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Yttrande över Utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remiss 
”Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, Stockholms läns landsting”.  
 
Syftet med den regionala utvecklingsplanen är att uttrycka 
Stockholmsregionens samlade vilja, ge vägledning och peka ut den 
långsiktiga riktningen för regionen. RUFS 2050 ska ligga till grund för den 
fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i 
Stockholmsregionen de kommande åtta åren.  
 
Region Östergötland har gått igenom yttrandet inom Samrådet för 
samhällsplanering, som är en struktur för samverkan mellan Region 
Östergötland och kommunerna i regionen. 
 

Bakgrund 
Tillsammans med 11 av länets kommuner yttrande sig Region Östergötland 
över samrådsversionen av RUFS 2050. Utvecklingsplanen ansågs generellt 
att vara ett bra program. Synpunkter framfördes kring att ge det storregionala 
perspektivet ett större genomslag i planen och kring de alternativa 
strukturbilder som förslaget innehöll. Regionen och kommunerna 
förespråkade en utveckling närmare alternativ b, en tydligare koncentration 
till noder i goda kommunikationslägen, än alternativ a.  
 

Synpunkter 
Regionen bedömer att de synpunkter som framfördes under samrådet i stort 
tillgodosetts i det nya förslaget. Bl. a. har  
 

• den rumsliga inriktningen om att utveckla en tät och flerkärnig region 
där merparten av tillväxt sker i regionens bästa kollektivtrafiklägen 
förstärkts, 
 

• urvalet av de tematiska frågorna setts över och bl.a. har 
företagsperspektivet, kulturmiljöer, stadsbyggnadsvärden, kvalitet i 
bostadsförsörjning och transportsystemet lyfts fram tydligare, 

 
• omlandets betydelse för Stockholmsregionen och regionens 

funktionella samspel belysts i en vidare geografi. 
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Samtidigt som RUFS 2050, remitterades även Samverkan och planering i 
Östra Mellansverige, ÖMS 2050. I yttrandet över ÖMS 2050 framförde 
regionen och kommunerna ett antal synpunkter på de storregionala 
strukturerna och utpekade funktioner som även påpekar RUFS 2050. Bl.a. 
Skavsta inte kan anses utgöra en flyghub som har internationell tillgänglighet 
likställd med Arlanda och att höghastighetsjärnväg till Malmö och Göteborg 
måste tydligt prioriteras framför höghastighetsjärnväg till Oslo.  
 
I takt med att ÖMS-arbetet fortgår är det viktigt att resultatet av det 
återspeglas i slutversionen av RUFS 2050. 
 
 
 
 
Göran Gunnarsson 
Ordförande  Andreas Capilla 
Trafik- och samhällsplanerings- Regionutvecklingsdirektör 
nämnden 
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