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Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska 
farleder och farvatten. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, 
god miljö, regional utveckling och ett jämställt transportsystem. I Sjöfartsverkets 
uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive 
dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

Sjöfartsverket ser positivt på det ambitiösa arbete som ligger bakom RUFS 2050 
och den ansats att förenkla och förtydliga innehållet, med tydligare mål och 
åtgärder kopplade till målen. Sjöfartsverket saknar även en koppling till tidigare 
RUFS, vad har genomförts, vad som blev bra respektive mindre bra! Utan en 
tydlig återkoppling till tidigare arbete, båda vad gäller planering och 
genomförande, riskerar RUFS 2050 att bli ytterligare ett planeringsunderlag som 
inte får något praktiskt genomslag. 

En annan generell synpunkt på innehållet är det kraftiga fokus på personresor och 
persontransporter, där gods- och varutransporter inte lika tydligt belyses. För en 
växande region är fungerande och ändamålsenlig infrastruktur och effektiva 
transporter, för både gods och passagerare, av avgörande betydelse. 

Specifika synpunkter på underlaget: 

• Internationell tillgänglighet, karta 2 m,m. 
I samrådsförslaget kap. 4 beskrivs Stockholmsregionens kopplingar till 
omvärlden, ur ett personreseperspektiv. Sjöfartsverket skulle gärna se en 
motsvarande beskrivning för godset. Vår utrikeshandel är fortfarande 
starkt beroende av välfungerande godstransporter och via 
Stockholmsregionens hamnar sker ett stort utbyte av varor och gods som, 
både importeras och exporteras. 

• Utmaning 4 och 5 
Utmaning 4 och 5 behandlar klimatpåverkan, tillgänglighet och tillväxt, 
samt kapacitetsproblem. Sjöfartsverket saknar en diskussion om 
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transporternas klimatpåverkan, som globalt utgör ett stort problem, 
energieffektivitet och ett trafikslagsövergripande godsperspektiv. 
Transportinfrastrukturen lider av särskilda kapacitetsproblem, särskilt i en 
växande region. Sjöfartsverket skulle vilja se en tydligare beskrivning och 
diskussion kring hur vi använder befintlig infrastuktur och hur vi bäst 
nyttjar det vi har, i form av t. ex vattenvägarna. 

• Prioriterade åtgärder 6.2 
Lokalisering av transportintensiv verksamhet bör ske med utgångspunkt 
att alla trafikslag kan utnyttjas optimalt. Verksamheter med behov av 
storskaliga bulktransporter, som t. ex kraftvärmeanläggningar, bör 
förläggas i lägen med tillgång till sjötransport.   

• Klimatpåverkan 7.1 
I tillägg till transportsnålhet skulle Sjöfartsverket vilja lägga till 
energieffektivt. Transporternas klimatpåverkan kan minska, dels genom att 
utföra färre transporter, men också genom att genomföra energieffektivare 
transporter. Med en genomtänkt samhällsplanering kan vissa transporter 
planeras bort, men i en växande region där transportbehovet ökar måste 
även en förändring av hur vi transporterar varor och passagerare ske. 
Vattenvägen utgör en underutnyttjad resurs för transport av gods och 
passagerare, särskilt med hänsyn till Stockholmsregionens unika 
förutsättning i form av stad och omland uppbyggt på öar. Sjötransport är 
generellt sett energieffektiv och med alternativa bränslen kan även 
klimatavtrycket minskas för flera typer av transporter, längre och kortare 
sträckor.  

• Transportsystemet 7.3 
Under punkten 7.3 framhålls det att regionens aktörer skall verka för att en 
överflyttning från transporter på väg till järnväg och sjö, skall ske. 
Sjöfartsverket saknar en redovisning om hur detta skall ske och vilka 
hinder som finns idag för att en sådan överflyttning skall bli verklighet.  

• Karta 8 
Den redovisade kartan nr 8 innehåller en olycklig uppdelning mellan olika 
hamnar. Hamnar kan redovisas efter ett antal olika kriterier. Allmän eller 
enskild hamn (lastageplats/industrihamn), enligt den uppdelning EU gör i 
core och comprehensive nätverket. Huruvida hamnen är av riksintresse 
eller inte, eller för vilken typ av verksamhet hamnen har tillstånd, fast eller 
flytande bulk, roro eller container. Att endast dela upp hamnar i container- 
eller färjeverksamhet blir missvisande. Kartan bör arbetas om. I dess 
nuvarande form är det svårt att utläsa vad kartan skall säga, 
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• Övrig/allmänt 
I samråsunderlaget nämns Stockholmsregionens framtida försörjning av 
flytande bränslen, då oljedepåerna i Loudden och Berg är under 
avveckling. Sjöfartsverket ledde under hösten 2015 en studie som, 
kortfattat, visar att en framtida distribution av flytanden bränslen med 
sjöfart är möjlig och samhällsekonomiskt lönsam. Rapporten finns att 
ladda ner på Sjöfartsverkets hemsida: 
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-
dokument/Rapporter_Remisser/SV/2016/Distribution%20av%20flytande
%20bränslen%20på%20Mälarens%20och%20Stockholms%20inre%20vat
tenvägar.pdf 

Trafikverket har under ett antal år finaniserat en samverkansgrupp inom 
kollektivtrafik på vatten. Kunskapsunderlaget har under de senaste åren 
ökat vad gäller möjligheterna och förutsättningarna för att bedriva 
kollektivtrafik på vatten, i främst Stockholmsområdet. Ett antal 
permanenta och försökslinjer finns nu i Stockholm där ifrån man också 
kan hämta kunskap och erfarenheter. Det är Sjöfartsverkets uppfattning att 
kollektivtrafik på vatten kan bidra till både attraktivitet och kapacitet, samt 
bidra till omställningen till ett mer hållbart personresande. Detta bör 
belysas tydligare i RUFS 2050 
 

 

Sjöfartsverket ser fram emot ett fortsatt samarbete angående RUFS 2050 

För Sjöfartsverket 

 

 

Johan Axiö 
Infrastrukturenheten  
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