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Remissyttrande angående ÖMS 2050 – samverkan och 
planering i östra Mellansverige 

Landstinget i Uppsala län har givits möjlighet att lämna synpunkter på ÖMS 2050.  
 

Sammanfattande överväganden 
Landstinget i Uppsala län instämmer delvis i utredningens förslag, men vill lämna 
synpunkter utifrån de frågor som ställts i remissen. 
 

Planeringsförutsättningar och gemensam målbild 
Förutom länens RUS/RUP/RUFS som är grunden till arbetet inom ÖMS så bör även de 
regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram tas med i arbetet för 
att bredda perspektivet. Nyttan finns när det gäller att ta fram underlag för att redovisa 
behovet av nyinvesteringar och reinvesteringar i infrastruktur. Arbetet bör tydligt knytas 
an till arbetet inom en bättre sits. ÖMS bör kunna ha en mer fysisk dimension och 
tydligare hantera målkonflikter och väga allmänna intressen mot varandra.  
 

Storregional strukturbild 
Landstinget ställer sig frågande till de olika prognosmodeller, 
befolkningsframskrivningar och olika alternativ som redovisas. De olika alternativen A 
och B är otydligt beskrivna, det är svårt att förstå vilka investeringar inom Stockholms 
län och hur bebyggelsestrukturen är olika i alternativen. Samverkan och planering i 
östra Mellansverige (ÖMS) bygger bland annat på prognoser som redovisas på bland 
annat sidan 27. Prognosmodeller som används överskattar bilresandet och underskattar 
kollektivtrafikresandet. Med de utbyggnader av järnväg som redovisas på sidan 13 bör 
kollektivtrafikandelen öka mer än vad som redovisas i figur 8 på sidan 27. ÖMS bör i 
större utsträckning bygga på analyser som kan fånga upp effekter av en utbyggd 
infrastruktur. Figur 8 kan tolkas som att det är ingen idé att investera i spårkapacitet då 
det ändå inte verkar få någon effekt när det gäller kollektivtrafikandelarna i 
prognosmodellen. Det har visat sig att järnvägstrafikens ökning har varit gravt 
underskattad sedan 1990-talet. Lokaliseringen av bostäder i stationsnära lägen och ett 
bättre utbud av kollektivtrafik lokalt och storregionalt kan dessutom få en ännu större 
effekt på möjligheten och viljan att resa kollektivt. Ökar driftsäkerheten i 
järnvägsanläggningen genom bättre drift och underhåll så påverkar det också valet av 
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transportsätt. Strukturbilden bör också konkretiseras ytterligare genom att redovisa 
möjligheter till byggnation i stationsnära lägen. Samtidigt vore det dessutom bra med en 
målsättning kring att nya bostäder i stor utsträckning bör lokaliseras till 
stationsnäralägen. Likt den målsättningen som finns i RUFS 2050.  
 

Tillgänglighet och minskad klimatpåverkan 
För att samtidigt kunna nå en ökad tillgänglighet och minskad klimat påverkan bör 
fokus vara på att stärka de lokala arbetsmarknaderna i länen samtidigt som investeringar 
behövs i järnvägsnätet. Behovet av drift- och underhållsinvesteringar och utbyggnad av 
kapacitet finns i hela järnvägssystemet. För Uppsala län är det angeläget med utbyggnad 
av Ostkustbanan och Mälarbanan till fyra spår. En ny järnväg mellan Enköping-Uppsala 
skulle ha goda effekter på pendlingen, den skulle också avlasta Stockholms central. 
Kollektivtrafiken har en fördel i att flottan av fordon lättare kan bli fossilbränslefri. 
Tågen är det, och bussarna är på god väg att bli fossilbränslefria. Målet är att alla bussar 
i UL-trafiken ska vara fossilbränslefria år 2020 enligt Trafikförsörjningsprogrammet.  
 
En ökad tillgänglighet för de delar av regionen där tillgängligheten idag brister är en 
flerbottnad fråga. För att kunna trafikera med kollektivtrafik kräver ett visst 
resandeunderlag. Ett alternativ är utveckling av system för anropsstyrd trafik, som kan 
bidra till att öka tillgängligheten för resenärer som är bosatta utanför de starka 
kollektivtrafikstråken.  

Taxor och avgifter för transporter 
Det är viktigt att väga effekterna av en möjlig regionförstoring där fler har möjlighet att 
pendla längre sträckor dagligen, mot faktum att de längre resorna i detta 
utvecklingsscenario kommer att bli fler. Billigare långa resor innebär en större valfrihet 
för fler människor att bo i en kommun och arbeta i en annan, men det är också viktigt att 
fundera över de eventuella riskerna och konsekvenserna av en sådan utveckling. 
I remissen ställs en fråga om vilket stöd det finns för en halverad kollektivtrafiktaxa. 
Det bör förklaras vilka antaganden som gjorts när det gäller kollektivtrafiktaxan, det vill 
säga vilken taxa avses. Ett nytt regionaltågskoncept har tagits fram av länen gemensamt 
inom samarbetet Mälab. I detta ingår tågkoncept, trafikupplägg och ändrade priser och 
förenklingar när det gäller biljetter i stort. Landstinget anser att ÖMS bör beakta att 
detta samarbete finns och analysera de förändringar som kommer framöver från år 
2017. Landstinget vill särskilt påtala vikten av att arbeta bredare med kollektivtrafikens 
attraktivitet i form av image, tillförlitlighet, komfort, service, tillgänglighet med mera. 
Landstinget anser att remissen bör ta fasta på hur taxor och avgifter generellt för alla 
typer av transporter bör hanteras inom ÖMS-området. I remissen tas bland annat 
parkeringsavgifter och andra styrmedel upp men de behandlas inte vidare i någon 
djupare analys och preciseras inte i några riktlinjer eller mål.  
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Fördjupningsområden att prioriteras 
Riktlinjer kring nybyggnation av bostäder i attraktiva kollektivtrafiklägen bör 
prioriteras. Det bör finnas liknande riktlinjer som i RUFS 2050 men på en mer 
övergripande nivå och en prioritering av den spårburna trafiken. Öms bör verka för 
utbyggnad, reinvestering och underhåll av infrastrukturen i regionen med fokus på 
hållbara transporter, det vill säga spårinfrastruktur och bättre bytesmöjligheter, att 
därigenom få regional tillväxt.  
 
För Landstinget i Uppsala län 
 
 
 
Börje Wennberg 
Landstingsstyrelsens ordförande  Staffan Isling 
    Landstingsdirektör 
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