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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


 Sammanträdesdatum  


 2017-10-16  


Kommunstyrelsen  


 


JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  


           


           
  


§ 194 Dnr 2017/00423  


Utställning av Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2050 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga ”ytt-


rande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för Stock-


holmsregionen, RUFS 2050”.  


Sammanfattning  


Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utveckl-


ingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Håbo kommun har lämnats 


tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget. 


Kommunens synpunkter på utställningsförslaget berör pendeltågstrafiken, 


logistikområden, investeringar i trafikplatser på E18, det regionala cykelnä-


tet, den regionala grönstrukturen samt det gemensamma ansvaret för vatten-


kvaliteten i Mälaren.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 131 


Tjänsteskrivelse 2017-09-18 


Remiss Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 


RUFS 2050 Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklings-


plan för Stockholmsregionen 


 


______________ 


Beslutet skickas till: 


Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionsplaneringsförvaltningen: 


registrator.trf@sll.e (ange dnr TRN 2017-0052) 


Plan- och utvecklingsavdelningen  
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 YTTRANDE 1(3) 


 Datum Vår beteckning 


 2017-09-18 KS 2017/00423 nr 77388 


Plan- och utvecklingsavdelningen 
Johanna Forsberg-Malmsten,  
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 


Stockholms läns landsting, tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 
registrator.trf@sll.se (ange dnr TRN 2017-0052) 


Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Sammanfattning 


Stockholms läns landsting arbetar för närvarande med att ta fram en ny 


regional utvecklingsplan för Stockholms län. Håbo kommun har lämnats 


tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget till ny regional 


utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).  


Kommunen är positiv till förslaget till ny regional utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, men framför vissa synpunkter i frågor som direkt 


berör kommunen.  


Synpunkter 


Håbo kommun anser att utställningsförslaget till ny regional utvecklingsplan 


för Stockholmsregionen (RUFS 2050) är väl genomarbetat, samt att de mål, 


delmål och regionala prioriteringar som presenteras i planförslaget skapar 


goda förutsättningar att uppnå en regionalt hållbar utveckling i Stockholms 


län. Nedan följer Håbo kommuns synpunkter i de frågor som direkt berör 


kommunen.  


Gemensam bostads- och arbetsmarknad kräver effektiv kollektivtrafik  


Håbo kommun ingår i den lokala arbetsmarknaden Stockholm-Solna. Idag 


arbetar drygt hälften av kommunens arbetsföra befolkning inom Stockholms 


län och bidrar således till Stockholms läns arbetskraftsförsörjning. 


Kommunens huvudort Bålsta trafikeras halvtimmesvis med pendeltåg vilket 


skapar goda förbindelser till Stockholm och bidrar till att tillgängliggöra en 


bred arbetsmarknad för kommunens invånare.  


RUFS 2050 belyser vikten av att länka samman orterna i östra 


Mellansverige för att integrera bostads- och arbetsmarknaderna. Håbo 


kommun arbetar idag aktivt med att förtäta i stationsnära lägen i Bålsta. 


Ökad turtäthet med pendeltågen skulle gynna utvecklingen i Bålsta och i 


regionen i stort. Detta genom förbättrade förutsättningar för 


bostadsbyggande i attraktiva lägen i Bålsta, vilket kan avhjälpa 


bostadsbristen i Stockholms län, samt skapa ökade förutsättningar till en 


ökad arbetspendling över länsgränserna utan negativa konsekvenser för 


miljön. Därför menar Håbo kommun att det är av största vikt att Stockholms 


läns landsting tillsammans med Håbo kommun arbetar för tätare turtäthet på 


pendeltågen till och från Bålsta  


Logistik Bålsta  


RUFS 2050 lyfter vikten av att koncentrera flöden för varutransport till 


utpekade stråk. Mälarstråket, som passerar Bålsta tätort är ett sådant utpekat 


stråk. Vidare lyfter RUFS 2050 behovet av logistikcentra med goda 
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förutsättningar för storskalig varuhantering belägna på platser med 


omlastningsmöjligheter, till exempel mellan lastbilstransporter och 


tågtransporter. Håbo kommun vill uppmärksamma Stockholms läns 


landsting på att kommunen för närvarande arbetar med planarbete för 


logistikcentra, Logistik Bålsta, som kommer att kunna anslutas till 


Mälarbanan via befintliga stickspår. Lokaliseringen kommer bidra till goda 


förutsättningar för omlastning från lastbilstrafik till tågtrafik, med goda 


förbindelser längs Mälarstråket genom Mälarbanan och E18.  


Trafikplats Draget  


Håbo kommun avser utveckla ett större verksamhetsområde vid Dragelund i 


anslutning till trafikplats Draget vid E18. Det är tydligt att Bålsta utgör en 


viktig pusselbit i stråket för varutransporter mellan Stockholm och 


Mälardalen. En viktig förutsättning för kommunens satsningar är att 


förbättringar i trafikinfrastrukturen kopplat till E18 genomförs. Trafikplats 


Draget har idag en bristfällig utformning och behöver anpassas till en 


trafikplats motsvarande dagens krav, och även ta höjd för god anslutning till 


Dragelundsområdet. Håbo kommun menar att det är angeläget att 


Stockholms läns landsting och Håbo kommun gemensamt verkar för denna 


utveckling.  


Regionalt cykelnät  


RUFS 2050 belyser vikten av ett väl utbyggt cykelnät, för att knyta samman 


regionen. Karta 35 visar det regionala cykelnätet i Stockholmsregionen 


2030, där en cykelväg från Bro mot länsgränsen och Bålsta redovisas. Håbo 


kommun anser att det är viktigt att det regionala cykelnätet även knyter an 


till orter utanför Stockholms län, för att möjliggöra transporter med cykel 


även över länsgränserna. I kommunens samrådsförslag till ny översiktsplan 


är en gång- och cykelväg från centrala Bålsta, genom Kalmarsand och 


vidare till Upplands-Bro kommun utpekad för att binda samman kommunen 


med Stockholmsregionens regionala cykelnät, och möjliggöra 


arbetspendling samt rekreationsresor mellan kommunerna.  


Regional grönstruktur  


Håbo kommun ser positivt på att de gröna kilarnas kopplingar över 


länsgränsen lyfts fram i planen. För att möjliggöra spridningskorridorer för 


växter och djur samt tillgängliggöra natur- och rekreationsområden är det 


angeläget att grönstrukturen lyfts även på en storregional nivå. Håbo 


kommun avser att stärka Görvälnkilens gröna koppling från Stockholm 


genom att peka ut och skydda viktiga sammanhängande naturområden i 


kommunens kommande grönstrukturplan.  


Mälaren  


Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för två miljoner människor i 


Mälardalen. Mälarens vattenkvalitet är därför en storregional fråga av vikt 


för samtliga kommuner i Mälardalen. Håbo kommun är positiva till att 


RUFS 2050 uttrycker en ambition om att minska utsläppen till Mälaren och 


förhindra saltvatteninträckning från Östersjön för att säkra vattenkvaliteten. 
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Håbo kommun anser dock att det gemensamma, storregionala, ansvaret för 


Mälarens vattenkvalitet bör lyftas tydligare i RUFS 2050.  
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Johanna Forsberg-Malmsten,  
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 


 


Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Förslag till beslut 


1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga 


”yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, RUFS 2050”.  


Sammanfattning  


Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional 


utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Håbo kommun har 


lämnats tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget. 


Kommunens synpunkter på utställningsförslaget berör pendeltågstrafiken, 


logistikområden, investeringar i trafikplatser på E18, det regionala 


cykelnätet, den regionala grönstrukturen samt det gemensamma ansvaret för 


vattenkvaliteten i Mälaren.  


Ärendet 


Stockholms läns landsting arbetar för närvarande med att ta fram en ny 


regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2050) som syftar 


till att peka ut den långsiktiga riktningen för utvecklingen i Stockholms län 


fram till 2050. Planförslaget är på utställning mellan den 27 juni – 3 


november 2017. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över 


utställningsförslaget till ny RUFS. Yttrandet ska lämnas senast den 3 


november.  


Den övergripande visionen i RUFS 2050 är att Stockholmsregionen ska 


utvecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. För att uppnå visionen 


har fyra långsiktiga mål formulerats som beskriver riktningen för regionens 


utveckling mot år 2050. De fyra långsiktiga målen är 


 En tillgänglig region med livsmiljö 


 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 


 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 


 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 


utsläpp  


För att precisera och styra arbetet följs varje mål upp med mätbara delmål 


till år 2030. Vidare presenteras regionala prioriteringar som beskriver den 


önskvärda utvecklingen under åren 2018-2026.    


Ekonomiska konsekvenser och finansiering 


Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Uppföljning 


Ingen uppföljning krävs.  


Beslutsunderlag 


– Remiss Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 


RUFS 2050  


– Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, RUFS 2050     


 


__________ 


Beslut skickas till 


Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: 


registrator.trf@sll.se (ange dnr TRN 2017-0052).  


Plan- och utvecklingsavdelningen  


 


 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-16  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 194 Dnr 2017/00423  

Utställning av Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga ”ytt-

rande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för Stock-

holmsregionen, RUFS 2050”.  

Sammanfattning  

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utveckl-

ingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Håbo kommun har lämnats 

tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget. 

Kommunens synpunkter på utställningsförslaget berör pendeltågstrafiken, 

logistikområden, investeringar i trafikplatser på E18, det regionala cykelnä-

tet, den regionala grönstrukturen samt det gemensamma ansvaret för vatten-

kvaliteten i Mälaren.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 131 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Remiss Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050 Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklings-

plan för Stockholmsregionen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionsplaneringsförvaltningen: 

registrator.trf@sll.e (ange dnr TRN 2017-0052) 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Johanna Forsberg-Malmsten,  
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

 

Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga 

”yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050”.  

Sammanfattning  

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Håbo kommun har 

lämnats tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget. 

Kommunens synpunkter på utställningsförslaget berör pendeltågstrafiken, 

logistikområden, investeringar i trafikplatser på E18, det regionala 

cykelnätet, den regionala grönstrukturen samt det gemensamma ansvaret för 

vattenkvaliteten i Mälaren.  

Ärendet 

Stockholms läns landsting arbetar för närvarande med att ta fram en ny 

regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2050) som syftar 

till att peka ut den långsiktiga riktningen för utvecklingen i Stockholms län 

fram till 2050. Planförslaget är på utställning mellan den 27 juni – 3 

november 2017. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över 

utställningsförslaget till ny RUFS. Yttrandet ska lämnas senast den 3 

november.  

Den övergripande visionen i RUFS 2050 är att Stockholmsregionen ska 

utvecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. För att uppnå visionen 

har fyra långsiktiga mål formulerats som beskriver riktningen för regionens 

utveckling mot år 2050. De fyra långsiktiga målen är 

 En tillgänglig region med livsmiljö 

 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 

utsläpp  

För att precisera och styra arbetet följs varje mål upp med mätbara delmål 

till år 2030. Vidare presenteras regionala prioriteringar som beskriver den 

önskvärda utvecklingen under åren 2018-2026.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Remiss Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050  

– Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050     

 

__________ 

Beslut skickas till 

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: 

registrator.trf@sll.se (ange dnr TRN 2017-0052).  

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 

 



 

 YTTRANDE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-09-18 KS 2017/00423 nr 77388 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
Johanna Forsberg-Malmsten,  
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

Stockholms läns landsting, tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 
registrator.trf@sll.se (ange dnr TRN 2017-0052) 

Yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting arbetar för närvarande med att ta fram en ny 

regional utvecklingsplan för Stockholms län. Håbo kommun har lämnats 

tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget till ny regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).  

Kommunen är positiv till förslaget till ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, men framför vissa synpunkter i frågor som direkt 

berör kommunen.  

Synpunkter 

Håbo kommun anser att utställningsförslaget till ny regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen (RUFS 2050) är väl genomarbetat, samt att de mål, 

delmål och regionala prioriteringar som presenteras i planförslaget skapar 

goda förutsättningar att uppnå en regionalt hållbar utveckling i Stockholms 

län. Nedan följer Håbo kommuns synpunkter i de frågor som direkt berör 

kommunen.  

Gemensam bostads- och arbetsmarknad kräver effektiv kollektivtrafik  

Håbo kommun ingår i den lokala arbetsmarknaden Stockholm-Solna. Idag 

arbetar drygt hälften av kommunens arbetsföra befolkning inom Stockholms 

län och bidrar således till Stockholms läns arbetskraftsförsörjning. 

Kommunens huvudort Bålsta trafikeras halvtimmesvis med pendeltåg vilket 

skapar goda förbindelser till Stockholm och bidrar till att tillgängliggöra en 

bred arbetsmarknad för kommunens invånare.  

RUFS 2050 belyser vikten av att länka samman orterna i östra 

Mellansverige för att integrera bostads- och arbetsmarknaderna. Håbo 

kommun arbetar idag aktivt med att förtäta i stationsnära lägen i Bålsta. 

Ökad turtäthet med pendeltågen skulle gynna utvecklingen i Bålsta och i 

regionen i stort. Detta genom förbättrade förutsättningar för 

bostadsbyggande i attraktiva lägen i Bålsta, vilket kan avhjälpa 

bostadsbristen i Stockholms län, samt skapa ökade förutsättningar till en 

ökad arbetspendling över länsgränserna utan negativa konsekvenser för 

miljön. Därför menar Håbo kommun att det är av största vikt att Stockholms 

läns landsting tillsammans med Håbo kommun arbetar för tätare turtäthet på 

pendeltågen till och från Bålsta  

Logistik Bålsta  

RUFS 2050 lyfter vikten av att koncentrera flöden för varutransport till 

utpekade stråk. Mälarstråket, som passerar Bålsta tätort är ett sådant utpekat 

stråk. Vidare lyfter RUFS 2050 behovet av logistikcentra med goda 
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förutsättningar för storskalig varuhantering belägna på platser med 

omlastningsmöjligheter, till exempel mellan lastbilstransporter och 

tågtransporter. Håbo kommun vill uppmärksamma Stockholms läns 

landsting på att kommunen för närvarande arbetar med planarbete för 

logistikcentra, Logistik Bålsta, som kommer att kunna anslutas till 

Mälarbanan via befintliga stickspår. Lokaliseringen kommer bidra till goda 

förutsättningar för omlastning från lastbilstrafik till tågtrafik, med goda 

förbindelser längs Mälarstråket genom Mälarbanan och E18.  

Trafikplats Draget  

Håbo kommun avser utveckla ett större verksamhetsområde vid Dragelund i 

anslutning till trafikplats Draget vid E18. Det är tydligt att Bålsta utgör en 

viktig pusselbit i stråket för varutransporter mellan Stockholm och 

Mälardalen. En viktig förutsättning för kommunens satsningar är att 

förbättringar i trafikinfrastrukturen kopplat till E18 genomförs. Trafikplats 

Draget har idag en bristfällig utformning och behöver anpassas till en 

trafikplats motsvarande dagens krav, och även ta höjd för god anslutning till 

Dragelundsområdet. Håbo kommun menar att det är angeläget att 

Stockholms läns landsting och Håbo kommun gemensamt verkar för denna 

utveckling.  

Regionalt cykelnät  

RUFS 2050 belyser vikten av ett väl utbyggt cykelnät, för att knyta samman 

regionen. Karta 35 visar det regionala cykelnätet i Stockholmsregionen 

2030, där en cykelväg från Bro mot länsgränsen och Bålsta redovisas. Håbo 

kommun anser att det är viktigt att det regionala cykelnätet även knyter an 

till orter utanför Stockholms län, för att möjliggöra transporter med cykel 

även över länsgränserna. I kommunens samrådsförslag till ny översiktsplan 

är en gång- och cykelväg från centrala Bålsta, genom Kalmarsand och 

vidare till Upplands-Bro kommun utpekad för att binda samman kommunen 

med Stockholmsregionens regionala cykelnät, och möjliggöra 

arbetspendling samt rekreationsresor mellan kommunerna.  

Regional grönstruktur  

Håbo kommun ser positivt på att de gröna kilarnas kopplingar över 

länsgränsen lyfts fram i planen. För att möjliggöra spridningskorridorer för 

växter och djur samt tillgängliggöra natur- och rekreationsområden är det 

angeläget att grönstrukturen lyfts även på en storregional nivå. Håbo 

kommun avser att stärka Görvälnkilens gröna koppling från Stockholm 

genom att peka ut och skydda viktiga sammanhängande naturområden i 

kommunens kommande grönstrukturplan.  

Mälaren  

Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för två miljoner människor i 

Mälardalen. Mälarens vattenkvalitet är därför en storregional fråga av vikt 

för samtliga kommuner i Mälardalen. Håbo kommun är positiva till att 

RUFS 2050 uttrycker en ambition om att minska utsläppen till Mälaren och 

förhindra saltvatteninträckning från Östersjön för att säkra vattenkvaliteten. 
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Håbo kommun anser dock att det gemensamma, storregionala, ansvaret för 

Mälarens vattenkvalitet bör lyftas tydligare i RUFS 2050.  
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