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att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 
 
 
 
Ärendet 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har remitterat ett förslag till ny 
regional utvecklingsplan, RUFS 2050 för yttrande senast den 3 november. 
Utställningsförslaget finns att ta del av på följande webbadress: http://www.rufs.se/rufs-
2050/utstallningsforslag/. Remissen syftar bland annat till att kvalitetssäkra planens innehåll 
och diskutera hur målen kan uppnås 
 
Föredragning 
Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 ska enligt förslaget uttrycka Stockholms-
regionens samlade vilja, ge vägledning och peka ut den långsiktiga riktningen för regionen. 
Planen ska ligga till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen de 
kommande åtta åren. Uppsala kommun lämnade i slutet på år 2013 ett yttrande om aktualitet 
och användbarhet av RUFS 2010 (KSN 2013-1205). Kommunen lyfte då som särskilt 
angelägen att hanteras, den av RUFS:s utmaningar som handlar om kapacitetsbrister 
(bostäder, transporter och högre utbildning). Under hösten 2016 yttrande sig kommunen i 
samrådet om den nya planen: RUFS 2050 (KSN 2016-0827). I remissvaret var Uppsala 
kommun i huvudsak positiv till samrådsförslaget.  
 
Utställningsversionen är nu utsänd på remiss fram till den 3 november. Sedan samrådet har de 
fysiska delarna av planen tillkommit. Förslaget innehåller bland annat regionala prioriteringar, 
som omfattar åtta områden. Landstingsfullmäktige i Stockholms län kommer före sommaren 
2018 att fatta beslut om att anta en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 
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2050. RUFS 2050 kommer, liksom sina föregångare, även att antas som regionplan enligt 
plan- och bygglagen. 
Uppsala kommun anför i korta drag följande i remissvaret:  
 

- Kommunens är positiv till visionen Europas mest attraktiva storstadsregion och vill 
bidra till att den förverkligas. Det samma gäller för den övergripande fysiska 
inriktningen för både östra Mellansverige och för Stockholmsregionen.  

- De gemensamma, funktionella arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna behöver 
hänga ihop. 

- Tillgängligheten behöver stärkas långsiktigt, lokalt och regionalt. Särskilt i ABC-
stråket och till Arlanda.   

- RUFS 2050 borde ha ett långsiktigt perspektiv också när det gäller transportsystemet 
och planen bör ta tydligare ställning till vad som är viktigt för stockholmsregionens 
utveckling. 

- Det är bra att Uppsala uppmärksammas som ”den nordliga noden i 
huvudstadsregionen”, liksom samspelet mellan landsbygder, tätorter och städer.  

- De föreslagna regionala prioriteringarna är i huvudsak bra – men är för många för att 
ge kraft i genomförandet. 

- Ett ömsesidigt utbyte med en flerkärnig Stockholmsregion är en prioriterad fråga för 
Uppsala kommun. Stadskärnor och tätorter behöver länkas samman genom en 
utvecklad tågtrafik och en stadsutveckling som tar till vara kollektivtrafikens 
förutsättningar. 

- Det behövs fortsatt länsöverskridande sammarbeten i gemensamma frågor. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över utställningsversionen av RUFS 2050 Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (TRN 2017-0052) 
 
Visionen att utveckla Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion är en 
vision som Uppsala kommun ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. Som ett led i 
det vill vi framföra följande synpunkter på förslaget till RUFS 2050. 
 
Syftet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är att visa på regionens 
samlade vilja och peka ut den långsiktiga riktningen för regionen. Planen ska ligga till grund 
för beslut bland annat inom fysisk planering och transportinfrastruktur.  
 
Uppsala – en integrerad del av Stockholmsregionen 
Funktionellt är Uppsala en del av en större huvudstadsregion och spelar en viktig roll för 
kompetensförsörjning, arbetsmarknad och bostadsbyggande. Arbets- och bostadsmarknaderna 
är intimt sammanflätade över de administrativa gränserna. Utvecklingen i Stockholms-
regionen påverkar i hög grad utvecklingen i Uppsala kommun. Därmed är den regionala såväl 
som den inomregionala tillgängligheten avgörande för den gemensamma utvecklingen.   
 
Uppsala kommun vill framhålla att planering för en hållbar samhällsutveckling ska 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. Förslaget till RUFS genomsyras av perspektivet hållbar utveckling, men 
den behöver förtydligas hur avvägningar kan göras mellan de olika perspektiven.  
 
Synpunkter på mål i RUFS  
Uppsala kommun tycker att det är bra att målstrukturen omfattar både lång och kort sikt men 
förordar en mer komprimerad målstruktur i syfte att underlätta styrning i en gemensam 
riktning.  
 
Synpunker på den rumsliga strukturen 
Uppsala kommun ställer sig positiv till den övergripande rumsliga inriktningen för östra 
Mellansverige och för Stockholmsregionen. Kommunen vill samtidigt framhålla att det är 
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viktigt att RUFS 2050 bygger vidare på strukturen i RUFS 2010. Det bidrar till att ge tydliga 
och långsiktiga förutsättningar för aktörer att fatta strategiska beslut i en gemensam riktning. 
 
Det är viktigt att alla delar i den större regionen kan samspela effektivt. Uppsalas rymmer ett 
näringsliv och offentliga institutioner med spetskompetens, på nära avstånd till varandra. 
Detta i en skala som inte finns i övriga Stockholm-Mälardalen. Därför är det positivt att 
Uppsala, i sin roll som ”den nordliga noden i huvudstadsregionen”, nu syns både på de 
schematiska strukturbilderna och på plankartan.  
 
Det är också bra att samspelet mellan landsbygder, tätorter och städer uppmärksammas. 
Uppsala är den kommun i landet med flest boende på landsbygden. Kommunen har på 
liknande sätt hanterat stad-landperspektivet i den nyligen antagna översiktplanen och det mer 
konkreta landsbygdsprogrammet.    
 
Ett tillgängligt transportsystem 
Uppsala kommun anser att RUFS 2050 borde ha ett långsiktigt perspektiv också när det gäller 
transportsystemet. Det är av största vikt att de gemensamma, funktionella arbets-, utbildnings- 
och bostadsmarknaderna hänger ihop. Därför är det önskvärt att Stockholmsregionen tydligare 
tar ställning när det gäller exempelvis regionala tvärförbindelser och Arlandas roll. 
 
Tillgängligheten i ABC-stråket och till Arlanda är en gemensam, strategisk fråga att hantera i 
planeringen. Arlanda är en internationell, nationell och regional knutpunkt med idag över 
20 000 arbetsplatser. Den flygplatsstad, som utvecklas kring flygplatsen, beräknas generera 
cirka 50 000 arbetstillfällen någon gång efter år 2030. Det medför stora krav på att säkerställa 
tillgängligheten till och från Arlanda på ett långsiktigt och hållbart sätt. Två nya spår på den 
hårt belastade sträckan Stockholm-Skavstaby, det vill säga fyra spår på hela sträckan 
Stockholm-Arlanda- Uppsala, är en förutsättning för regionens framtida funktion och 
tillgänglighet.  
 
Genomförande och regionala prioriteringar 
Uppsala kommun ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna regionala prioriteringarna. 
Liksom till intentionen att genomföra åtgärder i så kallad samhandling under planens 
giltighetstid 2018–2026.  
 
Ett ökat bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer är avgörande för regionens utveckling. 
Det är vidare angeläget att ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbets-
marknaden. För att klara den framtida kompetensförsörjningen är det därför viktigt att stärka 
förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete. Genom strategiska 
forskningsstråk och innovationsmiljöer kan forskning och företagande stärkas.  
 
Uppsala kommun vill understryka att effektiva transporter är helt avgörande för ökad närhet 
och täthet mellan människor och verksamheter. Det är också grundläggande för regionens 
långsiktiga utveckling och internationella konkurrenskraft. Därför behöver tillgängligheten 
stärkas långsiktigt, såväl lokalt som regionalt. En stor och snabb befolkningsökning 
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förutsätter vidare fler arbetstillfällen och att befintliga och nya företag ges plats att utvecklas i 
attraktiva, tillgängliga miljöer.  
 
Att vi lyckas med klimatanpassningen på lokal- och regional nivå är en nyckelfråga. 
Utmaningarna inom detta område stannar inte vid läns- eller kommungräns därför är det 
viktigt att det finns ett storregionalt perspektiv på denna fråga. Uppsala kommun har utvecklat 
klimatanpassningsarbetet vad gäller kombinationen av värmeböljor, förhöjd temperatur och 
fenomenet urbana värmeöar. Ett underlag finns framtaget som ska ingå i den nya 
översiktsplanen. Vi delar gärna med oss av denna kunskap om det blir aktuellt att förstärka 
detta perspektiv i RUFS2050. 
 
Ett ömsesidigt utbyte med en flerkärnig Stockholmsregion är en prioriterad fråga för Uppsala 
kommun. Stadskärnor och tätorter, både inom och utom kommunen, behöver länkas samman 
genom en utvecklad tågtrafik, tillsammans med en stadsutveckling som tar till vara 
kollektivtrafikens förutsättningar. Därför är det angeläget att de regionala stadskärnorna enligt 
RUFS ges förutsättningar att rymma ett stort antal arbetsplatser och även bostäder i regionalt 
tillgängliga, stationsnära lägen. 
  
För att få kraft i genomförandet skulle planförslaget vinna på att göra det mer tydligt vad som 
verkligen är de regionala prioriteringarna i Stockholmsregionen, förslagsvis genom att färre 
prioriterade områden pekas ut. 

Avslutningsvis anser Uppsala kommun att det är viktigt att skapa delaktighet och trovärdighet 
kring den långsiktiga färdriktningen. Det behövs ett fortsatt länsöverskridande perspektiv och 
samarbete i gemensamma frågor såsom bostadsförsörjning, infrastruktur (såväl vägar och spår 
som digitalt), transporter och näringslivsutveckling. 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
 

 



jjK: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
STOCKHOLMS LANS LANDSTING 

Stockholm, juni 2017 

Utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger 
vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för 
den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande 
åtta åren. 

Förra året var planen på samråd och vi fick en del tydliga besked från er. Vi har tagit till 
oss synpunkterna när vi tagit fram den här planen som vi nu ställer ut. Utställningen är 
den sista fasen i arbetet, då vi ska kvalitetssäkra planens innehåll men också diskutera 
hur vi ska arbeta för att uppnå målen. För det behöver vi era inspel. 

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 8 juni att ställa ut planförslaget 
under perioden 27 juni-3 november 2017. 

RUFS-rummet 

Under början av hösten kan du besöka RUFS-rummet, där flera intressanta temamöten 
kopplade till RUFS 2050 och regionens utveckling kommer anordnas. RUFS-rummet 
finns på OpenLab vid KTH, Valhallavägen 79i Stockholm. Du anmäler dig till mötena 
via www.rufs.se. 

Remissen 
Välkommen att skicka in synpunkter på planförslaget. Synpunkterna skickas elektroniskt 
till registrator.trf@s11.se  både i word- och pdf-format. Ange diarienummer TRN 2017-0052. 

Synpunkterna ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 3 november 2017. 
Remissvaren kommer att publiceras på www.rufs.se  och synpunkter som kommit fram, 
samt vilka eventuella ändringar som synpunkterna har lett till, kommer att sammanställas i 
ett särskilt utlåtande. 

Bilagor 

Bilaga i: Utställningsförslag; Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Bilaga 2: Plankarta för Stockholms län 2050 
Bilaga 3: Samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050 
Bilaga 4: Sändlista remissinstanser 

Mer information finns på www.rufs.se. Där kan du bland annat hitta mer och fördjupat 
underlag, ladda ner planförslaget elektroniskt och anmäla dig till de aktiviteter som pågår i 
RUFS-rummet under utställningen. Där hittar du också kontaktuppgifter till de som arbetat 
med att ta fram planen. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting 

RUFS 2050 
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