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Samråd om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen — 
RUFS 2050, TRN 2016-0047 

Redogörelse för ärendet 
Stockholms läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, har tagit fram ett 
samrådsförslag som är basen till nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen är framtagen med stöd av PBL. 

Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Planen gäller formellt 
för Stockholms län, men eftersom de geografiska sambanden med grannlänen är 
starka har samarbetet med Östra Mellansverige, där Uppsala är ett av länen, 
utvecklats. Målåret är 2050, men fyra tidsperspektiv studeras, kort sikt (2018-2026), 
medellång sikt (fram till 2030) och lång sikt (2050) samt en utblick bortom 2050. 
Två alternativa strukturbilder, A och B presenteras. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Allmänt 
Länsstyrelsen anser att planförslaget är väl genomarbetat och tydligt. Länsstyrelsen i 
Uppsala län hänvisar till yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län när det gäller 
formalia och övriga statliga myndigheters synpunkter på förslaget. I detta yttrande 
framförs de synpunkter som är relevanta med utgångspunkt från Uppsala län. 

I Uppsala län arbetar regionförbundet i Uppsala län med en regional utvecklings-
strategi (RUS). Samrådet har precis avslutats. Länsstyrelsen vill lyfta fram att 
samverkan på alla nivåer, mellan regioner, län och kommuner, är en förutsättning för 
genomförandet av såväl strategin som utvecklingsplanen. ÖMS 2050 är ett bra 
exempel på samverkan, men det kan finnas fler frågor än de som tas upp där som 
kräver samverkan över regiongränserna. 

Det storregionala perspektivet 
Ostkust banan 
I avsnitt om Stockholmsregionen i ett storregionalt perspektiv står att Stockholm har 
en viss pendling till Uppsala län. För Stockholmsregionens räkning är det omvända 
perspektivet viktigt dvs. inpendlingen. Inpendlingen från Uppsala län till Stockholms 
läns arbetsmarknad är betydande. Uppsala län har med sina två universitet en högt 
utbildad arbetskraft som genom arbetspendling bidrar till Stockholmsregionens 
utveckling och tillväxt. För att lyckas med den dynamiska arbetsmarknad som sätts 
upp som ett mål bör det påpekas att det är viktigt med en infrastruktursatsning norrut. 
Utökad kapacitet, fyra spår, mellan Uppsala och Stockholm skulle bidra mycket till 
en fungerande funktionell region. En kollektivtrafikutbyggnad är också central för att 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-2233 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

minska klimatpåverkan. Ett ansträngt kollektivtrafiksystem leder över pendlare till 
biltrafik för att detta upplevs som ett mer pålitligt system. Ett mindre ansträngt 
kollektivtrafikläge är också viktigt ur genusperspektiv. Idag är det en högre andel 
kvinnor som går vidare till högre studier. Kvinnor kommer alltså att stå för en 
betydande del av arbetskraftsreserven den inom kunskapsintensiva ekonomin. 
Kvinnor nyttjar kollektivtrafik mer än män. Pålitliga och punktliga transporter är 
särskilt viktiga för att kvinnor ska kunna arbetspendla, eftersom de fortfarande har 
större ansvar för det obetalda hemarbetet. 

En ökad kapaciteten på Ostkustbanan kan också medföra möjlighet till utveckling av 
nya bostäder i hela stråket. 

Ett annat stråk som Länsstyrelsen vill lyfta fram som viktigt för Uppsala län, och 
även länen norr om Uppsala, är Aroslänken. En sådan järnvägslänk kan leda till ökad 
tillgänglighet mellan fler noder i Östra Mellansverige och därmed minska 
klimatpåverkan, öka tillgängligheten till Arlanda samt avlasta Stockholms central 
eftersom tåg norrifrån har två alternativ söderut. 

Länsstyrelsen vill också framföra att om Arlanda ska fungera som transportnav i 
framtiden och få ökad betydelse om Bromma flygplats avvecklas så krävs stora 
investeringar i både vägnät och spårkapacitet. Kapaciteten måste dimensionernas 
efter såväl arbetspendlare och resenärer och när det gäller resenärer även inkludera 
resenärer från alla berörda regioner som har Arlanda som sin närmsta 
utrikesflygplats. 

Övriga kopplingar till Uppsala län 
Grönstruktur 
Länsstyrelsen noterar att RUFS anger en utveckling av grönstrukturen och gröna 
kilar in i Uppsala län i Håbo och Knivsta kommuner. De gröna kilarna och en 
utveckling av grönstrukturen blir än mer viktig i samband med förtätning och ökad 
tillväxt. Länsstyrelsen avser verka för att de gröna kilarna utvecklas i Uppsala län 
och arbetas in i kommunernas översiktsplaner samt i eventuell kommande 
regionplan. 

Vi vill upplysa om att Länsstyrelsen har lämnat underlag till Naturvårdsverket om 
områden som skulle kunna vara av riksintresse för friluftslivet. Vattenstråket i Norra 
Mälaren ned mot Sigtuna kommun har av Länsstyrelsen bedömts vara ett sådant 
område. NV avser fatta beslut under året. 

Gång- och cykel 
Regionala gång- och cykelstråk finns också till gränsen mot Knivsta och Håbo 
kommuner. Länsstyrelsen ska liksom för grönstrukturerna verka för att det blir 
sammanhängande cykelstråk in i Uppsala län som kan fungera både för pendling och 
rekreation. 
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Deltagare 
Peter Huotila chef för samhällsutvecklingsenheten har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Åsa Blomster har varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också Emma Holmqvist samhällsutvecklingsenheten och länsarkitekt Eva 
Bergdahl deltagit. 

Åsa Blomster 
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