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Yttrande över samrådsförslaget RUFS 2050 Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen  
Visionen att utveckla Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion är en vision 
som Uppsala kommun ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. Som ett led i det vill vi 
framföra följande synpunkter på samrådsförslaget till RUFS 2050. 
 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut den långsiktiga riktningen för 
regionen och ligger till grund för både fysisk planering och tillväxtarbetet i Stockholmsregionen.  
 
RUFS 2050 kommer att vara grunden för den framtida planeringen, operativa insatser, 
mellankommunala frågor och dess samordning samt statlig infrastrukturplanering.  
 
Samrådet syftar till att få svar på frågorna:  
 
Mål och delmål  
- Bidrar målen till att regionen får tydligt fokus i arbetet framåt?  
- Anger målen rätt ambitionsnivå?  
 
Prioriterade åtgärder  
- Är det rätt åtgärder som beskrivs?  
- Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?  
 
 Den rumsliga strukturen  
- Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp?  
- Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sam-manhållen region?  
- Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga struk-turen?  
 
RUFS 2050 som gemensamt kontrakt  
- Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?  
- Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och de 
beslut som ni ska fatta i er organisation?  
- Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?  
 
 



Uppsala – en integrerad del av Stockholmsregionen 
Uppsala är en integrerad del av Stockholmsregionen. Arbets- och bostadsmarknaden är intimt 
sammanflätade över de administrativa gränserna. Utvecklingen i Stockholmsregionen 
påverkar i hög grad utvecklingen i Uppsala kommun. Funktionellt är Uppsala en del av en 
större huvudstadsregion. Vilken roll Uppsala kan och vill spela i samspelet med 
Stockholmsregionen är en central fråga i det nu pågående arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för Uppsala kommun. Även den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för 
Uppsala län tar RUFS som en viktig utgångspunkt. Detta knyter an till förutsättningarna för 
ett högre tillväxt scenario för befolkning och sysselsättning samt till hur Uppsala fullt ut kan 
nyttja sitt geografiska läge. 
 
Uppsala kommun är i huvudsak positiv till samrådsförslaget. Att RUFS 2050 bygger vidare 
på RUFS 2010 bidrar till att ge tydliga och långsiktiga förutsättningar för aktörer att fatta 
välavvägda strategiska beslut i en gemensam riktning som främjar regionens utveckling 
 
2013 utsågs Uppsala till årets klimatkommun och kommunen har en hög ambitionsnivå i 
arbetet med hållbarhetsfrågor. Mot den bakgrunden vill Uppsala kommun framhålla att det är 
viktigt att tydligt sätta hållbar utveckling i fokus, särskilt då RUFS 2050 handlar om 
samhällsutvecklingen på lång sikt. Därför är det särskilt viktigt att hålla fast vid att hållbar 
utveckling handlar om den samlade utvecklingen och inte om en viktig samhällsfråga i taget. 
Högt ställda miljöambitioner i stadsutvecklingen är en förutsättning för att möta 
klimatutmaningarna. Även de sociala utmaningarna på kort och lång sikt kräver nya sätt att 
tänka, agera och av samordning mellan samhällsaktörer. 
 
Uppsalas klimatmål är att vara fossilfria lokalt 2030 och klimatpositiva 2050. Även andra 
kommuner har ambitiösa klimatmål med sikte på exempelvis 100 % förnybar energi. Det är 
vår önskan att RUFS ligger i linje med, och stöttar, dessa ambitioner. Det är Uppsala 
kommuns övertygelse att ett skarpt och utmanade regionalt klimatmål driver en positiv 
näringsliv- och samhällsutveckling. 
 
Samrådsförslagets upplägg  
Utmaningarna och visionen - att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion - hänger kvar från RUFS 2010. Även de övergripande målen är i mångt och 
mycket desamma med vissa tillägg. Stora förändringar har skett i mål-strukturen och planens 
tidsperspektiv för att öka RUFS 2050 genomslagskraft som styrdokument. Målåret för den 
rumsliga strukturen och de övergripande målen har flyttats från 2030 till 2050. RUFS 2050 
har bantats i storlek jämfört med RUFS 2010. Det nya förslaget är formulerat som mål, 
delmål och prioriterade åtgärder för att öka planens genomförbarhet. Delmål och prioriterade 
åtgärder är kvantifierade för bättre mätbarhet och uppföljning. Delmålen ska vara uppfyllda 
senast år 2030 och de prioriterade åtgärderna ska uppnås år 2026 under planens giltighetstid 
inom ramen för PBL. Åtgärderna syftar till att möjliggöra ett starkare genomförande och en 
tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i regionen. I dokumentet tillkommer och 
utvecklas även tematiska frågor och förhållningsätt. Samrådsförslaget visar på två olika 
strukturbilder som beskriver olika möjligheter för hur den fysiska strukturen kan utvecklas 



mot år 2050. Dessa fungerar dels som ett diskussionsunderlag, dels som fördelningsunderlag 
av kommande tillskott av bostäder, arbetsplatser och trafik-infrastruktur i regionen. 
 
Synpunkter på vision 
Uppsala kommun är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på den riktning som RUFS 2010 
redovisar. Förutsägbarhet och långsiktighet ger en stabil grund med tydliga spelregler för 
regionens utveckling i ett längre perspektiv, vilket ger aktörer med olika förutsättningar och 
förväntningar en tydlig riktning och målbild att förhålla sig till över tid. Möjligheten att fatta 
välavvägda strategiska beslut ökar. 
 
Visionen gör gällande att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva stor-
stadsregion. För att vara det krävs enligt dokumentet ett ständigt arbete med hållbar 
utveckling, resiliens, människan i fokus och minskning av klimatpåverkande utsläpp. I 
sammanhanget upplevs visionen som allt för allmängiltig. Uppsala kommun ser det som 
mycket viktigt att det tidigt i dokumentet etableras ett tydligare förhållande till 
storstadsperspektivet. En storstadsregion behöver vara mer än klimatsmart för att vara 
attraktiv. Regionen måste ha täthet och närhet, vara dynamisk, påverkbar, upplevelserik, 
mångfunktionell m.m. Visionen bör också rymma en idé om staden och stadslivsvärden som 
blåser liv i ambitionen att bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. 
 
Synpunkter på mål och delmål 
Uppsala kommun tycker att det är bra att målstrukturen är bantad jämfört med RUFS 2010, 
men budskapet kan fokuseras ytterligare genom att dra ner antalet mål och åtgärder. Varje mål 
och åtgärd ska ha en mycket tydlig koppling till visionen om attraktiv storstad, annars bör de 
tas bort. Färre delmål är även av godo i syfte att skapa ett tydligare kontrakt. Regionplanen 
måste trycka på frågeställningar och mål som utmärker en storstadsregion. Huvudfokus bör 
flyttas från självklarheter som regleras i grundlag såsom jämlikhet etc. till det regionspecifika. 
 
Synpunkter på prioriterade åtgärder 
Uppsala kommun instämmer i att ökad närhet och täthet mellan människor och verksamheter 
är grundläggande för regionens långsiktiga utveckling och internationella konkurrenskraft.  
Det är positivt att detta synsätt genomsyrar många av de prioriterade åtgärderna. Uppsala 
kommun vill särskilt framhålla att en utbyggd Ostkustbana tidigt i planperioden är en 
förutsättning för att kunna hantera ett ökat resande i stråket mellan Stockholm och Uppsala 
och för att kunna integrera regiondelarna och därmed frigöra ytterligare tillväxtpotentialer. 
Det här är viktiga frågor människors livkvalitet och för utvecklingen av näringslivet. 
 
Synpunker på den rumsliga strukturen 
Uppsala kommun vill betona att det är väsentligt att alla delar i den större huvudstadsregionen 
kan samspela effektivt. Den storregionala stadsstrukturen bör länkas samman med 
spårtrafiken som grund. Detta ligger väl i linje med förslaget till Uppsala kommuns nya 
översiktsplan och förslaget till ny regional utvecklingsstrategin i Uppsala län. 
 
Genom RUFS 2010 tog den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen på allvar 
steget mot en gemensam storregional syn på den rumsliga utvecklingen. Det är onekligen en 



styrka eftersom den stora befolkningstillväxten ökar behovet av en mer långsiktig 
samplanering mellan den storregionala trafikinfrastrukturen och bebyggelseplaneringen. Ett 
längre tidsperspektiv behövs också kring hur ett ökat bostadsbyggande ska kunna komma till 
stånd i takt med en växande befolkning. I ljuset av detta resonemang välkomnar Uppsala 
kommun särskilt arbetet med att skapa samsyn för en samordnad planering i östra 
Mellansverige som sker inom ramen för ÖMS 2050. 
 
Av särskild vikt för Uppsala kommun är utvecklingen i ABC-stråket. Sedan år 2000 finns ett 
samarbete med en tydlig politisk plattform, som nu innefattar nodstäderna Uppsala och 
Stockholm, kommunerna längs stråket samt Regionförbundet Uppsala län, Stockholms läns 
landsting, Länsstyrelsen Stockholm samt Swedavia. Målet för samverkan är att genom 
förbättrade kommunikationer, och genom att skapa fler lägen med hög regional tillgänglighet, 
förbättra och dra nytta av tillväxtpotentialen i stråket.  
 
Förutom de mer allmänna synpunkterna kring den rumsliga strukturen ovan vill Uppsala 
kommun särskilt lyfta fram följande. 

- Uppsala kommun betraktar en kapacitetshöjning på ostkustbanan med ytterligare två 
spår söderut från Uppsala resecentrum som nödvändig de närmaste åren och som den 
enskilt viktigaste investeringen i statlig transportinfrastruktur 

- Det samarbetsområde som finns utpekat i den storregionala målbilden måste tas 
vidare, konkretiseras i såväl betydelse som i genomförande. ABC-samarbetet är en 
plattform för det. Uppsalas roll som nordlig nod behöver tydligöras och synliggöras 
även i plankartan för nästa RUFS. Uppsalas innerstad har såväl ett näringsliv som 
offentliga institutioner med spjutspetskompetens inom gångavstånd från varandra i en 
tät och urban stadsmiljö, i en skala som inte finns i övriga Stockholmsregionen. 
Tillsammans skapar detta för regionen unika kvaliteter och egenskaper i Uppsalas 
innerstad. Uppsala som en väl integrerad nordlig nod i Stockholmsregionen stärker 
därmed regionens globala konkurrenskraft. 

- ABC-samarbetet förtydligar sin syn på vilka funktioner ett regionalt tåguppehåll längs 
Ostkustbanan bör uppfylla. Inriktningen med bakgrund bland annat i antagna 
tillgänglighetsmål är att Kista/Helenelund är lämpligaste stationen för en sådan. 

- Uppsala kommun vill poängtera att två regionala stadskärnor med stor regional 
funktion (Kista-Sollentuna-Helenelund samt Arlanda-Märsta) finns i ABCstråket och 
ska värnas och utvecklas. Liksom att Uppsala som regional stadskärna med 
storregional funktion behöver förtydligas. Vidare också viktigt att tydliggöra 
Regioncentrums särskilda roll för huvudstadsregionens konkurrenskraft. 

- Arlandas funktion för internationell tillgänglighet men också som stor arbetsplats bör 
poängteras ytterligare. Samt dess funktion som multimodal knutpunkt för 
kollektivtrafik. 

 
RUFS 2050 som ett gemensamt kontrakt 
Grundläggande för att RUFS 2050 ska få genomslag i planering och investering är att 
dokumentet blir lättöverskådligt och genomförandeinriktat. Kontraktet ska vara lätt att följa 
för samtliga aktörer så att inte motstridigheter uppstår. Staten har en viktig roll. RUFS 2050 



med plankarta bör fungera som en överenskommelse vid exempelvis detaljplanering. Det som 
är redovisat på plankartan ska gå att genomföra. 
 
Det är viktigt att angränsande kommuner, regioner och andra delar av Sverige har förståelse 
och insyn i RUFS-processen så att de kan förhålla sig till och stödja Stockholmsregionens 
utvecklingsarbete Uppsala kommun ser det som positivt att andra regioner och kommuner 
söker mandat för samverkan inom ramen för RUFS genom samordnad planering i östra 
Mellansverige (ÖMS). 
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