska strukturen med regionala 

stadskärnor. Vision, mål och strategiska vägval ska fungera både som styrsignaler för 

offentliga organisationer och som marknadssignaler för kommersiella aktörer. Det är 

därför nödvändigt att en så övergripande planering som RUFS behåller sin huvudsak-

liga inriktning över en betydligt längre tid än planens formella giltighetstid. 

 

De förslag till prioriterade åtgärder som läggs fram för planens genomförande är enligt 

Arlandaregionens uppfattning i alltför hög grad kopplade till förhandlingsresultat i 

Stockholmsförhandlingen 2013 där fyra av 26 kommuner, staten och landstinget var 

involverade medan 22 kommuner inte varit delaktiga. Detsamma tenderar att gälla för 

den s.k. Sverigeförhandlingen. Även där är det många av kommunerna i Stockholms 

län som inte är involverade i den förhandlingen vilket kan medföra att resultaten inte 

har relevans för utvecklingen i hela regionen och därmed heller inte stöds av alla 

kommuner i Stockholms län. 

 
Eftersom samhällsplanering och samhällsutveckling vad gäller både planering och 

genomförande är en mycket komplicerad process med många aktörer med olika agen-

dor så är det helt fundamentalt att långsiktiga åtaganden och spelregler gäller över 

lång tid för såväl statliga, som regionala som lokala aktörer. Det kan då vara en risk att 

lansera en alternativ strukturbild som visar en mer centraliserad region. 

 
Förutsägbarhet är extremt viktigt för att det ska vara möjligt att stärka genomförandet 

av RUFS 2050 jämfört med RUFS 2010. Enligt Arlandaregionens uppfattning var 

RUFS 2010 ett regionalt kontrakt mellan statliga, regionala, och lokala aktörer men 
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därefter har statliga uppdrag och statliga förhandlingsmän ändrat förutsättningarna för 

detta. 

 
Den största utmaningen för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle ligger i att få till 

utbyggnad av infrastruktur och trafikeringen med kollektivtrafik i takt med utbyggna-

den av bostäder. Detta oavsett om det handlar om spårbunden eller gummiburen trafik. 

Då kan vi inte ha en ordning som innebär att det förs diskussioner under lång tid om 

utbyggd busstrafik som med kort varsel ändras med kraftiga besparingar i den kollek-

tiva busstrafiken utan någon som helst analys av konsekvenserna. Kommunerna måste 

ur sitt planeringsperspektiv kunna lita på att den kollektivtrafik som är uppbyggd och 

anpassad till kommunens bebyggelsestruktur också i allt väsentligt finns kvar och kan 

utvecklas över tid. RUFS 2050 bör vara det regionala kontraktet i Stockholms län men 

då måste det gälla för hela regionen och inte bara för främst de centrala delarna av 

länet. Förutsägbarhet, förtroende och att hela regionen ska få del av nödvändig infra-

struktur och trafikering med kollektivtrafik är helt avgörande för ett framgångsrikt 

genomförande av RUFS 2050. Detta gäller också för den generella synen på markan-

vändning och hushållning med resurser för en hållbar samhällsutveckling i Stock-

holmsregionen och som är en komplex fråga och utmaning inte minst i Arlandareg-

ionen kopplat till frågan om flygets utveckling med krav på både tystare och mer mil-

jövänliga flygplan. 

 
Arlandaregionen anser att det är strukturbild A som ska ligga till grund för en ytterli-

gare bearbetning inför utställningsförslaget. En sådan utveckling är redan påbörjad 

med både ökat bostadsbyggande och annan utveckling i de regionala stadskärnorna 

och i regionens yttre, inre och centrala delar. Strukturen behöver anpassas till kommu-

nernas utbyggnadsplaner som bygger på RUFS 2010. De lokala stadskärnorna bör 

visas mer tydligt i planen som en del i den hierarkiskt flerkärniga strukturen. 

 
Processerna för att styra bebyggelseutvecklingen är långa och förutsätter beslut och 

genomförande av utveckling av trafiksystemet. Flera av de infrastruktursatsningar som 

i tidigare regionala utvecklingsplaner från 2001 och 2010 har varit en förutsättning för 

den flerkärniga strukturen i länet har varken genomförts eller fattats beslut om. 

 
Fokus i de överenskommelser om trafikinfrastrukturen som har fattats under de sen-

aste åren har till stor del varit på tillväxten i de mer centrala delarna av regionen. För 

en önskvärd flerkärnig utveckling, som avlastar den inre regionkärnan, behöver också 

de yttre regionala stadskärnorna och de yttre delarna av regionen kopplas ihop tydli-

gare. Det gäller både mot regioncentrum och mellan de yttre regionala stadskärnorna. 

 

Arlandaregionen har i sin delregionala utvecklingsplan fokus på att bygga tätt med fler 

lägenheter i kollektivtrafiknära lägen och utveckla centralorterna till moderna och 

levande småstäder. RUFS 2050 behöver visa på förutsättningar för fortsatt utveckling 

i de yttre kommunerna i regionen genom fler bostäder och arbetsplatser samt genom 

en utbyggd kollektivtrafik, och behöver utgå från den vision, med bl.a. uppsatta mål, 

som finns för Arlandaregionens utveckling. 

 
Genom att nyansera bilden ytterligare och ha fler kategorier än kommuner i länets 

centrala, inre och yttre delar samt tydliggöra den stadsmässiga utvecklingen i goda 
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kollektivtrafiknära lägen, kan en mer realistisk strukturbild ”A” skapas som utgångs-

punkt för RUFS 2050. 

 

 

 

För Arlandaregionen 
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RUFS 2016 

Inledning 

Detta yttrande kompletterar ABC-aktörernas individuella yttranden. Stockholms läns 

landsting deltar i ABC-samarbetet såväl från tillväxt- och regionplaneförvaltningen som från 

trafikförvaltningen. De har deltagit i de remissmöten som ägt rum men har inte deltagit arbetet 

med detta yttrande.  

Prioriterade åtgärder och tematiska frågor 

Bostadsförsörjning 

ABC-samarbetet har vid flera tillfällen de senaste ca 12 åren genomfört 

bostadsmarknadsanalyser i stråket. En viktig slutsats från dessa är att regionen har relativt 

jämna bostadspriser över konjunkturcykeln. Den prognosmodell som använts har vid de 

upprepade analyserna visat sig stämma bra. Förutom hög tillväxt och befolkningsökning är 

sannolikt en orsak att det finns stora koncentrationer av arbetsplatser i båda änder och längs 

med stråket, inte minst i Arlanda. Det ger en hög tillgänglighet till arbetsplatser längs hela 

stråket, vilket är viktigt för bostadspriserna och därmed förutsättningarna att bygga bostäder. 

Med utbyggt 4-spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala stärks möjligheterna att bygga 

bostäder inte bara runt befintliga stationer utan också vid nya stationslägen i till exempel 

Bergsbrunna och Alsike, till gagn för hela Stockholmsregionen. 

Transportsystemet  

Förslaget pekar ut prioriterade åtgärder där parterna är överens i det kortare perspektivet fram 

till 2030. Inom Stockholms län genom Stockholmsförhandlingen 2013 och regional länsplan. 

I det storregionala sammanhanget lyfts prioriteringar inom ramen för En bättre sits fram.  

ABC-samarbetet vill framhålla vikten och betydelsen av Ostkustbanan mellan Stockholm, 

Arlanda och Uppsala, och att banan får nödvändiga kapacitetsförstärkningar tidigt i 

planperioden. Även E4 har idag kapacitetsproblem söder om Arlanda som behöver åtgärdas. 

 

 I det längre perspektivet behöver planen tydligt visa det systempåverkande transportsystemet 

och hur det behöver utvecklas och byggas ut. Samt också hur det kopplar till och möjliggör 

samhällsutbyggnad i form av bland annat bostadsbyggande och arbetsplatser. I detta 
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perspektiv bör Roslagsbanans förlängning till Arlanda från Vallentuna nämnas. Denna länk är 

systempåverkande och bidrar såväl till en mer effektivt fungerande region som till förbättrad 

tillgänglighet till arbetsplatser och bostäder, inte minst mellan Stockholms- och 

Uppsalaregionerna. Även Aroslänken har en liknande systempåverkande roll. Se också under 

rubrik bostadsförsörjning.  

 

Regional ekonomi och förnyelse av näringslivet 

Som nämns i planen är Stockholmsregionen framgångsrik och mycket konkurrenskraftig, inte 

minst om man beaktar dess storlek och geografiska läge. RUFS fysiska strategi för fortsatt 

konkurrenskraft är att utveckla en högre grad av flerkärnighet. Det bidrar till en större 

mångfald av olika etableringsmiljöer för företag och också till en högre tillgänglighet och ett 

mer effektivt utnyttjande av bland annat transportsystemet. ABC-samarbetet vill påpeka att 

förutom Kista-Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta är också Uppsala innerstad en kärna 

som ytterligare stärker Stockholmsregionen.  

 

Storregional samverkan 

Under denna rubrik berörs också ”ÖMS 2050 samrådsförslag”.  

 

ABC-samarbetet passerar en länsgräns och omfattas därmed av både RUFS formella del inom 

Stockholms län och det storregionala ÖMS-samarbete som funnits alltsedan framtagandet av 

RUFS 2010. Det bör påpekas att kommunerna Knivsta och Uppsala har en relation med 

Stockholmsregionen som inte motsvaras av någon annan del av ÖMS-området, särskilt gäller 

det Uppsala jämfört med de övriga nodstäderna. ABC-samarbetets roll är därför bland annat 

att säkerställa att ett djupare samarbete utvecklas än det som finns i ÖMS-samarbetet.  

 

ÖMS-samarbetet bör utvecklas utifrån gemensamt framtagna planeringsförutsättningar. Med 

det som grund kan parterna bestämma sig för vad, förutom infrastruktur och trafikering, man 

ska samarbeta kring. En gemensam syn på den rumsliga strukturen bör arbetas fram. Det gör 

att parterna med större kraft kan arbeta i en gemensam riktning.  

 

För att kunna skapa gemensamma arbetsmarknader är tåget som transportmedel 

grundläggande i Östra Mellansverige på grund av de stora avstånden. Endast tåg kan ge de 

restider som är nödvändiga för att binda ihop ÖMS-regionen funktionellt. ÖMS-samarbetet 

bör utreda i vilken utsträckning kollektivtrafiktaxorna och kostnadsnivåerna för dessa 

påverkar resandet och utvecklingen av gemensamma arbetsmarknader och vilka nyttor som 

skulle kunna uppstå med ett mer långtgående gemensamt taxesystem. 
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Den rumsliga strukturen 

Storregional målbild och den storregionala strukturen 

ABC-samarbetet anser att det samarbetsområde som finns markerat runt Stockholm-Uppsala 

behöver tydliggöras i avseende på vad det faktiskt innebär och hur och om vad berörda parter 

ska arbeta och samarbeta. ABC-samarbetet har formulerat följande vision som bör vara en 

utgångspunkt för det fortsatta arbetet: 

 

Kommunikationer som svarar upp mot efterfrågan, samt fler platser med hög tillgänglighet, 

befäster och förstärker korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala som kraftfull utvecklingsaxel i 

Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregion. Kommunerna i stråket realiserar 

tillväxtpotentialer inom hållbara ramar och förstärker sin attraktivitet genom fortsatt 

utveckling av gemensamma tillgångar.  

 

Ansvaret för detta arbete vilar på såväl regionala som kommunala parter i både Stockholms 

och Uppsala län. En lämplig plattform är just ABC-samarbetet. Ytterligare synpunkter på 

detta utvecklas under avsnittet ”Strukturbilderna i Stockholms län”. 

 

Den storregionala strukturen i östra Mellansverige är uppbyggd runt ett antal städer med en 

tydlig funktion för kringliggande kommuner, i huvudsak inom respektive län. Därutöver är 

kopplingarna vad gäller till exempel arbetspendling i allt väsentligt koncentrerade till och från 

Stockholm.. Snabba och täta kommunikationer med spårburen trafik i relationerna till och 

från Stockholm är därför viktigast för att stärka den gemensamma storregionen. Med den 

kraftiga befolkningsutveckling som förutspås behöver dock på sikt spårburna tvärförbindelser 

tillkomma, såsom Aroslänken, vilket är en felande länk i det regionala och storregionala 

spårsystemet.  Arlanda flygplats har idag en funktion som multimodal nod i ett storregionalt 

perspektiv. Det finns potential att utveckla denna funktionAroslänken är central därför att 

tillgängligheten till Arlanda från flygplatsens västra upptagningsområde då väsentligt 

förbättras. 

  

Strukturbilderna i Stockholms län 

ABC-samarbetet anser att det är ytterst viktigt att grundstrukturen i plankartan i RUFS 2010 

ligger fast och utvecklas för det förlängda tidsperspektivet 2050 med utblick mot 2070. 

Eftersom samhällsplanering och samhällsutveckling vad gäller både planering och 

genomförande är en mycket komplicerad process med många aktörer så är det helt 

fundamentalt att åtaganden och spelregler gäller över lång tid för såväl statliga, som regionala 

och lokala aktörer. Inte minst gäller det åtaganden och investeringar i transportsystemet. 

 

Stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala är avgörande för att Stockholmssregionen ska kunna 

behålla, stärka och utveckla sin europeiska och globala konkurrenskraft. Här finns branscher 

och ett innehåll som är unikt för Sverige och till viss del också norra Europa. Grunden och 

förutsättningarna för det måste vara tydliga i den övergripande strukturbilden för RUFS 2050.  

 

 De två storregionala stadskärnorna i Arlanda-Märsta och Kista-Sollentuna-Häggvik spelar en 

särskild roll som komplement till Regioncentrum, eftersom de har en så tydlig specialisering 

och utvecklingskraft.  Ska det kunna utnyttjas krävs ett långsiktigt förhållningssätt kring den 

övergripande strukturen och hur transportsystemet mellan regionala stadskärnor och 

regionkärnan utvecklas.  

 

För parterna i ABC-samarbetet är det självklart att Uppsala är en funktionell del i en 

flerkärnig Stockholmsregion. ABC-samarbetet arbetar med fler områden inom fysisk 
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planering men huvudfokus ligger på att verka för kraftigt förbättrad kapacitet på 

Ostkustbanan. Kapacitet som behöver utnyttjas för såväl tätare trafik som nya 

trafikeringskoncept med nya uppehållsmönster. ABC-samarbetet har beslutat om 

tillgänglighetsmål inom Stockholmsregionen som är en utgångspunkt för hur trafiken bör 

utvecklas. Dessa mål prioriterar tillgänglighet till Stockholm C och Uppsala C, de regionala 

stadskärnorna i Kista-Sollentuna-Häggvik samt Arlanda-Märsta, samt till stråkets övriga 

kommuncentra. Även taxor bör framgent diskuteras som ett medel för fördjupad integration 

mellan regiondelarna och för att ta tillvara på tillväxtpotentialer. 

 

Kapaciteten och trafiken på Ostkustbanan är ett medel för att ABC-parterna ska kunna 

fortsätta att utvecklas och bidra till Stockholmsregionens styrka. Det finns gott om 

funktionella samarbeten mellan olika parter i stråket där länsgränsen överbryggs, såsom 

Arlandakommunernas samarbete eller mellan de fem starka universitet som finns i stråket. 

Samarbeten som bland annat handlar om att utveckla styrkor, spetskompetens och 

specialisering, vilket krävs för att bibehålla och utveckla Stockholmsregionens 

konkurrenskraft. Det är viktigt att den regionala och storregionala fysiska planeringen i stråket 

fångar upp detta och att man visar vad man vill på både kort och lång sikt.  

 

 

 

För ABC-samarbetets parter 

 

 

 

Thomas Ardenfors 

Ordförande ABC-samarbetet 2016-2017 

samt 

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun 
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