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Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Förslaget är utsänt på samrådsremiss och 
Trosa kommun har fått förslaget för yttrande. I det utskickade materialet är ÖMS 
2050 bifogat, ett underlag för samverkan och planering i östra Mellansverige. Trosa 
kommun lämnar följande yttrande över de båda dokumenten: 
 
 
1. RUFS 2050 
 
Allmänna kommentarer 
 
Att bedriva långsiktig planering är ett av de viktigaste verktygen för en fortsatt 
hållbar tillväxt, såväl på kommunal som på regional nivå. Stockholms län har sedan 
lång tid tillbaka gjort detta och Trosa kommun har som grannkommun följt arbetet 
med stort intresse. Närheten till en attraktiv arbetsmarknad, tillgång till högre 
utbildning, närhet till ett omfattande kommersiellt och kulturellt utbud samt tillgång 
till goda kommunikationer mm, är för en mindre som Trosa nyckeln till tillväxt och 
utveckling. Trosa kommun har historiskt sett haft stark anknytning till Stockholms 
arbetsmarknadsregion. Anknytningen har stärkts över tid och kommer att stärkas 
ytterligare, bland annat när Ostlänken står färdig för trafik.  
 
Under de senaste 40 åren har Trosa kommun ökat sin befolkning i huvudsak genom 
inflyttning från Stockholms län. Allt talar för att inflyttningen kommer att fortsätta i 
framtiden. Därför kommer kommuner som Trosa att vara en viktig komponent för 
utvecklingen av regionen i stort. Det handlar både om möjligheter att kunna 
erbjuda ett varierat utbud av bostäder i regionen och om den kompetens vår 
befolkning har och som är attraktiv på regionens arbetsmarknad.  
 
Stockholmsregionen fungerar som landets viktigaste tillväxtmotor. För att 
Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas i hård internationell konkurrens, är det 
nodvändigt att regionförstoringen fortsätter. Ju större en funktionell region är, desto 
större tillväxt och produktivitetsutveckling får den bland annat genom bättre 
matchning på arbetsmarknaden, ökad specialisering och högre lönenivå.  
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Sverige är glest befolkat i jämförelse med vår omvärld, men glesheten kan över-
bryggas på ett hållbart sätt med väl fungerande infrastruktur och effektiv kollektiv-
trafik. Därför är exempelvis Ostlänken och ökad spårkapacitet mellan Järna och 
Flemingsberg viktiga för Stockholms och därmed också för hela Sveriges tillväxt.   
 
Mot bakgrund av detta är det av betydelse att samarbetet fortsätter utvecklas och 
att de utmaningar som tidigare funnits relaterade till administrativa gränser 
försvinner. Trosa kommun må vara liten i jämförelse med Stockholms län men utgör 
ändå en viktig del i utvecklingsarbetet och i regionens fortsatta tillväxt. Frågor som 
Trosa kommun särskilt vill betona inför det framtida planeringsarbetet är vikten av 
goda kommunikationer såväl på järnväg som väg (Trosa kommun är medfinansiär 
till såväl Citybanan som Ostlänken), samarbete kring det gemensamma kustområ-
det, betydelsen av en långsiktigt hållbar tillväxt såväl ekologiskt som ekonomiskt 
och socialt samt framtida regionbildning.  
 
 
Synpunkter på förslaget till regional utvecklingsplan 
 
RUFS samrådsversion är genomgående logiskt uppbyggd, välformulerad och täcker 
relevanta planeringsfrågor. Planförslaget har en i huvudsak god balans mellan å ena 
sidan den regionala nivån (Stockholms län) och å andra sidan lokal (enskilda 
kommuner) och storregional nivå (ÖMS-området). Ibland är det dock oklart om 
begreppet ”regionen” i olika textavsnitt avser länet eller den större regionen. 
 
Trosa kommun anser generellt att det storregionala perspektivet bör betonas 
skarpare och i betydligt fler frågor än i samrådsversionen. Så gott som samtliga 
punkter under kapitel 7 har exempelvis direkta kopplingar till den storregionala 
nivån. Flera mål är omöjliga att uppnå utan samverkan med Stockholms grannar. 
Därför är det önskvärt att RUFS 2050 också visar Stockholmsregionens 
förväntningar på övriga län och kommuner inom ÖMS-området.      
 
Avsnitt 3.2 beskriver bland annat processer som löper parallellt med RUFS 2050. 
Här anser Trosa kommun att ”En bättre sits” (EBS) bör nämnas. EBS är ett utmärkt 
exempel på hur storregional samverkan, som via gemensamma prioriteringar, har 
resulterat i positiva genomslag i övergripande plandokument och i faktiskt genom-
förande. Fortsatt samverkan inom ramen för EBS har enligt kommunens 
uppfattning betydelse för hur regionens utmaningar kan hanteras.   
 
Bostadsförsörjning är en av de frågor som behöver belysas i ett storregionalt 
perspektiv och därför bör avsnitt 7.2 kompletteras. Utvecklingen av en allt större 
funktionell arbetsmarknadsregion går hand i hand med utveckling av en gränsöver-
skridande bostadsmarknad. De flesta kommunerna inom ÖMS-området har brist på 
bostäder, samtidigt som de största tillskotten av nybyggda bostäder självklart kan 
tillkomma i de största kommunerna. Trosa kommun anser ändå att bostadsförsörj-
ning är en fråga för storregional samverkan. Särskilt kommuner nära Stockholms 
län och/eller med goda järnvägsförbindelser, kan tillsammans stå för ett betydande 
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tillskott av bostäder i storregionen. Tillskottet kan både komplettera Stockholms 
utbud och avlasta Stockholms bostadsmarknad.  
 
Texten i avsnitt 7.3 och karta 6 saknar redovisning av regionaltågtrafiken, trots att 
den har stor betydelse för pendlingen till och från Stockholms län. I framtiden kan 
regionaltågen bidra till förbättrad tillgänglighet till Arlanda och till kortare restider 
mellan regionala och storregionala kärnor. Ytterligare ett skäl att redovisa 
regionaltrafiken i text och på karta är att den i stora delar använder samma spår 
som pendeltågen. För övrigt skulle kartan med fördel kunna visa noder/regionala 
kärnor, som kan bli aktuella för nya regionaltågstopp.     
 
Visionen om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstads-
region kan inte uppnås utan förbättrad internationell tillgänglighet. RUFS 
samrådsversion framhåller Arlanda flygplats som nyckeln till sådan förbättring 
ibland annat avsnitten 7.3 och 7.5. I avsnitt 7.12 finns också internationell 
tillgänglighet och synlighet med bland de sakområden, där storregionalt samarbete 
är önskvärt.  
 
Trosa kommun anser att Arlanda har en nyckelroll för hela landets internationella 
tillgänglighet. Ändå anser kommunen att RUFS bör lyfta fram Skavsta flygplats som 
ett betydelsefullt komplement till Arlanda. Den senaste statistiken visar att Skavsta 
är Sveriges femte största flygplats sett till det totala antalet passagerare och 
landets tredje största flygplats sett till antalet passagerare i utrikes trafik. Skavsta 
har mycket goda förutsättningar för utökad trafik redan idag i form av gällande 
tillstånd och nuvarande kapacitet i banor med mera. Med planerad investering för 
landning i mörker och en framtida station vid Ostlänken, kan Skavsta utvecklas och 
bidra till att regionens internationella tillgänglighet, attraktionskraft och synlighet 
ökar. Som Sockholmsregionens södra flygplats, kan också Skavsta bidra till att 
jämna ut inomregionala skillnader i Stockholmsregionen.     
  
Trosa kommun vill understryka att framför allt Södertälje, men också Flemingsberg, 
redan idag har viktiga storregionala funktioner. Till exempel gör dagens arbets-
pendling Södertälje till ”Sörmlands största arbetsplats”. Därför ser kommunen 
positivt på att Södertälje och Flemingsberg särskilt pekas ut i strukturbild B och i 
strukturbilden för Östra Mellansverige. Det öppnar för strategiska satsningar, som 
ytterligare kan stärka de storregionala funktionerna samt bidra till en bättre balans 
mellan Storstockholms norra och södra delar.  
 
Idag har kollektivtrafiken låg marknadsandel bland resenärerna till och från 
arbetsplatser och besöksmål i Södertäljes centrala delar. En trolig orsak är dagens 
bristande tillgänglighet för främst tågresenärer. Därför är det angeläget att 
kollektivtrafiken utvecklas med nya regionaltågsupplägg, som även når de centrala 
delarna av Södertälje.      
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Svar på frågor i följebrevet 
 
Här nedan följer Trosa kommuns svar på de frågor Stockholms läns landsting ställer 
i remissutskicket.  
 
Mål och delmål 
Enligt vår uppfattning bidrar målen till tydligt och nödvändigt fokus i det fortsatta 
arbetet mot visionen. Målen är omsorgsfullt utvalda och distinkt formulerade. 
Dessutom hjälper avsnitten 5.2 och 5.3 läsaren att förstå målens innebörd och hur 
endast fyra övergripande mål tillsammans kan vara heltäckande.    
 
Prioriterade åtgärder 
Huvudrubrikerna anger klart och föredömligt kortfattat vad åtgärderna ska bidra 
till. De prioriterade åtgärderna är också väl avvägda för det korta tidsperspektivet 
(planens giltighetstid) i såväl ambition, sak som omfattning. Möjligen kan 
åtgärderna under punkt 6.1 kompletteras med ”Storregional samverkan kring 
bostadsförsörjning” (Se ovan under synpunkter på avsnitt 7.2!). Dessutom bör 
ansvariga för respektive åtgärd anges i text eller tabell.   
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Trosa kommun vill återigen betona den storregionala nivåns betydelse för att 
intentionerna i RUFS 2050 ska kunna bli verklighet. Administrativa gränser 
begränsar planens giltighet och funktion, men kommunen är ändå övertygad om att 
RUFS 2050 kommer att ge avtryck i exempelvis grannlänens utvecklingsarbete och 
i grannkommunernas översiktsplanering. Dessutom är graden av måluppfyllelse i 
många frågor direkt beroende av hur intentionerna i RUFS 2050 hanteras i hela 
ÖMS-området.  
 
Flera av huvudfrågorna i samrådsversionen av RUFS 2050 är självklara punkter på 
den långsiktiga dagordningen för kommuner utanför Stockholms län. Trosa 
kommun är för sin del beredd att i dialog med Stockholms läns aktörer bidra till 
planens genomförande när det gäller hållbar tillväxt, bostadsförsörjning, 
infrastruktur och kollektivtrafik samt kust och skärgård.     
 
 
2. ÖMS 2050 
 
Enligt kommunens uppfattning stärker ett storregionalt planeringsunderlag 
förutsättningarna för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete, trots att ÖMS 2050 
inte kommer att ha någon formell status. Ändå kommer dokumentet att användas 
som faktabank och referens i olika sammanhang. Därför är det nödvändigt att 
dokumentet är trovärdigt och väl förankrat bland berörda aktörer. Dessutom måste 
fakta och prognoser som redovisas i materialet vara förankrade i verkligheten. 
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Trosa kommun har historiskt sett ökat sin befolkning med i genomsnitt mer än 1 % 
per år. Kommunen har också ett politiskt antaget mål att växa med minst 1,5 % per 
år och målet har uppfyllts med råge under de senaste åren. Noteras bör att till-
växten i huvudsak sker och har skett genom inflyttning från Stockholms län samt 
att utvecklingen i mycket hög grad är marknadsdriven.  
 
Utifrån realistiska bostadsbyggnadsprojekt, trendframskrivningar och Ostlänkens 
kommande utbyggnad, har Trosa kommun som utgångspunkt att invånarantalet 
kommer att uppgå till minst 15 000 invånare år 2030 och minst 20 000 invånare 
2050. Det motsvarar en betydligt större ökning än vad som redovisas på kartorna 
5c och 5d i ÖMS 2050. Som jämförelse anger samrådsförslaget en befolkning i 
kommunen på som mest cirka 14 000 personer år 2050, vilket Trosa kommun med 
nuvarande ökningstakt når före år 2025.       
   
ÖMS 2050 redovisar kommunernas befolkningsutveckling uttryckt i antalet personer 
på karta 5a. Detta ger relevant och intressant information, men den bör 
kompletteras med motsvarande kartor med kommunernas procentuella utveckling 
för att ge en mer allsidig bild. En parallell redovisning av den procentuella 
utvecklingen visar att många mindre kommuner som exempelvis Värmdö, Vaxholm, 
Nykvarn och Knivsta har vuxit mer än de flesta större kommunerna mellan åren 
1990 och 2010. Detta tyder på en relativt sett betydligt större 
ansträngning/påfrestning och ett större marknadsintresse än för huvuddelen av de 
större kommunerna.       
 
 
 
 
Mats Gustafsson        Linda Axelsson        Hans-Erik Eriksson 
Samhällsbyggnadschef        Planchef        Koordinator för Ostlänken 
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