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Redogörelse för ärendet 
Stockholms läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, bjuder in till dialog 
om samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS). Samrådsförslaget har 
tagits fram gemensamt av länen i östra Mellansverige samt Mälardalsrådet. I arbetet 
har ingått nya kunskapsunderlag samt ett fördjupat arbete med den gemensamma 
målbilden för kommunikationer och sammankoppling mellan Stockholm och andra 
delar av ÖMS som presenteras i RUFS 2010. 

Tidsperspektivet 2050 har valts utifrån att det är den tillämpliga horisonten för allt 
fler långsiktiga strategiska plandokument på kommunal och regional nivå och att det 
är ett målår för ett samhälle utan klimatpåverkan. 

Arbetet baseras på ett gemensamt underlag för modellbaserad konsekvensanalys av 
olika traflkeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier. Två olika alternativa 
utvecklingsvägar för den rumsliga strukturen, av infrastruktur, presenteras. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Allmänt 
Länsstyrelsen vill lyfta fram att det är positivt med samarbete över regionsgränserna 
och uppskattar att samverkan istället för konkurrens mellan regionerna lyfts fram 
genomgående. 

Alternativ 
I underlaget presenteras två alternativa utvecklingsvägar. I alternativ B ingår förutom 
stärkt kapacitet på Ostkustbanan även bl.a. Aroslänken som berör Uppsala län. 
Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av Aroslänken är otydligt beskrivna och att 
det är otydligt vilka antaganden som gjorts. Detta behöver förtydligas i det fortsatta 
arbetet. Länkens betydelse för avlastning av Stockholms central, som kapacitet för 
tåg norrifrån etc. bör också ingå in bedömningen av de totala konsekvenserna för 
infrastruktursystemet. Länsstyrelsen anser att Aroslänken har många fördelar genom 
att en sådan järnvägslänk kan leda till ökad tillgänglighet inom Uppsala län, mellan 
fler noder i Östra Mellansverige och till Arlanda och därmed minska klimatpåverkan 
samt avlasta Stockholms central. 

Länsstyrelsen vill också framföra att om Arlanda ska fungera som transportnav i 
framtiden och få ökad betydelse så krävs stora investeringar i både vägnät och 
spårkapacitet. Kapaciteten måste dimensionernas efter såväl arbetspendlare och 
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resenärer och när det gäller resenärer även inkludera resenärer från alla berörda 
regioner som har Arlanda som sin närmsta utrikesflygplats. 

Fördjupningsområ den 
Länsstyrelsen anser att flera viktiga fördjupningsområden har uppmärksammats i 
dokumentet, men att bostadsförsörjning i ett storregionalt perspektiv skulle kunna 
tilläggas. Mälaren som en gemensam resurs och som en väsentlig resurs för den 
nuvarande och tillkommande befolkningen måste genomsyras i alla planering och 
dess värde behöver lyftas fram i alla sammanhang. 

Deltagare 
Peter Huotila chef för samhällsutvecklingsenheten har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Asa Blomster har varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också länsarkitekt Eva Bergdahl deltagit. 

Huot 4a-b 169~, 
Asa Blomster 
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