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Remissyttrande angående RUFS 2010 – Underlag för att 
bedöma aktualitet och användbarhet (SLL dnr: LS 1304-0578) 

Sammanfattande överväganden 

Målbilden för östra Mellansverige 

Grunden i RUFS 2010 är att skapa möjligheter för att bo, leva och verka i Stockholms 

län. En förutsättning för arbete med en hållbar samhällsutveckling är ett förändrat 

synsätt på individens resor. Att utveckla möjligheterna för och integrera en attraktiv 

kollektivtrafik i regionplaneringen såväl inom som med angränsande län är i detta 

perspektiv viktigt. Landstinget anser att målbilden för östra Mellansverige 2050, att 

utveckla stadsstrukturen med spårburen trafik som grund, är bra och syftar till att knyta 

samman regionerna i området. Målbilden används som ett viktigt underlag för 

landstingets kollektivtrafiknämnd och i länets strategiska utvecklingsarbete. RUFS 

fungerar tillsammans med En bättre sits-samarbetet och samarbetet inom Mälab som 

arenor för att lyfta de storregionala frågorna i Östra Mellansverige.  

Regionens utmaningar 

Landstinget anser att RUFS 2010 anger en tydlig inriktning för att samordna 

samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Bebyggelse i stationsnära lägen är en förutsättning för att stärka 

kollektivtrafiken i de befintliga stråken. Landstinget arbetar för att stärka kopplingen 

mellan kommunernas fysiska planering och kollektivtrafiken i Uppsala län. Uppsala län 

är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion och därmed är möjligheten att pendla till 

och från Stockholms län gynnande faktor för regionens utveckling, 

sysselsättningsutveckling och kompetensförsörjning, för näringslivet, universiteten samt 

bidrar till att stärka regionens gemensamma konkurrenskraft.  

 

Sett från Uppsala läns horisont framhåller landstinget att det även fortsättningsvis är 

angeläget att skapa förutsättningar och möjligheter utifrån ett hela resan-perspektiv. 

Administrativa gränser ska inte skapa hinder för interaktionen mellan länen. Landstinget 

anser att utmaningarna i RUFS:en är relevanta. Utmaning 5, att åtgärda kapacitetsbrister 

när det gäller transporter, bostäder och utbildning, samtidigt som behoven fortsätter att 

växa, i och med befolkningsökningen, är den viktigaste utmaningen. Uppsala kan 

stärkas som nod i Stockholmsregionen. Utifrån RUFS:en bör även stråksamarbeten och 

konkretiseringar på olika nivåer med olika tidsperspektiv och geografier utvecklas. 
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Kollektivtrafikens utvecklingspotential och utvecklingsbehov 

Landstingets kollektivtrafiknämnd har antagit målet om att antalet resor med 

kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 (bas 2006). Kollektivtrafikförvaltningen UL 

samarbetar med Trafikförvaltningen SLL när det gäller både buss och pendeltågstrafik. 

Den nya SL-pendeln sattes i trafik i december 2012 mellan Uppsala C och 

Älvsjö/Tumba. Då togs bytet i Upplands Väsby bort och sittplatskapaciteten utökades. 

Landstinget ser ytterligare utvecklingspotential i tågtrafiken mellan Uppsala och 

Stockholm samt andra angränsande län. Ostkustbanan har ett stort resande med tåg i 

båda riktningarna mellan Stockholm-Arlanda-Uppsala-Tierp-Gävle och mellanliggande 

stationer.  Det är viktigt med god tillgänglighet till Arlanda och till de regionala 

kärnorna i Stockholms län som är utpekade i RUFS. Uppsala län behöver också koppas 

tydligare till den södra delen av Stockholms län, till exempel Flemingsberg och 

Södertörns högskola.   

 

Det blir en allt större konkurrens om spårkapaciteten mellan persontrafiken och 

godstrafiken. Det finns behov av att stärka infrastrukturen med reinvesteringar och fler 

spår. Exempelvis två ytterligare spår mellan Uppsala-Skavstaby-Stockholm, och 

samtidigt integrera samhällsplaneringen i stråket med bland annat fler bostäder, 

arbetsplatser, handel, service med mera. Landstinget ser även behovet av att utveckla 

Solna station till en bytespunkt med tåguppehåll även för regionaltåg för att knyta 

samman med Tvärbanan och Citybanan. Regionaltågsuppehåll i Solna är inte ett 

ställningsstagande för Stockholm Nord, utan den frågan får hanteras längre fram i tiden.  

 

Norr om Mälaren saknas en länk mellan västra Mälardalen och Arlanda/Uppsala. 

Landstinget förordar en satsning på en ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, 

Aroslänken. 

 

Mälarbanan byggs ut till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Utbyggnaden är 

angelägen för Uppsala läns kopplingen till Stockholms län. Landstinget anser att det är 

viktigt att dra nytta av utbyggnaden. Även kopplingen till Tvärbanan i Sundbyberg 

skapar nya attraktiva resmöjligheter med spårburen trafik. När det gäller trafikeringen 

på Mälarbanan har Kollektivtrafikförvaltningen UL ett avtal med Trafikförvaltningen 

SLL angående pendeltågstrafiken till Bålsta station.  Landstinget anser att det är 

angeläget att utreda förutsättningarna för framtida tågtrafik på Mälarbanan väster om 

Bålsta mot Enköping och Västerås.  

Nya planeringsförutsättningar 

Landstinget har identifierat några underlag som bör beaktas vid en revidering av RUFS 

2010:   

 Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län – 

Kollektivtrafiknämnden Landstinget i Uppsala län. 

 Ny Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Uppländsk drivkraft 3.0 

Regionförbundet Uppsala län. 

 Fördubblingsmål för kollektivtrafiken till år 2020 i Uppsala län. 

 Avstämning av befolkningsutfall och uppdatering av 

befolkningsframskrivningen. 

 Tågplan 2017 Mälab, är under arbete (RUFS bör synkroniseras).  
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 Nya översiktsplaner i kommunerna i Uppsala län samt påbörjade revideringar. 

 

 

För landstinget i Uppsala län 

 

 

 

Erik Weiman 

Landstingsstyrelsens ordförande  Eva Ljung 

    Landstingsdirektör 


