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RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användarbarhet 
 
2010 antogs en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 

2010. Planen arbetades fram genom ett omfattande utrednings- och 

dialogarbete. Tillväxt, miljö och regionplaneringsorganet TMR ansvarar nu 

för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län på 

uppdrag av Landstingsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Tre år efter att RUFS 2010 antogs ska planens aktualitet och användbarhet 

bedömas. Kommunerna i Stockholms län är i första hand berörda men 

ärendet har även remitterats till andra berörda parter, som Örebro kommun. 

 

Remissen består av RUFS 2010 samt ett särskilt framtaget material till stöd 

för aktualitetsprövningen som omfattar sju frågor.  

 

De första frågorna handlar om RUFS fortfarande anger regionens samlade 

vilja, hur planen används och får genomslag i planeringsarbetet, hur 

genomförandet varit till idag och hur det kan stärkas ytterligare. Vidare 

efterfrågas planens styrkor och svagheter och om några delar inte längre är 

att betrakta som aktuella. Örebro kommun avstår från att besvara dessa 

frågor med hänvisning till sitt geografiska läge utanför Stockholms län. 

Kommunen vill dock använda tillfället att besvara de övriga två, nedan 

återgivna frågorna, som tydligare tangerar kommunens arbetsfält. 

 

Den första handlar om relevansen i beskrivningen av utmaningarna i RUFS 

2010.  

 

Beskrivningen av förutsättningarna för Stockholms län täcker en mängd 

områden som enligt kommunens bedömning fortfarande har relevans. Som 

exempel kan nämnas bostadsmarknaden där utbud inte till fullo kan möta 

efterfrågan. Orsaken står visserligen att finna i övergripande strukturer men 

i det regionala perspektivet framstår behovet av ett tydligare arbete för 

flerkärnigheten. Mälardalen som helhet har en relativt gynnsam 

bostadsmarknad som behöver komma fler till del. Det fordrar dock större 

och snabbare investeringar i järnvägens infarter till Stockholm. En 

aktualitetsförklaring av RUFS kan med fördel förtydliga behovet av att 

tidigarelägga de infrastruktursatsningar som kan möjliggöra detta. 

 

 



Den andra frågan är vilka de viktigaste utmaningarna för 

Stockholmsregionen är framöver?  

 

Det växande svensk- norska utbytet inom investeringar och arbetsmarknad 

motiverar en förstärkt förbindelse mellan Stockholm och Oslo. Sedan 2010 

har många kommuner och regionala planeringsorgan i båda länderna 

intensifierat arbetet för att möjliggöra trafikering med höghastighetståg på 

sträckan, den s.k. Nobelbanan. Kommunen föreslår att den hävstång för 

tillväxt som projektet innebär för Stockholmsregionen blir belyst i den 

uppdaterade RUFS. 
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