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Remissvar på Stockholms läns landsting utställningförslag till ny regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, rufs 2050.

Stockholms läns landsting har skickat ut rubricerad remiss. Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, är ombedd att avge remissvar.

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för Stockholmsregionen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet de kommande åtta åren. 

Förra året var planen på samråd, där Landstinget Västmanland avgav yttrande. Stockholms läns landsting har därefter bearbetat förslaget utifrån inkomna yttranden. Planen är nu inne i sin sista fas, utställning, där den ska kvalitetssäkras samt möjlighet ges till inspel för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Region Västmanland ser positivt på möjligheten till delaktighet i processen samt det goda samarbetsklimat som arbetet är ett uttryck för. Vi ser att ert arbete för Stockholmsregionen (Stockholms län enligt planen) har mycket stor betydelse för samarbetet med länen i Östra Mellansverige (ÖMS). 

Att arbetet inom ÖMS och En Bättre Sits (EBS) sammanfallit väl i tid är lyckligt. Material från ÖMS och RUFS kommer att 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.

Region Västmanland kommer i samarbete med övriga aktörer inom Östra Mellansverige att samverka med Stockholmsregionen gällande de mål som anges i RUFS 2050. Vi vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma vikten av följande.

Tillgängligheten är viktig

I EBS är länen/regionerna överens om att tillgängligheten i förhållande till Stockholm och Arlanda är viktig. För region 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 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.

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. Länen har gemensamt tagit fram en inriktning för hur den storregionala kollektivtrafiken kan utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken är viktig för att bättre knyta samman Stockholms län med ÖMS-området.
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