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Hej
Från Upplands Väsby kommun kommer här ett förhandsyttrande över det utställda förslaget till
RUFS 2050, eftersom politiskt beslut inte kommer att fattas förrän några dagar efter
utställningstiden slut den 3 november.
Denna tjänstemannaskrivelse tas upp på kommunstyrelsens möte den 6 november och
protokollet kommer att sändas till TRF/SLL så snart som möjligt därefter.

Vänliga hälsningar

Christina Johansson

Projektledare
Kontoret för samhällsbyggnad
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Projektledare 2017-10-06 
 Christina Johansson  
     08-590 970 62 Dnr:  


christina.johansson@upplandsvasby.se KS/2017:417     
 31121            


    
  


 
Kommunstyrelsen   


 
 
Yttrande över utställt förslag till Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
 
Förslag till beslut 
 


1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av utställt förslag till 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 


2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till gemensamt yttrande från 
Arlandaregionen, 2017-10-04.  
 


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


 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag 
till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050. Utställningen 
är den sista fasen i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen Stockholms 
län. Ett samråd genomfördes under 2016 då kommunen också lämnade sina 
synpunkter i ett remissvar. Under utställningen är det tänkt att planens innehåll 
ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås.  
 
Arlandaregionen lämnar ett gemensamt yttrande med gemensamma och 
principiella synpunkter på RUFS-förslaget. Förutom det gemensamma yttrandet 
lämnas ett antal mer kommunspecifika synpunkter i detta yttrande.   
 
Upplands Väsby ger fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga inriktningen i förslaget 
till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, men planen 
behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas. Upplands Väsbys yttrande utgår 
till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade under samrådet.  
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Men eftersom utställningsförslaget är omarbetat och innehåller helt nya delar 
lämnas också en del nya synpunkter nu under utställningen. Några av dessa är så 
viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av 
planen kan ske.   
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka 
utvecklingen i en mer hållbar riktning också ekonomiskt. 
 
 
Barnrättsperspektivet  
 
Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka 
utvecklingen så att den blir så bra som möjligt också för barn. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till: 
registrator.trf@sll.se  
 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-10-06, dnr KS/2017:417 
2. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen 2017-10-04  
 
 


  
__________________________________________________________________ 
 
 
Ärendet i sin helhet 
 
Bakgrund  
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag 
till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 under perioden 
27 juni–3 november 2017. Ett samråd genomfördes under 2016 då Upplands 
Väsby lämnade synpunkter i ett remissvar genom beslut i kommunstyrelsen 2016-
10-10. Utställningen är den sista fasen i arbetet med en ny regional 
utvecklingsplan för Stockholms län. Under utställningen är det tänkt att planens 
innehåll ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås. 
 
Arlandaregionen, som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, har utarbetat 
ett gemensamt yttrande över utställningshandlingen av RUFS 2050. Kontoret för 
samhällsbyggnad föreslår att Upplands Väsby kommun ställer sig bakom 
Arlandaregionens gemensamma yttrande. 
  







3 


I det gemensamma yttrandet för Arlandaregionen framförs sammanfattningsvis att 
förslaget till ny regional utvecklingsplan för hela Stockholmsregionen, RUFS 
2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas för att planen 
ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse mellan regionens aktörer 
och staten.  RUFS 2050 behöver på en översiktlig nivå stämma överens med 
kommunernas vilja om hur regionens långsiktigt rumsliga struktur ska utvecklas 
och hur regionens urbana kvaliteter och attraktivitet ska stärkas. Framför allt 
gäller detta i frågor där kommunerna sinsemellan är överens om en inriktning mot 
en flerkärnig och tillgänglig region.  
 
I yttrandet tas bland annat följande frågeställningar upp: 
- Fokusera på gemensamma övergripande regionala frågor 
- Fullfölj utvecklingen av en flerkärnig och tillgänglig region 
- Tydliggör Arlandas roll som transportnod 
- Planera ett transportsystem som stödjer den regionala utvecklingen 
- Betona bostadsförsörjningen som en långsiktig gemensam fråga 
- Fördjupa samarbete och delge kunskap om den regionala grönstrukturen 
 
Kontoret för samhällsbyggnad har med stöd av andra kontor utarbetat ett förslag 
till eget yttrande från kommunen med några för kommunen angelägna synpunkter. 
Detta yttrande utgår till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade 
under samrådet 2016. Men, utställningsförslaget är till stor del omarbetat och 
innehåller helt nya delar som inte fanns med i samrådet. Därför lämnas också en 
del nya synpunkter nu under utställningen. Av dessa synpunkter är några så 
viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av 
planen kan ske.   
 
 
Kort uppföljning av Upplands Väsbys samrådsyttrande  
 
Upplands Väsby lämnade i sitt yttrande under samrådet 2016 synpunkter på  
att långsiktigheten i den regionala planeringen är helt avgörande och att 
strukturbilden i gällande RUFS måste ligga fast. För att bygga ett hållbart 
samhälle är en tillförlitlig satsning på kollektivtrafik och hållbara transporter en 
förutsättning och att RUFS ska fungera som en överenskommelse mellan 
regionens olika aktörer och mellan regionen och staten. Kommunens yttrande tog 
upp ett antal frågor angående bostadsbyggande, social hållbarhet, utveckling av de 
gröna och blå frågorna och infrastruktur.  
 
Här nedan görs en kortfattad genomgång av utställningsförslaget i jämförelse med 
kommunens yttrande.  
 


UVK-synpunkt i samrådet RUFS-utställningsförslag 
Ställer sig bakom strukturbild A, med 
kollektivtrafiksatsningar från 
strukturbild B. 


Strukturbilden ligger närmare alternativ 
A, med mer jämt fördelad utveckling 
över länet.  


Efterfrågar mer tydlighet i hantering av 
målkonflikter – exempel flygbuller. 


Många målkonflikter påtalas tydligare, 
men det finns ingen ökad vägledning 
kring hur de ska hanteras, utöver att de 
ska beaktas.  


Ifrågasätter fokuset på att snabba på Den tematiska frågan Stadsbyggnad och 
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plan- och bygglovsprocessen. 
Efterfrågar fördjupningar kring 
stadsmiljöns och särskilt 
grönstrukturens betydelse för social 
sammanhållning och attraktivitet. 


bebyggelseutveckling har tillkommit 
med ett mer utvecklat resonemang kring 
stadsutveckling. De regionala 
förhållningssätten under den tematiska 
frågan Bostadsmarknad och bostads-
försörjning har även kompletterats med 
en formulering om att bostäderna ska 
bidra till en god livsmiljö. 


Oklar koppling mellan mål och 
strategier – exempel resiliens och 
grönstruktur. 


Uppdelningen i fler tematiska frågor har 
gjort kopplingen mellan delmål och 
strategier något lättare att följa. 


Saknar samlat resonemang om 
vattenfrågor. 


Hav, sjöar och vattendrag har 
inkluderats som tematisk fråga. 


För mycket fokus på bevarande och 
skydd istället för utveckling av 
grönstruktur. 


Ett resonemang kring utveckling av 
grönstruktur har inkluderats, både i text 
och i karta. Men inget delmål. 


Ifrågasätter delmålet att 50 % att 
regionens invånare ska ha 1000 meter 
till en grön kil. 


Delmålet är borttaget. 


Cykelstråk som knyter samman 
Upplands Väsby med Täby, Vallentuna 
och Järfälla ska pekas ut som regionala 
cykelstråk.  


Vägarna har inte blivit markerade som 
regionala cykelstråk. 


Det är angeläget att Väg 268 får bättre 
kapacitet och en bra koppling till E4 i 
ny trafikplats Hammarby. 


Vägen har inkluderats i kartbilden, men 
på ett felaktigt sätt. 
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Upplands Väsbys synpunkter på det utställda förslaget till RUFS 2050 


 
Allmänt om handlingen 
 
Upplands Väsby anser liksom Arlandaregionen i övrigt att den regionala 
utvecklingsplanen för RUFS 2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras 
och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig 
överenskommelse mellan regionens aktörer. Det är viktigt att RUFS 2050 på en 
översiktlig nivå stämmer överens med kommunernas syn på regionens långsiktiga 
utveckling. Upplands Väsby ger samtidigt fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga 
inriktningen i förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.  
 
Sedan samrådet har strukturen på plandokumentet förändrats och omfattar nu över 
200 sidor jämfört med drygt 100 sidor i samrådsversionen. Att dokumentet har 
utökats så väsentligt ger inte den överblickbarhet och tillgänglighet man kan 
önska. De inledande delarna om vision, mål, delmål och prioriterade åtgärder 
ligger nu mer samlade vilket är en fördel och indelningen i fler tematiska frågor 
kan också göra kopplingen mellan mål och strategier lite tydligare. Men, det är 
fortfarande svårt att följa resonemangen, särskilt när det gäller frågor som berör 
flera mål som till exempel trafik och grönstruktur. Det är också otydligt vad i 
förslaget som utgör ställningstaganden och vad som är beskrivande text. Det 
gäller framför allt under rubriken regionala förhållningssätt i de tematiska 
avsnitten och det som kallas centrala ställningstaganden. 
 
Målen är i stort desamma som i samrådsförslaget medan delmålen i stor 
utsträckning har omformulerats. Att delmålen förändrats så mycket, och i vissa 
fall berör helt nya områden, är förvånande. Eftersom de är så precist formulerade 
är det av stor vikt att de är långsiktiga och väl förankrade. Hur detta ska kunna 
göras i utställningsskedet är tveksamt. Det har också tillkommit ett mål om buller 
och luftkvalitet som tydliggör den målkonflikt som kan finnas mellan ökad 
bostadsbebyggelse med god tillgänglighet till trafiksystemet och skapandet av 
bullerfria miljöer.  
 


 
Plankartan 
 
Det är mycket olyckligt att plankartan inte fanns med i samrådsremissen. Kartan 
är en mycket viktig del i den regionala planen och ska ge en visuell bild av 
utvecklingen fram till 2050. Det hade varit rimligt att synpunkter hade kunnat 
lämnas i samrådet och tid hade funnits för en bearbetning inför utställning. Utkast 
till plankarta har visats upp på kommunkontaktmöte där kommunens synpunkter 
har spelats in, men det är först nu i utställningen som vi fått se hela planbilden.  
Det kan konstateras att plankartan är felaktig på flera viktiga punkter när det gäller 
Upplands Väsby.  
 
1. Markeringen av det strategiska stadsutvecklingsläget har överlappats och 
skymts av ett lager från ett primärt bebyggelseläge, som är en mindre tät struktur. 
Denna felaktighet gör att kommunens mest centrala läge från järnvägsstationen till 
Väsby centrum, det vill säga kommunens bästa kollektivtrafikläge, har 
nedgraderats. 







6 


 
2. Älvsundadalen vid E4:an är markerat för en fortsatt masshantering fram till 
2050. Detta stämmer inte med vare sig kommunens eller markägarens intentioner 
för detta centralt belägna område. I Upplands Väsby finns andra stora områden för 
masshantering. Det är inte rimligt att två områden ska avsättas för långsiktig 
masshantering. I Upplands Väsbys förslag till ny översiktsplan, som har varit på 
samråd, ingår Älvsundadalen i Upplands Väsbys täta stadsbygd. Ett framtida 
stadsstråk med en kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse kopplar samman ett 
tydligt stadslandskap från Upplands Väsby station via Väsby centrum, 
Älvsundadalen och Bredden med anslutning till Rotebro station i Sollentuna 
kommun. En justering av RUFS plankarta, så att den överensstämmer med 
kommunens planering, måste göras innan planen kan gå till antagande. Detta 
gäller också kartan över masshantering och täkter under avsnittet tekniska 
försörjningssystem.  


 
3. Stombusslinjen som är kopplad till Upplands Väsby station har fel sträckning. 
Enligt beslut av Trafikverket kommer väg 268 att behålla befintlig sträckning. 
 
4. Det schematiskt illustrerade tillgänglighetsbehovet mellan de regionala 
kärnorna Barkarby-Jakobsberg och Arlanda-Märsta ser märkligt ut på plankartan. 
Ska det över huvudtaget visas på kartan måste det få en rimligare sträckning och 
självklart få en koppling till Upplands Väsby station, som det passerar.       
 


 
Bostadsbyggande 
 
Varje kommun i länet har minst ett strategiskt utpekat läge, alternativt en regional 
stadskärna. De områden som har pekats ut ligger inom 1 200 meter från stationer 
och bussterminaler, vilket innebär att människor kan nå kollektivtrafiknoden med 
matarbuss, på cykel eller till fots. De innehåller både bostäder, verksamheter, 
lokal grönstruktur, service med mera, samt i några fall även naturreservat. Plat-
serna har en potential att utveckla urbana kvaliteter och bidra till stärkt social 
hållbarhet. I planen har ett antal förhållningssätt listats som vänder sig till 
kommuner med regionala kärnor eller område med strategiskt 
stadsutvecklingsläge. Förhållningssätten stämmer helt överens med Upplands 
Väsbys planering. Ett exempel är att prioritera stadsutveckling i detta läge, 
utveckla stationer och regionala bytespunkter till målpunkter eller resecentrum 
med kombinerade mobilitetslösningar och blandade stadsfunktioner och att 
förbättra bytesmöjligheterna. 
 
Huvudscenariot för kommunernas bidrag till bostadsförsörjningen anges i tre 
olika nivåer: låg, bas och hög. Det beskrivs att de rumsliga principerna har varit 
vägledande för hur fördelningen mellan kommunerna har skett och vad som har 
bedömts lämplig från regional synpunkt.  
 
För Upplands Väsby anges följande bostadsbyggande:  


 
 


      


Årligt tillskott 2015–2030 Årlig tillskott 2030–2050 
 Låg  Bas  Hög  Låg  Bas  Hög  
 250  350  400  120  150  200  
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400 lgh/år i det höga alternativet fram till år 2030 stämmer med kommunens 
planeringsnivå, men efter 2030 har utbyggnadsnivån i RUFS sänkts till 200 lgh/år 
i alternativ hög. Basnivån ligger för hela planperioden under den nivå Upplands 
Väsby planerar för. Upplands Väsby har som mål att bygga 400 lgh per år i 
genomsnitt och att öka befolkningen med ca 20 000 nya invånare till år 2040. 
Detta är tydligt uttalat i kommunens vision och i förslaget till ny översiktsplan och 
har framförts vid möten inom RUFS-arbetet. Därför är det förvånande att 
Regionplane- och trafiknämnden inte bedömer att Väsbys utbyggnad är ett 
välkommet tillskott för att möta regionens bostadsbehov. Planeringen i Upplands 
Väsby innebär att tillvarata kollektivtrafiknära områden och att utveckla goda 
stadskvaliteter.  
 
I perspektivet av att regionens bebyggelse behöver bli tätare och i första hand 
lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen är det svårt att förstå den bedömning som 
har gjorts där vissa kommuner med sämre kommunikationslägen anses mer 
lämpliga att bidra till regionens bostadsutveckling.  
 
Pendeltågstrafiken har en hög turtäthet i Upplands Väsby med i högtrafik sju tåg i 
timmen mot Stockholm City. Trafiken norrut består i högtrafik av kvartstrafik till 
Märsta samt halvtimmestrafik till Uppsala. Pendeltåg mot Uppsala angör den 
nationella målpunkten Arlanda Central. 
 
Siffrorna i RUFS som anger Upplands Väsbys långsiktiga bidrag till 
bostadsförsörjningen i regionen måste korrespondera bättre med kommunens 
ambitioner. Upplands Väsby förväntar sig en uppdatering av siffrorna. 
 
 
Infrastruktur 
 
Upplands Väsby planerar 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 tillskott av ny bebyggelse och 
god vägnätsplanering kan ett rationellt kollektivtrafiksystem skapas. I den täta 
staden ska ett stadsmässigt kollektivtrafikstråk utvecklas i förbindelsen Upplands 
Väsby station - Väsby centrum – Bredden - Älvsundadalen – Rotebro station i 
samband med att Älvsundadalen byggs ut och Bredden utvecklas. Detta stråk är 
en viktig del i Upplands Väsbys framtidsbild i förslaget till ny översiktsplan. Det 
är därför inte acceptabelt att RUFS-kartan inte tar hänsyn till detta utan anger att 
det ska vara fortsatt masshantering inom detta stråk.  
  
I Upplands Väsbys framtidsplaner prioriteras kollektivtrafik, gång och cykel 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. 
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Angående utbyggnaden av transportsystemet sägs bland annat att investerings- 
och driftskostnadskonsekvenser ska beaktas och att detta är särskilt angeläget i 
kollektivtrafiken. Här vill Upplands Väsby påminna om att det historiskt har 
visats att nyttan för kollektivtrafiken i infrastruktursatsningar har tenderat att 
underskattas. Exempel på detta är tunnelbanan och Roslagsbanan. Detta 
resonemang bör läggas till för att inte låta ekonomiska kalkyler fälla stora 
infrastrukturprojekt som gynnar kollektivtrafiken. 
 
Ett behov av bättre förbindelse mellan de regionala kärnorna Barkarby-Jakobsberg 
och Arlanda-Märsta finns schematiskt illustrerat på plankartan. Det bör kanske 
hellre förklaras i text än på en karta om det inte är möjligt att visa en rimlig 
lösning. Den sträckning som väljs för denna förbindelse måste få en koppling till 
övrig infrastuktur för att göra största nytta. Det blir orimligt om stråket inte angör 
Upplands Väsby station som det passerar intill.       
 
Under rubriken transportsystemet saknas helt någon information om gång- och 
cykeltrafik, vilket dels signalerar att gång- och cykelinfrastrukturen inte är en del 
av transportsystemet och dels gör det svårare att hitta information om vilka planer 
som finns för dessa områden. Ett sammanhållet resonemang kring gång- och 
cykeltrafikens roll i ett nytt trafiknät behöver finnas med i RUFS. 
 
I delmål för att nå en resurseffektiv och resilient region anges att kollektivtrafiken 
ska öka med 5 procent och andelen cykelresor ska vara 20 procent.  Till detta 
kommer ett mål att 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel 
och kollektivtrafiktrafik. Borde då inte gångtrafik också ha ett separat mål? 
Gångtrafiken saknas också när behovet av gena sträckningar för kollektivtrafik 
och cykel tas upp. 
 
För utbyggnaden av regionala cykelstråk säger RUFS att den regionala 
cykelplanen ska användas som utgångspunkt och att det måste tas fram metoder 
för hur kommuner kan utveckla cykeltrafiken ytterligare längs med statliga vägar. 
Upplands Väsby kommun har redan genomfört de cykelvägar som lyfts i 
cykelplanen. Behov finns av fler cykelvägar längs med statliga vägar men planen 
ger inget stöd för detta.  
 
 
Utveckling av de gröna och blå frågorna 
 
Den regionala grön- och blåstrukturen  är viktig för regionens attraktivitet och 
resiliens och för människors livsmiljö. De fyller många funktioner för ekosystem-
tjänster, klimatanpassning, rekreation samt energi- och livsmedelsförsörjning. Det 
är anmärkningsvärt att det saknas delmål om grönstrukturens betydelse i en 
planering för robusthet inför ett förändrat klimat. Konsekvensbedömningen tar 
också upp detta som en svaghet. Det räcker inte att ha delmål för minskade 
utsläpp och energianvändning även om det är viktigt. För detta finns flera mål 
formulerade som med fördel kan slås ihop för att inte öka antalet delmål.   
 
Svårigheten att bedöma förslagets påverkan på ekologiska värden pekas ut i den 
samlade konsekvensbeskrivningen av RUFS2050. Detta är en svaghet i RUFS-
dokumentet. Det behöver ges förslag på hur detta ska tas om hand.  
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Miljö och hälsa 
 
Kapitlet om miljö och folkhälsa är mycket kort men får ändå med många av de 
mest väsentliga delarna. Det anges att buller och luftföroreningar kan vara 
problematiska i samband med förtätning och bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen och det står i något svepande ordalag om angreppssätt 
för att motverka problematiken. Men vilka aktörer som har ansvaret och som 
behöver samverka är otydligt. I avsnittet om genomförande finns ingenting med 
om hur regionens aktörer ska agera mot ovan nämnda hälsoaspekter såsom buller 
och luftföroreningar, även om det får förstås att de allmänna inriktningarna kan 
såväl främja som motverka detta. Det vore önskvärt med en precisering av t.ex. 
hur buller ska åtgärdas vid källan. 
 
I avsnitt om trafik beskrivs bl.a. vägtrafikens miljöaspekter förhållandevis 
utförligt och det anges en rad åtgärder för hur vägtrafiken ska minska. 
Flygtrafikens miljöpåverkan behandlas dock mycket översiktligt. Det är märkligt 
att flygets miljöpåverkan, såväl gällande klimatpåverkan såsom buller, knappt 
kommenteras i RUFS som i stor utsträckning i övrigt belyser miljöpåverkan av 
olika transportsystem. Att hävda att man inte har rådighet över frågan kan 
knappast vara ett gångbart argument utan det finns sannolikt mycket som 
regionens aktörer kan göra för att minska såväl klimatpåverkan som 
bullerstörningar.  
 
Kopplingen mellan konsekvensbeskrivningen och RUFS kan behöva förtydligas. 
Det finns ett stort antal rekommendationer och kommentarer i konsekvens-
beskrivningen som inte beaktas i RUFS-förslaget. Om man aktivt väljer att inte ta 
upp vissa delar i RUFS bör det ändå motiveras varför man har gjort detta val.  
 
 


 


Bilaga: 
Utställningshandling av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - 
RUFS 2050.  
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  / Kontoret för samhällsbyggnad  


 
 
 


Hillevi Engström  
Kommundirektör      


Mikael Rångeby   
Samhällsbyggnadschef  


   
 
 






1



file_0.jpg



file_1.wmf















Tjänsteutlåtande 



Projektledare

2017-10-06

 Christina Johansson



     08-590 970 62

Dnr: 

christina.johansson@upplandsvasby.se

KS/2017:417    



31121           

   







Kommunstyrelsen  





Yttrande över utställt förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050





Förslag till beslut



		Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av utställt förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.





		Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till gemensamt yttrande från Arlandaregionen, 2017-10-04. 





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







Sammanfattning av ärendet



Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050. Utställningen är den sista fasen i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen Stockholms län. Ett samråd genomfördes under 2016 då kommunen också lämnade sina synpunkter i ett remissvar. Under utställningen är det tänkt att planens innehåll ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås. 



Arlandaregionen lämnar ett gemensamt yttrande med gemensamma och principiella synpunkter på RUFS-förslaget. Förutom det gemensamma yttrandet lämnas ett antal mer kommunspecifika synpunkter i detta yttrande.  



Upplands Väsby ger fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga inriktningen i förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, men planen behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas. Upplands Väsbys yttrande utgår till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade under samrådet. 

Men eftersom utställningsförslaget är omarbetat och innehåller helt nya delar lämnas också en del nya synpunkter nu under utställningen. Några av dessa är så viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av planen kan ske.  





Ekonomiska konsekvenser



Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning också ekonomiskt.





Barnrättsperspektivet 



Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen så att den blir så bra som möjligt också för barn.



_____ 



Beslutet skickas till:

registrator.trf@sll.se 





Beslutsunderlag



1.	Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-10-06, dnr KS/2017:417

2.	Gemensamt yttrande från Arlandaregionen 2017-10-04 





 

__________________________________________________________________





Ärendet i sin helhet



Bakgrund 



Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 under perioden 27 juni–3 november 2017. Ett samråd genomfördes under 2016 då Upplands Väsby lämnade synpunkter i ett remissvar genom beslut i kommunstyrelsen 2016-10-10. Utställningen är den sista fasen i arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län. Under utställningen är det tänkt att planens innehåll ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås.



Arlandaregionen, som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, har utarbetat ett gemensamt yttrande över utställningshandlingen av RUFS 2050. Kontoret för samhällsbyggnad föreslår att Upplands Väsby kommun ställer sig bakom Arlandaregionens gemensamma yttrande.

 

I det gemensamma yttrandet för Arlandaregionen framförs sammanfattningsvis att förslaget till ny regional utvecklingsplan för hela Stockholmsregionen, RUFS 2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse mellan regionens aktörer och staten.  RUFS 2050 behöver på en översiktlig nivå stämma överens med kommunernas vilja om hur regionens långsiktigt rumsliga struktur ska utvecklas och hur regionens urbana kvaliteter och attraktivitet ska stärkas. Framför allt gäller detta i frågor där kommunerna sinsemellan är överens om en inriktning mot en flerkärnig och tillgänglig region. 



I yttrandet tas bland annat följande frågeställningar upp:

Fokusera på gemensamma övergripande regionala frågor

Fullfölj utvecklingen av en flerkärnig och tillgänglig region

Tydliggör Arlandas roll som transportnod

Planera ett transportsystem som stödjer den regionala utvecklingen

		Betona bostadsförsörjningen som en långsiktig gemensam fråga

		Fördjupa samarbete och delge kunskap om den regionala grönstrukturen



Kontoret för samhällsbyggnad har med stöd av andra kontor utarbetat ett förslag till eget yttrande från kommunen med några för kommunen angelägna synpunkter. Detta yttrande utgår till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade under samrådet 2016. Men, utställningsförslaget är till stor del omarbetat och innehåller helt nya delar som inte fanns med i samrådet. Därför lämnas också en del nya synpunkter nu under utställningen. Av dessa synpunkter är några så viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av planen kan ske.  





Kort uppföljning av Upplands Väsbys samrådsyttrande 



Upplands Väsby lämnade i sitt yttrande under samrådet 2016 synpunkter på 

att långsiktigheten i den regionala planeringen är helt avgörande och att strukturbilden i gällande RUFS måste ligga fast. För att bygga ett hållbart samhälle är en tillförlitlig satsning på kollektivtrafik och hållbara transporter en förutsättning och att RUFS ska fungera som en överenskommelse mellan regionens olika aktörer och mellan regionen och staten. Kommunens yttrande tog upp ett antal frågor angående bostadsbyggande, social hållbarhet, utveckling av de gröna och blå frågorna och infrastruktur. 



Här nedan görs en kortfattad genomgång av utställningsförslaget i jämförelse med kommunens yttrande. 



UVK-synpunkt i samrådet

RUFS-utställningsförslag

Ställer sig bakom strukturbild A, med kollektivtrafiksatsningar från strukturbild B.

Strukturbilden ligger närmare alternativ A, med mer jämt fördelad utveckling över länet. 

Efterfrågar mer tydlighet i hantering av målkonflikter – exempel flygbuller.

Många målkonflikter påtalas tydligare, men det finns ingen ökad vägledning kring hur de ska hanteras, utöver att de ska beaktas. 

Ifrågasätter fokuset på att snabba på plan- och bygglovsprocessen. Efterfrågar fördjupningar kring stadsmiljöns och särskilt grönstrukturens betydelse för social sammanhållning och attraktivitet.

Den tematiska frågan Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling har tillkommit med ett mer utvecklat resonemang kring stadsutveckling. De regionala förhållningssätten under den tematiska frågan Bostadsmarknad och bostadsförsörjning har även kompletterats med en formulering om att bostäderna ska bidra till en god livsmiljö.

Oklar koppling mellan mål och strategier – exempel resiliens och grönstruktur.

Uppdelningen i fler tematiska frågor har gjort kopplingen mellan delmål och strategier något lättare att följa.

Saknar samlat resonemang om vattenfrågor.

Hav, sjöar och vattendrag har inkluderats som tematisk fråga.

För mycket fokus på bevarande och skydd istället för utveckling av grönstruktur.

Ett resonemang kring utveckling av grönstruktur har inkluderats, både i text och i karta. Men inget delmål.

Ifrågasätter delmålet att 50 % att regionens invånare ska ha 1000 meter till en grön kil.

Delmålet är borttaget.

Cykelstråk som knyter samman Upplands Väsby med Täby, Vallentuna och Järfälla ska pekas ut som regionala cykelstråk. 

Vägarna har inte blivit markerade som regionala cykelstråk.

Det är angeläget att Väg 268 får bättre kapacitet och en bra koppling till E4 i ny trafikplats Hammarby.

Vägen har inkluderats i kartbilden, men på ett felaktigt sätt.








Upplands Väsbys synpunkter på det utställda förslaget till RUFS 2050



Allmänt om handlingen



Upplands Väsby anser liksom Arlandaregionen i övrigt att den regionala utvecklingsplanen för RUFS 2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse mellan regionens aktörer. Det är viktigt att RUFS 2050 på en översiktlig nivå stämmer överens med kommunernas syn på regionens långsiktiga utveckling. Upplands Väsby ger samtidigt fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga inriktningen i förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 



Sedan samrådet har strukturen på plandokumentet förändrats och omfattar nu över 200 sidor jämfört med drygt 100 sidor i samrådsversionen. Att dokumentet har utökats så väsentligt ger inte den överblickbarhet och tillgänglighet man kan önska. De inledande delarna om vision, mål, delmål och prioriterade åtgärder ligger nu mer samlade vilket är en fördel och indelningen i fler tematiska frågor kan också göra kopplingen mellan mål och strategier lite tydligare. Men, det är fortfarande svårt att följa resonemangen, särskilt när det gäller frågor som berör flera mål som till exempel trafik och grönstruktur. Det är också otydligt vad i förslaget som utgör ställningstaganden och vad som är beskrivande text. Det gäller framför allt under rubriken regionala förhållningssätt i de tematiska avsnitten och det som kallas centrala ställningstaganden.



Målen är i stort desamma som i samrådsförslaget medan delmålen i stor utsträckning har omformulerats. Att delmålen förändrats så mycket, och i vissa fall berör helt nya områden, är förvånande. Eftersom de är så precist formulerade är det av stor vikt att de är långsiktiga och väl förankrade. Hur detta ska kunna göras i utställningsskedet är tveksamt. Det har också tillkommit ett mål om buller och luftkvalitet som tydliggör den målkonflikt som kan finnas mellan ökad bostadsbebyggelse med god tillgänglighet till trafiksystemet och skapandet av bullerfria miljöer. 





Plankartan



Det är mycket olyckligt att plankartan inte fanns med i samrådsremissen. Kartan är en mycket viktig del i den regionala planen och ska ge en visuell bild av utvecklingen fram till 2050. Det hade varit rimligt att synpunkter hade kunnat lämnas i samrådet och tid hade funnits för en bearbetning inför utställning. Utkast till plankarta har visats upp på kommunkontaktmöte där kommunens synpunkter har spelats in, men det är först nu i utställningen som vi fått se hela planbilden.  Det kan konstateras att plankartan är felaktig på flera viktiga punkter när det gäller Upplands Väsby. 



		Markeringen av det strategiska stadsutvecklingsläget har överlappats och skymts av ett lager från ett primärt bebyggelseläge, som är en mindre tät struktur. Denna felaktighet gör att kommunens mest centrala läge från järnvägsstationen till Väsby centrum, det vill säga kommunens bästa kollektivtrafikläge, har nedgraderats.





		Älvsundadalen vid E4:an är markerat för en fortsatt masshantering fram till 2050. Detta stämmer inte med vare sig kommunens eller markägarens intentioner för detta centralt belägna område. I Upplands Väsby finns andra stora områden för masshantering. Det är inte rimligt att två områden ska avsättas för långsiktig masshantering. I Upplands Väsbys förslag till ny översiktsplan, som har varit på samråd, ingår Älvsundadalen i Upplands Väsbys täta stadsbygd. Ett framtida stadsstråk med en kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse kopplar samman ett tydligt stadslandskap från Upplands Väsby station via Väsby centrum, Älvsundadalen och Bredden med anslutning till Rotebro station i Sollentuna kommun. En justering av RUFS plankarta, så att den överensstämmer med kommunens planering, måste göras innan planen kan gå till antagande. Detta gäller också kartan över masshantering och täkter under avsnittet tekniska försörjningssystem. 





		Stombusslinjen som är kopplad till Upplands Väsby station har fel sträckning. Enligt beslut av Trafikverket kommer väg 268 att behålla befintlig sträckning.





		Det schematiskt illustrerade tillgänglighetsbehovet mellan de regionala kärnorna Barkarby-Jakobsberg och Arlanda-Märsta ser märkligt ut på plankartan. Ska det över huvudtaget visas på kartan måste det få en rimligare sträckning och självklart få en koppling till Upplands Väsby station, som det passerar.      







Bostadsbyggande



Varje kommun i länet har minst ett strategiskt utpekat läge, alternativt en regional stadskärna. De områden som har pekats ut ligger inom 1 200 meter från stationer och bussterminaler, vilket innebär att människor kan nå kollektivtrafiknoden med matarbuss, på cykel eller till fots. De innehåller både bostäder, verksamheter, lokal grönstruktur, service med mera, samt i några fall även naturreservat. Platserna har en potential att utveckla urbana kvaliteter och bidra till stärkt social hållbarhet. I planen har ett antal förhållningssätt listats som vänder sig till kommuner med regionala kärnor eller område med strategiskt stadsutvecklingsläge. Förhållningssätten stämmer helt överens med Upplands Väsbys planering. Ett exempel är att prioritera stadsutveckling i detta läge, utveckla stationer och regionala bytespunkter till målpunkter eller resecentrum med kombinerade mobilitetslösningar och blandade stadsfunktioner och att förbättra bytesmöjligheterna.



Huvudscenariot för kommunernas bidrag till bostadsförsörjningen anges i tre olika nivåer: låg, bas och hög. Det beskrivs att de rumsliga principerna har varit vägledande för hur fördelningen mellan kommunerna har skett och vad som har bedömts lämplig från regional synpunkt. 



För Upplands Väsby anges följande bostadsbyggande: 

Årligt tillskott 2015–2030

Årlig tillskott 2030–2050



Låg 

Bas 

Hög 

Låg 

Bas 

Hög 



250 

350 

400 

120 

150 

200 

















400 lgh/år i det höga alternativet fram till år 2030 stämmer med kommunens planeringsnivå, men efter 2030 har utbyggnadsnivån i RUFS sänkts till 200 lgh/år i alternativ hög. Basnivån ligger för hela planperioden under den nivå Upplands Väsby planerar för. Upplands Väsby har som mål att bygga 400 lgh per år i genomsnitt och att öka befolkningen med ca 20 000 nya invånare till år 2040. Detta är tydligt uttalat i kommunens vision och i förslaget till ny översiktsplan och har framförts vid möten inom RUFS-arbetet. Därför är det förvånande att Regionplane- och trafiknämnden inte bedömer att Väsbys utbyggnad är ett välkommet tillskott för att möta regionens bostadsbehov. Planeringen i Upplands Väsby innebär att tillvarata kollektivtrafiknära områden och att utveckla goda stadskvaliteter. 



I perspektivet av att regionens bebyggelse behöver bli tätare och i första hand lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen är det svårt att förstå den bedömning som har gjorts där vissa kommuner med sämre kommunikationslägen anses mer lämpliga att bidra till regionens bostadsutveckling. 



Pendeltågstrafiken har en hög turtäthet i Upplands Väsby med i högtrafik sju tåg i timmen mot Stockholm City. Trafiken norrut består i högtrafik av kvartstrafik till Märsta samt halvtimmestrafik till Uppsala. Pendeltåg mot Uppsala angör den nationella målpunkten Arlanda Central.



Siffrorna i RUFS som anger Upplands Väsbys långsiktiga bidrag till bostadsförsörjningen i regionen måste korrespondera bättre med kommunens ambitioner. Upplands Väsby förväntar sig en uppdatering av siffrorna.





Infrastruktur



Upplands Väsby planerar 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 tillskott av ny bebyggelse och god vägnätsplanering kan ett rationellt kollektivtrafiksystem skapas. I den täta staden ska ett stadsmässigt kollektivtrafikstråk utvecklas i förbindelsen Upplands Väsby station - Väsby centrum – Bredden - Älvsundadalen – Rotebro station i samband med att Älvsundadalen byggs ut och Bredden utvecklas. Detta stråk är en viktig del i Upplands Väsbys framtidsbild i förslaget till ny översiktsplan. Det är därför inte acceptabelt att RUFS-kartan inte tar hänsyn till detta utan anger att det ska vara fortsatt masshantering inom detta stråk. 

 

I Upplands Väsbys framtidsplaner prioriteras kollektivtrafik, gång och cykel 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.



Angående utbyggnaden av transportsystemet sägs bland annat att investerings- och driftskostnadskonsekvenser ska beaktas och att detta är särskilt angeläget i kollektivtrafiken. Här vill Upplands Väsby påminna om att det historiskt har visats att nyttan för kollektivtrafiken i infrastruktursatsningar har tenderat att underskattas. Exempel på detta är tunnelbanan och Roslagsbanan. Detta resonemang bör läggas till för att inte låta ekonomiska kalkyler fälla stora infrastrukturprojekt som gynnar kollektivtrafiken.



Ett behov av bättre förbindelse mellan de regionala kärnorna Barkarby-Jakobsberg och Arlanda-Märsta finns schematiskt illustrerat på plankartan. Det bör kanske hellre förklaras i text än på en karta om det inte är möjligt att visa en rimlig lösning. Den sträckning som väljs för denna förbindelse måste få en koppling till övrig infrastuktur för att göra största nytta. Det blir orimligt om stråket inte angör Upplands Väsby station som det passerar intill.      



Under rubriken transportsystemet saknas helt någon information om gång- och cykeltrafik, vilket dels signalerar att gång- och cykelinfrastrukturen inte är en del av transportsystemet och dels gör det svårare att hitta information om vilka planer som finns för dessa områden. Ett sammanhållet resonemang kring gång- och cykeltrafikens roll i ett nytt trafiknät behöver finnas med i RUFS.



I delmål för att nå en resurseffektiv och resilient region anges att kollektivtrafiken ska öka med 5 procent och andelen cykelresor ska vara 20 procent.  Till detta kommer ett mål att 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafiktrafik. Borde då inte gångtrafik också ha ett separat mål? Gångtrafiken saknas också när behovet av gena sträckningar för kollektivtrafik och cykel tas upp.



För utbyggnaden av regionala cykelstråk säger RUFS att den regionala cykelplanen ska användas som utgångspunkt och att det måste tas fram metoder för hur kommuner kan utveckla cykeltrafiken ytterligare längs med statliga vägar. Upplands Väsby kommun har redan genomfört de cykelvägar som lyfts i cykelplanen. Behov finns av fler cykelvägar längs med statliga vägar men planen ger inget stöd för detta. 





Utveckling av de gröna och blå frågorna



Den regionala grön- och blåstrukturen  är viktig för regionens attraktivitet och resiliens och för människors livsmiljö. De fyller många funktioner för ekosystemtjänster, klimatanpassning, rekreation samt energi- och livsmedelsförsörjning. Det är anmärkningsvärt att det saknas delmål om grönstrukturens betydelse i en planering för robusthet inför ett förändrat klimat. Konsekvensbedömningen tar också upp detta som en svaghet. Det räcker inte att ha delmål för minskade utsläpp och energianvändning även om det är viktigt. För detta finns flera mål formulerade som med fördel kan slås ihop för att inte öka antalet delmål.  



Svårigheten att bedöma förslagets påverkan på ekologiska värden pekas ut i den samlade konsekvensbeskrivningen av RUFS2050. Detta är en svaghet i RUFS-dokumentet. Det behöver ges förslag på hur detta ska tas om hand. 





Miljö och hälsa



Kapitlet om miljö och folkhälsa är mycket kort men får ändå med många av de mest väsentliga delarna. Det anges att buller och luftföroreningar kan vara problematiska i samband med förtätning och bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och det står i något svepande ordalag om angreppssätt för att motverka problematiken. Men vilka aktörer som har ansvaret och som behöver samverka är otydligt. I avsnittet om genomförande finns ingenting med om hur regionens aktörer ska agera mot ovan nämnda hälsoaspekter såsom buller och luftföroreningar, även om det får förstås att de allmänna inriktningarna kan såväl främja som motverka detta. Det vore önskvärt med en precisering av t.ex. hur buller ska åtgärdas vid källan.



I avsnitt om trafik beskrivs bl.a. vägtrafikens miljöaspekter förhållandevis utförligt och det anges en rad åtgärder för hur vägtrafiken ska minska. Flygtrafikens miljöpåverkan behandlas dock mycket översiktligt. Det är märkligt att flygets miljöpåverkan, såväl gällande klimatpåverkan såsom buller, knappt kommenteras i RUFS som i stor utsträckning i övrigt belyser miljöpåverkan av olika transportsystem. Att hävda att man inte har rådighet över frågan kan knappast vara ett gångbart argument utan det finns sannolikt mycket som regionens aktörer kan göra för att minska såväl klimatpåverkan som bullerstörningar. 



Kopplingen mellan konsekvensbeskrivningen och RUFS kan behöva förtydligas. Det finns ett stort antal rekommendationer och kommentarer i konsekvensbeskrivningen som inte beaktas i RUFS-förslaget. Om man aktivt väljer att inte ta upp vissa delar i RUFS bör det ändå motiveras varför man har gjort detta val. 
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Tjänsteutlåtande  
 

Projektledare 2017-10-06 
 Christina Johansson  
     08-590 970 62 Dnr:  

christina.johansson@upplandsvasby.se KS/2017:417     
 31121            

    
  

 
Kommunstyrelsen   

 
 
Yttrande över utställt förslag till Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av utställt förslag till 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till gemensamt yttrande från 
Arlandaregionen, 2017-10-04.  
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag 
till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050. Utställningen 
är den sista fasen i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen Stockholms 
län. Ett samråd genomfördes under 2016 då kommunen också lämnade sina 
synpunkter i ett remissvar. Under utställningen är det tänkt att planens innehåll 
ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås.  
 
Arlandaregionen lämnar ett gemensamt yttrande med gemensamma och 
principiella synpunkter på RUFS-förslaget. Förutom det gemensamma yttrandet 
lämnas ett antal mer kommunspecifika synpunkter i detta yttrande.   
 
Upplands Väsby ger fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga inriktningen i förslaget 
till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, men planen 
behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas. Upplands Väsbys yttrande utgår 
till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade under samrådet.  
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Men eftersom utställningsförslaget är omarbetat och innehåller helt nya delar 
lämnas också en del nya synpunkter nu under utställningen. Några av dessa är så 
viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av 
planen kan ske.   
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka 
utvecklingen i en mer hållbar riktning också ekonomiskt. 
 
 
Barnrättsperspektivet  
 
Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka 
utvecklingen så att den blir så bra som möjligt också för barn. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till: 
registrator.trf@sll.se  
 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-10-06, dnr KS/2017:417 
2. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen 2017-10-04  
 
 

  
__________________________________________________________________ 
 
 
Ärendet i sin helhet 
 
Bakgrund  
 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag 
till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 under perioden 
27 juni–3 november 2017. Ett samråd genomfördes under 2016 då Upplands 
Väsby lämnade synpunkter i ett remissvar genom beslut i kommunstyrelsen 2016-
10-10. Utställningen är den sista fasen i arbetet med en ny regional 
utvecklingsplan för Stockholms län. Under utställningen är det tänkt att planens 
innehåll ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås. 
 
Arlandaregionen, som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, har utarbetat 
ett gemensamt yttrande över utställningshandlingen av RUFS 2050. Kontoret för 
samhällsbyggnad föreslår att Upplands Väsby kommun ställer sig bakom 
Arlandaregionens gemensamma yttrande. 
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I det gemensamma yttrandet för Arlandaregionen framförs sammanfattningsvis att 
förslaget till ny regional utvecklingsplan för hela Stockholmsregionen, RUFS 
2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras och förtydligas för att planen 
ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse mellan regionens aktörer 
och staten.  RUFS 2050 behöver på en översiktlig nivå stämma överens med 
kommunernas vilja om hur regionens långsiktigt rumsliga struktur ska utvecklas 
och hur regionens urbana kvaliteter och attraktivitet ska stärkas. Framför allt 
gäller detta i frågor där kommunerna sinsemellan är överens om en inriktning mot 
en flerkärnig och tillgänglig region.  
 
I yttrandet tas bland annat följande frågeställningar upp: 
- Fokusera på gemensamma övergripande regionala frågor 
- Fullfölj utvecklingen av en flerkärnig och tillgänglig region 
- Tydliggör Arlandas roll som transportnod 
- Planera ett transportsystem som stödjer den regionala utvecklingen 
- Betona bostadsförsörjningen som en långsiktig gemensam fråga 
- Fördjupa samarbete och delge kunskap om den regionala grönstrukturen 
 
Kontoret för samhällsbyggnad har med stöd av andra kontor utarbetat ett förslag 
till eget yttrande från kommunen med några för kommunen angelägna synpunkter. 
Detta yttrande utgår till viss del från de synpunkter som kommunen lämnade 
under samrådet 2016. Men, utställningsförslaget är till stor del omarbetat och 
innehåller helt nya delar som inte fanns med i samrådet. Därför lämnas också en 
del nya synpunkter nu under utställningen. Av dessa synpunkter är några så 
viktiga att en omarbetning och ny avstämning behövs innan ett antagande av 
planen kan ske.   
 
 
Kort uppföljning av Upplands Väsbys samrådsyttrande  
 
Upplands Väsby lämnade i sitt yttrande under samrådet 2016 synpunkter på  
att långsiktigheten i den regionala planeringen är helt avgörande och att 
strukturbilden i gällande RUFS måste ligga fast. För att bygga ett hållbart 
samhälle är en tillförlitlig satsning på kollektivtrafik och hållbara transporter en 
förutsättning och att RUFS ska fungera som en överenskommelse mellan 
regionens olika aktörer och mellan regionen och staten. Kommunens yttrande tog 
upp ett antal frågor angående bostadsbyggande, social hållbarhet, utveckling av de 
gröna och blå frågorna och infrastruktur.  
 
Här nedan görs en kortfattad genomgång av utställningsförslaget i jämförelse med 
kommunens yttrande.  
 

UVK-synpunkt i samrådet RUFS-utställningsförslag 
Ställer sig bakom strukturbild A, med 
kollektivtrafiksatsningar från 
strukturbild B. 

Strukturbilden ligger närmare alternativ 
A, med mer jämt fördelad utveckling 
över länet.  

Efterfrågar mer tydlighet i hantering av 
målkonflikter – exempel flygbuller. 

Många målkonflikter påtalas tydligare, 
men det finns ingen ökad vägledning 
kring hur de ska hanteras, utöver att de 
ska beaktas.  

Ifrågasätter fokuset på att snabba på Den tematiska frågan Stadsbyggnad och 
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plan- och bygglovsprocessen. 
Efterfrågar fördjupningar kring 
stadsmiljöns och särskilt 
grönstrukturens betydelse för social 
sammanhållning och attraktivitet. 

bebyggelseutveckling har tillkommit 
med ett mer utvecklat resonemang kring 
stadsutveckling. De regionala 
förhållningssätten under den tematiska 
frågan Bostadsmarknad och bostads-
försörjning har även kompletterats med 
en formulering om att bostäderna ska 
bidra till en god livsmiljö. 

Oklar koppling mellan mål och 
strategier – exempel resiliens och 
grönstruktur. 

Uppdelningen i fler tematiska frågor har 
gjort kopplingen mellan delmål och 
strategier något lättare att följa. 

Saknar samlat resonemang om 
vattenfrågor. 

Hav, sjöar och vattendrag har 
inkluderats som tematisk fråga. 

För mycket fokus på bevarande och 
skydd istället för utveckling av 
grönstruktur. 

Ett resonemang kring utveckling av 
grönstruktur har inkluderats, både i text 
och i karta. Men inget delmål. 

Ifrågasätter delmålet att 50 % att 
regionens invånare ska ha 1000 meter 
till en grön kil. 

Delmålet är borttaget. 

Cykelstråk som knyter samman 
Upplands Väsby med Täby, Vallentuna 
och Järfälla ska pekas ut som regionala 
cykelstråk.  

Vägarna har inte blivit markerade som 
regionala cykelstråk. 

Det är angeläget att Väg 268 får bättre 
kapacitet och en bra koppling till E4 i 
ny trafikplats Hammarby. 

Vägen har inkluderats i kartbilden, men 
på ett felaktigt sätt. 
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Upplands Väsbys synpunkter på det utställda förslaget till RUFS 2050 

 
Allmänt om handlingen 
 
Upplands Väsby anser liksom Arlandaregionen i övrigt att den regionala 
utvecklingsplanen för RUFS 2050, i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras 
och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig 
överenskommelse mellan regionens aktörer. Det är viktigt att RUFS 2050 på en 
översiktlig nivå stämmer överens med kommunernas syn på regionens långsiktiga 
utveckling. Upplands Väsby ger samtidigt fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga 
inriktningen i förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.  
 
Sedan samrådet har strukturen på plandokumentet förändrats och omfattar nu över 
200 sidor jämfört med drygt 100 sidor i samrådsversionen. Att dokumentet har 
utökats så väsentligt ger inte den överblickbarhet och tillgänglighet man kan 
önska. De inledande delarna om vision, mål, delmål och prioriterade åtgärder 
ligger nu mer samlade vilket är en fördel och indelningen i fler tematiska frågor 
kan också göra kopplingen mellan mål och strategier lite tydligare. Men, det är 
fortfarande svårt att följa resonemangen, särskilt när det gäller frågor som berör 
flera mål som till exempel trafik och grönstruktur. Det är också otydligt vad i 
förslaget som utgör ställningstaganden och vad som är beskrivande text. Det 
gäller framför allt under rubriken regionala förhållningssätt i de tematiska 
avsnitten och det som kallas centrala ställningstaganden. 
 
Målen är i stort desamma som i samrådsförslaget medan delmålen i stor 
utsträckning har omformulerats. Att delmålen förändrats så mycket, och i vissa 
fall berör helt nya områden, är förvånande. Eftersom de är så precist formulerade 
är det av stor vikt att de är långsiktiga och väl förankrade. Hur detta ska kunna 
göras i utställningsskedet är tveksamt. Det har också tillkommit ett mål om buller 
och luftkvalitet som tydliggör den målkonflikt som kan finnas mellan ökad 
bostadsbebyggelse med god tillgänglighet till trafiksystemet och skapandet av 
bullerfria miljöer.  
 

 
Plankartan 
 
Det är mycket olyckligt att plankartan inte fanns med i samrådsremissen. Kartan 
är en mycket viktig del i den regionala planen och ska ge en visuell bild av 
utvecklingen fram till 2050. Det hade varit rimligt att synpunkter hade kunnat 
lämnas i samrådet och tid hade funnits för en bearbetning inför utställning. Utkast 
till plankarta har visats upp på kommunkontaktmöte där kommunens synpunkter 
har spelats in, men det är först nu i utställningen som vi fått se hela planbilden.  
Det kan konstateras att plankartan är felaktig på flera viktiga punkter när det gäller 
Upplands Väsby.  
 
1. Markeringen av det strategiska stadsutvecklingsläget har överlappats och 
skymts av ett lager från ett primärt bebyggelseläge, som är en mindre tät struktur. 
Denna felaktighet gör att kommunens mest centrala läge från järnvägsstationen till 
Väsby centrum, det vill säga kommunens bästa kollektivtrafikläge, har 
nedgraderats. 
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2. Älvsundadalen vid E4:an är markerat för en fortsatt masshantering fram till 
2050. Detta stämmer inte med vare sig kommunens eller markägarens intentioner 
för detta centralt belägna område. I Upplands Väsby finns andra stora områden för 
masshantering. Det är inte rimligt att två områden ska avsättas för långsiktig 
masshantering. I Upplands Väsbys förslag till ny översiktsplan, som har varit på 
samråd, ingår Älvsundadalen i Upplands Väsbys täta stadsbygd. Ett framtida 
stadsstråk med en kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse kopplar samman ett 
tydligt stadslandskap från Upplands Väsby station via Väsby centrum, 
Älvsundadalen och Bredden med anslutning till Rotebro station i Sollentuna 
kommun. En justering av RUFS plankarta, så att den överensstämmer med 
kommunens planering, måste göras innan planen kan gå till antagande. Detta 
gäller också kartan över masshantering och täkter under avsnittet tekniska 
försörjningssystem.  

 
3. Stombusslinjen som är kopplad till Upplands Väsby station har fel sträckning. 
Enligt beslut av Trafikverket kommer väg 268 att behålla befintlig sträckning. 
 
4. Det schematiskt illustrerade tillgänglighetsbehovet mellan de regionala 
kärnorna Barkarby-Jakobsberg och Arlanda-Märsta ser märkligt ut på plankartan. 
Ska det över huvudtaget visas på kartan måste det få en rimligare sträckning och 
självklart få en koppling till Upplands Väsby station, som det passerar.       
 

 
Bostadsbyggande 
 
Varje kommun i länet har minst ett strategiskt utpekat läge, alternativt en regional 
stadskärna. De områden som har pekats ut ligger inom 1 200 meter från stationer 
och bussterminaler, vilket innebär att människor kan nå kollektivtrafiknoden med 
matarbuss, på cykel eller till fots. De innehåller både bostäder, verksamheter, 
lokal grönstruktur, service med mera, samt i några fall även naturreservat. Plat-
serna har en potential att utveckla urbana kvaliteter och bidra till stärkt social 
hållbarhet. I planen har ett antal förhållningssätt listats som vänder sig till 
kommuner med regionala kärnor eller område med strategiskt 
stadsutvecklingsläge. Förhållningssätten stämmer helt överens med Upplands 
Väsbys planering. Ett exempel är att prioritera stadsutveckling i detta läge, 
utveckla stationer och regionala bytespunkter till målpunkter eller resecentrum 
med kombinerade mobilitetslösningar och blandade stadsfunktioner och att 
förbättra bytesmöjligheterna. 
 
Huvudscenariot för kommunernas bidrag till bostadsförsörjningen anges i tre 
olika nivåer: låg, bas och hög. Det beskrivs att de rumsliga principerna har varit 
vägledande för hur fördelningen mellan kommunerna har skett och vad som har 
bedömts lämplig från regional synpunkt.  
 
För Upplands Väsby anges följande bostadsbyggande:  

 
 

      

Årligt tillskott 2015–2030 Årlig tillskott 2030–2050 
 Låg  Bas  Hög  Låg  Bas  Hög  
 250  350  400  120  150  200  
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400 lgh/år i det höga alternativet fram till år 2030 stämmer med kommunens 
planeringsnivå, men efter 2030 har utbyggnadsnivån i RUFS sänkts till 200 lgh/år 
i alternativ hög. Basnivån ligger för hela planperioden under den nivå Upplands 
Väsby planerar för. Upplands Väsby har som mål att bygga 400 lgh per år i 
genomsnitt och att öka befolkningen med ca 20 000 nya invånare till år 2040. 
Detta är tydligt uttalat i kommunens vision och i förslaget till ny översiktsplan och 
har framförts vid möten inom RUFS-arbetet. Därför är det förvånande att 
Regionplane- och trafiknämnden inte bedömer att Väsbys utbyggnad är ett 
välkommet tillskott för att möta regionens bostadsbehov. Planeringen i Upplands 
Väsby innebär att tillvarata kollektivtrafiknära områden och att utveckla goda 
stadskvaliteter.  
 
I perspektivet av att regionens bebyggelse behöver bli tätare och i första hand 
lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen är det svårt att förstå den bedömning som 
har gjorts där vissa kommuner med sämre kommunikationslägen anses mer 
lämpliga att bidra till regionens bostadsutveckling.  
 
Pendeltågstrafiken har en hög turtäthet i Upplands Väsby med i högtrafik sju tåg i 
timmen mot Stockholm City. Trafiken norrut består i högtrafik av kvartstrafik till 
Märsta samt halvtimmestrafik till Uppsala. Pendeltåg mot Uppsala angör den 
nationella målpunkten Arlanda Central. 
 
Siffrorna i RUFS som anger Upplands Väsbys långsiktiga bidrag till 
bostadsförsörjningen i regionen måste korrespondera bättre med kommunens 
ambitioner. Upplands Väsby förväntar sig en uppdatering av siffrorna. 
 
 
Infrastruktur 
 
Upplands Väsby planerar 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 tillskott av ny bebyggelse och 
god vägnätsplanering kan ett rationellt kollektivtrafiksystem skapas. I den täta 
staden ska ett stadsmässigt kollektivtrafikstråk utvecklas i förbindelsen Upplands 
Väsby station - Väsby centrum – Bredden - Älvsundadalen – Rotebro station i 
samband med att Älvsundadalen byggs ut och Bredden utvecklas. Detta stråk är 
en viktig del i Upplands Väsbys framtidsbild i förslaget till ny översiktsplan. Det 
är därför inte acceptabelt att RUFS-kartan inte tar hänsyn till detta utan anger att 
det ska vara fortsatt masshantering inom detta stråk.  
  
I Upplands Väsbys framtidsplaner prioriteras kollektivtrafik, gång och cykel 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. 
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Angående utbyggnaden av transportsystemet sägs bland annat att investerings- 
och driftskostnadskonsekvenser ska beaktas och att detta är särskilt angeläget i 
kollektivtrafiken. Här vill Upplands Väsby påminna om att det historiskt har 
visats att nyttan för kollektivtrafiken i infrastruktursatsningar har tenderat att 
underskattas. Exempel på detta är tunnelbanan och Roslagsbanan. Detta 
resonemang bör läggas till för att inte låta ekonomiska kalkyler fälla stora 
infrastrukturprojekt som gynnar kollektivtrafiken. 
 
Ett behov av bättre förbindelse mellan de regionala kärnorna Barkarby-Jakobsberg 
och Arlanda-Märsta finns schematiskt illustrerat på plankartan. Det bör kanske 
hellre förklaras i text än på en karta om det inte är möjligt att visa en rimlig 
lösning. Den sträckning som väljs för denna förbindelse måste få en koppling till 
övrig infrastuktur för att göra största nytta. Det blir orimligt om stråket inte angör 
Upplands Väsby station som det passerar intill.       
 
Under rubriken transportsystemet saknas helt någon information om gång- och 
cykeltrafik, vilket dels signalerar att gång- och cykelinfrastrukturen inte är en del 
av transportsystemet och dels gör det svårare att hitta information om vilka planer 
som finns för dessa områden. Ett sammanhållet resonemang kring gång- och 
cykeltrafikens roll i ett nytt trafiknät behöver finnas med i RUFS. 
 
I delmål för att nå en resurseffektiv och resilient region anges att kollektivtrafiken 
ska öka med 5 procent och andelen cykelresor ska vara 20 procent.  Till detta 
kommer ett mål att 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel 
och kollektivtrafiktrafik. Borde då inte gångtrafik också ha ett separat mål? 
Gångtrafiken saknas också när behovet av gena sträckningar för kollektivtrafik 
och cykel tas upp. 
 
För utbyggnaden av regionala cykelstråk säger RUFS att den regionala 
cykelplanen ska användas som utgångspunkt och att det måste tas fram metoder 
för hur kommuner kan utveckla cykeltrafiken ytterligare längs med statliga vägar. 
Upplands Väsby kommun har redan genomfört de cykelvägar som lyfts i 
cykelplanen. Behov finns av fler cykelvägar längs med statliga vägar men planen 
ger inget stöd för detta.  
 
 
Utveckling av de gröna och blå frågorna 
 
Den regionala grön- och blåstrukturen  är viktig för regionens attraktivitet och 
resiliens och för människors livsmiljö. De fyller många funktioner för ekosystem-
tjänster, klimatanpassning, rekreation samt energi- och livsmedelsförsörjning. Det 
är anmärkningsvärt att det saknas delmål om grönstrukturens betydelse i en 
planering för robusthet inför ett förändrat klimat. Konsekvensbedömningen tar 
också upp detta som en svaghet. Det räcker inte att ha delmål för minskade 
utsläpp och energianvändning även om det är viktigt. För detta finns flera mål 
formulerade som med fördel kan slås ihop för att inte öka antalet delmål.   
 
Svårigheten att bedöma förslagets påverkan på ekologiska värden pekas ut i den 
samlade konsekvensbeskrivningen av RUFS2050. Detta är en svaghet i RUFS-
dokumentet. Det behöver ges förslag på hur detta ska tas om hand.  
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Miljö och hälsa 
 
Kapitlet om miljö och folkhälsa är mycket kort men får ändå med många av de 
mest väsentliga delarna. Det anges att buller och luftföroreningar kan vara 
problematiska i samband med förtätning och bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen och det står i något svepande ordalag om angreppssätt 
för att motverka problematiken. Men vilka aktörer som har ansvaret och som 
behöver samverka är otydligt. I avsnittet om genomförande finns ingenting med 
om hur regionens aktörer ska agera mot ovan nämnda hälsoaspekter såsom buller 
och luftföroreningar, även om det får förstås att de allmänna inriktningarna kan 
såväl främja som motverka detta. Det vore önskvärt med en precisering av t.ex. 
hur buller ska åtgärdas vid källan. 
 
I avsnitt om trafik beskrivs bl.a. vägtrafikens miljöaspekter förhållandevis 
utförligt och det anges en rad åtgärder för hur vägtrafiken ska minska. 
Flygtrafikens miljöpåverkan behandlas dock mycket översiktligt. Det är märkligt 
att flygets miljöpåverkan, såväl gällande klimatpåverkan såsom buller, knappt 
kommenteras i RUFS som i stor utsträckning i övrigt belyser miljöpåverkan av 
olika transportsystem. Att hävda att man inte har rådighet över frågan kan 
knappast vara ett gångbart argument utan det finns sannolikt mycket som 
regionens aktörer kan göra för att minska såväl klimatpåverkan som 
bullerstörningar.  
 
Kopplingen mellan konsekvensbeskrivningen och RUFS kan behöva förtydligas. 
Det finns ett stort antal rekommendationer och kommentarer i konsekvens-
beskrivningen som inte beaktas i RUFS-förslaget. Om man aktivt väljer att inte ta 
upp vissa delar i RUFS bör det ändå motiveras varför man har gjort detta val.  
 
 

 

Bilaga: 
Utställningshandling av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - 
RUFS 2050.  
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