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Kommunstyrelsen   

Handläggare, telefon Datum Vår beteckning 

Karin Svalfors, 08-581 691 94 2013-11-13 Dnr 2013-000476 
  Er beteckning 

  LS 1304-0578 
  

  Stockholms läns landsting 
Tillväxt, miljö och regionplanering 

Synpunkter på RUFS 2010, dess aktualitet och 
användbarhet 

Sammanfattande synpunkter 

Upplands-Bro kommun anser att den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010, i huvudsak fortfarande är aktuell. 
Inriktningen, de bärande idéerna, visionen och målen i RUFS 2010 är 
fortfarande i hög grad giltiga och viktiga att hålla fast vid. De är dessutom väl 
förankrade bland regionens aktörer, vilket är avgörande för genomförandet. 

Även om verkligheten delvis har blivit en annan och vissa planeringsförutsätt-
ningar har förändrats sedan RUFS 2010 antogs, är det viktigt att hålla fast vid 
den långsiktiga inriktningen så att vi inte ”börjar om”. Det är viktigt att vi som 
aktörer kan känna oss trygga i långsiktigheten eftersom planeringsprocesserna 
är så långa. Däremot måste naturligtvis ny kunskap och nya riktlinjer användas 
inom de områden där sådana finns, oavsett vad som står i RUFS. 

Det är också viktigt att diskussionerna om regionens utveckling inom olika 
områden hålls vid liv utifrån intentionerna i RUFS. Processerna är ofta lika 
viktiga som de antagna planerna. Detta sker redan på flera sätt, inte minst 
genom Landstingets, Tillväxt, miljö och regionplanering, försorg med brett 
deltagande från olika intressenter i regionen. 

Vi anser för övrigt att den påbörjade analysen av aktualitet och användbarhet är 
bra fångad i remissunderlaget. 

Användbarhet 

Den regionala utvecklingsplanen är ett centralt och viktigt underlag för 
kommunens översiktliga planering. Upplands-Bro kommuns översiktsplan 
ÖP 2010, som togs fram ungefär samtidigt som RUFS 2010, har flera 
hänvisningar till den regionala utvecklingsplanen. Bland annat uttrycks en 
ambition för bostadsbyggandet som gott och väl uppfyller de behov som anges 
i RUFS 2010. 

Kommunen hänvisar också till RUFS 2010 i andra sammanhang, till exempel 
där det finns anledning att framhålla vikten av att utveckla den flerkärniga 
regionstrukturen med goda tvärförbindelser. 

Styrkan med RUFS 2010 är att det råder relativt stor enighet bland regionens 
aktörer kring regionens långsiktiga utveckling. Denna samsyn ökar 
användbarheten och innebär i sig en viss tyngd då man hänvisar till RUFS 
2010. 
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En svaghet med RUFS är rådigheten över genomförandet, då det ofta handlar 
om komplexa samband med många aktörer. Det är en utmaning att utveckla 
samarbeten och former som skapar handlingskraft. 

Aktualitet 

Upplands-Bro kommun anser att den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010, i huvudsak fortfarande är aktuell, även om 
verkligheten delvis har blivit en annan och vissa planeringsförutsättningar har 
förändrats sedan antagandet. Detta rör till exempel beräkningarna av 
befolkningsutvecklingen och det framtida behovet av nya bostäder. Dessa har å 
andra sidan redan justerats upp på grund av snabbare tillväxttakt än vad som 
beräknats tidigare. Detta gör dock inte RUFS inaktuell. 

Vid närmare granskning av detaljer i RUFS 2010 går det självklart att hitta ett 
antal justeringar som behöver göras så småningom. Vi konstaterar till exempel 
att avgränsningarna av övrig regional stadsbygd och områden för terminaler 
och anläggningar i RUFS 2010 inte riktigt stämmer överens med några av 
utbyggnadsområdena och tätortsavgränsningen i kommunens översiktsplan, 
ÖP 2010. Som exempel kan nämnas att ett nytt verksamhetsområde planeras 
norr om E18 i anslutning till Brunna industriområde, Kungsängen. Här 
planeras för lager, logistik, ej störande industri, handel samt kontor (Stockholm 
Väst Logistikområde). Detta område ligger inom tätortsavgränsningen i 
kommunens översiktsplan, men är inte markerat alls i RUFS 2010, varken som 
område för terminaler och anläggningar eller som övrig regional stadsbygd. Ett 
annat exempel är det planarbete som pågår för en ny stor hästsportanläggning i 
Bro. Hit planerar Svensk Galopp att flytta sin tränings- och tävlingsanläggning 
från Täby. Plankartan i RUFS 2010 stämmer dock i stora drag.  

Övrigt 

Även om fokus ligger på att utveckla en flerkärnig och tät stadsstruktur, så 
finns även en landsbygd att förhålla sig till. Det är viktigt med en levande 
landsbygd som också kan utvecklas på ett bra sätt i samspel med den tätare 
bebyggelsen i ”stadsbygden”. I Upplands-Bro, som är en av kommunerna i 
länet med en större och levande landsbygd, pågår ett arbete med att fördjupa 
översiktsplaneringen just för landsbygdsutvecklingen. Landsbygdsfrågorna bör 
kunna utvecklas även i kommande RUFS-arbete. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 

Irène Seth 
Kommunstyrelsens ordförande 

Karl-Erik Lindholm 
Kommundirektör 
 


