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REMISSVAR PÅ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS SAMRÅDSFÖRSLAG TILL NY REGIONPLAN – RUFS 2050 

Stockholms läns landsting har skickat ut rubricerad remiss. Landstinget 
Västmanland, som också utgör länets kollektivtrafikmyndighet, är ombedd att 
avge remissvar och vill härmed lämna nedanstående synpunkter.  

 

VÅRA SYNPUNKTER 

Förslaget till ny regionplan (RUFS 2050) är väl genomarbetat och belyser 
storregionala ÖMS-perspektiv bättre än RUFS 2010.  
Visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion är ambitiös och 
bra. Landstinget Västmanland stödjer visionen och beskrivningen av 
utmaningarna. 

När begreppet Stockholmsregionen används i RUFS 2050, utgår Landstinget 
Västmanland från att det är Stockholms län som avses. Det är önskvärt med 
tydlighet i användningen av begrepp som Stockholmsregionen, Stockholm-
Mälardalen och ÖMS i vårt gemensamma utvecklingsarbete. 

 

Tillgängligheten är viktig 
I En bättre sits-arbetet (EBS) är länen/regionerna överens om att 
tillgängligheten i förhållande till Stockholm och Arlanda är viktig. För 
Landstinget Västmanland gäller detta även i RUFS-sammanhanget. Förbättrad 
tillgänglighet till Stockholm och inom Stockholms län behövs för ökad 
integration av och ökat samspel mellan arbets-, bostads och 
studiemarknaderna.  

Den internationella tillgängligheten är viktig. Västmanlands näringsliv är starkt 
internationaliserat, med stor och för landet viktig export. Arlanda flygplats 
utveckling som internationell nod och Stockholm-Mälardalens tillgänglighet 
till Arlanda är av särskilt stor betydelse för oss i Västmanland. Med förbättrad 
tillgänglighet kan Västmanland även i ännu högre grad stödja 
kompetensförsörjningen för det växande näringslivet i Arlandas närhet. Ett 
ökat trafikunderlag är nödvändigt för att stärka Arlanda flygplats 
internationella attraktionskraft. 
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Det är viktigt att gemensamt fortsätta verka för ökad storregional 
integration av arbets-, bostads- och studiemarknader.  
Landstinget Västmanland tar inte ställning till förmån för någon av de båda 
strukturbilderna för Stockholms län. Det viktiga är att arbets-, bostads- och 
studiemarknaderna fortsätter att integreras.  

RUFS 2050 kan vara tydligare i beskrivningen av de övriga länen i Stockholm-
Mälardalens roll för bostads- och kompetensförsörjningen. Planen kan också 
tydligare belysa betydelsen av utvecklingen i de större städerna i Stockholm-
Mälardalen (t.ex. Västerås, Eskilstuna och Örebro) för utvecklingen i 
Stockholms län.  Detta är viktigt för att ytterligare stärka förutsättningarna för 
utvecklingen av en flerkärnig struktur i Stockholm-Mälardalen.  

 

Den storregionala kollektivtrafiken har betydelse för att knyta samman 
både Stockholm-Mälardalen och Stockholms län 
Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare av MÄLAB 
gemensamt beslutat att utveckla den storregionala kollektivtrafiken i 
Stockholm-Mälardalen. I det pågående arbetet i EBS har länen gemensamt 
tagit fram en inriktning för hur den storregionala kollektivtrafiken kan 
utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken bör också vara viktig för att 
bättre knyta samman Stockholms län, vilket inte framgår i förslaget till RUFS 
2050. 

 

Det behövs också en storregional struktur och strategi för godstransporter 
En beskrivning av godstransporternas betydelse och vikten av infrastruktur 
även utanför Stockholms län för att säkerställa Stockholms varuförsörjning bör 
utvecklas i RUFS. Alternativt kan en separat godsstrategi tas fram i samverkan 
storregionalt. 

 

ÖMS-samarbetet är bra och viktigt 
Att arbetet inom ÖMS och EBS sammanfallit väl i tid är lyckligt. Särskilt för 
EBS har underlagsmaterial från ÖMS underlättat i processen. Material från 
ÖMS och RUFS kommer ha påverkan och göra nytta i samband med ett 
kommande arbete med nytt regionalt utvecklingsprogram i Västmanland. På 
sikt kan dessa arbeten skapa en gemensam målbild för en funktionell 
sammanhållen region i ett större geografiskt perspektiv.  
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Denise Norström  Anders Åhlund 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 
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