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Bifogat finns Länsstyrelsen i Örebro läns yttrande på planförslaget Utställning av Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050.
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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen -RUFS 2050

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utställningsförslaget RUFS 2050.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen önskar framhålla betydelsen av att RUFS 2050 speglar det ömsesidiga förhållandet och beroendet mellan Stockholms län och omgivande regioner för att bidra till en god utveckling, både i Örebro län, i Stockholmsregionen och för den samlade utvecklingen i Östra Mellansverige. Det är därför positivt att RUFS 2050 lyfter vikten av den rumsliga inriktningen utifrån en storregional nivå för att möta de utmaningar som beskrivs och för att nå de regionala målen. Länsstyrelsen ser att ett fördjupat samarbete över regiongränserna kring utpekade utmaningar är välkommet för att bidra till måluppfyllelse. 

Länsstyrelsen önskar också lyfta värdet av att RUFS relaterar till stråket mot Oslo då satsningen för tågförbindelsen Stockholm-Oslo via Örebro, är en betydelsefull utvecklingsfråga såväl för länet som storregionalt. De regionala arbetsmarknaderna längs sträckan får möjlighet att växa och arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjligt när restiden minskar. Tågförbindelsen skulle även få positiva effekter på miljön då både korta och längre resor längs stråket kan genomföras hållbart med kortare restider än idag.

Betydelsen av ovanstående frågor har även framförts av region Örebro län i samråds och utställningsskedet. En annan synpunkt i regionens granskningsyttrande är att det kan vara motiverat att lyfta fram Hallsbergs rangerbangård som en viktig TEN-T knutpunkt för Stockholmsregionen, vilket Länsstyrelsen samstämmer i. Länsstyrelsen vill framförallt uppmärksamma betydelsen och nyttan av Hallsbergs rangerbangård för godsleveranser till Stockholmsregionen utifrån ett klimatperspektiv. Det är av stor vikt att kunna hantera mer gods på järnväg och därigenom bidra till hållbarare transporter. En utvecklad kapacitet att rangera ökade kvantiteter gods i Hallsberg är därför betydelsefullt.  





De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av länsråd Anna Olofsson med samhällsplanerare Maria Lindström som föredragande. I handläggningen av ärendet har också avdelningschef Anita Norén, enhetschef plan och kultur Malin Rosén, bitr. länsarkitekt Lena Lundkvist deltagit.
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