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Hej!

Regionstyrelsen i Sörmland beslutade vid sitt sammanträde i fredags den 27 oktober att ställa sig
bakom följande yttrande över utställningsförslaget.

Ett pappersoriginal skickas härifrån idag, och pdf- och wordfiler bifogas detta e-brev.

Med vänliga hälsningar

Ulrika Sörblad
Regionsekreterare
Regionförbundet Sörmland
Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64
Telefon:   070 666 41 53
Hemsida: www.region.sormland.se

TRN 2017-0052-85

mailto:registrator.trf@sll.se
http://www.region.sormland.se/
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550
104 22 Stockholm






Yttrande på utställningsförslag RUFS 2050



Detta yttrande har tagits fram gemensamt av Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland.



RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Den regionala utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner, bland annat ska den fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra Mellansverige. I Sörmlands samrådsyttrande påpekades behovet av att förtydliga förhållandet mellan Stockholm och östra Mellansverige och dess funktionella samband. Detta är i mycket större utsträckning gjort i utställningshandlingen. Utställningshandlingen är i förhållande till samrådsversionen även tydligare i sin disposition och ger en bättre bild av vilka aktörer som behöver agera för ett genomförande av planen.



Regional struktur

Den rumsliga inriktningen för Stockholmsregionen med principerna om kollektivtrafiknära stadsutveckling, sammanlänkande regionala stadskärnor, resurseffektiva system för människor och gods, sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö samt tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer är en bra avvägning av de två alternativen i samrådshandlingen. Utifrån Sörmlands perspektiv ger en stark fördelning av bebyggelse till de regionala stadskärnorna med goda kollektivtrafiklägen, såväl i Stockholm som i Sörmland, förutsättningar att stärka helheten. Sörmland har redan idag ett stort utbyte med arbetsmarknaden i Södertälje. Genom att stärka Södertälje, inte bara med arbetsplatser, utan även med utbud inom kultur och handel kan staden komma att fungera som knutpunkt i andra avseenden än arbete för sitt omland. 



I utställningshandlingen ges landsbygdens rumsliga struktur ett större utrymme. Flera orter i Sörmland får sägas vara helt integrerade i Stockholms arbetsmarknad och har en tätortsnära landsbygd som växer. I plankartan finns ingen markering gällande bebyggelsestruktur utanför Stockholms länsgräns, med undantag av Uppsala. Gnesta ligger precis i gränsen till Södertälje kommun och Stockholms län. Orten har goda kommunikationer med såväl pendeltåg som regionaltåg och med ett högt bebyggelsetryck. Med det mycket goda kollektivtrafiknära läge som Gnesta utgör bör RUFS:en peka ut Gnesta som en nod, liknande Nykvarn, med utvecklingsmöjligheter i Södertälje kommun. Detta sett ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv samt utifrån den inriktning för bebyggelsen som RUFS:en anger där bebyggelseutveckling ska ske i goda kollektivtrafiklägen med anpassning till befintlig infrastruktur.



Det är positivt att RUFS:en nämner att kopplingar gällande grönstrukturen över länsgränsen mot Sörmland kan komma att behöva definieras. Det gäller även för andra rumsliga strukturer vilkas funktionalitet går över länsgränserna.  



Tematiska frågor

Det är bra att östra Mellansverige-perspektivet lyfts fram även i avsnittet för de tematiska frågorna, som t ex tillgänglighetsaspekten för kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad. 



I den tematiska fördjupningen för transportsystemet fastslås att systemet är ett medel för tillgänglighet med kollektivtrafiken som ryggrad. Utifrån ett sörmländskt perspektiv vill även vi betona vikten av en transporteffektiv planering, det vill säga en placering av samhällsviktiga funktioner i närheten av kollektivtrafikens knutpunkter. Ett tydligt exempel där avsaknaden av en transporteffektiv planering har fått negativa konsekvenser för kollektivtrafikens attraktivitet är Södertälje med sina många pendlare från Sörmland. Här finns ett gemensamt behov av att inleda ett mer strategiskt arbete för att öka möjligheterna för kollektivt resande till framförallt de centralt belägna arbetsplatserna i staden. 



I utställningshandlingen sägs att den främsta anledningen till kapacitetsbristen i järnvägssystemet idag är den så kallade getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholm Södra. Sörmlands uppfattning är att det efter öppnandet av Citybanan inte är denna sträcka som är den främsta anledningen till kapacitetsbrist i systemet utan bristerna ligger nu längre ut i systemet. I uppräkningen av behov av kapacitetsförstärkningar saknas Västra stambanan där delen Järna-Gnesta är mest akut, men behoven finns principiellt för hela sträckan Flemingsberg-Hallsberg. Här leder trängseln redan idag till kraftigt förlängda restider såväl för regionaltåg som för pendeltåg. Uppräkningen bör även kompletteras med utmaningarna för kapaciteten på Grödingebanan. Uteblir kapacitetsförstärkande åtgärder på denna bana riskerar de förväntade tillgänglighetsvinsterna kopplade till Ostlänken gå om intet. 



Den internationella tillgängligheten är en utmaning för hela östra Mellansverige. Vid sidan av Arlanda är Skavsta som Södra porten till Stockholm en viktig del i Stockholms och östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Tillsammans med Ostlänken, TGOJ-banan och Oxelösunds hamn har Skavsta stora möjligheter att fortsätta utvecklas och med det öka attraktions- och konkurrenskraften för Stockholm och östra Mellansverige.



Det är positivt att RUFS:en fokuserar på den sociala hållbarhetsdimensionen genom de tematiska fördjupningarna kring kultur och social sammanhållning. Det stärker Sörmland i sitt arbete med att titta på de regionala utvecklingsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv.



Genomförande

Utställningshandlingen för RUFS 2050 avslutas med meningen ”Utvecklingsarbetet är inte begränsat till länet utan bedrivs i en större funktionell region där många aktörer i hela östra Mellansverige är viktiga för utvecklingen”. Sörmland håller helt med om detta och understryker vikten av fortsatt samordning och samverkan i planering och genomförande för att tillsammans verka för hållbar utveckling i en tillgänglig region med god livsmiljö.

 



REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

Regionstyrelsen




Viking Jonsson			Cristine Dahlbom
Ordförande				Regiondirektör
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