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Utställning av Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050



Trafikverket har erhållit rubricerat planförslag på remiss under utställningsskedet och yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv. Trafikverket ansvarar också för att peka ut riksintressen för kommunikationer. 

Trafikverkets övergripande synpunkter

Trafikverket yttrade sig även i samrådsskedet. Trafikverkets yttrande var i många delar resonerande utifrån de två skilda strukturbilder som angavs i RUFS samrådsförslag. 

Till utställningsförslaget har många ställningstaganden tillkommit och samrådsförslagets båda strukturbilder har arbetats samman till en struktur redovisad på plankarta. Trafikverkets synpunkter avseende fördelarna med en tät bebyggelsestruktur kan sägas vara beaktade genom en tydlig avgränsning av bebyggelseområden och med delmål att 95 % av bostäderna ska tillkomma i så kallade primära bebyggelseslägen.

I yttrande över utställningsförslaget utvecklar Trafikverket våra ställningstaganden inom några områden. Av särskild betydelse för Trafikverket är:

· Regionala mål för regionens utveckling

· Den långsiktiga utvecklingen av trafikinfrastruktur

· Trafikinfrastruktur och klimatmålen

· Samspelet mellan bebyggelse- och infrastrukturutveckling

Vi yttrar oss också parallellt över förslag till Klimatfärdplan 2050 respektive förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi. I dessa yttranden utvecklas frågor som berör dessa teman ytterligare.

Regionala och nationella mål

I planen anges regionala mål samt delmål med ett begränsat antal angivna uppföljningsbara kriterier till år 2030. Därutöver anges nationella mål bland annat för transportpolitik och miljökvalitet. Vid avvägning i planfrågor bör regionala och nationella mål ha motsvarande status. Trafikverket anser att detta bör tydliggöras i planen. 

Mål för färdmedelsandelar bör kunna redovisas på ett enklare sätt. I samrådsförslaget anges såväl enskilda mål för kollektivtrafik och cykeltrafik som ett samlat mål för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Det är en fördel om angivna delmål kan relatera mer direkt till hur de uttrycks i andra styrdokument.

· Delmål om hälsa (buller och luftkvalitet) bör mer direkt relatera till ambitionen att miljökvalitetsmålen för frisk luft och god bebyggd miljö ska uppnås.

· Om mål för cykelandel anges bör detta uttryckas på samma sätt som i den regionala cykelplanen – ”andelen cykelresor ska öka markant till år 2030 då cykeltrafiken bör utgöra minst 20 procent av resorna”. 

Utveckling av transportinfrastruktur

Stora infrastrukturåtgärder är beslutade och genomförs under perioden fram till 2030, dessa kommer att bidra till betydande kapacitetsökningar i trafiksystemet. Det vore önskvärt att den stora kapacitetsökningen framgick tydligt i planförslaget och även på vilket sätt de skilda investeringarna stödjer utvecklingen av den regionala strukturen och samband för skilda typer av transporter.

RUFS bör även peka ut de större regionala bristerna för perioden efter 2030 - 2050. Trafikverket anser att följande särskilt bör omnämnas i planförslaget

· Kapacitetsbrist på Ostkustbanan Stockholm – Arlanda - länsgränsen Uppsala

· Framkomlighets-, miljö- och kapacitetsbrister i transportsystemet i Storstockholm (Östlig förbindelse är en del av bristen)

· Kapacitetsbrist på järnväg Älvsjö-Flemingsberg-Järna på längre sikt inklusive följdeffekter av nya stambanor

· Framtida bristande kapacitet riksintresset Arlanda flygplats

Genom öppnandet av citybanan och pågående utbyggnad av Mälarbanan skapas kapacitet för utveckling av pendel och regionaltåg. På längre sikt kommer fortsatt trafikutveckling innebära krav på ytterligare kapacitets utbyggnad på bland annat Ostkustbanan och Grödingebanan. I planförslaget redovisas Barkarby, Helenelund, Solna och Älvsjö som potentiella nya regionala tågstationer. Såväl Helenelund, Solna som Älvsjö ställer krav på betydande spårinvesteringar. I RUFS bör framgå att det är svårförenligt att genomföra regional tågstation i både Solna och Helenelund. Trafikverket anser att även Märsta och Nykvarn ska redovisas som befintliga regionala tågstationer.

I förslag till RUFS redovisas behoven av utbyggd infrastruktur enbart på generell nivå. Trafikverket stöder principen att undvika att peka ut infrastrukturåtgärder som inte varit föremål för studier enligt etablerad planprocess. Men RUFS bör enligt vår uppfattning ge en inriktning för vilka delar av infrastrukturen som bör förstärkas också på längre sikt. Trafikverket förordar därför att de regionala parterna tillsammans startar ett arbete kring behov och inriktning för utveckling av trafikinfrastrukturen. Arbetet bör innefatta behov av kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafikens stomnät, i järnvägsnätet och i övergripande vägsystemet respektive på vilket sätt som efterfrågepåverkande åtgärder kan påverka behovet av investeringar. Detta kan lämpligen anges som ett prioriterat gemensamt arbete i RUFS.

Trafikinfrastruktur och klimatmålen

Trafikverket har i flera rapporter till regeringen (senast i underlagsrapport till förslag till National plan 2018-2029) redovisat att klimatmålen kan nås genom transporteffektivt samhälle, övergång till fossilfria drivmedelsalternativ och energieffektivare fordon. I samtliga fall är kraftfulla styrmedel nödvändiga. Trafikverket visar i rapporterna att beroende på åtgärdsmix och förutsättningar i övrigt kan klimatmålen nås med såväl ökad trafik som genom en kraftig dämpning av vägtrafikens utveckling. 

I Stockholmsregionen kan efterfrågan på vägtransporter förväntas fortsatta öka bland annat på grund av förväntad befolkningsökning. I en helhetlig bedömning anser Trafikverket att utökad kapacitet i kollektivtrafiken bör ges högsta prioritet i Stockholmsregionen men att ytterligare kapacitetsökning i vägtrafiken också måste prövas i vissa relationer. Generellt bör försiktighet gälla med beslut om nya större väginvesteringar som möjliggör ökning av biltrafikarbetet och som därmed kan motverka möjligheterna att nå mål om reducering av utsläpp av klimatgaser. 

Bebyggelsestruktur och trafik

Trafikverket anser att de slutsatser som kunnat dras med stöd av de strukturanalyser som genomförts i arbetet är väsentliga för förståelsen av sambanden mellan bebyggelse och trafik samt förutsättningar att nå väsentliga mål, däribland klimatmålen. 

RUFS markanvändning används som underlag för prognoser och dimensionering av infrastrukturanläggningarna. Det är därför angeläget att det tydligt i RUFS framgår vilken betydelse för trafikalstring och trafikarbete som samspelet mellan trafiksystem och bebyggelseutveckling har. 

Det är särskilt angeläget att de större bebyggelsetillskotten lokaliseras till de lägen som har den bästa kollektivtrafiktillgängligheten och som i RUFS benämns regionalt prioriterade bebyggelselägen men också att övriga bebyggelsetillskott lokaliseras till lägen med god tillgång till kollektivtrafik. Tydlighet i dessa frågor har stor betydelse i avvägning mellan lokala och regionala intressen samt för beslut av mellankommunal betydelse. 

Plankartan

Plankartan har betydelse för att tydliggöra ställningstaganden om markanvändning men också som ingång i RUFS dokumentet. Det är därför väsentligt att kartan är korrekt samt att kopplingen till plandokumentet är tydlig. 

Trafikverket anser att kartans tidsperspektiv bör kunna bli mer konsekvent uttryckt i vad som är befintligt respektive vad som innebär förändring till 2050. Vi anser det också vara olyckligt och svårförståeligt att redovisa tillgänglighetsbehov på plankartan. Enligt vår bedömning är det lämpligare att göra motsvarande redovisning i plandokumentet kopplat till text som förklarar vad som avses med tillgänglighetsbehov.

Genomförande

I planen pekas 8 regionala prioriteringar ut för åren 2018-2026. Trafikverket pekas ut som aktör inom två av dessa; ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle” respektive ”Öka de eldrivna person- och varutransporterna”

Detta är områden inom vilka Trafikverket har ansvar och är aktiva. Det är därför naturligt att vi deltar i detta arbete. 

Trafikverket anser att vi även har en väsentlig roll inom den föreslagna regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer”

Utöver detta pågår regionala arbeten på landstingets initiativ med Klimatfärdplan och Godsstrategi. 

För ett lyckosamt strategi- och genomförandearbete är det väsentligt att samverkan sker i tidigt skede genom framtagande och förankring av program för arbete. Trafikverket önskar att former för detta tydliggörs.







Med vänliga hälsningar!







Anders Kindmark

Biträdande Regional direktör
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I Stockholmsregionen kan efterlrågan på vägtransporter förväntas fortsatta öka bland 
annat på grund av förväntad befolkningsökning. I en helhetlig bedömning anser 
Trafikverket att utökad kapacitet i kollektivtrafiken bör ges högsta prioritet i 
Stockholmsregionen men att ytterligare kapacitetsökning i vägtrafiken också måste 
prövas i vissa relationer. Generellt bör försiktighet gälla med beslut om nya större 
väginvesteringar som möjliggör ökning av biltrafikarbetet och som därmed kan motverka 
möjligheterna att nå mål om reducering av utsläpp av klimatgaser. 

Bebyggelsestruktur och trafik 

Trafikverket anser att de slutsatser som kunnat dras med stöd av de strukturanalyser 
som genomförts i arbetet är väsentliga för förståelsen av sambanden mellan bebyggelse 
och trafik samt förutsättningar att nå väsentliga mål, däribland klimatmålen. 

RUFS markanvändning används som underlag för prognoser och dimensionering av 
infrastrukturanläggningarna. Det är därför angeläget att det tydligt i RUFS framgår 
vilken betydelse för trafikalstring och trafikarbete som samspelet mellan trafiksystem 
och bebyggelseutveckling har. 

Det är särskilt angeläget att de större bebyggelsetillskotten lokaliseras till de lägen som 
har den bästa kollektivtrafiktillgängligheten och som i RUFS benämns regionalt 
prioriterade bebyggelselägen men också att övriga bebyggelsetillskott lokaliseras till 
lägen med god tillgång till kollektivtrafik. Tydlighet i dessa frågor har stor betydelse i 
avvägning mellan lokala och regionala intressen samt för beslut av mellankommunal 
betydelse. 

Plankartan 
Plankartan har betydelse för att tydliggöra ställningstaganden om markanvändning men 
också som ingång i RUFS dokumentet. Det är därför väsentligt att kartan är korrekt samt 
att kopplingen till plandokumentet är tydlig. 

Trafikverket anser att kartans tidsperspektiv bör kunna bli mer konsekvent uttryckt i vad 
som är befintligt respektive vad som innebär förändring till 2050. Vi anser det också vara 
olyckligt och svårf'orståeligt att redovisa tillgänglighetsbehov på plankartan. Enligt vår 
bedömning är det lämpligare att göra motsvarande redovisning i plandokumentet 
kopplat till text som förklarar vad som avses med tillgänglighets behov. 

Genomförande 

I planen pekas 8 regionala prioriteringar ut för åren 2018-2026. Trafikverket pekas ut 

som aktör inom två av dessa; "Styra mot ett transporteffektivt samhälle" respektive 

"Öka de eldrivna person- och varutransporterna" 

Detta är områden inom vilka Trafikverket har ansvar och är aktiva. Det är därför 

naturligt att vi deltar i detta arbete. 

Trafikverket anser att vi även har en väsentlig roll inom den föreslagna regionala 

prioriteringen "Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer" 

Utöver detta pågår regionala arbeten på landstingets initiativ med Klimatfärdplan och 

Godsstra tegi. 

För ett lyckosamt strategi- och genomförandearbete är det väsentligt att samverkan sker i 

tidigt skede genom framtagande och förankring av program för arbete. Trafikverket 

önskar att former för detta tydliggörs. 
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