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Hej,

Översänder härmed Trosa kommuns synpunkter på utställningsversionen Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, TRN 2017-0052.

Med vänliga hälsningar

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Kanslienheten
Kommunkontoret, 619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 4

Tel direkt: 0156-522 78   Tel växel: 0156-520 00 
Fax 0156-520 17    
E-post: sandra.berwing@trosa.se
www.trosa.se
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Yttrande utställningsversion Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050



Trosa kommun kan konstatera att ändringar efter samrådet i förslaget till RUFS 2050 tillgodoser de flesta av kommunens samrådssynpunkter. Ändringarna innebär till exempel att utställningsversionen:  



· betonar det storregionala perspektivet i fler frågor,

· lyfter fram regionaltågtrafiken och redovisar potentiella regionaltågstationer på plankartan,

· tydliggör Skavsta flygplats som ett komplement till Arlanda,

· redovisar Södertälje som en regional stadskärna på plankartan.



Dessutom ser Trosa kommun mycket positivt på att ändringarna har lett till att:



· de två strukturbilderna i samrådsversionen har mixats till realistiska och relevanta rumsliga principer, som får ett tydligt avtryck på plankartan,

· ansvaret för genomförande av planen är tydligare redovisat,

· layout och utvecklade textavsnitt gör planen ännu mer tillgänglig för läsaren 





Kvarstående synpunkter från samrådet



Avsnitten om bostadsförsörjning behöver en bättre belysning i ett storregionalt perspektiv. Utvecklingen av en allt större funktionell arbetsmarknad går hand i hand med utveckling av en gränsöverskridande bostadsmarknad. De flesta kommunerna inom ÖMS-området har brist på bostäder, samtidigt som de största tillskotten i nybyggda bostäder självklart kan tillkomma i de största kommunerna. Ändå anser Trosa kommun att bostadsförsörjning är en fråga för storregional samverkan. Särskilt kommuner nära Stockholms län och/eller med goda järnvägsförbindelser, kan tillsammans stå för ett betydande tillskott. Tillskottet kan både komplettera utbudet i Stockholms län och avlasta länets bostadsmarknad. 





Övriga synpunkter på utställningsversionen



På sidan 184 anger planförslaget att den främsta anledningen till dagens kapacitetsproblem är Getingmidjan i Stockholm. Kapaciteten på sträckan har förbättrats genom Citybanans invigning och kommer att förbättras ytterligare genom planerade underhållsåtgärder i närtid. Därför ser Trosa kommun kapaciteten på sträckan Järna-Flemingsberg som en viktigare fråga att uppmärksamma med framtidsperspektivet i RUFS 2050. Sträckan är redan idag hårt trafikerad och belastningen kommer att öka genom Ostlänkens förväntade trafik, behoven av ytterligare trafik på övriga banor genom Sörmland samt vid ev utbyggnad av höghastighetsnätet. Sett ur storregional synpunkt, bör en förstärkning av kapaciteten på sträckan kombineras med möjligheterna att trafikera Södertälje centrum med regionaltåg.



På plankartan är Uppsala redovisad som regional stadskärna, trots att staden ligger utanför Stockholms län. I konsekvens med detta, redovisningen på karta 9, med dagens arbetsmarknadsregioner och med befolkningstillväxt över lång tid, bör Knivsta, Bålsta, Mariefred, Gnesta och Trosa redovisas på plankartan som ”strategiskt stadsutvecklingsläge”. 









Daniel Portnoff 		Tomas Landskog	

Kommunstyrelsens ordförande	Ordförande Kommunstyrelsens planutskott
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