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Yttrande över utställningsförslag till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 

Sammanfattande synpunkter – inriktningen i huvudsak bra 
men alltför svagt 2050-perspektiv 
Upplands-Bro kommun stödjer fortfarande i huvudsak inriktningen i förslaget 
till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Det är 
bra att målstrukturen från samrådet ligger fast med vision, mål, delmål och 
prioriteringar för olika tidsperspektiv. Att strukturera planen utifrån olika 
tidsperspektiv är nödvändigt för att kunna hantera de utmaningar som regionen 
har.  

Alltför svagt 2050-perspektiv 
Vi anser dock att 2050-perspektivet tyvärr har blivit alltför svagt, framförallt 
när det gäller bebyggelseutvecklingen och transportsystemet. De redovisade 
regionala prioriteringarna för bebyggelsestruktur och transportsystem är alltför 
begränsade och stämmer delvis inte överens med kommunens planer och 
behov. Kollektivtrafiknära lägen är i många ytterkommuner så mycket mer än 
1 200 meter från stationerna. Behoven i transportsystemet är så mycket större 
än vad som redan är beslutat, är under förhandling eller är redovisat som 
tillgänglighetsbehov i plankartan. 

Viktigt att planen stödjer en flerkärnig struktur 
Planförslaget redovisar förvisso en flerkärnig struktur. Men vi vill ändå 
återigen poängtera hur viktigt det är att RUFS genomgående håller fast vid en 
utveckling av en flerkärnig region där även de yttre regionala stadskärnorna är 
starka och där tvärförbindelserna är goda. För en ytterkommun som 
Upplands-Bro har en sådan utveckling flera fördelar jämfört med en mer 
enkärnig struktur. Förutsatt goda kommunikationer med välutbyggd 
kollektivtrafik och bra tvärförbindelser, ger den utvecklade flerkärniga 
strukturen bättre möjligheter att nå arbetstillfällen, service med mera med en 
rimlig tidsinsats. 
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Tydligare styrning med färre delmål och prioriteringar 
Vi konstaterar att antalet delmål och prioriteringar nu har blivit betydligt färre, 
vilket ger en tydligare styrning. Valet av prioriteringar fram till år 2026 bör 
kunna fungera som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om genomförandet 
de närmaste åren.  

Mycket har blivit bättre i de tematiska avsnitten 
Vi konstaterar också att flera av de tematiska områdena har utvecklats vidare 
sedan samrådet och att viss hänsyn har tagits till synpunkter som har lämnats 
tidigare. Bland annat har avsnitten om landsbygd, kultur och kulturmiljö 
utvecklats på ett positivt sätt.  

Det sociala hållbarhetsperspektivet behöver bli tydligare 
Vissa avsnitt skulle med fördel kunna utvecklas ytterligare, inte minst genom 
att redovisa det socioekonomiska perspektivet tydligare i förhållningssätt och 
ställningstaganden. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling mot en 
sammanhållen region med minskad segregation. 

Det får inte råda några tvivel om att RUFS är en utvecklingsplan för ”hela” 
regionen. 

Bebyggelsestruktur 

Viktiga utbyggnadsområden blir helt utan regional prioritet 
För oss blir det problematiskt hur planförslaget redovisar framtida 
bebyggelseutveckling i mål, plankarta och förhållningssätt. De regionalt 
prioriterade områdena för bebyggelseutveckling i planförslaget är inte 
tillräckliga i Upplands-Bro, i synnerhet inte i ett 2050-perspektiv. Vi håller 
med om att vi ska ”arbeta aktivt med bebyggelseutveckling i 
kollektivtrafiknära lägen och motverka en utspridd bebyggelseutveckling som 
är svår att försörja med kollektivtrafik” (sidan 67). Kollektivtrafiknära lägen är 
dock i många ytterkommuner så mycket mer än 1 200 meter från stationerna, 
vilket är det som i Upplands-Bro redovisas som prioriterat. Övriga 
bebyggelselägen i kommunen redovisas som ”sekundära” och helt utan 
regional prioritet. 

För att vi ska kunna bidra med vår andel av regionens bostadsbehov (sidan 
100) och övrig bebyggelse för service, verksamheter och anläggningar krävs att 
detta i relativt hög utsträckning sker även utanför det som i plankartan pekas ut 
som regionalt prioriterade bebyggelselägen. Upplands-Bro vill ta och tar 
mycket aktivt del i regionens utveckling. Och det borde vara regionalt 
prioriterat att även vi kan ta vår del av det regionala ansvaret. 

Är den föreslagna tätheten önskvärd? 
Vi konstaterar vidare att delmålet för år 2030 om bebyggelsens lokalisering har 
ändrats sedan samrådet. Då fanns ett delmål om att minst 70 % av nya bostäder 
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ska tillkomma inom gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät. Vi ställde oss 
då undrande till varför målet vara formulerat som gångavstånd endast till 
stomnätet, eftersom det endast är en del av den kollektivtrafik som är viktig för 
tillgängligheten. I flera kommuner finns endast ett fåtal stationer/hållplatser 
som hör till stomnätet. I övrigt består kollektivtrafiken av bussar som matar till 
stomnätet. Vi tyckte att ett bättre delmål för regionen som helhet vore att 
relatera till kollektivtrafiken i stort, möjligen till kollektivtrafik med viss 
turtäthet.  

Nu har delmålet för år 2030 ändrats till att minst 95 % av ny bebyggelse bör 
tillkomma i de områden som utpekas som regionalt prioriterade. Vi ställer oss 
undrande till om detta är möjligt att genomföra på ett bra sätt med goda 
livsmiljöer. Särskilt mot bakgrund av vårt resonemang ovan om att stora 
utbyggnadsområden i goda kollektivtrafiklägen nu pekas ut som sekundärt 
bebyggelseläge helt utan regional prioritet. 

En viktig fråga är vad den föreslagna tätheten får för konsekvenser för 
människors livsmiljö och hälsa, vilket också lyfts i konsekvensbedömningen. 
Vi håller med om vikten att i kommande planering säkerställa goda kvaliteter i 
boendemiljön. 

Kartredovisningen 
Vi hävdar att det som har markerats som regionalt prioriterad 
bebyggelsestruktur i kartan på sidan 68 är alltför begränsat, framförallt i 
Kungsängen. Se vårt resonemang ovan. En lösning är att markera områdena 
Tibble, Norrboda, Brunna och Rankhus som primärt bebyggelseläge. Alla 
dessa områden, utom Rankhus, har redan idag god tillgänglighet till 
kollektivtrafik med buss med 15-minuterstrafik till pendeltågen så gott som 
hela trafikdygnet, inte bara i rusningstrafik. Jämför med Märsta, där områden 
som ligger längre än 1 200 meter från pendeltågsstationen har markerats som 
primärt bebyggelseläge. 

I plankartan bör 1 200-meterscirkeln som markerar det primära 
bebyggelseläget i Bro justeras i enlighet med RUFS 2010. Som det är nu ligger 
en del av cirkeln söder om järnvägen inom riksintresse för kulturmiljövården 
och befintlig golfbana. 

Transportsystemet 

Behoven i transportsystemet är otillräckligt redovisade 
Det regionala transportsystemets uppgift är bra beskrivet. Det möjliggör 
mycket riktigt en regionalt sammanhållen bostads- och arbetsmarknad. Och vi 
håller med om att tillgängligheten inom regionen, till andra regioner och 
internationellt är avgörande för befolkningens välfärd och för regionens 
attraktivitet och konkurrensförmåga (sidan 62).  
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Däremot anser vi att behoven för det framtida transportsystemet inte är 
tillräckligt tydligt redovisade för att stödja den omfattande utbyggnad av 
bostäder, arbetsplatser med mera som krävs i den växande 
Stockholmsregionen. Att i kartmaterialet i huvudsak nöja sig med att redovisa 
redan beslutade objekt eller objekt under pågående förhandling känns lite 
defensivt för en regional utvecklingsplan som gör anspråk på att sikta mot 
2050. Det långsiktiga perspektivet har blivit alltför svagt och otydligt, i varje 
fall för delar av regionen.  

Det är olyckligt att identifierade brister och behov, som i viss mån redovisas i 
listan på sidan 82 och i temakapitlet (sidorna 181-195) inte har fått genomslag 
i plankartan. Detta rör till exempel det identifierade behovet av kapacitets- och 
tillgänglighetsförstärkningar på Mälarbanan mot Enköping och Västerås (sidan 
185). Frågan är vilket stöd RUFS ger för utvecklingen utanför de regionala 
stadskärnorna. Som jämförelse kan nämnas det fyrspårsreservat som finns i 
Upplands-Bros översiktsplan, och som har stöd av RUFS 2010. 

Låg turtäthet – hämmande för bostadsbyggandet 
I avsnittet med centrala ställningstaganden för kollektivtrafiken (sidan 192) 
listas en rad regionala behov. Här står bland annat att resandebehoven innebär 
att tunnelbane- och pendeltågssystem på sikt kommer att behöva trafikeras med 
en högre turtäthet än idag och att förutsättningarna att klara en sådan tätare 
trafik behöver utredas och säkerställas. Vi kan inte annat än hålla med.  

Optimering av möjligheterna för bostadsbyggande av kollektivnära bostäder samt 
tätare trafikering genom byggande av vändspår. 
Vi vill dock poängtera att behovet av ökad turtäthet för pendeltågen till Bro är 
akut, och inte bara gäller på sikt. Bro trafikeras idag med pendeltåg som endast 
går i 30-minuterstrafik, trots att det är stomtrafik. Bro växer kraftigt, bland 
annat mycket stationsnära, och ett antal större planprojekt är på gång. Men den 
låga turtätheten är en hämmande faktor för attraktiviteten och takten i 
bostadsbyggandet. Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför så fort som 
möjligt utökas, vilket förutsätter kapacitetshöjningar på Mälarbanan. 

Länen i Mälardalen – Stockholm, Uppsala, Västmanland – utgör som beskrivs i 
RUFS sidan 26 i flera avseenden en enhet. Upplands-Bro är en del av ett 
regionalt stråk som sträcker sig mellan Stockholm och Västerås.  

En väl integrerad arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad i ett större regionalt 
perspektiv ger en avsevärt större hemmamarknad och därmed underlag för ett 
varierat och starkt näringsliv med kvalificerade näringar. Det ger också en 
större mångfald av kvaliteter som är viktiga för val av bostadsort och för val av 
etableringsort för verksamheter där Upplands-Bro idag utgör en av de primära 
logistik- och distributionsnoderna i Stockholmsregionen. Förbättringar av 
transportsystemet leder till att Stockholms arbetsmarknadsregion utvidgas och 
omfattar även Håbo, Enköping och Västerås. I ett längre perspektiv kan 
utvidgningen bli större. 
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Därför är det angeläget att stärka kapaciteten i takt med de växande 
resandevolymerna. Det gäller därför att anpassa transportnätet till den 
storregionala bostads-, arbetsplats- och servicestrukturen, samt till omlandet 
runt de storregionala nodstäderna och kringliggande landsbygd. Genom riktade 
investeringar i vändspår på Mälarbanan i Bro för utökad turkapacitet i 
pendeltågstrafiken samt kompletterande anslutningar vid E18 för trafik västerut 
kan Upplands-Bro bidra med bostadsbyggande i mycket högre grad än för 
närvarande. I kommunens pågående planuppdrag finns uttalat att bygga 
uppemot 20 000 bostäder under den period som RUFS:en omfattar. 

Transportsystemets sociala konsekvenser 
I temakapitlet om social sammanhållning, trygghet och tillit finns ett regionalt 
förhållningssätt om att transportsystem ska länka ihop regionen så att 
bebyggelseområden med olika socioekonomiska värden, arbetsplatser, 
samhällsservice och mötesplatser för regionens invånare knyts ihop och 
barriärer bryts. Det är ett viktigt förhållningssätt. Vi anser att det även bör stå i 
temakapitlet om transportsystem för att det ska bli tydligare. Förhållningssättet 
skulle kunna förtydligas ytterligare med att det också handlar om att motverka 
de negativa effekterna av den sociala och ekonomiska segregationen. 

Kartredovisningen 
Någon form av komplettering bör göras i plankartan som visar behovet av 
kapacitets- och tillgänglighetsförstärkningar längs Mälarbanan väster om 
Kallhäll. 

Gods- och logistikstruktur 
Det är utmärkt att Bro-Kungsängen nu tydligt pekas ut som en av fyra 
flödesriktningar för gods i regionen och redovisas som logistikcentrum på 
kartan (sidorna 85 och 87). 

Kartredovisningen 
I plankartan finns en terminal för gods markerad vid Bro trafikplats. Detta 
område är inte utbyggt ännu och terminalen bör därför markeras som ny, inte 
befintlig. 

Grön- och blåstruktur 
Grönstrukturen är överlag relativt väl omhändertagen i utställningsförslaget, 
både i del 3 om den regionala strukturen och i den tematiska delen. Vi 
konstaterar att blåstrukturen har fått ett eget tematiskt kapitel om hav, sjöar och 
vattendrag. I del 3 om den regionala strukturen är blåstrukturen dock lite 
otydligare. 
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Beskrivning av strandskyddets hela syfte saknas 
På flera ställen i utställningsförslaget står det om strändernas funktion för 
rekreation, och att de behöver tillgängliggöras för regionens invånare (till 
exempel i förhållningssätt på sidan 145). Det är bra. Men vi saknar att inte hela 
strandskyddsperspektivet nämns. Förhållningssättet borde vara att se till 
strandskyddets hela syfte, det vill säga att även bevara goda livsmiljöer för 
växt- och djurlivet. 

Vi noterar för övrigt att strandskydd överhuvudtaget inte nämns i hela 
utställningsförslaget. Det är lite märkligt med tanke på hur mycket stränder det 
finns i regionen, och dessas betydelse för allmänheten, djur- och växtlivet. Det 
finns också stora utmaningar kopplat till stränderna. Konflikter kan lätt uppstå 
mellan motstående intressen på grund av strändernas attraktionskraft. 

Kartredovisningen 
I samrådsförslaget redovisades i karta två pilar för utveckling av grönstrukturen 
i Upplands-Bro, en mot Håbo kommun vid Bålsta och en mot Upplands-Bros 
nordvästra landsbygdsdelar. Vi uttryckte i vårt samrådsyttrande att vi var 
positiva till detta. Nu konstaterar vi att endast den södra utvecklingspilen vid 
Bålsta finns kvar (karta 11 sidan 78). Vad är anledningen till att den norra 
pilen har tagits bort? Vi anser att grönstrukturen bör kunna tydliggöras även i 
Upplands-Bros nordvästra landsbygd. Om det definitionsmässigt inte passar att 
markeras som grönkil, skulle kanske delar av detta område kunna markeras 
ljusgrönt för Stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Här finns 
förutom riksintresset för Mälaren med öar och strandområden, även ett stort 
riksintresse för kulturmiljövården (Håtuna - Håbo-Tibble) samt riksintresse för 
naturvård (Lilla Ullfjärden). 

Landsbygd 
Landsbygdens del i regionen och dess utveckling har i planförslaget blivit ännu 
tydligare sedan samrådet. Förhållningssätten har i huvudsak utvecklats på ett 
bra sätt. Några saker vill vi dock kommentera särskilt. 

Det första regionala förhållningssättet (sidan 137) är att ny bebyggelse på 
landsbygden i första hand bör lokaliseras till utpekade landsbygdsnoder och 
serviceorter och i andra hand till övriga, redan bebyggda områden. Vi ställer 
oss frågan hur denna prioritering ska gå till i praktiken. Detta i synnerhet när 
det gäller bebyggelseutveckling som inte kräver detaljplan, utan där 
kommunerna gör en lokaliseringsprövning genom förhandsbesked. Antalet 
landsbygdsnoder och serviceorter är väldigt få. I tabellen över den regionalt 
prioriterade bebyggelsestrukturen (sidan 67) står inte heller serviceorterna med 
som prioriterade, vilket inte stämmer överens med förhållningssättet i 
landsbygdskapitlet. 
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Kartredovisningen 
Vi anser att även Säbyholm i sydvästra Upplands-Bro pekas ut som serviceort. 
Här finns idag redan förskola och området kommer att utvecklas ytterligare. 

I karta 9 (sidan 72) över landsbygdens bebyggelsestruktur bör vägnätet 
kompletteras med fler vägar av större betydelse för landsbygdens stråk. Detta 
för att visa viktiga kopplingar för landsbygden, som nu inte framgår. I 
Upplands-Bro syns till exempel inte väg 912 mot Bålsta. Den är en del av den 
regionalt viktiga förbindelsen på diagonalen mellan Bålsta och Arlanda. Och 
den är mycket viktig ur ett landsbygdsperspektiv. Bålsta är den närmaste 
tätorten för många i Upplands-Bros nordvästra landsbygd. Denna koppling kan 
också med fördel visas i den schematiska kartan med rumsliga principer för 
starkare kopplingar mellan stad och land (sidan 47). Även om denna karta inte 
är tänkt för att visa detaljer, utan principer, så anser vi att även en punkt för 
Bålsta bör kunna sättas dit. 

Teknisk försörjning 

Kartredovisningen 
Karta 16 (sidan 91) med rubriken Strategiska lägen för materialterminaler bör 
tas bort ur planen, göras om, eller åtminstone kommenteras ordentligt. Även 
om kartan inte redovisar exakta lägen för materialterminaler, utan lägen utifrån 
beräkningar, så blir den mest förvirrande. Större delen av det i kartan 
markerade strategiska läget i Upplands-Bro är antingen kommunens största 
tätort med utvecklingsområden eller tätortsnära natur- och rekreationsområden 
i naturreservat i gröna värdekärnor. Frågan är hur denna karta ska underlätta 
säkerställandet av ytor för materialterminaler. 

Vi noterar att Stäkettäkten är markerad på plankartan. Vi vill påpeka att den 
ligger inom ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat som 
utredningsområde för bebyggelseutveckling. Planprogram har varit ute på 
samråd. 

Bostadsförsörjning 
En av de största utmaningarna för regionen är att skapa en sammanhållen 
region med minskade socioekonomiska skillnader och stärkt inkludering. Detta 
har också identifierats i RUFS. Det är därför viktigt med förhållningssätt som 
möter denna utmaning, inte minst för att säkerställa allas tillgång till 
bostadsmarknaden. 

Ett regionalt ansvarstagande för bostadsförsörjningen behövs 
I utställningsförslagets förhållningssätt läggs det offentliga ansvaret för allas 
tillgång till bostadsmarknaden uttryckligen framförallt på kommunerna (sidan 
96). Vi skulle istället vilja se en skrivning om ett gemensamt regionalt ansvar 
för en bostadsförsörjning för alla. Om ansvaret läggs framförallt på de enskilda 
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kommunerna innebär det i praktiken att kommuner med ett allmännyttigt 
bostadsbolag får ta det största ansvaret för grupper med begränsad 
betalningsförmåga. Det riskerar att leda till att boendesegregationen ökar. 

Vikten av en statlig bostadspolitik 
Vi efterlyser också en tydlig skrivning om vikten av en aktiv statlig 
bostadspolitik. För att de socioekonomiska skillnaderna ska minska och vi ska 
få socialt blandade områden krävs, utöver kommunernas arbete och ett 
regionalt samarbete, också förändringar av de ekonomiska och juridiska 
förutsättningarna. Kommunernas verktyg är inte tillräckliga. 

Social sammanhållning 

Det sociala hållbarhetsperspektivet behöver bli tydligare 
Det sociala hållbarhetsperspektivet med människan i centrum behöver bli 
tydligare i planen, för att bättre stödja en utveckling som motverkar 
segregationen i regionen. Planen behöver fungera som stöd för utveckling av 
”hela” regionen och för alla typer av områden, såväl nya som befintliga. 
Förhållningssätt och ställningstaganden inom olika områden skulle behöva 
utvecklas för att göra det socioekonomiska perspektivet tydligare. Det kan till 
exempel handla om att även i temakapitlet om transportsystem förtydliga 
transportsystemets uppgift att länka ihop områden och motverka de negativa 
effekterna av den sociala och ekonomiska segregationen. 

Varför otydlig ambitionsnivå för vissa grupper? 
Vi anser att några av delmålen för 2030 under mål 2 En öppen, jämställd, 
jämlik och inkluderande region bör specificeras så att ambitionsnivån blir 
tydligare. Detta rör till exempel gapet mellan inrikes- och utrikesfödda. Att inte 
ha en uttalad ambitionsnivå just i avsnittet som rör jämlikhet och jämställdhet 
kan tolkas som att det inte är ett lika viktigt område som de andra. Detta trots 
att detta område spelar en avgörande roll för regionens utveckling.  

Vi håller med konsekvensbedömningen om att det är en stor utmaning för 
regionens utveckling framöver att omsätta höga ambitioner på det sociala 
området i konkreta åtgärder. I det fortsatta arbetet behöver åtgärder hittas som 
ger resultat. Det behöver också säkerställas att investeringar i bebyggelse och 
infrastruktur bidrar till att sociala mål nås. (sidan 210)  

Utbildning 
Den regionala prioriteringen om att stärka förutsättningarna för alla barn och 
unga att gå vidare till studier och arbete är en viktig prioritering. De 
fokusområden som redovisas för genomförandet till år 2026 (sidan 200) är väl 
avgränsade och viktiga att de finns med. 

Det är viktigt att den regionala samverkan om gymnasieutbildningen betonas. 
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Generella kartsynpunkter 
I många kartor saknas årtal för fakta och analyser, vilket ibland gör det svårt att 
veta hur man ska förhålla sig till informationen som redovisas. Ett exempel är 
karta 8 (sidan 71) med åkermarksgraderingen i länet. 

Ett annat exempel är karta 18 (sidan 109) över vattenförekomster med 
otillfredsställande eller dålig ekologisk status. Den är inte heller daterad, och 
stämmer inte riktigt med våra planeringsunderlag. Den otillfredsställande 
ekologiska statusen i Lilla Ullfjärden saknas i kartan. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 
 

 

 

Camilla Janson   Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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