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RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Region Örebro län har ansvar att samordna det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. 
Därtill ansvarar Region Örebro län för att ta fram en Länsplan för transportinfrastrukturen 
samt är Regional kollektivtrafikmyndighet. Detta remissyttrande utgår i huvudsak från Region 
Örebro läns förutsättningar att driva de regionala utvecklingsfrågorna i önskvärd riktning 
samt att utveckla transportinfrastrukturen och kollektivtrafiken som stöd för den regionala 
utvecklingen. Stockholms läns landsting har uppgett ett antal frågor som man vill ha svar på 
under samrådet. Mot bakgrund av att RUFS 2050 i första hand är en plan för Stockholm län 
och tillika regionplan för dess kommuner och att planen därutöver har betydelse och 
konsekvenser för ett större omland, har Region Örebro län istället valt att inrikta 
remissyttrande på de aspekter som berör förhållanden mellan Stockholms län och Örebro län 
tillsammans med övriga Östra Mellansverige.  

Remissvaret har utarbetats i dialog med länets kommuner.  

Våra synpunkter 
Det är angeläget att det framgår i RUFS 2050 att man från Stockholms läns sida har 
förståelse för Örebro läns betydelse för den samlade utvecklingen i Östra Mellansverige och 
för Stockholmsregionen. Det som händer i Stockholm får också stora avtryck i ett betydligt 
större omland än det egna länet. För Örebro läns vidkommande är det därför viktigt att RUFS 
2050 innehåller strategier som kan bidra till en så god regional utveckling som möjligt. 
Örebro län är också involverat i flera storregionala processer, exempel för att utveckla 
transportinfrastrukturen eller den storregionala kollektivtrafiken. Stockholms län kan vara en 
mycket viktig draghjälp i dessa processer. Det är därför angeläget att det på ett tydligt sätt 
beskrivs i RUFS 2050 hur Stockholms län kan bidra till att driva dessa storregionala 
processer framåt.  

Lyft fram den internationella och storregionala kopplingen tydligare 
Region Örebro län anser generellt att RUFS 2050 har ett tydligare grepp om det 
storregionala perspektivet jämfört med RUFS 2010. Som RUFS 2050 nu är skriven kommer 
inledningsvis ett geografiskt avgränsat länsperspektiv. Det är först i planens senare delar 
som det kommer beskrivningar kring de internationella, nationella och storregionala 
perspektiven. Vi önskar att man i detta avseende disponerar om planen, så att de större 
geografiska perspektiven lyfts fram tidigare, följt av länsperspektivet. Det skulle tydliggöra att 
Stockholms län har en särställning både nationellt och storregionalt. Dels har Stockholms län 
en central funktion för utvecklingen i såväl riket som Östra Mellansverige. Dels är 

http://www.regionorebrolan.se/


 

2 (5) 

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 
Nämndadministration, Fredrik Eliasson 2016-09-29 16RS2144 
 
 
 
 

POSTADRESS Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro   BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro 
TELEFON 019-602 70 00   TELEFAX 019-602 70 08   E-POST regionorebrolan@regionorebrolan.se   INTERNET 

www.regionorebrolan.se 
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0164   PLUSGIRO 12 25 00-2 

utvecklingen i Stockholms län beroende av den rumsliga strukturen i både riket och i 
synnerhet Östra Mellansverige.  

Vi vill också uppmärksamma om att man i planförslaget nämner ”Stockholmsregionen”, så är 
det inte alltid tydligt vad som avses: Är det liktydigt med Stockholms län, är det den 
funktionella arbetsmarknadsregionen som avses, eller är det ett än större geografiskt 
perspektiv med kringliggande nodstäder som avses? 

Under Mål 1 (s. 34) har planförslaget gjort en mycket skarp avgränsning till undanta det som 
finns utanför länet. Där står att ”Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av 
länets arbetsmarknad inom 45 minuter med kollektivtrafik”. Om en invånare bor nära 
länsgränsen kan ju denne faktiskt nå en stor arbetsmarknad i ett angränsande län, men det 
kommer inte ha någon betydelse för målet. Om tillgängligheten till arbetsmarknader i 
angränsande län är viktigt för utvecklingen i Stockholms län bör det framgå av 
målformuleringen. Som målformuleringen nu ser ut ger den stöd till att utveckla 
kollektivtrafiken inom Stockholms län, men inte den kollektivtrafik som går över länsgräns 
(även om den skulle ha bättre effekt på tillgängligheten på arbetstillfällen). Även om 
Stockholms läns landsting i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ensamt ansvarar 
för kollektivtrafiken inom det egna länet, ansvarar man gemensamt med 
kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län om den länsgränsöverskridande 
kollektivtrafiken. Målsättningen bör därför avspegla att Stockholms län avser att samverka 
med andra län för att kunna nå de mål som finns i RUFS 2050.  

 

Tydliggöra det ömsesidiga förhållandet mellan Stockholms län och övriga Östra 
Mellansverige 
I det föreliggande förslaget är det nu beskrivet hur och vilken betydelse Stockholms län har 
för utvecklingen i övriga Östra Mellansverige. Det finns dock mycket knapphändiga 
beskrivningar för vilken betydelse övriga Östra Mellansverige har för utvecklingen i 
Stockholms län. Den fortlöpande regionförstoringen gör att länen runt Stockholm har en allt 
större roll också för Stockholms utveckling. Inte minst indikerar den ökade inpendlingen till 
Stockholms län, att de kringliggande länen blir allt viktigare när det gäller Stockholms läns 
kompetens- och bostadsförsörjning. Region Örebro län anser att detta perspektiv behöver 
kompletteras i planen. På s. 30 förs ett resonemang kring detta. Mot bakgrund av att många 
pendlar från angränsande län till Stockholms län torde dessa län ha betydelse för 
bostadsförsörjningen inom Stockholms län. Det bör här framgå huruvida övriga ÖMS har en 
funktion för den framtida bostadsförsörjningen inom Stockholms län, samt hur det i så fall 
påverkar inriktningen när det gäller framtida storregional tillgänglighet.  

Örebro och andra kringliggande län har också en ambition att vara en betydande del av 
Östra Mellansveriges utveckling, och inte bara vara ett omland som på olika sätt påverkas av 
det som sker i Stockholms län. Vad ska Stockholm bidra med för att stärka dessa 
kringliggande län och nodstäder i sin utvecklingsambition? Under senare år har det också 
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skett en mycket stark tillväxt i Örebro och andra kringliggande nodstäder. Detta torde vara en 
viktig förutsättning för klara en god hållbar tillväxt i Stockholms län. Det förs resonemang i 
planen om hur alternativa kärnor inom Stockholms län kan utvecklas. Detta sätts dock inte i 
relation till betydelsen av att utveckla de andra större städerna i storregionen – Örebro, 
Västerås, Eskilstuna, med flera. Det finns därmed en risk att planen förbiser de möjligheter 
som finns att generera en storregional flerkärnighet. Dessa perspektiv behöver utvecklas i 
planen. 

Den storregionala kollektivtrafikens betydelse för Stockholms läns och 
sammanbindande av Östra Mellansverige 
Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare inom MÄLAB gemensamt 
beslutat att utveckla den storregionala kollektivtrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Redan i 
december 2016 sker en utökning av trafiken, följt av gemensam Mälardalstaxa och nya 
fordon under 2017 respektive 2018. I det arbete som gemensamt pågår inom En Bättre Sits 
har länen också gemensamt tagit fram en inriktning för hur den storregionala kollektivtrafiken 
kan utvecklas till 2030. Det behöver tydliggöras i RUFS 2050 vilken strukturpåverkande roll 
och betydelse för att knyta samman storregionen kollektivtrafiken har. Den storregionala 
kollektivtrafiken torde också ha en viktig funktion när det gäller att knyta samman Stockholm 
län, vilket vi anser förbises i RUFS 2050.  

Region Örebro län instämmer med att en viktig utgångspunkt är att Stockholmsregionen har 
förhållandevis låga klimatutsläpp per capita (s. 44):, bland annat beroende på en mycket hög 
marknadsandel inom kollektivtrafiken. Dock ökar inpendlingen från övriga Östra 
Mellansverige, och där har kollektivtrafiken en avsevärt lägre marknadsandel. Detta är en 
utgångspunkt som saknas, och det är därtill en möjlighet att bygga ut den storregionala 
kollektivtrafiken för att på så sätt skapa förutsättningar att inte drabbas av en ökad 
klimatpåverkan från transporterna i framtiden. I det förslag inom En Bättre Sits till gemensam 
storregional systemanalys finns en karta som illustrerar en gemensam inriktning för den 
storregionala kollektivtrafiken till 2030. När EBS systemanalys beslutas den 30 september 
kan denna karta med fördel lyftas i RUFS 2050. Det skulle tydliggöra hur man kan stärka den 
storregionala tillgängligheten till och från centrala Stockholm samt Stockholms regionala 
stadskärnor.  

På s. 47 beskrivs att en ny eventuell höghastighetsjärnväg skulle ha stor betydelse när det 
gäller att stärka tillgängligheten till Arlanda. Emellertid berörs inte om och vilken betydelse en 
höghastighetsjärnväg har för den övriga regionala utvecklingen inom Stockholmsregionen. 
Om möjligt bör SLL:s inställning till höghastighetsjärnväg alternativt ny järnväg som möjliggör 
250 km/h klargöras. Det bör också klargöras om man anser att något stråk är prioriterat för 
Stockholmsregionens del. Är Malmö och Göteborg lika högt prioriterade? Vad är 
inställningen till Oslo? En utgångspunkt i en sådan prioritering kan göras i det resonemang 
som förs på s. 23, där det framgår att det internationella utbytet är lika stort med Oslo som 
med Köpenhamn och Helsingfors.  
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På s. 47 står att läsa om kapacitetsfrågor. Vi finner här att det är ett lite stort fokus på Saltsjö-
Mälarsnittet. Om man ser en framtid med nya snabba tågförbindelser i relationerna Göteborg 
och Malmö, och där regionaltågen på Ostlänken och Svealandsbanan också används för att 
knyta samman Stockholmsregionens södra och norra delar, blir det begränsat att bara lyfta 
fram bara Saltsjö-Mälarsnittet. Då kommer även bland annat krävas fler spår Järna-
Flemingsberg (-Stockholm) samt Stockholm-Uppsala. Den gemensamma systemanalysen 
inom EBS lyfter fram viktiga behov i detta avseende.  

Inom inriktningen för den storregionala kollektivtrafiken inom EBS finns idéer att förlänga 
tågen på Svealandsbanan och den kommande Ostlänken till Uppsala, med nya stationer i 
Älvsjö och Solna. För att tydliggöra den storregionala tågtrafikens betydelse och funktion, bör 
den ingå som en del av kollektivtrafikens stomnät (s. 51). 

En väl fungerande storregional struktur för godstransporter behövs för att hantera 
transportbehoven inom Stockholms län 
Örebro län har omfattande godstransporter, som i många fall har sin start- eller målpunkt i 
Stockholms län. Stockholm är beroende av väl fungerande godstransporter. Det finns 
överlag begränsande beskrivningar kring godstransporternas betydelse för den regionala 
utvecklingen. Vi vill att RUFS 2050 kompletteras med tydligare beskrivningar kring vilken 
betydelse infrastrukturen (i synnerhet järnvägen) utanför Stockholms län har för 
förutsättningarna att skapa väl fungerande godstransporter och varuförsörjning inom 
Stockholms län. En mycket stor andel av de godstransporter på järnväg som ankommer till 
Stockholm har passerat Hallsberg.  

Örebroregionen har också omfattande logistik- och lagerverksamhet som torde vara viktig för 
varuförsörjningen inom Stockholms län. Det är därför önskvärt att detta med tydlighet 
framgår i RUFS 2050. Örebro har också Sveriges 4:e största fraktflygplats med kapacitet 
utökad trafik. Mot bakgrund av den kapacitetsbrist som råder vid Arlanda, vill vi att man 
belyser eventuella samordningsvinster de två flygplatserna emellan.  

Det måste vara tydligt hur Stockholmsregionen avser att bidra till att vi gemensamt 
når de mål om en hållbar utveckling som finns uppställda 
För många av de strävanden och ambitioner som finns att exempelvis skapa en god tillväxt 
för näringslivet eller minskad klimatbelastning, är länsgränsen ingen naturlig avdelare. Inte 
desto mindre är det avgörande för måluppfyllningen i hela Östra Mellansverige vad som görs 
inom Stockholms län.  
 
På s. 14 i figur 3 kan man läsa att den ekonomiska tillväxten ska vara ett hjälpmedel för att 
nå ekologisk och social hållbarhet. I den tillhörande visionstexten finns det bra beskrivningar 
kring det sociala och det ekologiska. Dock behöver texten utvecklas avseende hur den 
ekonomiska tillväxten ska se ut om den ska kunna bidra till de andra hållbarhetskriterierna.  

Transporter sker över långa sträckor, och om det ska finnas förutsättningar att minska 
fossilanvändningen inom transporterna krävs att alla län har en genomgående hög 
ambitionsnivå. På s. 34 redovisas förslag avseende mål för detta. Mot bakgrund av den 
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utredning om potential för minskad fossilanvändning inom transporterna som man refererar 
till på s. 47, känner vi oss inte säkra om att de delmål som redovisas under Mål 1 är 
tillräckligt ambitiösa för att det ska vara möjligt att nå delmålen under Mål 4. Det vore 
önskvärt att man gör en översyn av delmålens ambitionsnivå.  

Mål 3 (s. 35) är nästan uteslutande beskriven ur individens (och dennes deltagande på 
arbetsmarknaden) perspektiv. Även om tillgång till kompetent arbetskraft är ytterst viktig för 
näringslivet, framgår det inte vad som i övrigt är viktigt för att näringslivet ska etablera sig 
och växa i Stockholmsregionen. En analys kring detta med kompletterande målformulering 
bör göras. Det är en angelägen fråga för hela Östra Mellansverige att Stockholmsregionen 
har en tydlig strategi för näringslivets utveckling.  

Formuleringen kring E-samhället (s. 44) riskerar att överskatta potentialen till färre 
transporter som en följd av fler digitala möten och mer distansarbete (och därmed 
underskatta potentialen i andra mer svårlösta och mer resurskrävande åtgärder). 
Möjligheterna att minska transporternas klimatpåverkan ligger i första hand i andra åtgärder, 
vilket också bekräftas av de scenarier som KTH tagit fram på uppdrag av SLL. Detta bör 
tydligare framgå i RUFS.  

 

För Region Örebro län 

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Regionstyrelsens ordförande 

 

   Rickard Simonsson 
   Regiondirektör 
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