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Utställning av förslag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2050, TRN 2017-0052


Redogörelse för ärendet
Stockholms läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, har bearbetat 
inkomna samrådssynpunkter och ställt ut regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 för granskning Planen är framtagen med stöd av 
PBL. Länsstyrelsen i Uppsala län (Länsstyrelsen) redovisar sina synpunkter under 
utställningen till Länsstyrelsen i Stockholms län som sammanställer statens 
samlade synpunkter. 


Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har avgränsat till yttrande till de synpunkter som är relevanta med 
utgångspunkt i Uppsala län samt som har betydelse för genomförandet av planen i 
samverkan med bl.a. aktörer i Uppsala län. 


Länsstyrelsen har inga invändningar mot de stora dragen i den regionala 
utvecklingsstrategin, men vill även i detta skede lyfta fram att samverkan på alla 
nivåer, mellan regioner, länsstyrelser, även Uppsala län, samt angränsande 
kommuner i Uppsala län, är en förutsättning för genomförandet. Även några av de 
olika parallella processerna kan kräva samverkan även med Uppsala län. Några 
sådana frågor är utvecklingen av Arlanda, transportinfrastrukturen samt 
utvecklingen av bostäder och arbetsplatser längs Ostkustbanan. Även 
dricksvattenfrågan kräver samverkan över regiongränsen för att skapa en resilient 
och robust försörjning i en växande region. 


Sedan samrådet har Region Uppsala beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi 
som pekar ut Ostkustbanan som ett viktigt stråk. Dessutom har det presenterats ett 
nytt förslag till regional utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen välkomnar förslaget, 
med en utbyggnad av Ostkustbanan med fyra spår till Uppsala. Denna utbyggnad 
kan få en betydelse för utvecklingen av bostäder och arbetsplatser i stråket mellan 
Uppsala och Stockholm samt resemönster till och från Arlanda. Länsstyrelsen är 
mycket positiv till förslaget och anser att det är en förutsättning för att få till en 
funktionell region med både arbetsplatser och bostäder. 
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Deltagare
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Åsa Blomster har varit föredragande. 


Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.


Annika Israelsson


Åsa Blomster
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