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REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN 


RUFS 2050 UTSTÄLLNING 


GEMENSAMT YTTRANDE FRÅN ARLANDAREGIONEN 


Arlandaregionen anser sammanfattningsvis att den regionala utvecklingsplanen för 
hela Stockholmsregionen (RUFS 2050) i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras 
och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse 
mellan regionens aktörer och staten.  
 
INKLUDERA KOMMUNAL OCH DELREGIONAL PLANERING FÖR UTVECKLINGSKRAFT 


RUFS 2050 behöver på en översiktlig nivå stämma överens med kommunernas vilja om 
hur regionens långsiktigt rumsliga struktur ska utvecklas och hur regionens urbana 
kvaliteter och attraktivitet ska stärkas. Framför allt gäller detta i frågor där 
kommunerna sinsemellan är överens om en inriktning mot en flerkärnig och tillgänglig 
region.  
 
Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och 
Swedavia, Stockholm Arlanda Airport arbetar tillsammans för att utveckla 
Arlandaregionen.  
 
Under 2016 ställde sig samtliga kommuner, efter beslut i respektive fullmäktigeorgan, 
tillsammans med Swedavia, Arlanda Airport bakom en gemensam delregional 
utvecklingsplan för Arlandaregionen. Planen tar utgångspunkt från kommunernas 
översiktsplaner och från Swedavias långsiktiga utvecklingsplanering för Stockholm 
Arlanda Airport och manifesterar ambitionen om en mer expansiv utveckling av 
Arlandaregionen som en del av en större storstadsregion.  
 


 
 







 


  


Den delregionala utvecklingsplanen har fördjupat samarbetet mellan parterna inom 
infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad 
genomsyrat av ett tydligt fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom 
att Arlandaregionen tar på sig betydande åtaganden genom planering och investering i 
utvecklingen på delregional nivå är det viktigt att den delregionala utvecklingsplanen 
används som underlag i Stockholms läns regionala planering såväl som i den regionala 
och nationella infrastrukturplaneringen.  
 
Som stöd i det fortsatta arbetet med RUFS 2050 och med förutsättningen om att 
Arlandaregionens utvecklingsplanering i högre utsträckning än i dag ska harmonisera 
med Stockholms läns regionala planering överlämnar Arlandaregionen utöver de 
gemensamma synpunkter som framförs i detta yttrande också den delregionala 
utvecklingsplanen för Arlandaregionen till stöd för sitt gemensamma remissyttrande.  
 
Det är även viktigt att i den regionala utvecklingsplaneringen beakta 
Arlandakommunernas respektive antagna eller pågående översiktsplaner i högre 
utsträckning än vad RUFS 2050 anger. Som underlag för detta hänvisas till separata 
yttranden från Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner för mer kunskap 
om t.ex. framtida bebyggelsestrukturer i respektive kommun. Detta är särskilt viktigt 
för fortsatt arbete med att uppdatera plankartan i RUFS 2050 för att ge en mer korrekt 
samlad bild av regionens framtida utveckling.  
 
FOKUSERA PÅ GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE REGIONALA FRÅGOR 


För att fungera som en långsiktig överenskommelse mellan Stockholmsregionens 
aktörer och med staten behöver RUFS 2050 fokusera på gemensamma, regionala 
frågor och systemperspektiv. Arlandaregionen ställer sig mot denna bakgrund 
frågande till mängden detaljerade mål, delmål, förhållningssätt och regionala 
prioriteringar som presenteras i RUFS 2050. Gemensamma övergripande regionala 
frågor försvinner i en mängd ställningstaganden utan uppenbar regional bäring och 
rådighet kring ett genomförande. Det är därför särskilt angeläget att de mål och 
regionala prioriteringar som utpekas i RUFS 2050, som de mest angelägna frågorna för 
samhandling, också har ett sådant fokus att de kan bli verktyg i ett aktivt 
genomförandearbete bland många aktörer under planens genomförandetid.  
 
RUFS 2050 ska fungera som regionplan enligt plan- och bygglagen. RUFS 2050 ska inte 
ersätta den kommunala planeringen eller fungera som en generell handbok i god 
planering. RUFS 2050 ska vägleda regionens aktörer och utgöra ett stöd och 
komplement i frågor där det finns behov av regional samordning och ett samlat 
systemperspektiv på regionens långsiktiga tillväxt och utveckling. Om regionen samlat 
ska kunna fatta beslut i en sådan gemensam riktning och ”tala med en röst”, är det 
framför allt den långsiktiga och övergripande utvecklingsriktningen som behöver 
tydliggöras om och vilka strategiska beslut som behöver fattas på vägen. 
 
FULLFÖLJ UTVECKLINGEN AV EN FLERKÄRNIG OCH TILLGÄNGLIG REGION  


Arlandaregionen är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på en rumsliga struktur med 
en utveckling av en flerkärnig region, som regionen enades om i RUFS 2010 och som 
även konstaterades som fortsatt giltig i den aktualitetsprövning som har gjorts för 
RUFS 2010. En regional utvecklingsplan kräver uthållighet för att få genomslag.  







 


  


Därtill instämmer Arlandaregionen i slutsatserna om behovet av en förstärkt koppling 
mellan regionala stadskärnor och inte minst skrivningarna om betydelsen av att i ett 
dynamiskt samhällsperspektiv främja en sådan koppling och att genom tydliga 
regionala ställningstaganden stärka en transportinfrastruktur som också stödjer en 
flerkärnig regionutveckling. Detta för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och 
framväxten av en mer urban och tät stadsutveckling i de regionala stadskärnorna och 
andra bebyggelseutvecklingslägen.  
 
Genom en tydlig viljeinriktning i den regionala utvecklingsplaneringen måste signaler 
ges som markerar det funktionella behovet av förbättrade tvärförbindelser på både 
väg och järnväg och genom utbyggd kollektivtrafik för att kunna stärka de regionala 
stadskärnornas funktion som transportnav. Detta måste syfta till att främst främja ett 
hållbart resande både inom och mellan de regionala stadskärnorna samt mellan övriga 
strategiska regionala målpunkter i hela Stockholmsregionen samt östra Mellansverige. 
Här är Arlandaregionen i ett tillgänglighetsperspektiv allvarligt bekymrad över 
minskade kollektivtrafikandelar i det resande som sker både inom och till 
Arlandaregionen samtidigt som en kraftig tillväxt sker inom regionens kommuner både 
vad gäller befolkning och sysselsättning samt i ett ökande antal flygpassagerare på 
Stockholm Arlanda Airport, vilket sammantaget genererar ett ökat resande.  
 
En fortsatt hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, förtätad stadsstruktur samt 
utveckling av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta förutsätter en god 
tillgänglighet i regionens transportsystem främst med inriktning mot en utvecklad 
kollektivtrafik samt en utbyggd väg- och spårtrafik för både person- och 
godstransporter. Varken flygplatsen eller omgivande verksamhetsområden kring 
flygplatsen i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm kan utvecklas om 
inte nödvändiga investeringar i trafikinfrastruktur och kollektivtrafik kommer till stånd 
såväl i flygplatsens närområde som i övriga delar av Arlandaregionen. Detta menar 
Arlandaregionen har inte tillräckligt tydligt belysts i RUFS 2050. 
 
TYDLIGGÖR STOCKHOLM ARLANDA AIRPORTS ROLL SOM TRANSPORTNOD OCH 
ARLANDA/MÄRSTAS FUNKTION SOM REGIONAL STADSKÄRNA  


RUFS 2050 behöver på ett tydligt sätt belysa flygplatsens betydelse för regionen när 
det gäller internationell tillgänglighet och dess betydelse både för 
Stockholmsregionens och Arlandaregionens samlade tillväxt och utveckling. Planen 
behöver i detta sammanhang beskriva vikten av att stärka möjligheterna till ökat 
kollektivt resande till och från Stockholm Arlanda Airport och inom Arlandaregionen. 
Det är därför viktigt att skrivningar om detta lyfts fram i RUFS 2050 och i vissa stycken 
utvecklas i den fortsatta processen mot en fastställd plan.  
 
Behovet av kapacitetsförstärkning i både väg- och järnvägssystemet är omfattande vid 
en fortsatt utveckling av flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Prognoserna 
visar att främst det internationella flygresandet kommer att öka kraftigt fram till år 
2040. Bedömningen är att Stockholmsregionen år 2040 kommer att ha 44 miljoner 
flygresenärer samtidigt som Bromma flygplats vid denna tidpunkt kan komma att ha 
avvecklats.  
 







 


  


Parallellt med denna utveckling ökar också antalet sysselsatta i Arlandaregionen. Enligt 
visionen för flygplatsstaden Airport City Stockholm kan vid Arlanda finnas ca 50 000 
sysselsatta i ett motsvarande tidsperspektiv som för prognoserna kring 
flygpassagerarutvecklingen.  
 
Mot denna bakgrund finns det enligt Arlandaregionens mening entydiga krav på att 
kapacitetsförstärkningar måste ske i både trafikinfrastruktur och kollektivtrafik för en 
förbättrad tillgänglighet. Kraftfulla satsningar på en förbättrad tillgänglighet i 
transportsystemet både inom och till Arlandaområdet för att klara den förväntade 
expansionen av både antalet flygresenärer och anställda på flygplatsen är således 
nödvändiga inte bara som en konsekvens av om och när ytterligare bankapacitet efter 
år 2040 på Arlanda kan förväntas behövas. 
 
Stockholm Arlanda Airport är strategiskt beläget mittemellan Stockholm och Uppsala, 
det stråk där den starkaste tillväxten och utvecklingen i Sverige förutspås äga rum 
under kommande decennier. En motor i denna utveckling är den tillgänglighet till 
internationella marknader som flygplatsen skapar förutsättningar för. 
Flygplatsen har en viktig funktion som både internationellt och nationellt transportnav 
för Stockholm och östra Mellansverige. Flygplatsens primära funktion är att skapa så 
god tillgänglighet som möjligt, utifrån ett internationellt, nationellt och regionalt 
perspektiv. En god internationell tillgänglighet är viktig för regionens konkurrenskraft 
och skapar förutsättningar för bland annat utländska företagsetableringar, 
arbetstillfällen och handel. Efterfrågan på den här tillgängligheten växer kraftigt och 
2016 uppgick passagerarantalet till 24,7 miljoner. Den snabba utvecklingen har gjort 
att flygplatsen närmar sig sitt kapacitetstak. Swedavia som äger och driver Stockholm 
Arlanda Airport har därför beslutat om en succesiv investeringsplan för att flygplatsen 
ska klara av att möta framtida passagerarvolymer. Därutöver arbetar flygplatsen med 
att ta fram en Masterplan för Arlandas långsiktiga utveckling till år 2070. De planer och 
visioner som finns för Stockholm Arlanda Airports utveckling både i ett kortare och 
längre perspektiv måste på ett relevant sätt också återspeglas i RUFS 2050.  
 
För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveckling och även skapa 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att de olika 
transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Stockholm Arlanda 
Airport kan ses som en trafikslagsövergripande nod där byten kan ske mellan flyg, tåg, 
buss och bil. Goda kollektiva förbindelser är en nödvändig del i flygplatsens funktion 
som transportnod och för ett ökat hållbart resande i regionen. 
 
En förutsättning för denna utveckling är att infrastruktur och trafikering till, från och 
inom denna region anpassas till det behov som förväntas komma under framtida 
decennier. I nuläget finns det kapacitetsbrister i transportsystemet som kan komma att 
verka hämmande för regionens möjlighet att utnyttja den fulla potentialen av den 
internationella tillgänglighet som skapas via Stockholm Arlanda Airport och även 
negativt påverka regionens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att åtgärder 
som syftar till att skapa ökad tillgänglighet prioriteras. 
 







 


  


PLANERA ETT TRANSPORTSYSTEM SOM STÖDJER DEN REGIONALA UTVECKLINGEN 


Arlandaregionen delar ambitionen att prioritera kollektivtrafiksatsningar som uttrycks i 
RUFS 2050. Arlandaregionen delar dock inte förslaget att helt skjuta upp 
utbyggnadsåtgärder av vägnätet tills att vägtrafikens roll för den regionala 
tillgängligheten klarnat. Vägtrafiken antas även i framtiden ha en betydelsefull roll för 
tillgängligheten framför allt för boende och verksamma på mindre orter och 
landsbygden. Det går heller inte att bortse från att t.ex. Stockholm Arlanda Airport är 
en målpunkt där bil i vissa fall är det mest realistiska alternativet för många med 
anledning av boendeort och kollektivtrafikens bristande tillgänglighet och 
konkurrenskraft. Det är viktigt att det finns vägförbindelser i och till och från regionen 
som tillgodoser invånarnas behov. Vägkapacitet bidrar även till ökad framkomligheten 
med buss och måste ur ett tillgänglighetsperspektiv i regionen även fortsatt långsiktigt 
beaktas som en strategisk resurs i transportsystemet, som inte kan dimensioneras 
enbart utifrån en ambition i regionen om att uppnå en region med netto-noll-utsläpp 
2045. Teknikutvecklingen av framtidens bilar och övriga fordon för kollektivtrafiken 
samt IT-lösningar för ökad framkomlighet i vägsystemet är därmed andra viktiga frågor 
att beakta för regionens framtida transportsystem och i RUFS 2050.  
 
Arlandaregionen anser att målsättningarna i RUFS 2050 gällande innovativt tänkande 
och arbetssätt borde utvecklas och tydligare omfatta metoder för kollektivtrafik och 
färdmedel, innovationer gällande fordonstyper samt nytänkande kring strategiska 
kollektivtrafikstråk och stomnät i regionen. Arlandaregionen saknar i detta 
sammanhang ett resonemang kring vad eventuellt nya former av kollektivtrafik kan 
bidra med för att öka andelen kollektivtrafik samt för att nå klimatmålen. Det är viktigt 
att det i ett regionalt utvecklingsperspektiv finns en öppenhet för alternativa sätt att 
utveckla kollektivtrafiken på både kort och lång sikt och att detta kan ske i nära 
samverkan med berörda kommuner. I Arlandaregionen finns i samverkan med 
Swedavia, Stockholm Arlanda Airport en tydlig ambition om att inom den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta och flygplatsstaden Airport City Stockholm utveckla stråk 
med hållbar kollektivtrafikförsörjning med nya och innovativa fordon och trafiksystem 
exempelvis genom elbussar och automatiska samt förarlösa fordon. 
 
Samtidigt som RUFS 2050 ska visa riktningen mot 2050 så redovisar planen endast 
beslutade investeringsåtgärder i transportsystemet och behöver därför utvecklas med 
visioner bortom år 2030. Som regionplan med funktion att visa regionens samlade vilja 
och en utgångspunkt för kommande infrastrukturplanering är detta en stor brist med 
ett alltför ensidigt synsätt på nu kända kapacitetsbrister i transportinfrastrukturen. 
Behovet i ett 2050-perspektiv redovisas endast som övergripande tillgänglighetsbehov 
i stråk och relationer, dvs. som en bristanalys av nuläget och behöver därför efter år 
2030 utvecklas med en tydlig viljeinriktning. 
 
Transportinfrastruktur och val av typ av infrastruktur har stor strukturell påverkan på 
bebyggelseutvecklingen. Avsaknad av en långsiktig inriktning och stabila spelregler 
mellan landsting och regionens kommuner när det gäller en integrerad bebyggelse- 
och trafikplanering skapar stora osäkerheter för alla aktörer som är ansvariga för 
planens genomförande och innebär att planens potential att vara en långsiktig 
överenskommelse både mellan regionens olika aktörer och med staten inte tas tillvara.  







 


  


En regionplan är dessutom inte bara vägledande för t.ex. kommunernas 
översiktsplaner utan även för beslut enligt väglagen och beslut om byggande av 
järnväg. Arlandaregionen anser därför att det är viktig att RUFS 2050 visar vad 
regionen vill ha för en framtida övergripande transportinfrastruktur i ett långsiktigt 
perspektiv. Det handlar inte om att föregripa prövning enligt fyrstegsprincipen utan 
om att uttrycka en samlad regional, långsiktig uppfattning i ett systemperspektiv.  
 
Arlandaregionen vill gemensamt särskilt lyfta fram ett antal nödvändiga 


infrastruktursatsningar som inte redovisas i RUFS 2050 med utgångspunkt från den 


regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och som följer med Stockholm Arlanda Airports 


internationella och nationella funktion och som kan maximera nyttan vad gäller 


tillväxt, attraktion och utveckling i Stockholms- och Uppsalaregionen.  


 Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom ytterligare spår i sin helhet på 


sträckan Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i 


Märsta, Upplands Väsby, Knivsta och Alsike.  


 Förbättrad kapacitet på väg E4 till och inom Arlandaregionen genom 


förbättrad framkomlighet med nya körfält och ny trafikplats på E4 mellan 


Uppsala och Alsike samt fullt utbyggda trafikplatser i Hammarby och Måby. 


 Utbyggd spårinfrastruktur för järnväg mellan Ostkustbanan och Arlandabanan 


samt en förstärkt koppling för kollektivtrafik mellan Märsta och Stockholm 


Arlanda Airport och kringliggande flygplatsstad genom spårbunden trafik.  


 Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport med koppling till Märsta. 


Både nationellt och regionalt planeras eller utreds ett antal satsningar som också 


bidrar till förbättrad tillgänglighet och skapar olika nyttor. Arlandaregionen vill 


framhålla att även dessa satsningar ger viktiga bidrag till utvecklingen som är viktiga 


att lyfta fram i RUFS 2050. 


 Höghastighetsbana till Uppsala med angöring till en station på Stockholm 


Arlanda Airport. Arlandaregionen är positiv till en utbyggnad av 


höghastighetsjärnväg med koppling till övriga delar av Sverige. Men 


Arlandaregionen anser att järnvägen behöver angöra Stockholm Arlanda 


Airport för att stärka flygplatsens internationella konkurrenskraft.  


 Utvecklad infrastruktur för gång- och cykeltrafik med tvärregionala stråk som 


binder samman delregionen och regionala stadskärnor. Flertalet viktiga 


regionala stråk saknas i RUFS 2050, se vidare Arlandaregionens synpunkter 


under rubrik Cykel och cykelvägnätet.  


 Förbättrad väginfrastruktur inom regionen. 


 Bättre förbindelser västerut mot Mälardalen genom utbyggd Aroslänk. 


 
BETONA BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN SOM EN LÅNGSIKTIG GEMENSAM FRÅGA 


Arlandaregionen planerar för 22 000 nya bostäder fram till 2030 vilket motsvarar det 
genomsnittliga bastillskottet för kommunerna fram till 2030 enligt RUFS 2050.  







 


  


I Arlandaregionen finns planer och ambitioner om fortsatt hög tillväxt även efter 2030 
och ställer sig frågande till RUFS 2050 förslag om en nästan halvering i Arlandaregionen 
mellan 2030-2050 jämfört med 2015-2030. Vallentuna omfattas dessutom av 
bostadsåtagande fram till 2035 inom ramen för Sverigeförhandlingen.  
En grundläggande förutsättning för att klara bostadsförsörjningen är att trafiksystemet 
utvecklas och samordnas med bebyggelseutvecklingen. Arlandaregionen vill i detta 
sammanhang lyfta fram en samlad Arlandaförhandling där, kommunerna Knivsta, 
Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, är 
beredda att förhandla med staten och regionala huvudmän om en utbyggnad av 
trafikinfrastrukturen som leder till ett ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och 
utveckling av flygplatsen. De framtida satsningar som särskilt betonas i detta yttranden 
har i den gemensamma planeringen för Arlandaregionen särskilt identifierats att ha 
potential att ge goda förutsättningar för en kvalitativ, attraktiv och hållbar 
stadsutveckling i Arlandaregionen. 
 
Dessutom finns goda förutsättningar för att bygga betydligt fler nya bostäder om 
arbetet med att säkra Stockholm Arlanda Airports framtida kapacitet med ett väl 
anpassat influensområde för flygets verksamhet på lämpligt sätt kan samordnas med 
kommunernas ambitioner och möjligheter till bostads- och verksamhetsutveckling. 


 
FÖRDJUPA SAMARBETE OCH DELGE KUNSKAP OM DEN REGIONALA 
GRÖNSTRUKTUREN  


Arlandaregionen är positiv till det etablerade regionala samarbetet kring gröna kilar 
och att vikten av en sammanhängande grönstruktur på både regional och lokal nivå 
understryks av RUFS 2050. För att den regionala grönstrukturen ska upprätthållas, 
utvecklas och även fortsättningsvis bidra positivt till regionens utveckling behöver 
vikten av enskilda och privata initiativ och samarbeten redovisas tydligare. Den gröna 
strukturen i regionen berör flera markägare och samarbeten. Gemensamma mål och 
inriktningar om den regionala grönstrukturen är därför avgörande för det framtida 
arbetet och utfallet. 
 
Flera av de gröna stråken, kilarna och värdekärnorna inom regionen är beroende av 
kopplingar som sträcker sig över länsgränsen. Potentiellt viktiga kopplingar som 
sträcker sig utanför länsgränsen kan därför med fördel illustreras i kartunderlagen. 
Även de blå värdena i grönstrukturen kan tydliggöras i större utsträckning. 
 
De gröna värdekärnor som presenteras i RUFS 2050 ingår i de gröna kilarna och 
innehåller enligt uppgift områden som har de högsta rekreations- natur- eller 
kulturmiljövärden i regionen. Vidare beskrivs att dessa områden ofta utgörs av 
naturreservat eller riksintressen. I de fall som gröna värdekärnor identifierats men 
något naturreservat eller riksintresse inte finns, vill berörda kommuner ta del av 
underlag till utpekandet. Detta blir särskilt viktigt då de förhållningssätt som gäller för 
gröna kilar också ska appliceras på dessa gröna värdekärnor. Därtill att buffertzoner 
föreslås säkras vid etablering i värdekärnornas närhet. En förutsättning för en adekvat 
buffertzon är att underlagsmaterial och motivering till utpekandet av den specifika 
gröna värdekärnan finns och delges. 
 







 


  


ÖVRIGA SYNPUNKTER UTIFRÅN DISPOSITION I RUFS 2050 


1. NULÄGE OCH UTMANINGAR 


Arlandaregionen instämmer i att Stockholm Arlanda Airports utveckling som 
flygplatshub är mycket viktig för regionens utveckling som besöksdestination. 
Arlandaregionen vill dessutom framhålla ännu tydligare att resandet inte bara är en 
viktig tillväxtmotor för näringsliv och ekonomisk utveckling utan också har en ett stort 
kulturellt värde som skapar förståelse och möten mellan människor och olika kulturer. 
 


2. VISION OCH MÅL 


Arlandaregionen anser att kapitlet innehåller bra och starka mål för utvecklingen av 
restider med kollektivtrafik till Stockholm Arlanda Airport. Beskrivningarna av målet 
”En ledande tillväxt-och kunskapsregion” och ”Regionala prioriteringar” i figur 14 är 
tydliga. En förutsättning för måluppfyllelse är enligt Arlandaregionen att Stockholm 
Arlanda Airport kan fortsätta utvecklas som regionens ledande flygplats, vilket behöver 
markeras och sättas i ett perspektiv till om Bromma flygplats avvecklas år 2038. 
 


3. REGIONAL STRUKTUR 


3.1 Övergripande rumslig inriktning för östra Mellansverige 


Arlandaregionen vill understryka vikten av samarbete med andra närliggande regioner 
i syfte att åstadkomma samsyn kring storregionala utgångspunkter.  
 
Det är oklart vad Tabell 2 vill visa då uppgifterna om passagerarantal inte stämmer. 
Stockholm Arlanda Airport hade totalt 24,7 miljoner resenärer 2016. 
 
Flygplatsen är en mycket viktigt målpunkt för städer och orter i östra Mellansverige. 
Detta framgår av bildtexten till karta 3 men behöver lyftas upp på ett tydligare sätt i 
den löpande beskrivningen. T.ex. under rubriken ”Storregionalt förhållningssätt” och 
”Förstärk och länka samman”. 
 


3.2 Rumslig fördelning 


Arlandaregionen ifrågasätter den zonindelning av länet som delar in kommunerna i 
centrala delar, inre delar och yttre delar. RUFS 2050s inriktning är flerkärnighet.  
 


3.3 Plankarta och bebyggelsestruktur 


Plankartan i RUFS 2050 i synnerhet vad gäller den framtida bebyggelsestrukturen och 
angivna bebyggelsekategorier behöver uppdateras utifrån Arlandakommunernas 
respektive antagna eller pågående översiktsplaner och från ett regionalt framtida 
tillgänglighetsperspektiv. Se separata yttranden från Sigtuna, Upplands-Väsby och 
Vallentuna kommuner.  
 
Under rubriken ”Flygplatser” behöver Stockholm Arlanda Airports betydelse för 
nationell och regional tillgänglighet läggas till. Regionen har en särställning genom 
Stockholm som huvudstad. Sverige är ett avlångt land med geografiskt stora avstånd 
och ska tillgängligheten till regionen säkras behöver även denna aspekt tas med. 
 







 


  


3.4 Landsbygdens rumsliga struktur 


Arlandaregionen är positiv till att RUFS 2050 uppmärksammar landsbygden och 
relationen till staden i högre utsträckning än tidigare regionplaner.  
Landstingets förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi behöver dock rumsligt 
kopplas till RUFS 2050 med utgångspunkt från att den är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050.  
 


3.5 Gods- och logistikstruktur och teknisk infrastruktur 


Arlandaregionen vill betona att regionala anspråk som rör lokalisering av verksamheter 
som t.ex. kombiterminaler, logistikcentra, distributionscentraler, avfallshantering, 
masshantering och täkt behöver föregås av en nära dialog med berörda kommuner om 
de ska få genomslag i efterföljande planering och genomförande. Exempel på 
verksamheter som inte stämmer överens och/eller är motstridiga kommunernas 
planering i Arlandaregionen: 


 Älvsundadalen (Upplands Väsby). Kommunen och fastighetsägarna ser annan 


framtida användning i detta område än masshantering/täkt 


 Gillinge (Vallentuna). Kommunen ser annan framtida användning i detta 


område än masshantering/täkt. 


 
Bra exempel på tidigare regional dialog om platser inom Arlandaregionen är Vällsta 
och Rosersberg.  
 
Karta 15 pekar ut Arlandabanan som järnväg för godstransporter. Enligt 
Järnvägsnätsbeskrivningen från A-Train som är infrastrukturförvaltare är 
godstransporter inte tillåtet på Arlandabanan. Detta måste således säkerställas med A-
train innan det skrivs in i planen. Gäller även Karta 36 avseende transportleder för 
farligt gods. 
 


4. TEMATISKA FRÅGOR 


4.1 Klimatpåverkan 


Arlandaregionen anser att Landstingets förslag till klimatfärdplan behöver bli mer 
tydlig och relationen till RUFS 2050 behöver klargöras.  
 


4.2 Miljö- och folkhälsa 


För Arlandaregionen är flygets miljöpåverkan främst när det gäller buller och utsläpp 
till luft en särskilt viktig och komplex fråga som berör många av Arlandakommunernas 
invånare. Därtill de restriktioner i samhällsutvecklingen som följer med flygets 
miljöpåverkan. RUFS 2050 behöver på ett tydligare sätt visa på denna miljöpåverkan 
och framhäva att det finns en ambition att arbeta med, och samverka i, frågan att 
minimera störningarna, som på ett relevant sätt kan vara ett stöd i avvägningen för 
kommunernas möjligheter till en hållbar och långsiktig bebyggelseutveckling samtidigt 
som den nationella och internationella tillgänglighet som Arlanda skapar kan fortsätta 
att utvecklas. 
 







 


  


4.3 Cykel och cykelvägnätet 


Vad gäller cykel så noterar Arlandaregionen att RUFS 2050 anger att det regionala 
cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Arlandaregionen utgår från att det 
kommer att finnas behov av utveckling av det regionala cykelvägnätet även efter 2030. 
Men i ett 2030-perspektiv saknar Arlandaregionen nya gena regionala cykelstråk i 
relationen: 


 Järfälla - Upplands Väsby – Vallentuna 


 Vallentuna – Stockholm Arlanda Airport lämpligen längs med Roslagsbanans 


framtida spår.  


 Knivsta – Märsta via Odensala och vidare till Uppsala 


 
4.4 Flyg 


Avsnittet behöver kompletteras med en beskrivning av Stockholm Arlanda Airports 
planerade utveckling för att hantera framtida efterfrågan. Under den kommande tio-
årsperioden kommer mångmiljard-investeringar att ske i terminalkapacitet, 
bagagehanteringssystem, säkerhetskontroll och driftområde som väsentligt ökar 
flygplatsen möjligheter att hantera framtidens passagerarvolymer. Även att flygplatsen 
är ett viktigt nav för inrikestrafiken med ett stort antal destinationer till olika delar av 
Sverige. Utveckling av nya flyglinjer är ett prioriterat område för Swedavia som driver 
flygplatsen. Detta arbete har varit framgångsrikt och sedan 2013 har ett antal nya 
interkontinentala flyglinjer tillkommit till olika världsdelar varför skrivningen om detta 
framstår som onödigt negativ. Skrivningarna om Bromma och allmänflyget behöver 
uppdateras då de innehåller upprepningar. Vid en eventuell nedläggning behöver även 
en förväntad överflyttning till Arlanda och därmed ökat kapacitetsbehov nämnas som 
en viktig fråga. Swedavia ser inte att Skavsta är en förutsättning för att regionen ska 
klara sitt behov av flygfrakt. Att en framtida Höghastighetsbana måste kopplas till 
Stockholm Arlanda Airport behöver framhävas.  
 
För Arlandaregionen 
 
 
Klas Bergström (M) 
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta 
 
 
   Olov Holst (M) 
   Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna 
 
 
Mathias Boman (S) 
Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby  
 
 
   Parisa Liljestrand (M) 
   Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna 
 
Kjell-Åke Westin 
Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport 








Arlandaregionen
Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen 


Infrastruktur
Så får vi allt att fungera ihop


Bostäder
Attraktiva boendeformer


Med hälsning från Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda Airport


Näringsliv
För växande och nya företag


Hållbarhet
Social, ekologisk och ekonomisk







Förord Bakgrund
Arlandaregionen är en av Sveriges 
mest expansiva regioner. Med sitt 
strategiska läge, mitt mellan Stock-
holm och Uppsala, och närheten 
till Stockholm Arlanda Airport är 
regionen attraktiv att bo, leva och 
arbeta i. Här finns idag ett brett 
utbud av bostäder samt många 
arbetsplatser, inte minst i anslutning 
till flygplatsen. 
 Arlandaregionen planerar för att 
bli 175 000 invånare år 2030. För 
detta krävs minst 22 000 nya bostä-
der. Ett sådant omfattande åtagande 
förutsätter en utbyggd infrastruktur 


med en väl fungerade kollektivtrafik 
för att invånarna lätt ska kunna nå 
arbete och service. En god kollektiv-
trafik är också en nödvändighet för 
att Arlandaregionens mål om social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
ska kunna uppnås. En utbyggnad av 
höghastighetsbanan till Stockholm 
Arlanda Airport skapar en strategisk 
knutpunkt som är inte bara blir vik-
tig för Arlandaregionens tillgänglig-
het och utveckling utan är av central 
nationell betydelse. 
 Vi som företrädare för Arlandare-
gionen vill med denna delregionala 
utvecklingsplan manifestera våra 
ambitioner för en än mer expansiv 
utveckling av vår del av storstadsre-
gionen.


Arlandaregionens parter


Knivsta kommun
Invånare: 16 869
Antal bostäder: 6 099 (70 % småhus,  


30 % lägenheter i flerbostadshus)


Största näringsgrenar: Utbildning, vård 
och omsorg samt byggverksamhet


Sigtuna kommun
Invånare: 44 786
Antal bostäder: 17 900 (34 % småhus,  


64 % lägenheter i flerbostadshus)


Störst näringsgrenar: Transport, före-
tagstjänster samt handel


Upplands Väsby kommun
Invånare:  42 661
Antal bostäder: 17 616 (35 % småhus,  


65 % lägenheter i flerbostadshus)


Störst näringsgrenar: Handel, vård och 
omsorg samt företagstjänster


Vallentuna kommun
Invånare: 32 380
Antal bostäder: 12 000 (66 % småhus,  


33 % lägenheter i flerbostadshus)


Störst näringsgrenar: Vård och omsorg, 
utbildning samt handel


Stockholm Arlanda Airport
Antal företag/arbetstillfällen i anslutning 
till flygplatsen: 700/25 000 
Antal resenärer: 23 miljoner


Sedan mer än tio år tillbaka arbe-
tar kommunerna runt Stockholm 
Arlanda Airport med att ömsesi-
digt för sin tillväxt dra nytta av 
och utveckla fördelarna av att ha 
en flygplats i regionen.


Sedan januari 2014 har Kniv-
sta, Sigtuna, Upplands Väsby 
och Vallentuna tillsammans med 
Stockholm Arlanda Airport ytter-
ligare höjt ambitionsnivån genom 
att teckna en gemensam avsiktsför-
klaring för regionens utveckling.


Syftet med avsiktsförklaringen 


Gemensam nytta


är att uppnå en positiv samhällsut-
veckling som gynnar både regio-
nens och flygplatsens utveckling. 
En nyckel för att uppnå detta är 
att samverkan mellan kommuner 
och flygplats ytterligare stärks och 
utvecklas.


Utvecklingen av Arlanda-Märsta 
som en regional stadskärna för-
utsätter en bred samverkan till-
sammans med många intressenter 
och har stor nytta av en fördjupad 
samverkan med berörda kommu-
ner inom Arlandaregionen. Det 
pågående samarbetet inom Airport 
City Stockholm och utvecklingen 
av en ny flygplatsstad inom den re-
gionala stadskärnan Arlanda-Mär-
sta stöds av Arlandaregionens 
övriga aktörer. 


VISION
Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter 
samman den växande storstadsregionen Stockholm-Uppsala med attrak-
tiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi fram-
tidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.


Genom 


samarbete skapar 


vi gemensamma 


”win-win”-effekter 


till nytta för 


Arlandaregionens 


utveckling!


Planen ska fördjupa samarbe-
tet mellan parterna inom såväl 
infrastruktur, bostadsbyggande 
och näringsliv och arbetsmarknad. 
Planen genomsyras av ett tydligt 
fokus på ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.


Klas Bergström (M), KSO Knivsta


Ibrahim Khalifa (S), KSO Sigtuna


Mathias Bohman (S), KSO Upplands Väsby


Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna


Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport


Produktion: Komunikationsenheten Upplands 
Väsby kommun, 2015-11-06.


Ett tydligt gemensamt förhålln-
ingsätt och ett proaktivt arbete för 
Arlandaregionen är också ett stöd 
i arbetet med att ytterligare för-
bättra tillgängligheten till och från 
Stockholm Arlanda Airport, som 
förutom att vara Sveriges största 
flygplats också är en av regionens 
största arbetsplatser.


Arlandaregionens delregionala 
utvecklingsplan har ambitionen att 
harmoniera med andra delregiona-
la planer och med Stockholms och 


Uppsala läns regionala planering. 
Planen har både perspektivet att se 
inåt–nedåt i delregionen mot den 
lokala nivån men också utåt–upp-
åt mot den regionala, storregiona-
la, nationella och internationella 
nivån.







Hållbar utveckling utgör grunden för den samhällsutveckling som den delregionala utvecklingspla-
nen för Arlandaregionen strävar mot på både kort och lång sikt. Planen har tre fokusområden; 
infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Hållbar utveck-
ling ska heller inte ses som ett slutmål, utan som en ständigt pågående utvecklingsprocess på alla 
nivåer och i flera sektorer av samhället. I arbetet med att utveckla Arlandaregionen till en attrak-
tiv, konkurrenskraftig och hållbar region att leva och verka i står regionen inför många stora och 
övergripande utmaningar och möjligheter.


Hållbarhet


FOKUS PÅ!
• Helhetssyn
• Långsiktighet
• Robust samhällsutveckling
• Delregional dimension


Vägledande principer 
De tre hållbarhetsperspektiven 
ekologiskt, ekonomiskt och social 
är djupt integrerade i arbetet med 
att uppnå de mål och strategier 
som den delregionala utvecklings-
planen (DUP) tar sin utgångs-
punkt i. 


I ett regionalt perspektiv kan 
konstateras att Stockholms läns 
direkta utsläpp av växthusgaser 
minskar, både totalt och per capita. 
Det beror främst på en omställd 
energianvändning för uppvärm-
ning och en övergång till förnybara 


bränslen och förnybart i elproduk-
tionen. Utsläppen av växthusgaser 
i transportsektorn bedöms också 
vara på väg att plana ut. Men trots 
att utsläppen totalt minskar inom 
Stockholmsregionen har regio-
nens invånare stor påverkan på de 
globala klimatutsläppen eftersom 
det mesta som regioninvånarna 
konsumerar produceras någon an-
nanstans än i Stockholms län samt 
att en stor del av invånarnas resor 
görs utanför regionen. 


En gemensam stadsutveck-
lingsprocess som omfattar hela 
Arlandaregionen ska i ett håll-
barhetsperspektiv stå i samklang 
med regionens samlade bebyggel-
se- och samhällsutveckling och i 
balans med flygplatsens närhet, 
samt tillväxt. Att arbeta för att öka 
tillgängligheten till Stockholm Ar-
landa Airport som ett kommuni-
kationsnav är viktigt för tillväxten 
i regionen.


HÅLLBARHET
• Klimatfärdplan
• Ekosystemtjänster
• Hållbarhetscertifiering
• Styrande för utvecklingen i regionen: 


 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt och djurliv
 Levande sjöar och vattendrag







Infrastruktur & trafikering


Hållbar infrastruktur ska bidra 
till att minska beroendet av fossila 
bränslen. Arlandaregionen beto-
nar vikten av utveckla den spår-
bundna kollektivtrafiken såsom 
ostkustbanan, ny pendeltågstrafik 
Märsta–Arlanda via Norra Böjen, 
Roslagsbanans koppling till Arlan-
da och miljövänliga bussar samt 
nya lösningar för kollektivtrafik i 
form av exempelvis spårbilssystem. 
Arlandaregionen vill att E4 byggs 
ut med två nya körfält från Upp-
lands Väsby till Stockholm Arlanda 
Airport samt en ny trafikplats vid 
Hammarby. Hållbar infrastruktur 


Effektiva nationella, regionala och 
lokala marktransportsystem är 
nödvändiga för tillgängligheten till 
Stockholm Arlanda Airport för att 
kunna maximera nyttan av flyg-
platsen som kommunikationsnav 
och som en stor arbetsplats. Ett 
ökat reseunderlag från ett vidgat 
upptagningsområde ökar också 
flygplatsens möjligheter att såväl 
kunna bibehålla och att attrahe-
ra nya flyglinjer, vilket främjar 
tillgängligheten både internatio-
nellt och nationellt. Investering i 
en höghastighetsbana som angör 
Stockholm Arlanda Airport är 
strategiskt mycket viktig för att 
långsiktig främja flygplatsens till-
gänglighet.


Den infrastruktur som byggs 
ska ha en lägre energiförbrukning 
än dagens och vara effektivare 
jämfört med tidigare generationers 
teknologi.


En hållbar infrastruktur ger ett tillgängligt, effektivt och hållbart transportsystem som stödjer en integre-
rad trafik- och bebyggelseutveckling. Det är målet för den regiongemensamma planen för infrastrukturut-
vecklingen. En stärkt tillgänglighet till Stockholm Arlanda Airport ger bra koppling till övrig kollektivtrafik 
både lokalt och regionalt. I planen föreslås ett samlat grepp för utbyggnad av infrastruktur för att arbets-
platser och bostäder ska kunna utvecklas i Arlandaregionen. Kommunerna i Arlandaregionen är beredda 
att förhandla med staten och regionens huvudmän om utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik samt 
ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen.


FOKUS PÅ!
• En integrerad trafik- och 


bebyggelseplanering. Satsa 
på hållbara och effektiva 
transportinfrastrukturer 
både till och inom Arlan-
daregionen.


ger ett tillgängligt och effektivt 
samt hållbart transportsystem och 
som stödjer en integrerad trafik- 
och bebyggelseutveckling.


Arlandaregionen vill även skapa 
prioritet för gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik. Arlandaregi-
onen behöver utveckla en hållbar 
tillgänglighet i transportsystemen 
både till och inom Arlandaregionen.


HÅLLBARHET!
• Utveckla tvärförbindel-


ser och den spårbundna 
kollektivtrafiken i Arlan-
daregionen. 


• Bygg höghastighetsbana 
till Stockholm Arlanda 
Airport. 


• Utveckla nya och innova-
tiva kollektivtrafiksystem i 
Arlandaregionen.


• Främja möjligheterna till 
gång- och cykeltrafik.







Förslag för framtiden


Målet med utvecklingen är att tillgängligheten till 
och inom Arlandaregionen förstärks samt Stock-
holm Arlanda Airport utvecklas som nationellt, 
regionalt och lokalt resecentrum där flyg och övriga 
transportslag kopplas samman på ett hållbart och 
effektivt sätt. 


Utveckling kommer inte av sig självt. En god pla-
nering och väl förankrade förslag är avgörande för 
att nå framgång. Ett flertal förslag om utveckling av 
infrastruktur kring flygplatsen finns framtagna.


• Ökad kapacitet på Ostkustbanan, dvs två nya spår 
mellan Stockholm och Uppsala liksom en uppgra-
dering av stationerna i Upplands Väsby, Märsta 
och Knivsta


• Höghastighetsbanan med station på Stockholm 
Arlanda Airport


• Ytterligare två körfält på E4:an från Glädjens tra-
fikplats till Stockholm Arlanda Airport


• Utbyggnad av Hammarby trafikplats, norr om 
trafikplats Glädjen


Tåg


Buss


Cykel


Bil Station


TECKENFÖRKLARING


Huvudstråk


Tvärförbindelser


Övriga 
nödvändiga
investeringar


1.


2.


3.


4.


• Avgrening av Roslagsbanan till Stockholm Arlan-
da Airport med koppling till Märsta


• Automatiserad spårbunden kollektivtrafik på och 
kring Stockholm Arlanda Airport


• Ny tvärförbindelse ”Norra böjen” mellan Ostkust-
banan och Arlandabanan


• Utbyggnad av södergående ramper vid Måby 
trafikplats


• Väst – östliga stomnätsbussar – Täby – Arninge – 
Vallentuna – Upplands Väsby – Kallhäll – Jakobs-
berg – Barkarby


• Pendlarstråk för cykel
• Förbifart Stockholm
• Bättre förbindelse västerut mot Mälardalen
• Ny station på Arlandabanan (ej markerad på 


kartan)
• Ny sträckning av väg 268 mellan Vallentuna (Gra-


na) och Upplands Väsby (ej markerad på kartan)
• Ny planskild korsning i Knivsta (ej markerad på 


kartan)
• Ny trafikplats ”Morby” norr på Alsike (ej marke-


rad på kartan)


Väg E4


Ostkustsbanan







Flygplatsens roll


Stockholm Arlanda Airport ligger 
redan idag strategiskt placerat 
mellan Stockholm och Uppsala, 
det stråk där den starkaste till-
växten och utvecklingen i Sverige 
förutspås äga rum under kom-
mande decennier. En motor i 
denna utveckling är den tillgäng-
lighet till internationella mark-
nader som flygplatsen skapar 
förutsättningar för. 


Kring flygplatsen har en 
flygplatsstad, kallad Airport City 
Stockholm börjat etableras. Den-
na flygplatsstad beräknas gene-
rera cirka 50 000 arbetstillfällen 
då den är fullt utbyggd någon 
gång efter år 2030. I nuläget finns 
drygt 700 företag med över 25 000 
arbetsplatser etablerade inom 
området.


En förutsättning för denna 
utveckling är att infrastruktur 


HÅLLBARHET
• Stockholm Arlanda Air-


port har som ambition att 
ligga i framkant i hållbar-
hetsarbetet och arbetar 
bl a med bullerreducering 
samt för att minska klimat-
påverkande utsläpp.


Stockholm Arlanda Airport är redan idag ett nav för utveckling inom Arlandaregionen. Flygplat-
sens primära funktion är att skapa så god tillgänglighet som möjligt, såväl utifrån ett internatio-
nellt, nationellt och regionalt perspektiv. För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveck-
ling och även skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att 
de olika transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Den idag starkast växande noden i 
Skandinavien är Stockholm Arlanda Airport. 


och trafikering till, från och 
inom denna region anpassas till 
det behov som förväntas kom-
ma under framtida decennier. I 
nuläget finns det kapacitetsbris-
ter i transportsystemet som kan 
komma att verka hämmande för 
regionens möjlighet att utnytt-
ja den fulla potentialen av den 


internationella tillgänglighet som 
skapas från flygplatsen. Det är 
därför viktigt att åtgärder som 
syftar till att skapa förutsättning-
ar för ökad tillgänglighet med 
kollektiva färdmedel till, från och 
inom regionen prioriteras.


FOKUS PÅ!
• Förutsättningar för fler 


direktlinjer och ökad inter-
nationell tillgänglighet.


• Maximera nyttan genom 
etablering av flygplatssta-
den Airport City Stockholm.


• Stockholm Arlanda 
Airport som nationellt 
transportnav, även för 
markbunden trafik.
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Bostadsbyggande
Bostadsutbudet i Arlandaregionen är stort och mångfacetterat. Här finns både täta stadsmiljöer samlade 
kring stationer, urbana landsbygdsmiljöer och mer renodlad landsbygd. År 2013 hade Arlandaregionen ca 
53 200 bostäder. Av dess var ca 28 600 i flerbostadshus (54 procent) och 24 600 i småhus (46 procent). 
I Sigtuna och Upplands Väsby dominerar lägenheter i flerbostadshus, i Knivsta och Vallentuna dominerar 
småhusen. 


Kommunerna inom Arlandaregio-
nen planerar för att tillsammans ha 
175 000 invånare år 2030. 2015 
bodde här 137 000 personer i det 
som benämns Arlandaregionen. 
För att uppnå målet om 175 000 
invånare behöver minst 22 000 
nya bostäder byggas mellan åren 
2016-2030. En så stor nypro-
duktion av bostäder förutsätter 
att utbyggnaden av infrastruktur 
och kollektivtrafik också utveck-
las kraftfullt och samordnas med 
bostadsutbyggnaden. Det kommer 
också kräva att förtätning av stads-
delar och bostadsområden, inte 
minst i stationsnära lägen, för att 
en långsiktigt hållbar utveckling 
ska vara möjlig att nå. Det är också 
viktigt att bejaka mångfald och 
nytänkande i hur bostäderna ut-
formas och vilka metoder som kan 
användas vid till exempel markan-


visningar i framtiden. Även bland-
ningen av olika upplåtelseformer 
för bostäder kommer att vara 
viktig framöver. För att helheten 
ska bli bra är det även viktigt att 
nya arbetsplatser kan tillkomma i 
Arlandaregionen.
En hållbar utveckling ska vara sty-
rande för all bostadsplanering och 
utveckling i Arlandaregionen.
 För att utvecklingen inom bo-
stadsbyggandet ska vara långsiktigt 
hållbar ur de ekologiska, ekono-
miska, och sociala perspektiven så 
föreslås att följande inriktningsmål 
ska gälla inom Arlandaregionen
• Det framtida bostadsbyggan-


det ska utnyttja Arlandare-
gionens samlade mark- och 
naturvärden samt bebyggelse-
struktur som ger ett mervärde 
för att skapa attraktiva och 
hållbara boendemiljöer.


• Bebyggelseplaneringen ska 
motverka utspridning av 
bostäder och verksamheter. 
Planeringen ska främja en 
funktionsblandning av bostä-
der och verksamheter i bygg-
nader och områden samt skapa 
en bra balans mellan bostäder, 
arbete och service. Planeringen 
ska prioritera förtätade och 
stadsmässiga strukturer såväl i 
den regionala stadskärnan Ar-
landa–Märsta med de specifika 
förutsättningar som där råder 
som i kommunernas centrala 
och stationsnära lägen.


• Planeringen av bostäder måste 
samordnas med utbyggnad av 
infrastruktur och kollektivtra-
fik.


• Arlandaregionen ska erbjuda 
ett långsiktigt, varierat, attrak-
tivt och hållbart bostadsutbud 







i såväl täta stadsmiljöer, som 
urbana landsbygdsmiljöer samt 
i områden med mer renodlad 
landsbygd.  


• Tillämpa krav på hållbar 
stadsbyggnad och bostadsbygg-
nad som främjar arkitektur, 
innehållet i rummet mellan 
husen, och byggteknik av hög 
kvalitet vad avser såväl inre 
som yttre bostadsmiljöer. Om 
kommunen äger egen mark 
finns en möjlighet att främja 
hög kvalitet inom stadsbyggan-
det utan att totalkostnaden för 
bostäderna blir för höga. 


• Erbjuda ett varierat utbud av 
bostadstyper och upplåtelse-
former för att skapa förutsätt-
ningar för att så många som 


möjligt ska kunna bo i de nya 
områdena. 


• Ett tydligt fokus på energisnåla 
lösningar för såväl byggna-
tion av nya bostäder och nya 
bo-stadsområden som den 
långsiktiga förvaltningen/drif-
ten. 


• En planering för nya bostä-
der som tar sikte på att skapa 
former som stimulerar och 
underlättar genomförande ge-
nom till exempel nyttjande av 
byggemenskaper, konkurrens 
mellan byggherrar. 


Arlandaregionen har redan idag en 
stor bredd och variation i bostads-
utbudet som en tydlig styrkefaktor 
och kommer därför även framöver 


FOKUS PÅ!
• Varierat utbud av bostads-


typer och upplåtelsefor-
mer.


• Arlandaregionens samlade 
marktillgångar och be-
byggelsestruktur ger ett 
mervärde som resurs för 
attraktiva boendemiljöer.


• Byggemenskap.
• Energianpassade lösningar.


HÅLLBARHET!
• Förtätning av stadskärnor.
• Ett tydligt fokus på ener-


gisnåla lösningar.
• Planeringen av bostäder 


samordnas med utbygg-
nad av infrastruktur och 
kollektivtrafik.


att verka för en stor bredd i bo-
stadsutbudet i såväl i täta områ-
den, som att utveckla landsbygds-
miljöerna vidare.


0060
Sigtuna







Näringsliv & arbetsmarknad
Arlandaregionens geografi – själva mittpunkten mellan Stockholm och Uppsala – ger unika möjligheter att 
ta sig an utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunerna i Arlandaregi-
onen inte ser varandra som konkurrenter om företag och arbetskraft utan som samarbetspartners med 
den gemensamma målsättningen att vidareutveckla Arlandaregionen. Det är därför av stor vikt att samar-
betet löper vidare mot konkreta aktiviteter.


Samhällsutveckling
Näringslivets behov av att 


lokalisera sig i lägen med goda kol-
lektivtrafikförbindelser har ökat. 
Det är i dag ofta mer attraktivt 
att etablera sig vid ett stationsnära 
läge än på en plats som är starkt 
bilberoende. För Arlandaregio-
nen som har såväl Ostkustbanan, 
Arlandabanan och Roslagsbanan 
finns stora möjligheter att utveck-
la företagsetableringar med goda 
kollektivtrafikförbindelser vilket är 
en stor konkurrensfördel. I en allt 
mer globaliserad värld är den in-
ternationella tillgängligheten viktig 
för regionens konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter inom vissa 
arbetsområden. Stockholm Arlan-
da Airport medger speciella läge-
segenskaper för Arlandaregionens 
kommuner. 


Arlandaregionen har kompara-
tiva fördelar för de verksamheter 
som kan dra nytta av närheten till 
flygplatsen.


I dag finns en stark koncentra-
tion av arbetstillfällen i Stockholm 
och Uppsala. Från Vallentuna, 
Upplands Väsby och Knivsta 
pendlar människor till arbetsplat-
ser i andra kommuner, medan 
Sigtuna har fler som pendlar till än 
från kommunen. Tvärförbindelser 
i öst-västlig riktning är dock ett 
tydligt prioriterat område med 
förbättringspotential genom exem-
pelvis en förlängning av Roslags-
banan till Arlanda, samt förbättrad 
tillgänglighet mellan Stockholm 
Arlanda Airport och Märsta samt 
även möjlighet till stombussar från 
Täby/Vallentuna via Upplands 
Väsby till Järfälla.


Kommunerna i Arlandaregi-
onen vill främja en utveckling 
där fler av kommunens invånare 
bereds möjlighet att bo och arbeta 
inom regionen.


En grundtanke är att Arlanda-
regionen som helhet ska innehålla 
så många olika näringar som 
möjligt. Detta möjliggörs tack vare 
en god diversifiering i regionens 
näringslivsstruktur vilket ger ett 
bättre arbetsmarknadsläge för olika 
typer av arbetstagare. Arlandaregi-
onen har ett behov av en dynamisk 
arbetsmarknad med en mångfald 
av kompetenser.


De tre benen inom begreppet 
hållbar utveckling är centrala i 
Arlandaregionens arbete med 
näringslivs- och arbetsmarknads-
frågorna.







Ekologisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Företag lokaliseras till platser 


med god kollektivtrafik.
• Företag ges möjlighet att 


sända gods via järnväg i större 
utsträckning än i dag.


• Arlandaregionen samarbetar 
för att tillgängliggöra tillgång 
till förnyelsebara bränslen.


• Fler näringar inom jordbruks-
sektorn kan ställa om till 
ekologisk odling.


Social hållbar utveckling innebär 
att:
• Sysselsättningsgraden upprätt-


hålls och fortsätter stiga inom 
hela Arlandaregionen.


• Kollektivtrafikens biljettsystem 
blir mer användarvänligt.


• Främjandet av ett diversifierat 
näringsliv ger fler människor 
möjlighet att finna ett arbe-
te utifrån sin erfarenhet och 
utbildning.


• Kompetensen hos nyanlända 
tas till vara i ett så tidigt skede 
som möjligt.


• Nyföretagandet fortsätter 
främjas.


• Öka takten på bredbandsut-
byggnad på landsbygden för 
att ge enklare insteg till att 
starta företag i hemmet.


• Uppnå en diversitet mellan 
upplåtelseformer vid försälj-
ning av mark för nyproduk-
tion.


Ekonomisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Fler lokalmarknadsorienterade 


företag ges möjlighet att växa 
och sälja sina produkter till 
större marknader. 


• Genom detaljplanering stärka 
centrumkärnornas näringslivs-
utveckling för dagligvaruhan-
del i stationsnära lägen. 


• Främja ett diversifierat närings-
liv vilket minskar risken för 
konjunkturkänslighet. 


• Hög självförsörjning, lågt be-
roende av försörjningsstöd.


Arbetsmarknad
Antalet sysselsatta inom Arlandare-
gionens kommuner följer utveck-
lingen i länen och i riket. Tillväx-
ten har varit större i Stockholms 
län och Uppsala län jämfört med 
riksgenomsnittet. Kommunerna i 
Arlandaregionen är mer konjunk-
turkänsliga än genomsnittet för 
länen de ingår i och än i riket. Det 
är troligen en spegling av utveck-
lingen på Stockholm Arlanda 
Airport.


Inom Arlandaregionen finns ett 
stort antal människor med olika 
utbildningsbakgrund och kom-
petenser från hela världen. Inom 
Arlandaregionen finns en mång-
fald av företag varav många verkar 
på den internationella marknaden 
eller har kontakter med olika na-
tionaliteter i sin verksamhet.


Andelen företag i Sigtuna och 
Upplands Väsby med utländska 


ägare är bland de högsta i Stock-
holms län.


Att ta tillvara på den kompe-
tens som finns hos de människor 
som kommer till Sverige är av stor 
vikt för att bättre kunna matcha 
den internationella och kulturella 
kompetensen till olika typer av ar-
betsplatser. Det stärker även såväl 
de sociala och ekonomiska hållbar-
hetsmålen. Många har även högre 
utbildning i flera av de bristyrken 
Sverige har idag. Denna resurs kan 


FOKUS PÅ!
• Konkreta samarbeten 


mellan kommunernas 
näringslivskontor och 
arbetsmarknadsenheter


• Främja ett diversifierat 
näringsliv så att fler kan 
komma i arbete.


• Kompetensen hos nyanlän-
da tas till vara i ett tidigt 
skede.


• Samarbete mellan kommu-
nerna om företagsetable-
ringar


HÅLLBARHET!
• Företagsetableringar med 


tillgång till god kollektiv-
trafik


• Främja nyföretagande 
• Samarbete för att tillgäng-


liggöra fler förnyelsebara 
fordons- och flygbränslen


göras mer tillgänglig genom ökat 
samarbete mellan regionens arbets-
marknadsenheter, med resultat i 
såväl en bättre integration som ett 
förbättrat arbetsmarknadsläge och 
ett stärkt kompetensförsörjningslä-
ge för företagen.


Arlandaregionen har i genom-
snitt haft en svagare utveckling av 
andelen sysselsatta med hög-sko-
leutbildning under perioden 
1990–2012 jämfört med riket 
och Stockholms och Uppsala län. 
Gapet har ökat till såväl riket 
som länen från periodens början. 
Detta förklaras till viss del av den 
branschsammansättning som råder 
i Arlandaregionen. Undantaget 
är Knivsta kommun som har en 
hög utbildningsnivå som på sikt 
bör kunna vara till nytta för hela 
regionen.


Totalt hade 55 567 förvärvsar-
betande sin arbetsplats i Arlanda-
regionen (2012). Näringsgrenarna 
transport och magasinering har 
flest sysselsatta. Därefter kommer 
företagstjänster, vård och om-
sorg, utbildning, tillverkning och 
utvinning, byggverksamhet och 
partihandel. Det är dock stora 
skillnader mellan kommunerna. 
Dessa siffror inkluderar inte den 
utveckling som skett i Rosersbergs 
verksamhetsområde.


De dominerande branscherna i 
Arlandaregionen är mycket kon-
junkturberoende vilket kan få stora 
konsekvenser vid en lågkonjunk-
tur.


Frågor som regionen behöver arbe-
ta vidare med är hur regionen ska 
minska dessa beroenden och få en 
stabilitet över konjunkturcyklerna 
och vilka branscher som skulle 
kunna komplettera de som finns 
idag för att uppnå högre diversitet 
och lägre sårbarhet.
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Yttrande Utställning om regional 
utvecklingsplan för 
stockholmsregionen, RUFS 2050 
Utöver de ståndpunkter som framförs i de gemensamma yttrandena från Stockholm 


nordost respektive Arlandaregionen framför Vallentuna kommun följande 


synpunkter.  


 


Bebyggelsestruktur 


Vallentuna är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på RUFS 2010:s rumsliga 


struktur. För Vallentuna som har fokus på att bygga tätt, med fler lägenheter och 


arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen innebär detta att kommunens inriktning i 


stort stämmer överens med det övergripande förhållningssättet och plankartan i 


RUFS 2050.  


 


Vallentuna har sedan 2010 då både gällande RUFS och kommunens översiktsplan 


antogs fördjupat kunskaper och inriktningar med underlag och fördjupade planer, 


fördjupat regionala samarbeten främst inom Stockholm nordost och Arlandaregionen 


och ingått överenskommelse inom Sverigeförhandlingen. Dessutom pågår sedan 2016 


arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan som avses börja gälla under 


2018. Mot bakgrund av detta vill Vallentuna lyfta fram nedanstående behov av 


uppdateringar i RUFS 2050.  


 


Den geografiska utbredningen av bebyggelseutvecklingen i norra Vallentuna tätort 


(markering 6 enligt utsnitt ur översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande) 


behöver anpassas till kommunens planering av området och framtida utveckling av 


den regionala transportinfrastrukturen genom Roslagsbanan till Stockholm Arlanda 


Airport. Enligt studier är det mest lämpligt att avgrena den nya linjen till flygplatsen 


från befintlig bana i detta område. I området finns även goda förutsättningar att 


etablera en ny station längs den nya linjen som stödjer en omfattande stationsnära 


bebyggelseutveckling. På plankartan är avgreningen av Roslagsbanan till Stockholm 


Arlanda Airport markerat ”tillgänglighetsbehov” mellan de regionala stadskärnorna 


Täby Centrum/Arninge – Arlanda/Märsta. Dock illustreras detta missvisande som 


stråk genom Vallentunasjön mellan nämnda stadskärnor i RUFS 2050. Se vidare 


samrådshandling fördjupa översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen eller 


samrådshandling översiktsplan 2040 och studier om Roslagsbanan till Arlanda (av 


Trafikförvaltningen och nu pågående av Stockholm nordost) för underlag om den 
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framtida utvecklingen av området samt vidare synpunkter om 


transportinfrastrukturen i detta yttrande.  


 


 
 


Den nya stadsdelen Kristineberg i Vallentuna tätort (markering 2 enligt utsnitt ur 


översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande) och kommande utveckling i 


6 


4 


2 
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västra delen av tätorten (markering 4 enligt utsnitt ur översiktsplan 2040 


samrådshandling i detta yttrande) kommer bl.a. att kollektivtrafikförsörjas av 


framtida stombuss Barkarby-Upplands Väsby-Vallentuna-Täby. Stombusslinjen finns 


med på plankartan i RUFS 2050. Dessa utvecklingsområden uppfyller således i ett 


regionalt tillgänglighetsperspektiv snarare bebyggelsekategori ”primärt 


bebyggelseläge” än sekundärt bebyggelseläge. Detta gäller även stationssamhällena 


Frösunda, Ekskogen och Kårsta som med Roslagsbanans förlängning till T-centralen 


via Odenplan får högre regional tillgänglighet än idag. I ett 2050 perspektiv förutsätts 


dessutom fortsatt utveckling av Roslagsbanan.  


 


Vallentuna, Österåker och Trafikverket har sedan 2010 en gemensam 


avsiktsförklaring för området Rosenkälla-Gillinge i syfte att skapa gemensamma 


planeringsförutsättningar för området Rosenkälla – Gillinge som helhet. Avsikten är 


att etapputbyggnader av området ska kunna genomföras med nödvändig 


trafikförsörjning. I detta yttrande fokuseras endast på Gillinge i Vallentuna kommun 


(se utsnitt ur översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande). Delar av Gillinge 


(öster om E18) är utpekat i RUFS 2050 som ett mångfacetterat område för terminal 


och anläggning, som lämpligt område för varuförsörjning eller annan 


transportintensiv verksamhet i nordost samt masshantering/täkt. Vallentuna ser i ett 


långsiktigt perspektiv annan framtida användning i detta område än 


masshantering/täkt. Masshantering/täkt bör således inte pekas ut på plankartan. 


Befintlig bergtäkt har tillstånd fram till 2035 och för närvarande pågår 


tillståndsprocess för deponietablering vars etablering Vallentuna ställer sig negativ 


till. Gällande utpekandet av Gillinge som område för terminal och anläggning, som 


lämpligt område för varuförsörjning eller annan transportintensiv verksamhet i 


nordost så behöver detta föregås av en dialog med Vallentuna och övriga kommuner i 


nordost om just något av detta ska få genomslag i planering och genomförande.  


 


Väster om E18 är kommunens avsikt att möjliggöra en större bebyggelseutveckling 


främst med bostäder. Vallentuna har påbörjat en fördjupad översiktsplan för 


Gillingeområdet med omnejd. Den fördjupade översiktsplanen avses slutföras inom 


de närmaste åren och ligga till grund för kommande detaljplanering i området.  
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Landsbygdens rumsliga struktur 


Vallentuna har stor landsbygdsareal. Det är viktigt att lyfta jordbruksmarkens värde 


som näring och för försörjning såväl som med natur och kulturvärden då de tätt hör 


samman.  


 


Att RUFS 2050 pekar ut Kårsta som serviceort och Karby/Brottby som 


landsbygdsnod är positivt och stämmer väl överens med kommunens planering i 


dessa orter. I enlighet med Sverigeförhandlingen och kommande utbyggnad av 


Roslagsbanan uppfyller dock Kårsta bebyggelsekategori primärt snarare än sekundärt 


bebyggelseläge  


 


Se även Vallentunas yttrande om förslag till landsbygdsstrategi- och 


skärgårdsstrategi.  


 


Grönstruktur 


Vallentuna är positiv till en utveckling av den regionala grönstrukturen som enligt 


RUFS 2050 kan utvecklas längs med en framtida förlängning av Roslagsbanan mot 


Rimbo. Det är viktigt att denna regionala grönstruktur anpassas till kommande 


bebyggelseutveckling, infrastruktur och näringsliv i området. Samtidigt måste gröna 


och blåa värden, inklusive ekosystemtjänster och rekreation, förstärkas och bevaras 


för både boende och besökare. 


 


Transportinfrastruktur 


Vallentuna kommun vill särskilt lyfta fram och understryka vikten av Roslagsbanans 


utveckling. Utveckling som fortsatt kapacitetsförstärkning, förlängning av banan till 


T-centralen via Odenplan och avgrening av banan till Arlanda är en grundläggande 


förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas i en hållbar positiv riktning. 


Även ett regionalt behov av en förlängning av banan till Rimbo förutsätts längre fram 


under planperioden. Roslagsbanan till Arlanda är ett konkretiserat regionalt behov, 


som redan genomgått åtgärdsvalsstudie, och som flera aktörer står bakom och är 


således ett bra exempel där det blir otydligt att som RUFS 2050 endast gör ange 


”tillgänglighetsbehov” mellan de aktuella regionala stadskärnorna. 


 


Vad gäller cykel så noterar Vallentuna att RUFS 2050 anger att det regionala 


cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Vallentuna utgår från att det kommer att 


finnas behov av utveckling av det regionala cykelvägnätet även efter 2030. Men i ett 


2030-perspektiv saknar Vallentuna ett regionalt cykelstråk Upplands Väsby –


Vallentuna längs väg 268 samt ett stråk Vallentuna - Stockholm Arlanda Airport 


lämpligen längs med Roslagsbanan kommande linje.  


 


Bostadstillskott 


Vallentuna planerar för en genomsnittlig årlig bostadsutbyggnadstakt om ca 400, 


vilket motsvarar bastillskottet för kommunen fram till 2030 enligt RUFS 2050. 


Majoriteten av bostäderna kommer att byggas nära befintliga stationer för 


Roslagsbanan i enlighet med Sverigeförhandlingen. Vallentuna vill uppmärksamma 
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att bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen sträcker sig till och med 2035. Tabell 


bostadstillskott i RUFS 2050 behöver uppdateras i detta avseende.  


 


Vallentuna vill även i detta sammanhang lyfta fram en förlängning av Roslagsbanan 


till Stockholm Arlanda Airport. Beslut om utbyggnad av Roslagsbanan till flygplatsen 


skapar ytterligare förutsättningar för fler stationsnära bostäder, ytterligare totalt ca 


5000 nya bostäder, genom bl.a. ett nytt stationssamhälle i nordvästra Vallentuna 


tätort.  


 


Klimatpåverkan 


Klimatfärdplanens relation till RUFS behöver klargöras i RUFS 2050. I övrigt se 


Vallentunas yttrande om förslag till regional klimatfärdplan.  


 
 
 
 
 
För Vallentuna kommun 
 
 
 
 
 
Parisa Liljestrand 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Yttrande Utställning om regional 
utvecklingsplan för 
stockholmsregionen, RUFS 2050 
Utöver de ståndpunkter som framförs i de gemensamma yttrandena från Stockholm 

nordost respektive Arlandaregionen framför Vallentuna kommun följande 

synpunkter.  

 

Bebyggelsestruktur 

Vallentuna är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på RUFS 2010:s rumsliga 

struktur. För Vallentuna som har fokus på att bygga tätt, med fler lägenheter och 

arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen innebär detta att kommunens inriktning i 

stort stämmer överens med det övergripande förhållningssättet och plankartan i 

RUFS 2050.  

 

Vallentuna har sedan 2010 då både gällande RUFS och kommunens översiktsplan 

antogs fördjupat kunskaper och inriktningar med underlag och fördjupade planer, 

fördjupat regionala samarbeten främst inom Stockholm nordost och Arlandaregionen 

och ingått överenskommelse inom Sverigeförhandlingen. Dessutom pågår sedan 2016 

arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan som avses börja gälla under 

2018. Mot bakgrund av detta vill Vallentuna lyfta fram nedanstående behov av 

uppdateringar i RUFS 2050.  

 

Den geografiska utbredningen av bebyggelseutvecklingen i norra Vallentuna tätort 

(markering 6 enligt utsnitt ur översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande) 

behöver anpassas till kommunens planering av området och framtida utveckling av 

den regionala transportinfrastrukturen genom Roslagsbanan till Stockholm Arlanda 

Airport. Enligt studier är det mest lämpligt att avgrena den nya linjen till flygplatsen 

från befintlig bana i detta område. I området finns även goda förutsättningar att 

etablera en ny station längs den nya linjen som stödjer en omfattande stationsnära 

bebyggelseutveckling. På plankartan är avgreningen av Roslagsbanan till Stockholm 

Arlanda Airport markerat ”tillgänglighetsbehov” mellan de regionala stadskärnorna 

Täby Centrum/Arninge – Arlanda/Märsta. Dock illustreras detta missvisande som 

stråk genom Vallentunasjön mellan nämnda stadskärnor i RUFS 2050. Se vidare 

samrådshandling fördjupa översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen eller 

samrådshandling översiktsplan 2040 och studier om Roslagsbanan till Arlanda (av 

Trafikförvaltningen och nu pågående av Stockholm nordost) för underlag om den 
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framtida utvecklingen av området samt vidare synpunkter om 

transportinfrastrukturen i detta yttrande.  

 

 
 

Den nya stadsdelen Kristineberg i Vallentuna tätort (markering 2 enligt utsnitt ur 

översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande) och kommande utveckling i 

6 

4 

2 
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västra delen av tätorten (markering 4 enligt utsnitt ur översiktsplan 2040 

samrådshandling i detta yttrande) kommer bl.a. att kollektivtrafikförsörjas av 

framtida stombuss Barkarby-Upplands Väsby-Vallentuna-Täby. Stombusslinjen finns 

med på plankartan i RUFS 2050. Dessa utvecklingsområden uppfyller således i ett 

regionalt tillgänglighetsperspektiv snarare bebyggelsekategori ”primärt 

bebyggelseläge” än sekundärt bebyggelseläge. Detta gäller även stationssamhällena 

Frösunda, Ekskogen och Kårsta som med Roslagsbanans förlängning till T-centralen 

via Odenplan får högre regional tillgänglighet än idag. I ett 2050 perspektiv förutsätts 

dessutom fortsatt utveckling av Roslagsbanan.  

 

Vallentuna, Österåker och Trafikverket har sedan 2010 en gemensam 

avsiktsförklaring för området Rosenkälla-Gillinge i syfte att skapa gemensamma 

planeringsförutsättningar för området Rosenkälla – Gillinge som helhet. Avsikten är 

att etapputbyggnader av området ska kunna genomföras med nödvändig 

trafikförsörjning. I detta yttrande fokuseras endast på Gillinge i Vallentuna kommun 

(se utsnitt ur översiktsplan 2040 samrådshandling i detta yttrande). Delar av Gillinge 

(öster om E18) är utpekat i RUFS 2050 som ett mångfacetterat område för terminal 

och anläggning, som lämpligt område för varuförsörjning eller annan 

transportintensiv verksamhet i nordost samt masshantering/täkt. Vallentuna ser i ett 

långsiktigt perspektiv annan framtida användning i detta område än 

masshantering/täkt. Masshantering/täkt bör således inte pekas ut på plankartan. 

Befintlig bergtäkt har tillstånd fram till 2035 och för närvarande pågår 

tillståndsprocess för deponietablering vars etablering Vallentuna ställer sig negativ 

till. Gällande utpekandet av Gillinge som område för terminal och anläggning, som 

lämpligt område för varuförsörjning eller annan transportintensiv verksamhet i 

nordost så behöver detta föregås av en dialog med Vallentuna och övriga kommuner i 

nordost om just något av detta ska få genomslag i planering och genomförande.  

 

Väster om E18 är kommunens avsikt att möjliggöra en större bebyggelseutveckling 

främst med bostäder. Vallentuna har påbörjat en fördjupad översiktsplan för 

Gillingeområdet med omnejd. Den fördjupade översiktsplanen avses slutföras inom 

de närmaste åren och ligga till grund för kommande detaljplanering i området.  
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Landsbygdens rumsliga struktur 

Vallentuna har stor landsbygdsareal. Det är viktigt att lyfta jordbruksmarkens värde 

som näring och för försörjning såväl som med natur och kulturvärden då de tätt hör 

samman.  

 

Att RUFS 2050 pekar ut Kårsta som serviceort och Karby/Brottby som 

landsbygdsnod är positivt och stämmer väl överens med kommunens planering i 

dessa orter. I enlighet med Sverigeförhandlingen och kommande utbyggnad av 

Roslagsbanan uppfyller dock Kårsta bebyggelsekategori primärt snarare än sekundärt 

bebyggelseläge  

 

Se även Vallentunas yttrande om förslag till landsbygdsstrategi- och 

skärgårdsstrategi.  

 

Grönstruktur 

Vallentuna är positiv till en utveckling av den regionala grönstrukturen som enligt 

RUFS 2050 kan utvecklas längs med en framtida förlängning av Roslagsbanan mot 

Rimbo. Det är viktigt att denna regionala grönstruktur anpassas till kommande 

bebyggelseutveckling, infrastruktur och näringsliv i området. Samtidigt måste gröna 

och blåa värden, inklusive ekosystemtjänster och rekreation, förstärkas och bevaras 

för både boende och besökare. 

 

Transportinfrastruktur 

Vallentuna kommun vill särskilt lyfta fram och understryka vikten av Roslagsbanans 

utveckling. Utveckling som fortsatt kapacitetsförstärkning, förlängning av banan till 

T-centralen via Odenplan och avgrening av banan till Arlanda är en grundläggande 

förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas i en hållbar positiv riktning. 

Även ett regionalt behov av en förlängning av banan till Rimbo förutsätts längre fram 

under planperioden. Roslagsbanan till Arlanda är ett konkretiserat regionalt behov, 

som redan genomgått åtgärdsvalsstudie, och som flera aktörer står bakom och är 

således ett bra exempel där det blir otydligt att som RUFS 2050 endast gör ange 

”tillgänglighetsbehov” mellan de aktuella regionala stadskärnorna. 

 

Vad gäller cykel så noterar Vallentuna att RUFS 2050 anger att det regionala 

cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Vallentuna utgår från att det kommer att 

finnas behov av utveckling av det regionala cykelvägnätet även efter 2030. Men i ett 

2030-perspektiv saknar Vallentuna ett regionalt cykelstråk Upplands Väsby –

Vallentuna längs väg 268 samt ett stråk Vallentuna - Stockholm Arlanda Airport 

lämpligen längs med Roslagsbanan kommande linje.  

 

Bostadstillskott 

Vallentuna planerar för en genomsnittlig årlig bostadsutbyggnadstakt om ca 400, 

vilket motsvarar bastillskottet för kommunen fram till 2030 enligt RUFS 2050. 

Majoriteten av bostäderna kommer att byggas nära befintliga stationer för 

Roslagsbanan i enlighet med Sverigeförhandlingen. Vallentuna vill uppmärksamma 
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att bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen sträcker sig till och med 2035. Tabell 

bostadstillskott i RUFS 2050 behöver uppdateras i detta avseende.  

 

Vallentuna vill även i detta sammanhang lyfta fram en förlängning av Roslagsbanan 

till Stockholm Arlanda Airport. Beslut om utbyggnad av Roslagsbanan till flygplatsen 

skapar ytterligare förutsättningar för fler stationsnära bostäder, ytterligare totalt ca 

5000 nya bostäder, genom bl.a. ett nytt stationssamhälle i nordvästra Vallentuna 

tätort.  

 

Klimatpåverkan 

Klimatfärdplanens relation till RUFS behöver klargöras i RUFS 2050. I övrigt se 

Vallentunas yttrande om förslag till regional klimatfärdplan.  

 
 
 
 
 
För Vallentuna kommun 
 
 
 
 
 
Parisa Liljestrand 
Kommunstyrelsens ordförande 



























 
REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN 

RUFS 2050 UTSTÄLLNING 

GEMENSAMT YTTRANDE FRÅN ARLANDAREGIONEN 

Arlandaregionen anser sammanfattningsvis att den regionala utvecklingsplanen för 
hela Stockholmsregionen (RUFS 2050) i vissa delar behöver bearbetas, kompletteras 
och förtydligas för att planen ska kunna fungera som en långsiktig överenskommelse 
mellan regionens aktörer och staten.  
 
INKLUDERA KOMMUNAL OCH DELREGIONAL PLANERING FÖR UTVECKLINGSKRAFT 

RUFS 2050 behöver på en översiktlig nivå stämma överens med kommunernas vilja om 
hur regionens långsiktigt rumsliga struktur ska utvecklas och hur regionens urbana 
kvaliteter och attraktivitet ska stärkas. Framför allt gäller detta i frågor där 
kommunerna sinsemellan är överens om en inriktning mot en flerkärnig och tillgänglig 
region.  
 
Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och 
Swedavia, Stockholm Arlanda Airport arbetar tillsammans för att utveckla 
Arlandaregionen.  
 
Under 2016 ställde sig samtliga kommuner, efter beslut i respektive fullmäktigeorgan, 
tillsammans med Swedavia, Arlanda Airport bakom en gemensam delregional 
utvecklingsplan för Arlandaregionen. Planen tar utgångspunkt från kommunernas 
översiktsplaner och från Swedavias långsiktiga utvecklingsplanering för Stockholm 
Arlanda Airport och manifesterar ambitionen om en mer expansiv utveckling av 
Arlandaregionen som en del av en större storstadsregion.  
 

 
 



 

  

Den delregionala utvecklingsplanen har fördjupat samarbetet mellan parterna inom 
infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad 
genomsyrat av ett tydligt fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom 
att Arlandaregionen tar på sig betydande åtaganden genom planering och investering i 
utvecklingen på delregional nivå är det viktigt att den delregionala utvecklingsplanen 
används som underlag i Stockholms läns regionala planering såväl som i den regionala 
och nationella infrastrukturplaneringen.  
 
Som stöd i det fortsatta arbetet med RUFS 2050 och med förutsättningen om att 
Arlandaregionens utvecklingsplanering i högre utsträckning än i dag ska harmonisera 
med Stockholms läns regionala planering överlämnar Arlandaregionen utöver de 
gemensamma synpunkter som framförs i detta yttrande också den delregionala 
utvecklingsplanen för Arlandaregionen till stöd för sitt gemensamma remissyttrande.  
 
Det är även viktigt att i den regionala utvecklingsplaneringen beakta 
Arlandakommunernas respektive antagna eller pågående översiktsplaner i högre 
utsträckning än vad RUFS 2050 anger. Som underlag för detta hänvisas till separata 
yttranden från Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner för mer kunskap 
om t.ex. framtida bebyggelsestrukturer i respektive kommun. Detta är särskilt viktigt 
för fortsatt arbete med att uppdatera plankartan i RUFS 2050 för att ge en mer korrekt 
samlad bild av regionens framtida utveckling.  
 
FOKUSERA PÅ GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE REGIONALA FRÅGOR 

För att fungera som en långsiktig överenskommelse mellan Stockholmsregionens 
aktörer och med staten behöver RUFS 2050 fokusera på gemensamma, regionala 
frågor och systemperspektiv. Arlandaregionen ställer sig mot denna bakgrund 
frågande till mängden detaljerade mål, delmål, förhållningssätt och regionala 
prioriteringar som presenteras i RUFS 2050. Gemensamma övergripande regionala 
frågor försvinner i en mängd ställningstaganden utan uppenbar regional bäring och 
rådighet kring ett genomförande. Det är därför särskilt angeläget att de mål och 
regionala prioriteringar som utpekas i RUFS 2050, som de mest angelägna frågorna för 
samhandling, också har ett sådant fokus att de kan bli verktyg i ett aktivt 
genomförandearbete bland många aktörer under planens genomförandetid.  
 
RUFS 2050 ska fungera som regionplan enligt plan- och bygglagen. RUFS 2050 ska inte 
ersätta den kommunala planeringen eller fungera som en generell handbok i god 
planering. RUFS 2050 ska vägleda regionens aktörer och utgöra ett stöd och 
komplement i frågor där det finns behov av regional samordning och ett samlat 
systemperspektiv på regionens långsiktiga tillväxt och utveckling. Om regionen samlat 
ska kunna fatta beslut i en sådan gemensam riktning och ”tala med en röst”, är det 
framför allt den långsiktiga och övergripande utvecklingsriktningen som behöver 
tydliggöras om och vilka strategiska beslut som behöver fattas på vägen. 
 
FULLFÖLJ UTVECKLINGEN AV EN FLERKÄRNIG OCH TILLGÄNGLIG REGION  

Arlandaregionen är positiv till att RUFS 2050 bygger vidare på en rumsliga struktur med 
en utveckling av en flerkärnig region, som regionen enades om i RUFS 2010 och som 
även konstaterades som fortsatt giltig i den aktualitetsprövning som har gjorts för 
RUFS 2010. En regional utvecklingsplan kräver uthållighet för att få genomslag.  



 

  

Därtill instämmer Arlandaregionen i slutsatserna om behovet av en förstärkt koppling 
mellan regionala stadskärnor och inte minst skrivningarna om betydelsen av att i ett 
dynamiskt samhällsperspektiv främja en sådan koppling och att genom tydliga 
regionala ställningstaganden stärka en transportinfrastruktur som också stödjer en 
flerkärnig regionutveckling. Detta för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och 
framväxten av en mer urban och tät stadsutveckling i de regionala stadskärnorna och 
andra bebyggelseutvecklingslägen.  
 
Genom en tydlig viljeinriktning i den regionala utvecklingsplaneringen måste signaler 
ges som markerar det funktionella behovet av förbättrade tvärförbindelser på både 
väg och järnväg och genom utbyggd kollektivtrafik för att kunna stärka de regionala 
stadskärnornas funktion som transportnav. Detta måste syfta till att främst främja ett 
hållbart resande både inom och mellan de regionala stadskärnorna samt mellan övriga 
strategiska regionala målpunkter i hela Stockholmsregionen samt östra Mellansverige. 
Här är Arlandaregionen i ett tillgänglighetsperspektiv allvarligt bekymrad över 
minskade kollektivtrafikandelar i det resande som sker både inom och till 
Arlandaregionen samtidigt som en kraftig tillväxt sker inom regionens kommuner både 
vad gäller befolkning och sysselsättning samt i ett ökande antal flygpassagerare på 
Stockholm Arlanda Airport, vilket sammantaget genererar ett ökat resande.  
 
En fortsatt hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, förtätad stadsstruktur samt 
utveckling av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta förutsätter en god 
tillgänglighet i regionens transportsystem främst med inriktning mot en utvecklad 
kollektivtrafik samt en utbyggd väg- och spårtrafik för både person- och 
godstransporter. Varken flygplatsen eller omgivande verksamhetsområden kring 
flygplatsen i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm kan utvecklas om 
inte nödvändiga investeringar i trafikinfrastruktur och kollektivtrafik kommer till stånd 
såväl i flygplatsens närområde som i övriga delar av Arlandaregionen. Detta menar 
Arlandaregionen har inte tillräckligt tydligt belysts i RUFS 2050. 
 
TYDLIGGÖR STOCKHOLM ARLANDA AIRPORTS ROLL SOM TRANSPORTNOD OCH 
ARLANDA/MÄRSTAS FUNKTION SOM REGIONAL STADSKÄRNA  

RUFS 2050 behöver på ett tydligt sätt belysa flygplatsens betydelse för regionen när 
det gäller internationell tillgänglighet och dess betydelse både för 
Stockholmsregionens och Arlandaregionens samlade tillväxt och utveckling. Planen 
behöver i detta sammanhang beskriva vikten av att stärka möjligheterna till ökat 
kollektivt resande till och från Stockholm Arlanda Airport och inom Arlandaregionen. 
Det är därför viktigt att skrivningar om detta lyfts fram i RUFS 2050 och i vissa stycken 
utvecklas i den fortsatta processen mot en fastställd plan.  
 
Behovet av kapacitetsförstärkning i både väg- och järnvägssystemet är omfattande vid 
en fortsatt utveckling av flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Prognoserna 
visar att främst det internationella flygresandet kommer att öka kraftigt fram till år 
2040. Bedömningen är att Stockholmsregionen år 2040 kommer att ha 44 miljoner 
flygresenärer samtidigt som Bromma flygplats vid denna tidpunkt kan komma att ha 
avvecklats.  
 



 

  

Parallellt med denna utveckling ökar också antalet sysselsatta i Arlandaregionen. Enligt 
visionen för flygplatsstaden Airport City Stockholm kan vid Arlanda finnas ca 50 000 
sysselsatta i ett motsvarande tidsperspektiv som för prognoserna kring 
flygpassagerarutvecklingen.  
 
Mot denna bakgrund finns det enligt Arlandaregionens mening entydiga krav på att 
kapacitetsförstärkningar måste ske i både trafikinfrastruktur och kollektivtrafik för en 
förbättrad tillgänglighet. Kraftfulla satsningar på en förbättrad tillgänglighet i 
transportsystemet både inom och till Arlandaområdet för att klara den förväntade 
expansionen av både antalet flygresenärer och anställda på flygplatsen är således 
nödvändiga inte bara som en konsekvens av om och när ytterligare bankapacitet efter 
år 2040 på Arlanda kan förväntas behövas. 
 
Stockholm Arlanda Airport är strategiskt beläget mittemellan Stockholm och Uppsala, 
det stråk där den starkaste tillväxten och utvecklingen i Sverige förutspås äga rum 
under kommande decennier. En motor i denna utveckling är den tillgänglighet till 
internationella marknader som flygplatsen skapar förutsättningar för. 
Flygplatsen har en viktig funktion som både internationellt och nationellt transportnav 
för Stockholm och östra Mellansverige. Flygplatsens primära funktion är att skapa så 
god tillgänglighet som möjligt, utifrån ett internationellt, nationellt och regionalt 
perspektiv. En god internationell tillgänglighet är viktig för regionens konkurrenskraft 
och skapar förutsättningar för bland annat utländska företagsetableringar, 
arbetstillfällen och handel. Efterfrågan på den här tillgängligheten växer kraftigt och 
2016 uppgick passagerarantalet till 24,7 miljoner. Den snabba utvecklingen har gjort 
att flygplatsen närmar sig sitt kapacitetstak. Swedavia som äger och driver Stockholm 
Arlanda Airport har därför beslutat om en succesiv investeringsplan för att flygplatsen 
ska klara av att möta framtida passagerarvolymer. Därutöver arbetar flygplatsen med 
att ta fram en Masterplan för Arlandas långsiktiga utveckling till år 2070. De planer och 
visioner som finns för Stockholm Arlanda Airports utveckling både i ett kortare och 
längre perspektiv måste på ett relevant sätt också återspeglas i RUFS 2050.  
 
För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveckling och även skapa 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att de olika 
transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Stockholm Arlanda 
Airport kan ses som en trafikslagsövergripande nod där byten kan ske mellan flyg, tåg, 
buss och bil. Goda kollektiva förbindelser är en nödvändig del i flygplatsens funktion 
som transportnod och för ett ökat hållbart resande i regionen. 
 
En förutsättning för denna utveckling är att infrastruktur och trafikering till, från och 
inom denna region anpassas till det behov som förväntas komma under framtida 
decennier. I nuläget finns det kapacitetsbrister i transportsystemet som kan komma att 
verka hämmande för regionens möjlighet att utnyttja den fulla potentialen av den 
internationella tillgänglighet som skapas via Stockholm Arlanda Airport och även 
negativt påverka regionens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att åtgärder 
som syftar till att skapa ökad tillgänglighet prioriteras. 
 



 

  

PLANERA ETT TRANSPORTSYSTEM SOM STÖDJER DEN REGIONALA UTVECKLINGEN 

Arlandaregionen delar ambitionen att prioritera kollektivtrafiksatsningar som uttrycks i 
RUFS 2050. Arlandaregionen delar dock inte förslaget att helt skjuta upp 
utbyggnadsåtgärder av vägnätet tills att vägtrafikens roll för den regionala 
tillgängligheten klarnat. Vägtrafiken antas även i framtiden ha en betydelsefull roll för 
tillgängligheten framför allt för boende och verksamma på mindre orter och 
landsbygden. Det går heller inte att bortse från att t.ex. Stockholm Arlanda Airport är 
en målpunkt där bil i vissa fall är det mest realistiska alternativet för många med 
anledning av boendeort och kollektivtrafikens bristande tillgänglighet och 
konkurrenskraft. Det är viktigt att det finns vägförbindelser i och till och från regionen 
som tillgodoser invånarnas behov. Vägkapacitet bidrar även till ökad framkomligheten 
med buss och måste ur ett tillgänglighetsperspektiv i regionen även fortsatt långsiktigt 
beaktas som en strategisk resurs i transportsystemet, som inte kan dimensioneras 
enbart utifrån en ambition i regionen om att uppnå en region med netto-noll-utsläpp 
2045. Teknikutvecklingen av framtidens bilar och övriga fordon för kollektivtrafiken 
samt IT-lösningar för ökad framkomlighet i vägsystemet är därmed andra viktiga frågor 
att beakta för regionens framtida transportsystem och i RUFS 2050.  
 
Arlandaregionen anser att målsättningarna i RUFS 2050 gällande innovativt tänkande 
och arbetssätt borde utvecklas och tydligare omfatta metoder för kollektivtrafik och 
färdmedel, innovationer gällande fordonstyper samt nytänkande kring strategiska 
kollektivtrafikstråk och stomnät i regionen. Arlandaregionen saknar i detta 
sammanhang ett resonemang kring vad eventuellt nya former av kollektivtrafik kan 
bidra med för att öka andelen kollektivtrafik samt för att nå klimatmålen. Det är viktigt 
att det i ett regionalt utvecklingsperspektiv finns en öppenhet för alternativa sätt att 
utveckla kollektivtrafiken på både kort och lång sikt och att detta kan ske i nära 
samverkan med berörda kommuner. I Arlandaregionen finns i samverkan med 
Swedavia, Stockholm Arlanda Airport en tydlig ambition om att inom den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta och flygplatsstaden Airport City Stockholm utveckla stråk 
med hållbar kollektivtrafikförsörjning med nya och innovativa fordon och trafiksystem 
exempelvis genom elbussar och automatiska samt förarlösa fordon. 
 
Samtidigt som RUFS 2050 ska visa riktningen mot 2050 så redovisar planen endast 
beslutade investeringsåtgärder i transportsystemet och behöver därför utvecklas med 
visioner bortom år 2030. Som regionplan med funktion att visa regionens samlade vilja 
och en utgångspunkt för kommande infrastrukturplanering är detta en stor brist med 
ett alltför ensidigt synsätt på nu kända kapacitetsbrister i transportinfrastrukturen. 
Behovet i ett 2050-perspektiv redovisas endast som övergripande tillgänglighetsbehov 
i stråk och relationer, dvs. som en bristanalys av nuläget och behöver därför efter år 
2030 utvecklas med en tydlig viljeinriktning. 
 
Transportinfrastruktur och val av typ av infrastruktur har stor strukturell påverkan på 
bebyggelseutvecklingen. Avsaknad av en långsiktig inriktning och stabila spelregler 
mellan landsting och regionens kommuner när det gäller en integrerad bebyggelse- 
och trafikplanering skapar stora osäkerheter för alla aktörer som är ansvariga för 
planens genomförande och innebär att planens potential att vara en långsiktig 
överenskommelse både mellan regionens olika aktörer och med staten inte tas tillvara.  



 

  

En regionplan är dessutom inte bara vägledande för t.ex. kommunernas 
översiktsplaner utan även för beslut enligt väglagen och beslut om byggande av 
järnväg. Arlandaregionen anser därför att det är viktig att RUFS 2050 visar vad 
regionen vill ha för en framtida övergripande transportinfrastruktur i ett långsiktigt 
perspektiv. Det handlar inte om att föregripa prövning enligt fyrstegsprincipen utan 
om att uttrycka en samlad regional, långsiktig uppfattning i ett systemperspektiv.  
 
Arlandaregionen vill gemensamt särskilt lyfta fram ett antal nödvändiga 

infrastruktursatsningar som inte redovisas i RUFS 2050 med utgångspunkt från den 

regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och som följer med Stockholm Arlanda Airports 

internationella och nationella funktion och som kan maximera nyttan vad gäller 

tillväxt, attraktion och utveckling i Stockholms- och Uppsalaregionen.  

 Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom ytterligare spår i sin helhet på 

sträckan Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i 

Märsta, Upplands Väsby, Knivsta och Alsike.  

 Förbättrad kapacitet på väg E4 till och inom Arlandaregionen genom 

förbättrad framkomlighet med nya körfält och ny trafikplats på E4 mellan 

Uppsala och Alsike samt fullt utbyggda trafikplatser i Hammarby och Måby. 

 Utbyggd spårinfrastruktur för järnväg mellan Ostkustbanan och Arlandabanan 

samt en förstärkt koppling för kollektivtrafik mellan Märsta och Stockholm 

Arlanda Airport och kringliggande flygplatsstad genom spårbunden trafik.  

 Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport med koppling till Märsta. 

Både nationellt och regionalt planeras eller utreds ett antal satsningar som också 

bidrar till förbättrad tillgänglighet och skapar olika nyttor. Arlandaregionen vill 

framhålla att även dessa satsningar ger viktiga bidrag till utvecklingen som är viktiga 

att lyfta fram i RUFS 2050. 

 Höghastighetsbana till Uppsala med angöring till en station på Stockholm 

Arlanda Airport. Arlandaregionen är positiv till en utbyggnad av 

höghastighetsjärnväg med koppling till övriga delar av Sverige. Men 

Arlandaregionen anser att järnvägen behöver angöra Stockholm Arlanda 

Airport för att stärka flygplatsens internationella konkurrenskraft.  

 Utvecklad infrastruktur för gång- och cykeltrafik med tvärregionala stråk som 

binder samman delregionen och regionala stadskärnor. Flertalet viktiga 

regionala stråk saknas i RUFS 2050, se vidare Arlandaregionens synpunkter 

under rubrik Cykel och cykelvägnätet.  

 Förbättrad väginfrastruktur inom regionen. 

 Bättre förbindelser västerut mot Mälardalen genom utbyggd Aroslänk. 

 
BETONA BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN SOM EN LÅNGSIKTIG GEMENSAM FRÅGA 

Arlandaregionen planerar för 22 000 nya bostäder fram till 2030 vilket motsvarar det 
genomsnittliga bastillskottet för kommunerna fram till 2030 enligt RUFS 2050.  



 

  

I Arlandaregionen finns planer och ambitioner om fortsatt hög tillväxt även efter 2030 
och ställer sig frågande till RUFS 2050 förslag om en nästan halvering i Arlandaregionen 
mellan 2030-2050 jämfört med 2015-2030. Vallentuna omfattas dessutom av 
bostadsåtagande fram till 2035 inom ramen för Sverigeförhandlingen.  
En grundläggande förutsättning för att klara bostadsförsörjningen är att trafiksystemet 
utvecklas och samordnas med bebyggelseutvecklingen. Arlandaregionen vill i detta 
sammanhang lyfta fram en samlad Arlandaförhandling där, kommunerna Knivsta, 
Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, är 
beredda att förhandla med staten och regionala huvudmän om en utbyggnad av 
trafikinfrastrukturen som leder till ett ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och 
utveckling av flygplatsen. De framtida satsningar som särskilt betonas i detta yttranden 
har i den gemensamma planeringen för Arlandaregionen särskilt identifierats att ha 
potential att ge goda förutsättningar för en kvalitativ, attraktiv och hållbar 
stadsutveckling i Arlandaregionen. 
 
Dessutom finns goda förutsättningar för att bygga betydligt fler nya bostäder om 
arbetet med att säkra Stockholm Arlanda Airports framtida kapacitet med ett väl 
anpassat influensområde för flygets verksamhet på lämpligt sätt kan samordnas med 
kommunernas ambitioner och möjligheter till bostads- och verksamhetsutveckling. 

 
FÖRDJUPA SAMARBETE OCH DELGE KUNSKAP OM DEN REGIONALA 
GRÖNSTRUKTUREN  

Arlandaregionen är positiv till det etablerade regionala samarbetet kring gröna kilar 
och att vikten av en sammanhängande grönstruktur på både regional och lokal nivå 
understryks av RUFS 2050. För att den regionala grönstrukturen ska upprätthållas, 
utvecklas och även fortsättningsvis bidra positivt till regionens utveckling behöver 
vikten av enskilda och privata initiativ och samarbeten redovisas tydligare. Den gröna 
strukturen i regionen berör flera markägare och samarbeten. Gemensamma mål och 
inriktningar om den regionala grönstrukturen är därför avgörande för det framtida 
arbetet och utfallet. 
 
Flera av de gröna stråken, kilarna och värdekärnorna inom regionen är beroende av 
kopplingar som sträcker sig över länsgränsen. Potentiellt viktiga kopplingar som 
sträcker sig utanför länsgränsen kan därför med fördel illustreras i kartunderlagen. 
Även de blå värdena i grönstrukturen kan tydliggöras i större utsträckning. 
 
De gröna värdekärnor som presenteras i RUFS 2050 ingår i de gröna kilarna och 
innehåller enligt uppgift områden som har de högsta rekreations- natur- eller 
kulturmiljövärden i regionen. Vidare beskrivs att dessa områden ofta utgörs av 
naturreservat eller riksintressen. I de fall som gröna värdekärnor identifierats men 
något naturreservat eller riksintresse inte finns, vill berörda kommuner ta del av 
underlag till utpekandet. Detta blir särskilt viktigt då de förhållningssätt som gäller för 
gröna kilar också ska appliceras på dessa gröna värdekärnor. Därtill att buffertzoner 
föreslås säkras vid etablering i värdekärnornas närhet. En förutsättning för en adekvat 
buffertzon är att underlagsmaterial och motivering till utpekandet av den specifika 
gröna värdekärnan finns och delges. 
 



 

  

ÖVRIGA SYNPUNKTER UTIFRÅN DISPOSITION I RUFS 2050 

1. NULÄGE OCH UTMANINGAR 

Arlandaregionen instämmer i att Stockholm Arlanda Airports utveckling som 
flygplatshub är mycket viktig för regionens utveckling som besöksdestination. 
Arlandaregionen vill dessutom framhålla ännu tydligare att resandet inte bara är en 
viktig tillväxtmotor för näringsliv och ekonomisk utveckling utan också har en ett stort 
kulturellt värde som skapar förståelse och möten mellan människor och olika kulturer. 
 

2. VISION OCH MÅL 

Arlandaregionen anser att kapitlet innehåller bra och starka mål för utvecklingen av 
restider med kollektivtrafik till Stockholm Arlanda Airport. Beskrivningarna av målet 
”En ledande tillväxt-och kunskapsregion” och ”Regionala prioriteringar” i figur 14 är 
tydliga. En förutsättning för måluppfyllelse är enligt Arlandaregionen att Stockholm 
Arlanda Airport kan fortsätta utvecklas som regionens ledande flygplats, vilket behöver 
markeras och sättas i ett perspektiv till om Bromma flygplats avvecklas år 2038. 
 

3. REGIONAL STRUKTUR 

3.1 Övergripande rumslig inriktning för östra Mellansverige 

Arlandaregionen vill understryka vikten av samarbete med andra närliggande regioner 
i syfte att åstadkomma samsyn kring storregionala utgångspunkter.  
 
Det är oklart vad Tabell 2 vill visa då uppgifterna om passagerarantal inte stämmer. 
Stockholm Arlanda Airport hade totalt 24,7 miljoner resenärer 2016. 
 
Flygplatsen är en mycket viktigt målpunkt för städer och orter i östra Mellansverige. 
Detta framgår av bildtexten till karta 3 men behöver lyftas upp på ett tydligare sätt i 
den löpande beskrivningen. T.ex. under rubriken ”Storregionalt förhållningssätt” och 
”Förstärk och länka samman”. 
 

3.2 Rumslig fördelning 

Arlandaregionen ifrågasätter den zonindelning av länet som delar in kommunerna i 
centrala delar, inre delar och yttre delar. RUFS 2050s inriktning är flerkärnighet.  
 

3.3 Plankarta och bebyggelsestruktur 

Plankartan i RUFS 2050 i synnerhet vad gäller den framtida bebyggelsestrukturen och 
angivna bebyggelsekategorier behöver uppdateras utifrån Arlandakommunernas 
respektive antagna eller pågående översiktsplaner och från ett regionalt framtida 
tillgänglighetsperspektiv. Se separata yttranden från Sigtuna, Upplands-Väsby och 
Vallentuna kommuner.  
 
Under rubriken ”Flygplatser” behöver Stockholm Arlanda Airports betydelse för 
nationell och regional tillgänglighet läggas till. Regionen har en särställning genom 
Stockholm som huvudstad. Sverige är ett avlångt land med geografiskt stora avstånd 
och ska tillgängligheten till regionen säkras behöver även denna aspekt tas med. 
 



 

  

3.4 Landsbygdens rumsliga struktur 

Arlandaregionen är positiv till att RUFS 2050 uppmärksammar landsbygden och 
relationen till staden i högre utsträckning än tidigare regionplaner.  
Landstingets förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi behöver dock rumsligt 
kopplas till RUFS 2050 med utgångspunkt från att den är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050.  
 

3.5 Gods- och logistikstruktur och teknisk infrastruktur 

Arlandaregionen vill betona att regionala anspråk som rör lokalisering av verksamheter 
som t.ex. kombiterminaler, logistikcentra, distributionscentraler, avfallshantering, 
masshantering och täkt behöver föregås av en nära dialog med berörda kommuner om 
de ska få genomslag i efterföljande planering och genomförande. Exempel på 
verksamheter som inte stämmer överens och/eller är motstridiga kommunernas 
planering i Arlandaregionen: 

 Älvsundadalen (Upplands Väsby). Kommunen och fastighetsägarna ser annan 

framtida användning i detta område än masshantering/täkt 

 Gillinge (Vallentuna). Kommunen ser annan framtida användning i detta 

område än masshantering/täkt. 

 
Bra exempel på tidigare regional dialog om platser inom Arlandaregionen är Vällsta 
och Rosersberg.  
 
Karta 15 pekar ut Arlandabanan som järnväg för godstransporter. Enligt 
Järnvägsnätsbeskrivningen från A-Train som är infrastrukturförvaltare är 
godstransporter inte tillåtet på Arlandabanan. Detta måste således säkerställas med A-
train innan det skrivs in i planen. Gäller även Karta 36 avseende transportleder för 
farligt gods. 
 

4. TEMATISKA FRÅGOR 

4.1 Klimatpåverkan 

Arlandaregionen anser att Landstingets förslag till klimatfärdplan behöver bli mer 
tydlig och relationen till RUFS 2050 behöver klargöras.  
 

4.2 Miljö- och folkhälsa 

För Arlandaregionen är flygets miljöpåverkan främst när det gäller buller och utsläpp 
till luft en särskilt viktig och komplex fråga som berör många av Arlandakommunernas 
invånare. Därtill de restriktioner i samhällsutvecklingen som följer med flygets 
miljöpåverkan. RUFS 2050 behöver på ett tydligare sätt visa på denna miljöpåverkan 
och framhäva att det finns en ambition att arbeta med, och samverka i, frågan att 
minimera störningarna, som på ett relevant sätt kan vara ett stöd i avvägningen för 
kommunernas möjligheter till en hållbar och långsiktig bebyggelseutveckling samtidigt 
som den nationella och internationella tillgänglighet som Arlanda skapar kan fortsätta 
att utvecklas. 
 



 

  

4.3 Cykel och cykelvägnätet 

Vad gäller cykel så noterar Arlandaregionen att RUFS 2050 anger att det regionala 
cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Arlandaregionen utgår från att det 
kommer att finnas behov av utveckling av det regionala cykelvägnätet även efter 2030. 
Men i ett 2030-perspektiv saknar Arlandaregionen nya gena regionala cykelstråk i 
relationen: 

 Järfälla - Upplands Väsby – Vallentuna 

 Vallentuna – Stockholm Arlanda Airport lämpligen längs med Roslagsbanans 

framtida spår.  

 Knivsta – Märsta via Odensala och vidare till Uppsala 

 
4.4 Flyg 

Avsnittet behöver kompletteras med en beskrivning av Stockholm Arlanda Airports 
planerade utveckling för att hantera framtida efterfrågan. Under den kommande tio-
årsperioden kommer mångmiljard-investeringar att ske i terminalkapacitet, 
bagagehanteringssystem, säkerhetskontroll och driftområde som väsentligt ökar 
flygplatsen möjligheter att hantera framtidens passagerarvolymer. Även att flygplatsen 
är ett viktigt nav för inrikestrafiken med ett stort antal destinationer till olika delar av 
Sverige. Utveckling av nya flyglinjer är ett prioriterat område för Swedavia som driver 
flygplatsen. Detta arbete har varit framgångsrikt och sedan 2013 har ett antal nya 
interkontinentala flyglinjer tillkommit till olika världsdelar varför skrivningen om detta 
framstår som onödigt negativ. Skrivningarna om Bromma och allmänflyget behöver 
uppdateras då de innehåller upprepningar. Vid en eventuell nedläggning behöver även 
en förväntad överflyttning till Arlanda och därmed ökat kapacitetsbehov nämnas som 
en viktig fråga. Swedavia ser inte att Skavsta är en förutsättning för att regionen ska 
klara sitt behov av flygfrakt. Att en framtida Höghastighetsbana måste kopplas till 
Stockholm Arlanda Airport behöver framhävas.  
 
För Arlandaregionen 
 
 
Klas Bergström (M) 
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta 
 
 
   Olov Holst (M) 
   Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna 
 
 
Mathias Boman (S) 
Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby  
 
 
   Parisa Liljestrand (M) 
   Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna 
 
Kjell-Åke Westin 
Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport 



Arlandaregionen
Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen 

Infrastruktur
Så får vi allt att fungera ihop

Bostäder
Attraktiva boendeformer

Med hälsning från Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda Airport

Näringsliv
För växande och nya företag

Hållbarhet
Social, ekologisk och ekonomisk



Förord Bakgrund
Arlandaregionen är en av Sveriges 
mest expansiva regioner. Med sitt 
strategiska läge, mitt mellan Stock-
holm och Uppsala, och närheten 
till Stockholm Arlanda Airport är 
regionen attraktiv att bo, leva och 
arbeta i. Här finns idag ett brett 
utbud av bostäder samt många 
arbetsplatser, inte minst i anslutning 
till flygplatsen. 
 Arlandaregionen planerar för att 
bli 175 000 invånare år 2030. För 
detta krävs minst 22 000 nya bostä-
der. Ett sådant omfattande åtagande 
förutsätter en utbyggd infrastruktur 

med en väl fungerade kollektivtrafik 
för att invånarna lätt ska kunna nå 
arbete och service. En god kollektiv-
trafik är också en nödvändighet för 
att Arlandaregionens mål om social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
ska kunna uppnås. En utbyggnad av 
höghastighetsbanan till Stockholm 
Arlanda Airport skapar en strategisk 
knutpunkt som är inte bara blir vik-
tig för Arlandaregionens tillgänglig-
het och utveckling utan är av central 
nationell betydelse. 
 Vi som företrädare för Arlandare-
gionen vill med denna delregionala 
utvecklingsplan manifestera våra 
ambitioner för en än mer expansiv 
utveckling av vår del av storstadsre-
gionen.

Arlandaregionens parter

Knivsta kommun
Invånare: 16 869
Antal bostäder: 6 099 (70 % småhus,  

30 % lägenheter i flerbostadshus)

Största näringsgrenar: Utbildning, vård 
och omsorg samt byggverksamhet

Sigtuna kommun
Invånare: 44 786
Antal bostäder: 17 900 (34 % småhus,  

64 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Transport, före-
tagstjänster samt handel

Upplands Väsby kommun
Invånare:  42 661
Antal bostäder: 17 616 (35 % småhus,  

65 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Handel, vård och 
omsorg samt företagstjänster

Vallentuna kommun
Invånare: 32 380
Antal bostäder: 12 000 (66 % småhus,  

33 % lägenheter i flerbostadshus)

Störst näringsgrenar: Vård och omsorg, 
utbildning samt handel

Stockholm Arlanda Airport
Antal företag/arbetstillfällen i anslutning 
till flygplatsen: 700/25 000 
Antal resenärer: 23 miljoner

Sedan mer än tio år tillbaka arbe-
tar kommunerna runt Stockholm 
Arlanda Airport med att ömsesi-
digt för sin tillväxt dra nytta av 
och utveckla fördelarna av att ha 
en flygplats i regionen.

Sedan januari 2014 har Kniv-
sta, Sigtuna, Upplands Väsby 
och Vallentuna tillsammans med 
Stockholm Arlanda Airport ytter-
ligare höjt ambitionsnivån genom 
att teckna en gemensam avsiktsför-
klaring för regionens utveckling.

Syftet med avsiktsförklaringen 

Gemensam nytta

är att uppnå en positiv samhällsut-
veckling som gynnar både regio-
nens och flygplatsens utveckling. 
En nyckel för att uppnå detta är 
att samverkan mellan kommuner 
och flygplats ytterligare stärks och 
utvecklas.

Utvecklingen av Arlanda-Märsta 
som en regional stadskärna för-
utsätter en bred samverkan till-
sammans med många intressenter 
och har stor nytta av en fördjupad 
samverkan med berörda kommu-
ner inom Arlandaregionen. Det 
pågående samarbetet inom Airport 
City Stockholm och utvecklingen 
av en ny flygplatsstad inom den re-
gionala stadskärnan Arlanda-Mär-
sta stöds av Arlandaregionens 
övriga aktörer. 

VISION
Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter 
samman den växande storstadsregionen Stockholm-Uppsala med attrak-
tiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi fram-
tidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.

Genom 

samarbete skapar 

vi gemensamma 

”win-win”-effekter 

till nytta för 

Arlandaregionens 

utveckling!

Planen ska fördjupa samarbe-
tet mellan parterna inom såväl 
infrastruktur, bostadsbyggande 
och näringsliv och arbetsmarknad. 
Planen genomsyras av ett tydligt 
fokus på ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.

Klas Bergström (M), KSO Knivsta

Ibrahim Khalifa (S), KSO Sigtuna

Mathias Bohman (S), KSO Upplands Väsby

Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna

Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport

Produktion: Komunikationsenheten Upplands 
Väsby kommun, 2015-11-06.

Ett tydligt gemensamt förhålln-
ingsätt och ett proaktivt arbete för 
Arlandaregionen är också ett stöd 
i arbetet med att ytterligare för-
bättra tillgängligheten till och från 
Stockholm Arlanda Airport, som 
förutom att vara Sveriges största 
flygplats också är en av regionens 
största arbetsplatser.

Arlandaregionens delregionala 
utvecklingsplan har ambitionen att 
harmoniera med andra delregiona-
la planer och med Stockholms och 

Uppsala läns regionala planering. 
Planen har både perspektivet att se 
inåt–nedåt i delregionen mot den 
lokala nivån men också utåt–upp-
åt mot den regionala, storregiona-
la, nationella och internationella 
nivån.



Hållbar utveckling utgör grunden för den samhällsutveckling som den delregionala utvecklingspla-
nen för Arlandaregionen strävar mot på både kort och lång sikt. Planen har tre fokusområden; 
infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad. Hållbar utveck-
ling ska heller inte ses som ett slutmål, utan som en ständigt pågående utvecklingsprocess på alla 
nivåer och i flera sektorer av samhället. I arbetet med att utveckla Arlandaregionen till en attrak-
tiv, konkurrenskraftig och hållbar region att leva och verka i står regionen inför många stora och 
övergripande utmaningar och möjligheter.

Hållbarhet

FOKUS PÅ!
• Helhetssyn
• Långsiktighet
• Robust samhällsutveckling
• Delregional dimension

Vägledande principer 
De tre hållbarhetsperspektiven 
ekologiskt, ekonomiskt och social 
är djupt integrerade i arbetet med 
att uppnå de mål och strategier 
som den delregionala utvecklings-
planen (DUP) tar sin utgångs-
punkt i. 

I ett regionalt perspektiv kan 
konstateras att Stockholms läns 
direkta utsläpp av växthusgaser 
minskar, både totalt och per capita. 
Det beror främst på en omställd 
energianvändning för uppvärm-
ning och en övergång till förnybara 

bränslen och förnybart i elproduk-
tionen. Utsläppen av växthusgaser 
i transportsektorn bedöms också 
vara på väg att plana ut. Men trots 
att utsläppen totalt minskar inom 
Stockholmsregionen har regio-
nens invånare stor påverkan på de 
globala klimatutsläppen eftersom 
det mesta som regioninvånarna 
konsumerar produceras någon an-
nanstans än i Stockholms län samt 
att en stor del av invånarnas resor 
görs utanför regionen. 

En gemensam stadsutveck-
lingsprocess som omfattar hela 
Arlandaregionen ska i ett håll-
barhetsperspektiv stå i samklang 
med regionens samlade bebyggel-
se- och samhällsutveckling och i 
balans med flygplatsens närhet, 
samt tillväxt. Att arbeta för att öka 
tillgängligheten till Stockholm Ar-
landa Airport som ett kommuni-
kationsnav är viktigt för tillväxten 
i regionen.

HÅLLBARHET
• Klimatfärdplan
• Ekosystemtjänster
• Hållbarhetscertifiering
• Styrande för utvecklingen i regionen: 

 God bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt och djurliv
 Levande sjöar och vattendrag



Infrastruktur & trafikering

Hållbar infrastruktur ska bidra 
till att minska beroendet av fossila 
bränslen. Arlandaregionen beto-
nar vikten av utveckla den spår-
bundna kollektivtrafiken såsom 
ostkustbanan, ny pendeltågstrafik 
Märsta–Arlanda via Norra Böjen, 
Roslagsbanans koppling till Arlan-
da och miljövänliga bussar samt 
nya lösningar för kollektivtrafik i 
form av exempelvis spårbilssystem. 
Arlandaregionen vill att E4 byggs 
ut med två nya körfält från Upp-
lands Väsby till Stockholm Arlanda 
Airport samt en ny trafikplats vid 
Hammarby. Hållbar infrastruktur 

Effektiva nationella, regionala och 
lokala marktransportsystem är 
nödvändiga för tillgängligheten till 
Stockholm Arlanda Airport för att 
kunna maximera nyttan av flyg-
platsen som kommunikationsnav 
och som en stor arbetsplats. Ett 
ökat reseunderlag från ett vidgat 
upptagningsområde ökar också 
flygplatsens möjligheter att såväl 
kunna bibehålla och att attrahe-
ra nya flyglinjer, vilket främjar 
tillgängligheten både internatio-
nellt och nationellt. Investering i 
en höghastighetsbana som angör 
Stockholm Arlanda Airport är 
strategiskt mycket viktig för att 
långsiktig främja flygplatsens till-
gänglighet.

Den infrastruktur som byggs 
ska ha en lägre energiförbrukning 
än dagens och vara effektivare 
jämfört med tidigare generationers 
teknologi.

En hållbar infrastruktur ger ett tillgängligt, effektivt och hållbart transportsystem som stödjer en integre-
rad trafik- och bebyggelseutveckling. Det är målet för den regiongemensamma planen för infrastrukturut-
vecklingen. En stärkt tillgänglighet till Stockholm Arlanda Airport ger bra koppling till övrig kollektivtrafik 
både lokalt och regionalt. I planen föreslås ett samlat grepp för utbyggnad av infrastruktur för att arbets-
platser och bostäder ska kunna utvecklas i Arlandaregionen. Kommunerna i Arlandaregionen är beredda 
att förhandla med staten och regionens huvudmän om utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik samt 
ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

FOKUS PÅ!
• En integrerad trafik- och 

bebyggelseplanering. Satsa 
på hållbara och effektiva 
transportinfrastrukturer 
både till och inom Arlan-
daregionen.

ger ett tillgängligt och effektivt 
samt hållbart transportsystem och 
som stödjer en integrerad trafik- 
och bebyggelseutveckling.

Arlandaregionen vill även skapa 
prioritet för gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik. Arlandaregi-
onen behöver utveckla en hållbar 
tillgänglighet i transportsystemen 
både till och inom Arlandaregionen.

HÅLLBARHET!
• Utveckla tvärförbindel-

ser och den spårbundna 
kollektivtrafiken i Arlan-
daregionen. 

• Bygg höghastighetsbana 
till Stockholm Arlanda 
Airport. 

• Utveckla nya och innova-
tiva kollektivtrafiksystem i 
Arlandaregionen.

• Främja möjligheterna till 
gång- och cykeltrafik.



Förslag för framtiden

Målet med utvecklingen är att tillgängligheten till 
och inom Arlandaregionen förstärks samt Stock-
holm Arlanda Airport utvecklas som nationellt, 
regionalt och lokalt resecentrum där flyg och övriga 
transportslag kopplas samman på ett hållbart och 
effektivt sätt. 

Utveckling kommer inte av sig självt. En god pla-
nering och väl förankrade förslag är avgörande för 
att nå framgång. Ett flertal förslag om utveckling av 
infrastruktur kring flygplatsen finns framtagna.

• Ökad kapacitet på Ostkustbanan, dvs två nya spår 
mellan Stockholm och Uppsala liksom en uppgra-
dering av stationerna i Upplands Väsby, Märsta 
och Knivsta

• Höghastighetsbanan med station på Stockholm 
Arlanda Airport

• Ytterligare två körfält på E4:an från Glädjens tra-
fikplats till Stockholm Arlanda Airport

• Utbyggnad av Hammarby trafikplats, norr om 
trafikplats Glädjen

Tåg

Buss

Cykel

Bil Station

TECKENFÖRKLARING

Huvudstråk

Tvärförbindelser

Övriga 
nödvändiga
investeringar

1.

2.

3.

4.

• Avgrening av Roslagsbanan till Stockholm Arlan-
da Airport med koppling till Märsta

• Automatiserad spårbunden kollektivtrafik på och 
kring Stockholm Arlanda Airport

• Ny tvärförbindelse ”Norra böjen” mellan Ostkust-
banan och Arlandabanan

• Utbyggnad av södergående ramper vid Måby 
trafikplats

• Väst – östliga stomnätsbussar – Täby – Arninge – 
Vallentuna – Upplands Väsby – Kallhäll – Jakobs-
berg – Barkarby

• Pendlarstråk för cykel
• Förbifart Stockholm
• Bättre förbindelse västerut mot Mälardalen
• Ny station på Arlandabanan (ej markerad på 

kartan)
• Ny sträckning av väg 268 mellan Vallentuna (Gra-

na) och Upplands Väsby (ej markerad på kartan)
• Ny planskild korsning i Knivsta (ej markerad på 

kartan)
• Ny trafikplats ”Morby” norr på Alsike (ej marke-

rad på kartan)

Väg E4

Ostkustsbanan



Flygplatsens roll

Stockholm Arlanda Airport ligger 
redan idag strategiskt placerat 
mellan Stockholm och Uppsala, 
det stråk där den starkaste till-
växten och utvecklingen i Sverige 
förutspås äga rum under kom-
mande decennier. En motor i 
denna utveckling är den tillgäng-
lighet till internationella mark-
nader som flygplatsen skapar 
förutsättningar för. 

Kring flygplatsen har en 
flygplatsstad, kallad Airport City 
Stockholm börjat etableras. Den-
na flygplatsstad beräknas gene-
rera cirka 50 000 arbetstillfällen 
då den är fullt utbyggd någon 
gång efter år 2030. I nuläget finns 
drygt 700 företag med över 25 000 
arbetsplatser etablerade inom 
området.

En förutsättning för denna 
utveckling är att infrastruktur 

HÅLLBARHET
• Stockholm Arlanda Air-

port har som ambition att 
ligga i framkant i hållbar-
hetsarbetet och arbetar 
bl a med bullerreducering 
samt för att minska klimat-
påverkande utsläpp.

Stockholm Arlanda Airport är redan idag ett nav för utveckling inom Arlandaregionen. Flygplat-
sens primära funktion är att skapa så god tillgänglighet som möjligt, såväl utifrån ett internatio-
nellt, nationellt och regionalt perspektiv. För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveck-
ling och även skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att 
de olika transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Den idag starkast växande noden i 
Skandinavien är Stockholm Arlanda Airport. 

och trafikering till, från och 
inom denna region anpassas till 
det behov som förväntas kom-
ma under framtida decennier. I 
nuläget finns det kapacitetsbris-
ter i transportsystemet som kan 
komma att verka hämmande för 
regionens möjlighet att utnytt-
ja den fulla potentialen av den 

internationella tillgänglighet som 
skapas från flygplatsen. Det är 
därför viktigt att åtgärder som 
syftar till att skapa förutsättning-
ar för ökad tillgänglighet med 
kollektiva färdmedel till, från och 
inom regionen prioriteras.

FOKUS PÅ!
• Förutsättningar för fler 

direktlinjer och ökad inter-
nationell tillgänglighet.

• Maximera nyttan genom 
etablering av flygplatssta-
den Airport City Stockholm.

• Stockholm Arlanda 
Airport som nationellt 
transportnav, även för 
markbunden trafik.
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Bostadsbyggande
Bostadsutbudet i Arlandaregionen är stort och mångfacetterat. Här finns både täta stadsmiljöer samlade 
kring stationer, urbana landsbygdsmiljöer och mer renodlad landsbygd. År 2013 hade Arlandaregionen ca 
53 200 bostäder. Av dess var ca 28 600 i flerbostadshus (54 procent) och 24 600 i småhus (46 procent). 
I Sigtuna och Upplands Väsby dominerar lägenheter i flerbostadshus, i Knivsta och Vallentuna dominerar 
småhusen. 

Kommunerna inom Arlandaregio-
nen planerar för att tillsammans ha 
175 000 invånare år 2030. 2015 
bodde här 137 000 personer i det 
som benämns Arlandaregionen. 
För att uppnå målet om 175 000 
invånare behöver minst 22 000 
nya bostäder byggas mellan åren 
2016-2030. En så stor nypro-
duktion av bostäder förutsätter 
att utbyggnaden av infrastruktur 
och kollektivtrafik också utveck-
las kraftfullt och samordnas med 
bostadsutbyggnaden. Det kommer 
också kräva att förtätning av stads-
delar och bostadsområden, inte 
minst i stationsnära lägen, för att 
en långsiktigt hållbar utveckling 
ska vara möjlig att nå. Det är också 
viktigt att bejaka mångfald och 
nytänkande i hur bostäderna ut-
formas och vilka metoder som kan 
användas vid till exempel markan-

visningar i framtiden. Även bland-
ningen av olika upplåtelseformer 
för bostäder kommer att vara 
viktig framöver. För att helheten 
ska bli bra är det även viktigt att 
nya arbetsplatser kan tillkomma i 
Arlandaregionen.
En hållbar utveckling ska vara sty-
rande för all bostadsplanering och 
utveckling i Arlandaregionen.
 För att utvecklingen inom bo-
stadsbyggandet ska vara långsiktigt 
hållbar ur de ekologiska, ekono-
miska, och sociala perspektiven så 
föreslås att följande inriktningsmål 
ska gälla inom Arlandaregionen
• Det framtida bostadsbyggan-

det ska utnyttja Arlandare-
gionens samlade mark- och 
naturvärden samt bebyggelse-
struktur som ger ett mervärde 
för att skapa attraktiva och 
hållbara boendemiljöer.

• Bebyggelseplaneringen ska 
motverka utspridning av 
bostäder och verksamheter. 
Planeringen ska främja en 
funktionsblandning av bostä-
der och verksamheter i bygg-
nader och områden samt skapa 
en bra balans mellan bostäder, 
arbete och service. Planeringen 
ska prioritera förtätade och 
stadsmässiga strukturer såväl i 
den regionala stadskärnan Ar-
landa–Märsta med de specifika 
förutsättningar som där råder 
som i kommunernas centrala 
och stationsnära lägen.

• Planeringen av bostäder måste 
samordnas med utbyggnad av 
infrastruktur och kollektivtra-
fik.

• Arlandaregionen ska erbjuda 
ett långsiktigt, varierat, attrak-
tivt och hållbart bostadsutbud 



i såväl täta stadsmiljöer, som 
urbana landsbygdsmiljöer samt 
i områden med mer renodlad 
landsbygd.  

• Tillämpa krav på hållbar 
stadsbyggnad och bostadsbygg-
nad som främjar arkitektur, 
innehållet i rummet mellan 
husen, och byggteknik av hög 
kvalitet vad avser såväl inre 
som yttre bostadsmiljöer. Om 
kommunen äger egen mark 
finns en möjlighet att främja 
hög kvalitet inom stadsbyggan-
det utan att totalkostnaden för 
bostäderna blir för höga. 

• Erbjuda ett varierat utbud av 
bostadstyper och upplåtelse-
former för att skapa förutsätt-
ningar för att så många som 

möjligt ska kunna bo i de nya 
områdena. 

• Ett tydligt fokus på energisnåla 
lösningar för såväl byggna-
tion av nya bostäder och nya 
bo-stadsområden som den 
långsiktiga förvaltningen/drif-
ten. 

• En planering för nya bostä-
der som tar sikte på att skapa 
former som stimulerar och 
underlättar genomförande ge-
nom till exempel nyttjande av 
byggemenskaper, konkurrens 
mellan byggherrar. 

Arlandaregionen har redan idag en 
stor bredd och variation i bostads-
utbudet som en tydlig styrkefaktor 
och kommer därför även framöver 

FOKUS PÅ!
• Varierat utbud av bostads-

typer och upplåtelsefor-
mer.

• Arlandaregionens samlade 
marktillgångar och be-
byggelsestruktur ger ett 
mervärde som resurs för 
attraktiva boendemiljöer.

• Byggemenskap.
• Energianpassade lösningar.

HÅLLBARHET!
• Förtätning av stadskärnor.
• Ett tydligt fokus på ener-

gisnåla lösningar.
• Planeringen av bostäder 

samordnas med utbygg-
nad av infrastruktur och 
kollektivtrafik.

att verka för en stor bredd i bo-
stadsutbudet i såväl i täta områ-
den, som att utveckla landsbygds-
miljöerna vidare.

0060
Sigtuna



Näringsliv & arbetsmarknad
Arlandaregionens geografi – själva mittpunkten mellan Stockholm och Uppsala – ger unika möjligheter att 
ta sig an utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunerna i Arlandaregi-
onen inte ser varandra som konkurrenter om företag och arbetskraft utan som samarbetspartners med 
den gemensamma målsättningen att vidareutveckla Arlandaregionen. Det är därför av stor vikt att samar-
betet löper vidare mot konkreta aktiviteter.

Samhällsutveckling
Näringslivets behov av att 

lokalisera sig i lägen med goda kol-
lektivtrafikförbindelser har ökat. 
Det är i dag ofta mer attraktivt 
att etablera sig vid ett stationsnära 
läge än på en plats som är starkt 
bilberoende. För Arlandaregio-
nen som har såväl Ostkustbanan, 
Arlandabanan och Roslagsbanan 
finns stora möjligheter att utveck-
la företagsetableringar med goda 
kollektivtrafikförbindelser vilket är 
en stor konkurrensfördel. I en allt 
mer globaliserad värld är den in-
ternationella tillgängligheten viktig 
för regionens konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter inom vissa 
arbetsområden. Stockholm Arlan-
da Airport medger speciella läge-
segenskaper för Arlandaregionens 
kommuner. 

Arlandaregionen har kompara-
tiva fördelar för de verksamheter 
som kan dra nytta av närheten till 
flygplatsen.

I dag finns en stark koncentra-
tion av arbetstillfällen i Stockholm 
och Uppsala. Från Vallentuna, 
Upplands Väsby och Knivsta 
pendlar människor till arbetsplat-
ser i andra kommuner, medan 
Sigtuna har fler som pendlar till än 
från kommunen. Tvärförbindelser 
i öst-västlig riktning är dock ett 
tydligt prioriterat område med 
förbättringspotential genom exem-
pelvis en förlängning av Roslags-
banan till Arlanda, samt förbättrad 
tillgänglighet mellan Stockholm 
Arlanda Airport och Märsta samt 
även möjlighet till stombussar från 
Täby/Vallentuna via Upplands 
Väsby till Järfälla.

Kommunerna i Arlandaregi-
onen vill främja en utveckling 
där fler av kommunens invånare 
bereds möjlighet att bo och arbeta 
inom regionen.

En grundtanke är att Arlanda-
regionen som helhet ska innehålla 
så många olika näringar som 
möjligt. Detta möjliggörs tack vare 
en god diversifiering i regionens 
näringslivsstruktur vilket ger ett 
bättre arbetsmarknadsläge för olika 
typer av arbetstagare. Arlandaregi-
onen har ett behov av en dynamisk 
arbetsmarknad med en mångfald 
av kompetenser.

De tre benen inom begreppet 
hållbar utveckling är centrala i 
Arlandaregionens arbete med 
näringslivs- och arbetsmarknads-
frågorna.



Ekologisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Företag lokaliseras till platser 

med god kollektivtrafik.
• Företag ges möjlighet att 

sända gods via järnväg i större 
utsträckning än i dag.

• Arlandaregionen samarbetar 
för att tillgängliggöra tillgång 
till förnyelsebara bränslen.

• Fler näringar inom jordbruks-
sektorn kan ställa om till 
ekologisk odling.

Social hållbar utveckling innebär 
att:
• Sysselsättningsgraden upprätt-

hålls och fortsätter stiga inom 
hela Arlandaregionen.

• Kollektivtrafikens biljettsystem 
blir mer användarvänligt.

• Främjandet av ett diversifierat 
näringsliv ger fler människor 
möjlighet att finna ett arbe-
te utifrån sin erfarenhet och 
utbildning.

• Kompetensen hos nyanlända 
tas till vara i ett så tidigt skede 
som möjligt.

• Nyföretagandet fortsätter 
främjas.

• Öka takten på bredbandsut-
byggnad på landsbygden för 
att ge enklare insteg till att 
starta företag i hemmet.

• Uppnå en diversitet mellan 
upplåtelseformer vid försälj-
ning av mark för nyproduk-
tion.

Ekonomisk hållbar utveckling 
innebär att:
• Fler lokalmarknadsorienterade 

företag ges möjlighet att växa 
och sälja sina produkter till 
större marknader. 

• Genom detaljplanering stärka 
centrumkärnornas näringslivs-
utveckling för dagligvaruhan-
del i stationsnära lägen. 

• Främja ett diversifierat närings-
liv vilket minskar risken för 
konjunkturkänslighet. 

• Hög självförsörjning, lågt be-
roende av försörjningsstöd.

Arbetsmarknad
Antalet sysselsatta inom Arlandare-
gionens kommuner följer utveck-
lingen i länen och i riket. Tillväx-
ten har varit större i Stockholms 
län och Uppsala län jämfört med 
riksgenomsnittet. Kommunerna i 
Arlandaregionen är mer konjunk-
turkänsliga än genomsnittet för 
länen de ingår i och än i riket. Det 
är troligen en spegling av utveck-
lingen på Stockholm Arlanda 
Airport.

Inom Arlandaregionen finns ett 
stort antal människor med olika 
utbildningsbakgrund och kom-
petenser från hela världen. Inom 
Arlandaregionen finns en mång-
fald av företag varav många verkar 
på den internationella marknaden 
eller har kontakter med olika na-
tionaliteter i sin verksamhet.

Andelen företag i Sigtuna och 
Upplands Väsby med utländska 

ägare är bland de högsta i Stock-
holms län.

Att ta tillvara på den kompe-
tens som finns hos de människor 
som kommer till Sverige är av stor 
vikt för att bättre kunna matcha 
den internationella och kulturella 
kompetensen till olika typer av ar-
betsplatser. Det stärker även såväl 
de sociala och ekonomiska hållbar-
hetsmålen. Många har även högre 
utbildning i flera av de bristyrken 
Sverige har idag. Denna resurs kan 

FOKUS PÅ!
• Konkreta samarbeten 

mellan kommunernas 
näringslivskontor och 
arbetsmarknadsenheter

• Främja ett diversifierat 
näringsliv så att fler kan 
komma i arbete.

• Kompetensen hos nyanlän-
da tas till vara i ett tidigt 
skede.

• Samarbete mellan kommu-
nerna om företagsetable-
ringar

HÅLLBARHET!
• Företagsetableringar med 

tillgång till god kollektiv-
trafik

• Främja nyföretagande 
• Samarbete för att tillgäng-

liggöra fler förnyelsebara 
fordons- och flygbränslen

göras mer tillgänglig genom ökat 
samarbete mellan regionens arbets-
marknadsenheter, med resultat i 
såväl en bättre integration som ett 
förbättrat arbetsmarknadsläge och 
ett stärkt kompetensförsörjningslä-
ge för företagen.

Arlandaregionen har i genom-
snitt haft en svagare utveckling av 
andelen sysselsatta med hög-sko-
leutbildning under perioden 
1990–2012 jämfört med riket 
och Stockholms och Uppsala län. 
Gapet har ökat till såväl riket 
som länen från periodens början. 
Detta förklaras till viss del av den 
branschsammansättning som råder 
i Arlandaregionen. Undantaget 
är Knivsta kommun som har en 
hög utbildningsnivå som på sikt 
bör kunna vara till nytta för hela 
regionen.

Totalt hade 55 567 förvärvsar-
betande sin arbetsplats i Arlanda-
regionen (2012). Näringsgrenarna 
transport och magasinering har 
flest sysselsatta. Därefter kommer 
företagstjänster, vård och om-
sorg, utbildning, tillverkning och 
utvinning, byggverksamhet och 
partihandel. Det är dock stora 
skillnader mellan kommunerna. 
Dessa siffror inkluderar inte den 
utveckling som skett i Rosersbergs 
verksamhetsområde.

De dominerande branscherna i 
Arlandaregionen är mycket kon-
junkturberoende vilket kan få stora 
konsekvenser vid en lågkonjunk-
tur.

Frågor som regionen behöver arbe-
ta vidare med är hur regionen ska 
minska dessa beroenden och få en 
stabilitet över konjunkturcyklerna 
och vilka branscher som skulle 
kunna komplettera de som finns 
idag för att uppnå högre diversitet 
och lägre sårbarhet.
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