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Remissvar avseende samråd om nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 dnr 2016/521 

Sala Kommun har fått den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, för samråd. 

Sala Kommuns yttrande: 

Sala kommun vill framföra vikten av att investeringar i Dalabanan prioriteras som 
primärt storregionalt transportsam band. Vidare anser kommun att det är viktigt att 
Riksväg 70, med trafik från stockholmsregionen till och från Dalarna, rustas upp, 
Framförallt mellan Sala och Enköping. 

Den internationella och nationella tillgängligheten är viktig för regionen och 
säkerställs genom en god tillgänglighet till Arlanda flygplats och till Stockholms 
centralstation. 

Bland samrådsförslagets urval av prioriterade åtgärder vill Sala kommun visa sitt 
stöd för följande punkter i förslaget: 

• Bygg ut transportinfrastrukturen i enlighet med prioriteringarna i 
Stockholmsförhanslingen 2013 och samverka för att Sverigeförhandlingen 
samt Regionallänsplan 2018-2029 för Stockholms län och nationell plan 
samspelar med RUFS 2050. 

• Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund i 
enlighet med överenskomna prioriteringar inom ÖMS-samarbetet och En 
bättre sist, EBS. 

• Bygg ut cykelnätverket i enlighet med Regional cykelplan 2030 . 

• Utveckla nya finansieringslösningar för kollektivtrafiken med avseende på 
både investering och drift. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

• Förstärk och utveckla de regionala stadskärnorna med mer kollektivtrafik, 
bostäder, arbetsplatser, lokalisering av hälso- och sjukvård, kultur och andra 
samhällsfunktioner. Ta fram strategier för hur de regionala stadskärnorna 
bättre ska kopplas ihop. Underhålla och genomföra åtgärder för att nyttja 
befintliga spår- och vägsystem mer effektivt. Samförlägg annan infrastruktur 
i samband med ny-och ombyggnation av spår-och vägsystem, om det finns 
behov av detta. 
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