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E.ON Sverige AB – yttrande avseende remiss ”Samrådsförslag 
RUFS 2050, regional utvecklingsplan för Stockholm, Förslag 
till samlad konsekvensbedömning och ÖMS 2050 – 
samverkan och planering i östra Mellansverige” (dnr. TRN 
2016-0047). 
 
E.ON Sverige AB (E.ON) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
 
E.ON lämnar främst synpunkter på  

• Sammanhanget mellan utvecklingsplanen för östra Mellansverige (ÖMS 
2050) den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 
2050). 

• Resonemangen runt konsumtionsperspektiv och cirkulära perspektiv 
behöver utvecklas. 

• ÖMS 2050 - Infrastrukturutveckling och de förutsättningar en rätt 
utformad infrastruktur ger för möjligheterna att skapa en socialt, 
ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region.  

• RUFS 2050  
o Frånvaro av dynamisk analys av regionens utveckling och av 

nyttor för individen i RUFSen. 
o Mål 4 i RUFSen – en resurseffektiv och resilient region. 

 
E.ON tycker det är bra att ÖMSen och RUFSen remitteras samtidigt och ser behov 
av ett ännu tätare sammanhang mellan de båda utvecklingsplanerna framöver. En 
sammanhållen utveckling av hela östra Mellansverige, inklusive Stockholm, är en 
grundläggande förutsättning för att regionen som ekonomisk motor i Sverige skall 
kunna bidra på ett positivt sätt till hela Sveriges tillväxt även i framtiden och till att 
nå nationella målsättningar om netto-nollutsläpp 2045.  

Registrator 
registrator.trf@sll.se 
Dnr. TRN 2016-0047 
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Sammanhanget mellan på ÖMS 2050 och RUFS 2050  
Det är bra att regionens aktörer har möjlighet att lämna synpunkter både på ÖMS 
och RUFs i ett samlat grepp. Dock verkar ÖMS och RUFS har utarbetats var för sig 
och inte med ett enhetligt synsätt då metodik och resonemang skiljer sig mellan 
de båda utvecklingsplanerna.  
 
ÖMSen har ett modernt helhetsperspektiv, där de komplexa aspekterna av 
samhällsutveckling återspeglas på ett bra sätt i förslagen till implementering av en 
socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region med låga klimatutsläpp 
och med utgångspunkt i nyttor för individen.  
 
I RUFS 2050 skiljer sig metodik och synsätt inte mycket åt jämfört med RUFS 2010. 
De komplexa aspekterna av samhällsutveckling är inte lika tydliga som i ÖMSen 
och olika delar av samhällutveckling hanteras i egna ”ben” utan att synergier och 
komplexitet avspeglas.  
 
Den tydliga skillnaden mellan ÖMSen och RUFSen är att i ÖMSEN tydliggörs hur en 
modern samhällutveckling skall implementeras med utgångspunkt i 
transportinfrastruktur. I RUFSen återspeglas att det i samhällutvecklingen bör tas 
hänsyn till olika aspekter, men inte i lika hög grad hur de skall implementeras och 
utan komplexa samband.  För att Sveriges och regionens målsättningar om ett 
netto-nollutsläppssamhälle 2045 (2050 i regionen), samt regionens roll som 
ekonomisk drivkraft för hela Sverige, är det avgörande att regionen arbetar med 
målsättningarna som en helhet och hanterar den komplexitet i samhällsbyggand 
som krävs för att nå målen samtidigt som utgångspunkten ligger i nyttan för 
individen. E.ON anser därför att RUFSen och ÖMSen bör utgå från samma metodik 
och utgångspunkter som gemensam region och arbetas ihop med varandra.  

Konsumtions och cirkulära perspektiv behöver utvecklas och 
vara utgångspunkten för resurseffektivitet och resiliens  
I syfte att uppnå en resurseffektiv och resilient region över tid, måste ett cirkulärt 
synsätt antas och den påverkan konsumtion ger upphov till måste hanteras. Ett 
sådant synsätt behöver utvecklas både i ÖMSen och i RUFsen. Varken i RUFsen 
eller i ÖMSen diskuteras hur utsläpp från konsumtion skall stävjas i regionen, 
varken när det gäller regionala utsläpp eller när det gäller globala utsläpp som 
konsumtionen i regionen ger upphov till.  
 
Inte heller diskuteras hur det avfall som konsumtionen i regionen ger upphov till, 
regionalt och utomlands, skall hanteras. I RUFsen nämns att teknisk infrastruktur, 
som t.ex. avfallbehandling och rötning av organiskt avfall, skall etableras. Men det 
konkretiserars inte hur och var och det finns ingen bedömning av hur material 
från konsumtion kan återanvändas eller återvinna, d.v.s. ingen bedömning av hur 
mycket regionen kan öka sin cirkuläritet. Inte heller finns någon bedömning av hur 
utsläppen som konsumtion ger upphov till i andra länder kan minska.  
 
Likaså gäller återvunnen energi. För att uppnå en resurseffektiv och resilient 
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region, krävs inte att primära resurser alltid utnyttjas i första hand. Innan primära 
resurser tas i bruk, bör den energi som redan finns tas tillvara och nyttiggöras i så 
stor utsträckning som möjligt. Det bör även förtydligas hur produktion och 
användning av biogas för transporter samt elektrifiering av transportsektorn kan 
bidra till regionens resiliens och resurseffektivitet. I detta sammanhang är det 
viktigt att utvecklingen av marknaden går hand i hand med utvecklingen av 
infrastruktur. I dessa perspektiv är offentlig upphandling ett verktyg som kan bidra 
till att nå målsättningarna i ÖMSen och i RUFSen, både när det gäller 
infrastrukturutveckling och marknadsutveckling för de produkter som kan bidra 
till måluppfyllelse.  

Rätt utformad metodik för infrastrukturutveckling ger 
möjligeter att skapa en sammanhållen region – ÖMS 2050 
Precis som ÖMSen fokuserar på, är infrastrukturutveckling och de förutsättningar 
en rätt utformad infrastruktur ger för möjligheterna att skapa en socialt, 
ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region, en huvudfråga för regionens 
utveckling.  Med de utgångspunkter man tar i ÖMSen, i en geografisk analys för 
långsiktig möjlig infrastrukturutveckling, främst med fokus på transporter och 
boendemöjligheter, finns också förutsättningarna att skapa en dynamisk region, 
där infrastrukturella flaskhalsar kan minimeras och möjligheterna för individer att 
verka i regionen på ett effektivt sätt möjliggörs. Utan att denna knyts ihop med 
RUFsen, kommer den dynamik som finns i regionen som helhet dock inte att 
kunna tas tillvara på fullt ut. Det kan bli svårt att öka attraktiviteten för östra 
Mellansverige om inte den befolkning som idag verkar i Stockholmsregionen kan 
tillgodogöra sig synergier och nyttor mellan östra Mellansverige och Stockholm. 
Detta i sin tur påverkar den ekonomiska utvecklingen i regionen, sociala strukturer 
och individernas välbefinnande. Men också regionens miljö- och klimateffektivitet 
samt möjlighet att stå sig stark mot yttre hot, såsom extremväder i 
klimatförändringarnas fotspår, hot mot uppbyggd infrastruktur samt effekter av 
geopolitiska förändringar. E.ON ser därför positivt på samlade 
konsekvensbedömningar för strategiska bygg- och infrastrukturprojekt inom hela 
det berörda området samt att aktörer involveras i ett tidigt skede för att kunna 
stötta med rätt insatser. 

Kommentarer på RUFS 2050 

En tydligare dynamisk analys hade kunnat bidra till att identifiera fler 
nyttor för individen  
Den metodik som används i ÖMSen som definierar hur transportinfrastrukturen 
kan utvecklas och den dynamiska analys som utgår från denna bör vara 
utgångspunkten även i RUFSen. En utgångspunkt i en sådan analys möjliggör att 
synergierna med andra delar i regionen eller med andra regioner kan identifieras. 
Först när man har analyserat var, och hur, individerna som verkar i regionen kan 
bo och förflytta sig, kan man planera annan infrastrukturutveckling i regionen. 
Utan sådana utgångspunkter, kommer flaskhalsar att uppstå inom alla 
infrastrukturella områden och nyttorna för individerna kommer att begränsas 
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tillsammans med den ekonomiska utvecklingen och miljö- och klimatmässiga 
effektiviteten.   
 
Dessutom är inflyttningen till Stockholmsregionen mycket kraftig, vilket en 
regional utvecklingsplan behöver ta hänsyn till. Den kraftiga inflyttningen gör att 
det är av yttersta vikt att anlägga analys och metodik med utgångspunkt i ÖMSens 
synsätt och i dynamik tillsammans med ÖMSen. Om inte, kommer den kraftiga 
inflyttningen till Stockholmsområdet att blir ett problem, inte en nytta för 
regionen. Om inte ett dynamiskt och holistiskt synsätt i RUFSen antas, blir det 
svårare för Stockholmsregionen att kunna utgöra en ekonomisk motor i Sverige. 
Istället kan effekten bli motsatt, det blir ett lägre ekonomisk välstånd och tillväxt i 
regionen och därmed också i landet som helhet med ökad social utsatthet bland 
befolkningen som konsekvens.  

Mål 4, en resilient och resurseffektiv region 
E.ON har följande kommentarer när det gäller mål fyra, en resilient och 
resurseffektiv region: 
 
Relativa mål för energieffektivisering kan bidra till ekonomisk tillväxt i en region 
med starkt växande befolkning 
Under delmål fyra sätter RUFSen tydliga mål för minskad energianvändning i 
absoluta termer. Det är bra att man ser en effektivare energianvändning som 
utgångspunkt för en resurseffektiv och resilient region. Man bör dock i 
utvecklingsplanerna för hela regionen reflektera över om absoluta mål för 
minskad energianvändning är det mest lämpliga målet för att stödja tillväxt i en 
region under kraftig urbanisering. Med tanke på den kraftiga befolkningstillväxten 
och den möjliga produktivitetstillväxten som skulle kunna vara möjlig i regionen, 
skulle ett relativt mål för energianvändning, t.ex. ett energiintensitetsmål, kunna 
vara ett alternativ som kan gynna tillväxt och utveckling i regionen.   
 
Prioriterade åtgärder - Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna 
naturresurser och utveckla effektiva system  
E.ON stödjer RUFSens mål om att säkra värden genom att leva klimatsmart, värna 
om naturresurser och utveckla effektiva system. När det gäller infrastrukturella 
systems bidrag till detta, bidrar gärna E.ON med kunskap och erfarenhet tidigt i 
planeringen. Detta i syfte att energi- och energirelaterad infrastruktur skall kunna 
utformas och placeras så smart och effektivt som möjligt och därmed stötta 
regionen i dess utveckling mot ett resilient och resurseffektivt samhälle. Man bör 
vara noga med att i en så tidig fas som möjligt i planeringen av infrastruktur aktivt 
tänka på var och hur infrastrukturella system bäst skall lokaliseras för att 
åstadkomma bästa möjliga nytta för regionens utveckling och för den befolkning 
som lever där.  
 
Tematiska frågor och förhållningssätt – tekniska försörjningssystem 
Även när det gäller de specifika resonemangen om tekniska försörjningssystem 
relaterat till mål 4, vill E.ON gärna bidra med en fördjupad kunskap och 
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erfarenheter kring utformning och etablering av effektiva system. Det gäller inte 
minst utformningen av smarta energisystem, där inte bara smarta elnät har en roll 
att spela utan där även smarta fjärrvärmenät, smarta fjärrkylanät och smarta 
transportsystem kan bidra till att öka regionens resurseffektivitet och därmed 
också dess långsiktiga resiliens. En sammankoppling av smarta energinät med 
konsumenten och med både storskalig och småskalig produktion gör att hela 
energisystemet kan optimeras med utgångspunkt i slutanvändare av energi, 
fastigheter och transporter. På så sätt kan energin användas där den gör bäst 
nytta vid varje given tidpunkt med kostnadsnytta och miljömässig effektivitet för 
varje enskild individ, företag och för regionen.  
 
När det gäller smarta elnät definierar man både hinder (ökad risk för 
investeringsovilja genom att man p.g.a. den reglerade affären inte har några 
marginaler för investeringar) samt möjligheter (smarta elnät skall göra kunden till 
prosument) men man har ingen plan för hur man gör för att brygga de hinder som 
finns eller hur man skall ta tillvara på de möjligheter man ser. Man definierar inte 
heller vilka nyttor smarta elnät skall tillföra. Här vill E.ON gärna bidra med kunskap 
om vilka nyttor smarta energinät kan tillföra samhället och utgöra motor för att 
knyta ihop energiinfrastrukturen med konsumenter, andra användare och annan 
infrastruktur för att ta tillvara på spillvärme från staden och regionen, material 
och avfall, biogas, etc. samt hur detta kan göras på ett effektivt sätt.   
 
När det gäller cirkulära åtaganden som behöver accentueras i regionen är 
energifrågan viktig. Dock handlar energiförsörjning inte bara om primärenergi och 
att det måste finnas nya energiproduktionsanläggningar som kan tillföra energi 
från primära bränslen. Det handlar även om att ta tillvara på och använda den 
energi som redan finns. Detta är en förutsättning för att uppnå mål och resiliens 
och resurseffektivitet. 
 
Lika viktigt som energifrågan är, är det att anlägga ett cirkulärt 
utvecklingsperspektiv och koppla ihop energifrågan med andra aspekter på 
samhällsutveckling. Först då kan man koppla samman olika infrastrukturella 
tjänster och genom detta minimera uttaget av primära resurser.  

• När det gäller prevention, återanvändning och återvinning, gäller detta 
inte bara energi utan i allra högsta grad alla material. Infrastrukturen 
måste byggas med dessa utgångspunkter istället för utgångspunkterna att 
tillföra primära resurser eller att en produkt direkt blir ett avfall och inte 
en återanvänd eller återvunnen produkt. Först när produkten inte längre 
kan användas och blir ett rejekt, skall den tas om hand som ett avfall 
genom energiåtervinning. Energiåtervinningen skall ha kapacitet att 
samtidigt ta hand om farliga ämnen som kan finnas i produkter så att 
dessa förs ut ur kretsloppet och bidrar till avgiftningen av samhället.  

• Detsamma gäller matavfall och slam från reningsverk. För bästa möjliga 
nytta för regionen och dess invånare, bör dessa användas som insatsvaror 
i biodrivmedel i transportsektorn med syfte att minska utsläppen av 
klimatgaser. Därmed är det viktigt, inte bara i det lokala perspektivet, 
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utan även det globala, att sådana anläggningar infrastrukturellt placeras 
där de tillför mesta möjliga synergier med andra infrastrukturanläggningar 
med utgångspunkt i hur regionens medborgare har möjlighet att röra sig 
och verka i sina vardagliga liv.  

• Samma sak gäller överskottsvärme från staden, från industrier och från 
avloppsreningsverk. Det behövs tydligare resonemang om hur sådana 
infrastrukturer skall kunna samverka i syfte att optimera invånarnas och 
regionens utveckling både i ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt, resilient 
och resurseffektivt hänseende.  

• Det cirkulära perspektivet kräver att smarta energinät kan användas 
optimalt. Med detta som utgångspunkt bör ett samlat grepp tas om 
infrastrukturell placering av smarta elnät, elnätstransformatorer, smarta 
fjärrvärme- och fjärrkylanät, smarta transportsystem och smarta 
byggnader. Med smarta energisystem kan också småskaliga och 
storskaliga anläggningar komplettera varandra på ett effektivt sätt.  

 
Klimatpåverkan  

• Inom Stockholms läns landsting finns ett uppdrag om att ta fram en 
regional klimatfärdplan för hur Stockholm skall vara utan nettoutsläpp av 
växthusgaser 2050, d.v.s. samma som RUFs horisontår  

• Klimatfärdplanen skall tas fram parallellt med den regionala 
utvecklingsplanen och skall peka ut vilka åtgärder regionen måste 
genomföra för att 

o Fasa ut fossila bränslen 
o Energieffektivisera bebyggelse och transporter 
o Ställa om näringsliv, service och hushåll  

 
För att säkerställa att regionens klimatmål uppnås bör klimatfärdplanen utformas 
i nära samklang med ÖMSen och med RUFSen. Det kan bidra till att möjliggöra att 
man med målsättningen om netto-nollutsläpp för regionen har en möjlighet att gå 
före i utvecklingen mot ett samhälle utan klimatpåverkande utsläpp.  Inom denna 
färdplan bör också hänsyn tas till behov av klimatanpassning och skydd av 
infrastruktur.  

Summering och avslutande kommentarer 
De regionala utvecklingsplanerna ÖMS och RUFS samt klimatfärdplanen måste 
samspela i syfte att nå en resurseffektiv och resilient region. Individen och 
individens möjligheter till bostad, transport, tillgång till övriga samhällstjänster 
samt möjligheter till ett inkluderande samhälle måste vara utgångspunkt för 
planeringen. 
 
Konsumtionsperspektivet och det cirkulära perspektivet måste betonas i 
utvecklingsplanerna. Utan detta som utgångspunkt, kommer ingen resiliens eller 
resurseffektivitet att kunna uppnås. Ej heller klimat- och miljömässiga möjligheter 
att som region gå före.  
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De tekniska försörjningssystemens funktion och relevans måste utgå från 
individernas behov och sättas i sammanhang med varandra och med andra delar 
av samhället. Transportinfrastrukturen utgör utgångspunkterna för hur 
samhällsmedborgarna på individnivå kan verka och utveckla regionen. 
  
Uppbyggnad av all annan infrastruktur som till exempel smarta energinät, 
återvinning och återanvändning av material, energiåtervinning, biogasproduktion, 
distribution och användning, vatten- och avlopp, elfordonsinfrastruktur etc. 
bygger på att man har analyserat hur regionens invånare kommer att röra sig, bo 
och vilka tjänster de kommer att efterfråga. I uppbyggnaden av sådana system 
bidrar E.ON gärna med erfarenhet och kompetens.  

 
När det gäller energiproduktionsanläggningar inkluderas både stor- och småskalig 
förnybar energi, men inte energiåtervinning på ett tydligt sätt. Det saknas en 
vision om på vilket sätt energi från överskottsenergi eller från energiåtervinning ur 
avfall skall spela eller hur den skall kunna omhändertas för att nyttiggöras de 
individer som bor och verkar i regionen.  

 
När det gäller smarta energinät diskuterar man främst smarta elnät. Här anser 
E.ON att det är viktigt att man vidgar synsättet och tittar på nyttor smarta 
energinät kan utgöra och hur de kan användas som motor i utvecklingen även av 
andra smarta infrastrukturer. E.ON bidrar gärna med kunskap och erfarenhet av 
hur man på ett effektivt sätt kan koppla ihop smarta små- och storskaliga 
energinät med varandra samt med kunder, fastigheter och andra aktörer som kan 
bidra till optimering och effektivisering av energianvändningen men även hur man 
kan utnyttja potentialerna att sammankoppla energiinfrastrukturen med övrig 
infrastruktur.  
 
E.ON tycker det är bra att man i sammanhanget förnybara transporter lyfter 
biogas och biogasproduktion men vi tycker det är synd att visioner och planer för 
ökad elektrifiering av fordonsflottorna saknas. En utveckling av elektrifiering av 
fordonsflottorna torde också vara en grundläggande utgångspunkt för 
utvecklingen av en resurseffektiv och resilient region. I syfte att möjliggöra 
regionens visioner för transportområdet, är det viktigt att stimulera inte bara 
utvecklingen av infrastruktur, utan även den marknad som skall använda sig av 
infrastrukturen. Offentlig upphandling är ett viktigt sådant verktyg som kan bidra 
till att regionens visioner som föregångare kan uppfyllas och verkställas.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
E.ON Sverige AB 
Energy Policy & Regulation 
 
 
Karin Jönsson      Annika Widmark Sjöstedt  
Head of Energy Policy & Regulation  Senior Energy Policy Adviser 
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