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Remissyttrande angående nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Landstinget i Uppsala län lämnar härmed följande synpunkter angående nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen.  

Sammanfattande överväganden 
Landstinget i Uppsala län instämmer i huvudsak, men vill lämna några synpunkter som 
planen bör kompletteras med i det fortsatta arbetet. Landstinget i Uppsala län svarar 
nedan på frågor som Stockholms läns landsting har ställt i remissen. 

Mål och delmål 
Landstinget i Uppsala län anser att delmålet om att minst 70 procent av de 
nyproducerade bostäderna bör tillkomma vid kollektivtrafikens stomnät är bra. Det bör 
framgå tydligare vad som avses med byggnation inom kollektivtrafikens stomnät. Gärna 
en tydligare prioritering kring det spårburna nätet då detta kan antas ha en större 
påverkan när det gäller att transportvalet faller på kollektivtrafiken än till exempel ett 
område där det bara finns busstrafik.  

Prioriterade åtgärder 
De prioriterade åtgärderna är relevanta fram till år 2030. Landstinget i Uppsala län anser 
att det i RUFS 2050 tydligt bör pekas ut brister på generell nivå som förväntas finnas 
kvar även efter år 2030. Det bör även finnas en koppling till de övergripande mål och 
delmål när det gäller vad som behöver satsas på även efter år 2030. Fokus för denna 
tidshorisont bör vara förväntade brister i transportsystemet, Det finns en stor osäkerhet i 
detta på grund av den långa tidsaspekten. Men detta resonemang bör vara mer av en 
analys och styrning mot mål, än prognoskörningar som har en tendens att överskatta 
bilåkandet och stort underskatta kollektivtrafikresandet. Det gäller framför allt när det 
gäller den spårburna kollektivtrafiken som har ökat mycket mer än vad som har 
prognostiserats. Det vore bra om det redovisades på vilket sätt planen har tagit hänsyn 
till de åtgärdsvalsstudier som pågår. Bland annat så pågår en åtgärdsvalsstudie på 
sträckan Uppsala-Arlanda-Stockholm för att titta på brister och behov. Det finns behov 
av utökning av spårkapaciteten på Ostkustbanan. Förstärkt järnvägskapacitet söder om 
Uppsala genom ytterligare två spår har även stor betydelse för tillgängligheten till 
Arlanda och Stockholm från länen norr om Uppsala län, vilket bör tilläggas på s. 47 i 
samrådsförslaget. En järnväg mellan Enköping och Uppsala, Aroslänken, skulle kunna 
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frigöra järnvägskapacitet inom Stockholms län. En fortsatt utbyggnad av Mälarbanan 
bör också pekas ut tydligare i planen.  

Den rumsliga strukturen 
Landstinget i Uppsala län anser att förslaget till plan tydligare bör redovisa potentialen 
för byggnation i kollektivtrafiknära lägen. Det vill säga utreda och väga de allmänna 
intressena och enskilda intressena när det gäller marken i de regionala kärnorna och 
andra stationsnäralägen. Planen bör kompletteras med riktlinjer kring förbindelser över 
länsgräns och bytespunkter för dessa, samt för tvärförbindelser.  
 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen bör kompletteras med 
plankarta som gärna har en fysisk dimension på ett övergripande sätt. Det bör också i 
konsekvensbedömningen tydligare framgå vilka konsekvenser som förslaget har för 
exempelvis Uppsala län. En hållbar samhällsplanering bör kunna stärka de regionala 
kärnorna men även övriga orterna för att möjliggöra både pendling och att fler hittar 
arbete på sin hemort. Planen bör tydligare behandla effekterna av regionförstoringen 
samt tydligare redovisa effekterna av stora infrastrukturprojekt i form av vägar. Vad 
innebär den typen av objekt för exempelvis miljön, trängsel, kollektivtrafikandel och 
hållbara transporter?  
 
Det bör tydligare framgå vilka effekter som ökade flygförbindelser kan få kopplat till de 
mål som finns i planen.  
 
I planen bör ett ställningstagande göras om vilken station som ska vara Stockholm 
Nord, med uppehåll för regionaltåg.  

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Landstinget i Uppsala län ser behov av ett fortsatt länsöverskridande samarbete när det 
gäller en rad olika frågor om kollektivtrafik och utbyggnad av infrastrukturen. Det finns 
också behov av ett fördjupat samarbete kring bebyggelseplanering och andra områden 
som planen berör som kan påverka efterfrågan av transporter, till exempel IT-
infrastruktur och IT-tjänster.  
 
Övriga synpunkter 
När det gäller delmål för år 2030 nämns det på sidan 34 i planen att minst 70 procent av 
de nya bostäderna bör tillkomma inom gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät. På 
sidan 14 i konsekvensbeskrivningen av planen står det att minst hälften av bostäderna 
ska tillkomma inom gångavstånd (800 m) från kollektivtrafikens stomnät. Det bör 
förtydligas vilket delmål av dessa som är aktuellt.  
 
För Landstinget i Uppsala län 
 
 
 
Börje Wennberg 
Landstingsstyrelsens ordförande 
    Staffan Isling 
    Landstingsdirektör 
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