
                           

 

      2013-11-13 

Yttrande över remiss om den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen RUFS 2010, dess aktualitet och 

användbarhet 

Bakgrund 

Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har beslutat att remittera ”RUFS 2010 - 

underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet” under perioden 1 oktober - 20 december 

2013. 

 

I RUFS 2010 integreras en fysisk regionplan enligt plan- och bygglagen och ett regionalt 

utvecklingsprogram (RUP) som styrs av förordningen för regionalt tillväxtarbete. Landstinget har 

lämnat ett underlagsmaterial med åtta frågor till bland annat kommunerna i Stockholms län. 

Arlandaregionen - den mest hållbara och attraktiva flygplatsregionen i norra 

Europa 

Arlandakommunerna – Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna – har sedan år 2008 ett 

mer formellt etablerat samarbete om bland annat gemensamma prioriteringar och yttranden i 

ärenden om regionala tillväxtfrågor. Arlandakommunerna lämnade år 2009 ett gemensamt 

yttrande om RUFS 2010 och lämnar nu också ett gemensamt yttrande över remissen om den 

regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 och dess aktualitet och 

användbarhet. 

 

Några fakta om Arlandakommunerna: 

 Arlandakommunerna har ett strategiskt läge i ett expansivt stråk mellan Stockholm och 

Uppsala som utgör landets starkaste tillväxtområde 

 Närmare 130 000 invånare och med en sammantagen befolkningstillväxt i de fyra 

kommunerna på drygt 15 % sedan år 2000 

 50 000 arbetstillfällen, varav drygt 17 000 på och närmast kring Arlanda flygplats 

 27 000 inpendlare i en delregional och integrerad bostads- och arbetsmarknad 

 Ett differentierat näringsliv med dominans för sektorn handel, kommunikationer och 

transport (37 %) samtidigt med en viktig besöksnäring 

 God tillgång på mark och lokaler för näringslivsetableringar 



 En i RUFS 2010 utpekad regional stadskärna Arlanda-Märsta, som utgör en av regionens 

åtta yttre regionala stadskärnor 

 En internationell region med en hög andel företag med utländska ägare och med en 

mångkulturell befolkning 

 Betydande natur- och kulturvärden i regionens omgivningar som bidrar till attraktivitet för 

bosättning och verksamhet 

 Väl utbyggd offentlig och kommersiell service i respektive kommuncentrum med 

potential för ytterligare utveckling 

 God närhet till universitet och högskolor i Stockholm och Uppsala och med flera  

gymnasieskolor samt andra utbildningsanordnare 

En fortsatt hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, stadsstruktur samt utveckling av den regionala 

stadskärnan Arlanda-Märsta och näringslivet förutsätter en god tillgänglighet i regionens 

transportsystem främst med inriktning mot en utvecklad kollektivtrafik samt en utbyggd 

spårtrafik för både person- och godstransporter.  

Arlandakommunerna vill därför gemensamt verka för:  

 Ökad tillgänglighet och kapacitet i Arlandaregionens transportsystem. 

 Ökad kapacitet på Ostkustbanan för kollektiv spårtrafik och utbyggnad av resecentrum i 

strategiska stationslägen i Märsta, Upplands Väsby och Knivsta samt förverkligande av 

Norra Böjen norr om Märsta som förbindelse mellan Ostkustbanan och Arlandabanan för 

både pendeltågstrafik och godstransporter till Arlanda. 

 Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa de 

klimatpåverkande utsläppen och reducera buller och partiklar i belastade vägstråk, främst 

i E 4-stråket. 

 Ökad tillgänglighet till och inom den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta genom 

utbyggd kollektivtrafik och kopplingar till andra regionala stadskärnor både genom en 

avgrening av Roslagsbanan till Arlanda och genom utvecklad stombusstrafik. 

Arlandakommunernas gemensamma syn på RUFS 2010 

Arlandakommunernas uppfattning är att de visioner och mål som finns angivna i RUFS 2010 

fortfarande anger regionens samlade vilja. RUFS 2010 är en regional överenskommelse som 

bland annat bygger på Stockholmsöverenskommelsen från 2009. Regionplanen innefattar en 

gemensam vision med ett helhetsperspektiv för Stockholmsregionens utveckling. Planen visar 

därmed på en tydlig inriktning för regionens olika aktörer. En långsiktig plan med en 

planeringsperiod på 20 år, respektive utblick mot år 2050, kräver uthållighet för att nå genomslag 

i strategier och genomförande. Vision, mål och strategiska vägval ska fungera både som 

styrsignaler för offentliga organisationer och som marknadssignaler för kommersiella aktörer. 

Det är därför nödvändigt att en så övergripande planering som RUFS 2010 håller över en längre 

period än sex år. En grundläggande förutsättning för detta är att staten tar sin del av ansvaret för 



genomförandet genom en kraftigt ökad investeringsnivå i transportsystemet, främst avseende en 

utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken inom Stockholmsregionen.     

Det är enligt Arlandakommunernas uppfattning viktigt att framhålla att grundstrukturen i 

plankartan måste ligga fast. Dock att det för infrastrukturinsatserna behövs en längre tidshorisont 

med en systemsyn för hur bebyggelse och trafikinfrastruktur ska byggas ut efter år 2030. Fokus i 

åtgärdsplaneringen och de förhandlingar som nu pågår ligger på tillväxten i de mer centrala 

delarna av regionen, men behöver för en önskvärd flerkärnig utveckling också länkas till de yttre 

delarna av regionen. Det blir därför viktigt att stå fast vid inriktningen mot att prioritera 

utvecklingen av de yttre regionala stadskärnorna och kollektivtrafikens utbyggnad. För 

Arlandakommunerna är detta mycket angeläget då vi sammantaget hör till de kommuner i landet 

som relativt sett har den allra kraftigaste befolkningstillväxten.  

Finansieringsfrågorna måste därmed hanteras på ett utifrån ett kommunalt perspektiv acceptabelt 

sätt. Ett längre tidsperspektiv behövs också kring synen på hur ett ökat bostadsbyggande ska 

kunna komma till stånd parallellt med att befolkningen och sysselsättningen i regionen växer. 

Arlandakommunernas principiella uppfattning är att den kostnadsfördelningsmodell och det 

finansieringsansvar som i dag råder för investeringar i infrastruktur och som staten har ansvar för, 

även ska gälla i fortsättningen. Trängselskatterna är exempelvis en finansiering från 

Stockholmsregionen och får inte betraktas som en del av en statlig finansiering till regionen. I ett 

gemensamt regionalt perspektiv måste vi stå eniga vid dessa strukturer för att kunna påverka 

staten att säkra de resurser som behöver avsättas för nödvändiga investeringar i regionens 

infrastruktur.  

Arlandakommunernas svar på frågeställningarna i remissen 

Arlandakommunerna har enligt nedan valt att endast kortfattat yttra sig över de i remissen 

formulerade frågorna eftersom kommunerna anser att RUFS 2010 till stor delar alltjämt har en 

relevant aktualitet. 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Som svar på frågan om RUFS 2010:s vision och mål fortfarande anger regionens samlade vilja 

har Arlandakommunerna under processen med planerna för den länsvisa transportinfrastrukturen 

noterat att viktiga aktörer i regionen under 2012 primärt initierade utvecklingsinsatser i regionen 

som inte självklart tog sin utgångspunkt i de gemensamma strategier som RUFS givet uttryck för. 

Dock att detta sedan i dialog med länets kommuner på ett tillfredställande sätt kom att förändras i 

den gemensamma regionala inriktningen kring synen på transportinfrastrukturplaneringen. 

Arlandakommunerna menar därför att stort fokus fortsättningsvis måste läggas på att det finns en 

uthållighet och samsyn bland regionens aktörer kring visioner, mål och andra centrala delar av 

RUFS 2010. 



Arlandakommunerna får också understryka behovet och betydelsen av att regionens aktörer 

gemensamt mobiliseras kring ett kraftfullt samarbete för att genomföra de handlingsprogram som 

RUFS 2010 lagt grunden för. Ett av dessa program och handlingsområden som berör 

Arlandakommunerna är ”Regionala stadskärnor”, som är fortsatt viktigt att gemensamt utveckla 

formerna och genomförandet kring. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

Arlandakommunerna använder RUFS 2010 som en gemensam plattform och betydelsefull 

utgångspunkt i sin översiktliga planering och i pågående arbete med översyn av översiktsplaner i 

respektive kommuner och för en önskvärd delregional planering i Arlandaregionen som 

Arlandakommunerna har en ambition om att på sikt genomföra. Detta gäller också för pågående 

arbete med att gemensamt utveckla den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. I den regionala 

stadskärnan Arlanda-Märsta pågår även arbete tillsammans mellan både offentliga och privata 

aktörer inom ramen för ett gemensamt bolag Airport City Stockholm AB att utveckla en modern 

flygplatsstad i området. Ägarna till bolaget – Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad 

Holding – har antagit en gemensam stadsbyggnadsstrategi som närmare anger en vision för hur 

en modern flygplatsstad kan utvecklas med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden i 

överensstämmelse med RUFS 2010 och med en succesiv stadsutveckling som bygger på att 

kollektivtrafiken har en stark roll i utvecklingen.  

Det är viktigt att den regionala utvecklingsplanen utgör en långsiktig strategi för att ge 

kommunerna en bra grund för samspel i planeringen främst vad gäller samordning av 

bebyggelseplanering och trafikinfrastruktur. RUFS 2010 är ett betydelsefullt underlag för 

gemensamma ställningstaganden till infrastrukturinvesteringar genom att ange en gemensam 

fysisk struktur för bebyggelse, trafik och kollektivtrafik. Det visar inte minst 

Arlandakommunernas gemensamma yttranden över nationell plan och länsplan för 

transportinfrastrukturen.  

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas 

ytterligare? 

Avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna utvecklas i enlighet med RUFS 2010 är att alla 

berörda aktörer, såväl offentliga som privata, bidrar till ett samlat genomförande. Kommunerna 

har ett stort ansvar för insatser som leder till att RUFS målbild uppnås, men det behöver 

understrykas att genomförandet kräver ett gemensamt agerande tillsammans med regionala och 

statliga organ. För Arlandakommunerna är RUFS 2010 inte i första hand en genomförandeplan 

utan en samlad viljeinriktning för utvecklingen i regionen. Fortfarande saknas dock enligt 

Arlandakommunernas uppfattning tillräcklig kraft och fokus på att genomföra RUFS 

viljeinriktningar. Främst handlar detta om olika aktörers insikt om och villighet till konkreta 

insatser. Arlandakommunerna ser också gärna fram emot en mer rullande planering för att 



succesivt förnya och fördjupa den regionala utvecklingsplaneringen. De regionala 

handlingsprogrammen är några av många steg på vägen att uppnå målbilden.  

Statens investeringar i Stockholmsregionen levererar heller inte enligt den systemsyn som RUFS 

förutsätter. Arlandakommunerna anser att staten med hela Stockholmsregionen behöver teckna 

någon form av långsiktig överenskommelse till år 2030 om bostadsbebyggelse och 

transportinfrastruktur. Detta enligt en utvecklad modell för Stockholmsförhandlingarna som 

omfattar alla kommunerna i regionen och där RUFS 2010 skulle kunna vara en bra plattform för 

en sådan överenskommelse. Genom detta skapas tryggade förutsättningar för såväl offentliga som 

privata aktörer i regionen att kunna agera mer långsiktigt i sin planering och i genomförandet av 

en integrerad bebyggelse- och infrastrukturutveckling. Arlandakommunerna menar att detta 

borde kunna vara en viktig grundsten och framgångsfaktor för det framtida samhällsbyggandet i 

Stockholmsregionen. 

Inom ramen för landstingets planering, som trafikhuvudman för kollektivtrafiken, behöver också 

på ett tydligare sätt påvisas stöd för den långsiktiga inriktning för samordning och utveckling av 

trafikinfrastruktur och bebyggelse som anges i RUFS 2010. En viktig förutsättning för ökad 

tillgänglighet till den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta är exempelvis att medel prioriteras 

för en utbyggnad av den Norra Böjen norr om Märsta som förbinder Ostkustbanan med 

Arlandabanan och som skulle möjliggöra en förlängd pendeltågstrafikering via Märsta till 

Arlanda och skapa förutsättningar för spårbunden godstrafik till flygplatsen. RUFS behöver i 

dessa avseenden en uppdatering. Likaså behöver RUFS kompletteras med förutsättningen att 

Roslagsbanan byggs ut genom en avgrening till Arlanda och som kan förbinda de regionala 

stadskärnorna Arlanda-Märsta och Täby-Arninge med en kapacitetsstark kollektivtrafik.  

Vad anser ni som RUFS styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

Styrkan i RUFS är processen att ta fram planen utifrån ett brett förankringsarbete av vision, mål 

och strategier tillsammans med regionens olika aktörer. Regionplanen har en viktig funktion som 

kunskapsunderlag och för att skapa en legitimitet kring en gemensam långsiktig systemsyn för 

huvuddragen av samordningen av markanvändning och trafikinfrastruktur inom hela regionen.   

Den absolut största svagheten är att trafikinfrastrukturen inte alls byggs ut i den takt som anges i 

RUFS. De objekt som har pekats ut i pågående process för statliga infrastrukturplaner är inte 

tillräckliga för att klara regionens behov och för att stödja länets tillväxt och den 

bebyggelsestruktur med flerkärnighet som anges i RUFS 2010.  

En ytterligare svaghet är att inriktningarna har visat sig inte vara helt förankrade hos viktiga 

aktörer som staten och trafikförvaltningen inom landstinget. Ansvarsfördelningen för att 

genomföra planen är otydlig, inte minst när staten gör andra avvägningar. Detta försvagar 

dokumentets robusthet. Ett sådant exempel är när kollektivtrafikåtgärder inte tillkommer i den 

takt och i de regiondelar som det är planerat för och hur man i det läget ska hantera en därmed 

förändrad utveckling av regionen. Arlandakommunerna anser därför att det är viktigt att den 



regionala utvecklingsplanen har en stabilitet och långsiktighet som utgörs av hållbara 

överenskommelser mellan kommunerna, landstinget, staten och övriga intressenter.  

I den tidigare RUFS 2001 fanns dels en kort genomförandeperiod på 15 år och dels en långsiktig 

på 30 år, då med målåret 2030. RUFS 2010 visar utvecklingen av trafikinfrastrukturen fram till 

2020 respektive 2030 samt en mycket översiktlig utblick mot år 2050. År 2030 infaller om endast 

drygt 15 år. I en uppdaterad  RUFS behöver det kortsiktiga perspektivet avse målåret 2030 där 

genomförandet bedöms utifrån den infrastrukturplanering som nu pågår. För att utveckla en 

långsiktig systemsyn för bebyggelseutvecklingen och en strukturerande trafikinfrastruktur är det 

även nödvändigt med en mer tydligt långsiktig inriktning mot år 2050.   

Dagens planering för olika långsiktiga trafiklösningar behöver på ett tydligare sätt kopplas i ett 

sammanhang med långsiktig helhetssyn för bl. a. tvärförbindelser mellan regionala stadskärnor 

och andra viktiga knutpunkter i regionen. Systemsynen i RUFS för utbyggnad av 

trafikinfrastrukturen kopplad till befolkningsframskrivningar har varit ett viktigt underlag för de 

utredningar som har genomförts för enskilda trafikinfrastrukturobjekt. Vid bedömningen av den 

samhällsekonomiska nyttan, inklusive dynamiska effekter, för enskilda objekt så är det viktigt att 

sätta in de enskilda objekten i ett mer långsiktigt sammanhang än bara för de närmaste 15 åren.  

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Vissa delar och faktauppgifter i RUFS 2010 är inte är helt aktuella. Ett exempel är 

befolkningstillväxten i Stockholmsregionen som varit starkare än vad RUFS 2010 anger. Den 

ökade befolkningstillväxten ökar även behovet av en mer långsiktig samplanering mellan den 

regionala trafikinfrastrukturen och bebyggelseplaneringen. 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Utmaningarna är fortfarande relevanta. De gångna tre åren har inte nämnvärt förändrat 

Arlandakommunernas uppfattning om de planeringsuppgifter som vi behöver klara i 

Stockholmsregionen under åren fram till 2030 respektive 2050.  

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

Arlandakommunerna kan inte peka ut någon eller några av utmaningarna i RUFS som mer 

angelägna än andra. Det är hanteringen av de samlade utmaningarna som är det angelägna 

framöver enligt kommunernas uppfattning och som är det strategiskt viktiga för att gå mot en 

balanserad regional utveckling i enlighet med RUFS målbild. 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från är i stora delar fortfarande relevant. Inom några 

avgränsade områden kan dock en uppdatering vara av värde. Nya utgångspunkter kring frågor 

som rör klimat och miljö avseende exempelvis höjda vattennivåer och säkerhetsmarginaler för 



nybyggnation längs Mälarens stränder kan vara en sådan fråga som kräver en uppdatering i 

RUFS. Arlandakommunerna bedömer dock att en sådan relativt marginell uppdatering inte 

förändrar kommunernas samlade syn på att RUFS 2010 som planeringsdokument fortfarande i 

högsta grad är aktuell och användbar. 
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