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Hej!
Översänder yttrande från Region Örebro län över remiss Utställning av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen. RUFS 2050.
Då sammanträdets protokoll ännu inte är justerat återkommer jag med ett protokollsutdrag för
beslutet så snart det är klart.

Med vänlig hälsning
Kristina Berglund
Enhetschef
-----------------------------------
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701 16 Örebro
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Yttrande över RUFS 2050 - utställningsförslag

Region Örebro län har tagit del av utställningsversion av RUFS 2050 med samrådsredogörelse. Regionens synpunkter framförda i samrådsskedet överensstämmer i hög grad med de som andra regionala företrädare har framfört, det vill säga vikten av att RUFS 2050 speglar det starka ömsesidiga beroendet mellan Stockholms län och omgivande regioner, sambandets pågående utveckling samt betydelsen av vidare samarbete för att närma sig de utmaningar som RUFS beskriver.

Stockholms läns landstings kommentarer i samrådsredogörelsen är positiva genom att de också framhåller vikten av fördjupat samarbete över regiongränserna beträffande kompetensförsörjning genom utökad pendling, infrastruktursatsningar, strategier för näringslivet inbegripet varuförsörjning m.m. I kapitlet Omvärld och trender lyfts nu t.ex. fram att Stockholm har ett beroende av omvärlden.  Utställningsversionen innehåller också fler referenser framförallt till östra mellansverigesamarbetet (ÖMS) vilket är positivt. Angående det storregionala perspektivet kan också material knutet till den gemensamma systemanalysen inom EBS med fördel tillföras RUFS.

Region Örebro län vill till dessa övergripande kommentarer tillfoga några detaljerade synpunkter.

Angående viktiga noder som Hallsbergs rangerbangård 

Ett utvecklat resonemang har tillförts om godstransporter som tydliggör de internationella godsflödena under rubriken ”Regionens transporter”. Merparten av godset på järnväg längs ScanMed-korridoren som ska till Stockholm rangeras i Hallsberg. Kapaciteten att rangera tåg i Hallsberg har därmed en avgörande betydelse för godsleveranserna till Stockholm. Därför kan det vara motiverat att lyfta fram Hallsbergs rangerbangård som en viktig TEN-T knutpunkt för Stockholmsregionen. 

Prioriterade stråken mot Oslo, Öresund och Helsingfors

Norge är redan Sveriges största handelspartner och den ekonomiska integrationen fördjupas stadigt. Regionen värdesätter därför att RUFS nu tydligt relaterar till stråket mot Oslo.  Region Örebro län arbetar aktivt genom bolaget Oslo- Stockholm 2:55 med att lyfta möjligheterna till en bättre järnvägsinfrastruktur som kan halvera restiden mellan huvudstäderna.

Arlanda

Regionen ser positivt på om RUFS kan förtydliga (sid 22) att tillgängligheten till Arlanda är avgörande för hela ÖMS-områdets utveckling. 

ÖMS

Avsnittet om ÖMS är tydligt och konkret med utpekade stråk. Det finns samtidigt två storregionala strukturbilder som inte riktigt överensstämmer med varandra (fig. 15 och karta 3). Region Örebro län föreslår att man endast använder fig. 15, kompletterad med namn på nodstäderna. 

Regionförstoring 

Regionen noterar med tillfredsställelse de nya skrivningarna på sid. 27 om potentialen för regionförstoring inom ÖMS-området.

Tågtrafiken i kollektivtrafikens stomnät

I Region Örebro läns tidigare yttrande påpekades vikten av att lyfta in den regionala tågtrafiken i kollektivtrafikens stomnät. I det nya förslaget finns befintliga regionala tågstationer markerade, vilket är bra. Vi vill dock vidhålla att den storregionala tågtrafiken är viktig både för integreringen av ÖMS samt av Stockholmsregionen (exempelvis för att skapa snabba förindelser från den södra delen av Stockholmsregionen upp till Arlanda). Alltjämt saknas det storregionala tågsystemet i beskrivningen av Stockholmsregionens stomnät. Vi noterar dock att det finns redovisat på s. 185, med tillhörande resonemang som lyfter in viktiga aspekter. Angående s. 84 är det oklart om karta 14 är en nulägesbild eller syftar framåt. Om den har ett framåtblickande syfte bör även regionaltågsstationen i Barkarby, Älvsjö och Solna pekas ut i enlighet med EBS (och fig. 52 på sig 193).

Näringsliv

Regionen ser positivt på att avsnittet om näringslivets förutsättningar har utvecklats. 

Länsöverskridande pendling och arbetsmarknad

Formuleringar i utställningsversionen kring arbetsmarknad har en större tydlighet beträffande utgångspunkten att även arbetsmarknaden utanför det egna länet har betydelse för de boende inom Stockholmsregionen vilket är bra. 

RUFS uppgift om pendling över länsgränserna är dock inte kvantifierat och beskriver inte heller utvecklingen över tid. Det framgår ändå att Västerås, Enköping och Nyköping redan inom 10-15 år till följd av infrastrukturens utveckling kan förväntas bli en del av Stockholms läns arbetsmarknad och att utvidgningen möjligen kan fortsätta därefter. 

Beträffande utmaningar kring kompetensförsörjning bedöms risken för en bred arbetskraftsbrist i Stockholms län beroende på låg förvärvsgrad för utrikes födda personer samt en förväntad brist på högskoleutbildad vårdpersonal. Detta bedöms behöva lösas med antingen ökad länsöverskridande pendling eller genom att personer utan formell kompetens får utföra dessa arbeten.

 I sammanhanget skulle effekterna av den förväntade utökade storregionala kollektivtrafiken i Stockholm Mälarregionen genom MÄLAB kunna beskrivas liksom effekterna av att den ökande inpendlingen till Stockholms län som idag sker med hjälp av en relativt låg andel kollektivrafik.

I ljuset av exemplen ovan och i relation till RUFS långa tidshorisont mot år 2050 framstår behovet av en mer storregional orientering som angelägen. Att ÖMS-området utanför Stockholms län kommer att ha betydelse för Stockholms län är också en viktig intention inom arbetet med En bättre sits (EBS).

Sammanfattning 

Region Örebro län uppfattar att en rad viktiga förbättringar har skett med materialet sedan samrådsversionen.  Regionen skulle dock sätta stort värde på om en analys tillfogades beskrivningarna av de mellanregionala sambanden. Analysen skulle i sin tur kunna utmynna i tydligare formulerade förhållningssätt och fler konkreta mål knutna till dem. Region Örebro län bedömer att en sådan avslutande bearbetning av förslaget till utvecklingsplan skulle kunna bidra väsentligt till att stärka bilden av RUFS 2050 som ett värdefullt planeringsstöd även för regionerna utanför Stockholms län och därmed också bli en given och gemensam referenspunkt i det fortsatta konstruktiva samarbetet inom Stockholm-Mälardalsregionen.



För Region Örebro län





Andreas Svahn

Regionstyrelsens ordförande



						Rickard Simonsson 
						Regiondirektör
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