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Citat sid 20 i ”Underlag för att bedöma aktualitet i RUFS2010”  /TMR, landstingsstyrelsen Sthlm Län 



Presentation av mig som avger spontanremiss. 
Mitt namn är N.N. Jag är boende i Sigtuna kommuns västra del, Sigtuna stad sedan 1970-talet, 

inflyttade med norgesfödd hustru tre år efter att Märsta kommuns socknar och Sigtuna stad med 

omgivande landsbygd sammanfördes i en ”storkommun”.  

År 1976 läste jag och andra läsare av lokaltidningen Sigtunabygden rubriken: ”Kamp mot tomma 

bostäder”.  Den på fyra kullar planerade ”flygstaden” hade bantats ner och hade ett ”Centrum” i 

interimistiskt barackformat. Den fordom landsbygdsdominerade Sigtuna kommun hade att ta itu 

med efterbörden av storslagen regional planering från 1950- och 1960-talen. 

Av ”flygstaden på fyra kullar” (visserligen tre mindre än Rom, men ändå typ ”The  Sky Is The Limit”)  

hade blivit en ”förort” i länets utkant. Sigtuna kommuns nya framtidsplan inrangerade ett 

provisoriskt Nymärsta med Til i Sigtuna stad enligt modellen ”bandstad” längs väg 263 genom Rävsta 

friluftsområde i Gröna kilen från Järvafältet.  

Personlig upplevelse av regiondelen bestämdes av att mina svärföräldrar /barnens besteforeldrer 

bodde några mil norr om Svinesundsbron. Vi fann då att tågförbindelsen från Bålsta längs norra 

Mälarstranden med tågbyten i Herrljunga och Öxnered erbjöd förmånligaste restid jämfört med att 

ta pendeltåget in till Stockholms Central för X2000 till Göteborg och byte till Oslotåget (för att nu inte 

tala om skandinaviska huvudstadsförbindelsen Stockholm – Oslo f v b längs Östfoldbanen.)  

Sammantaget: dessa två infallsvinklar för spontanremissen uppmärksammar mig på att RUFS2010 

gråmarkerat området mellan tätorterna längs E18 och pendeltågslinjen 35 norr om regionala 

stadskärnan i Järfälla och väster om regionala stadskärnan Arlanda – Märsta och E4. 

En aktuell tredje infallsvinkel har i dagarna aktualiserats genom landstingsbeslutet att utreda en 

smalspårsdragning från Vallentuna till Arlanda, som då blir en sammanbindning mellan regionala 

stadskärnan Täby och dito Arlanda – Märsta. 

Varför har landstinget i så fall inte beslutat utreda banans förlängning via Märsta och Sigtuna till 

Mälardalens befolkningscentra just genom detta gråfärgade planområde i Bro kommun?  Faktum är 

att ändstationerna för SL-tåget Bålsta respektive Märsta ligger i restid lika långt från Stockholm City 

respektive i anslutningsbussarna 570 och 579 från Sigtuna stad. 

Genom gråområdet går idag bussar och bilar i en strid ström på en väg som är minst 30% längre än 

för en effektivt dragen spårsträcka för persontransporter och lättare gods som förs fram på vägar 

mellan E18 och E4. Genom gråområdet genar trafik till befolkningscentra längs norra Mälarstranden 

med såväl personer som gods från Arlanda och Upplandshamnen mot Finland och Estland, 

därbortom europeiska Ryssland. 

Utgångspunkt för spontanremissen: ”Målbild för östra Mellansverige”, sid 9 
Målbilden har tidshorisonten 2050. Många av transportsträckorna har angivet såväl spårdragning 

som vägdragning, men en öst-västlig förbindelse via Arlanda, österut mot hamnförbindelsen österut 

och västerut mot anslutning till E18, saknar spårdragning. På kartbilder gällande inom ramarna för 

RUFS2010 kan noteras att området väster om tätorten Sigtuna stad (gul färg) och öster om Bro (gul 

färg) ligger ett ”öde” område (grått). Möjligen är det ett kombinerat resultat av starkt ”norr – söder” 

tänk, längs E18 och Mälarbanan respektive E4 och Norra Stambanan-Ostkustbanan. Men faktum är 

att trafiken till och från regionala stadskärnan Arlanda i öst-västlig utsträckning redan idag är 



omfattande, på gränsen av vad vägnätet är dimensionerat för. Möjligen är det en effekt av 

sambandet mellan spårbunden transport och lönande bostadsbyggande (se politiska och ekonomiska 

argumenten för mångmiljardkostnaderna för utbyggnad av metron dels till Nacka, dels till Barkarby). 

Sannolikt hade detta område alls icke varit ”grått” i RUFS2010, ifall Norra Stambanan hade dragits på 

planerat sätt: Stockholm Norr – Rosersberg – Sigtuna stad – Örsundsbro – Krylbo för vidare idag känd 

och etablerad dragning. Här ett exempel på att infrastrukturella beslut har stark långtidsverkan och 

föranleder kostsamma kompletteringsinsatser när man väl beslutar sig för att göra något åt det 

förflutnas framtidstänk.  

För hur lång framtid kommer dagens tänk om spårplaneringar att binda upp? 

Idag bör tänkas till om möjlig och fortsatt utbyggnad västerut av – endera - två spårdragningarna till 

regionala stadskärnan Arlanda,  

dels ”Arlandabanan”s krok i Odensalaområdet, där en ”återgångsböj” mot Märsta station också 

kunde planeras in som första steget i ett sammanbindande av Arlandabanan och Mälarbanan med 

dessa anknytning i Bålsta  

dels den bana som skall utredas för att binda samman Arlanda med Täby.  

Båda dessa ”västerdragningar” skulle ge såväl före som efter 2050 bostadsutbyggnadsmöjligheter, 

kanske också en ”regional stadskärna”  någonstans i trakten Enköping – Strängnäs? Ett framtida 

”Tvåköping” i en expanderande Mälardalsregion? 

Här kan dessutom läggas en av Scanias och VTRs utvecklingsanläggningar för induktionsladdarteknik i 

vägbanorna för elektriska motorer i bussar och lastbilar. Dragningen sker då rakt igenom RUFS2010 

gråfärgade ”obygd”: Från E18 vid Bålsta, rätt över Getholmen i Sigtuna stad (där finns redan en 

högspänningsledning dragen för övrigt) och vidare in mot E4 och Arlanda. 

Dessa dragningar kan bidra till målet om fossiloberoende transporter och underlätta att Stockholm-

Arlanda AirPort robust kan hålla förelagda utsläppsgränser. Det föreställer sig i alla fall en 

spontanremissare vara en möjlig framtid för Mälardalsregionen. 

Två remissfrågor  
Två förändringar vill vi lyfta fram jämfört med tidigare regionala inventeringar inför kommuners 

planeringar, i fysisk Översiktsplan, Bostadsförsörjningsplan och Detaljplaner. Det är att den fysiska 

planeringen i Översiktsplan – föranledd av att varje kommun har lagstadgat planmonopol – också 

skall innehåll inventering av och planering för sociala, ekonomiska och kulturella tillgångar och deras 

tillgänglighet för allmänheten, såväl boende som inresande. 

Jag ger nu några tankar utifrån två av remissfrågorna: 

- Vad ser ni som RUFS2010 styrkor respektive svagheter från ert perspektiv (nr 4, sid 6) 

- Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS2010 utgår ifrån? 

 Om Stockholm som kunskapsregion och om förändrade värderingar 

I faktoriserade omvärldsanalysen, sid 19ff omnämns regionen som framstående kunskapsregion. 

Samtidigt noteras att detta ”kapital” är lättrörligare än industrimateriellt produktionskapital och att 



regionen därmed har en sårbarhet, som relativt snabbt kan förändra regionens relativa styrka i en 

global tjänste- och varuekonomi. Exemplet är den biotekniska företagssektorn som i regionen även 

innefattade dess utbildnings- och forskningsmarknad; med några strategiska beslut i globalt verkande 

biomedicinska koncerner – i kombination med tröghet i motverkande beslut hos politiskt styrda 

organ, ytterst regeringskansliet, så skedde snabbt en ”oväntad” avveckling, därmed 

strukturförändring i regionens arbetsmarknad, företagsmarknad och högre utbildningsmarknad. 

I faktoriserade omvärldsanalysen sid 21 relateras ”sociala spänningar” till olikheter /klyftor 

relaterade till ställning på arbetsmarknader och därmed köpkraft gentemot företagsmarknader. Som 

”lösning” ställs upp möjligheter i form av ”sociala innovationer”.  

Här nämns inte historiskt kända ”sociala innovationer” under det agrara Sveriges omvandling från 

erfarenhetsbaserad, manuell produktion till industriell och forskningsinitierad maskinell produktion 

och därmed en stark förändring av företagsmarknaden och arbetsmarknaden med effekter på och 

stöd ifrån innovationer inom såväl utbildnings- som bostadsmarknaderna. Dessa ”sociala 

innovationer” ägde rum med ny lagstiftning för arbetsmarknad och företagsmarknad, men också 

med den ideella associationsrättens innovationer, vilken relaterade också till statens och 

kommunernas demokratisering i form av att träna och utveckla demokratiska mötes- och 

beslutsformer för gemensamma angelägenheter. Dessa sociala innovationer var inte enbart 

momentana, ”praktiska” reformer men var relaterade till tankar om samhällens och den mänskliga 

samvarons funktion och ändamål. Historiskt talas om ”idéburna folkrörelser” – i denna kategori 

återfinns det som dagens associationsrätt benämner ”trossamfund” 

Jag noterar att avsnittet om ”sociala innovationer” är endast antytt i omvärldsanalysen. Det är en 

brist, som bör åtgärdas i fortsatt analysarbete inför att RUFS 2018 skall tas fram för att styra upp den 

regionala planprocessen i dess tre karaktärer: strategidokument, kunskapsunderlag, dialogverktyg 

(sid 13). 

Årets pris i ekonomi till Alfred Nobels minne betonar att ekonomiskt angivna utvecklingsfaktorer i 

större utsträckning än tidigare erkänts relaterar till ”psykologiska faktorer”, dvs till människors socialt 

betingade föreställningar om yttre villkor och egna handlingsalternativ. Teorin har i 

mediebevakningen främst relaterats till det RUFS2010 anger som ”bostadsmarknaden” med frågan 

om hur förändringar av ”marknadsvärdet” gentemot ”brukarvärdet” inverkar på människors tilltro till 

egen ”framtid”.  

Utifrån detta medialt uppmärksammade pris till forskare kan RUFS2010-remissens avsnitt om 

”sociala innovationers” nödvändighet att möta – och motverka en alltmera – ”framtidsosäker” 

regional utveckling. Eller med andra ord: att hantera ”sårbarhet” i en i och för sig framgångsrik och 

internationellt sett framskjuten och resursrik storstadsregion. 

Ideella associationer innehar praktisk erfarenhet av symboluppsättningar i form av gemensamma 

handlingar. Det kan hävdas att användandet av sådana symboluppsättningar har giltighet för fler än 

den egna intressegruppen, nämligen gäller medmänniskan och mänskliga gemenskaper på tvärs av 

sektoriserande och marknadsidentifierande angränsningar utifrån positioner i skalor av ålder, kön, 

etnicitet, utbildnings- och yrkesmeriter och dylikt. 



För fortsatt arbete inför och efter 2016 med regionplanering gäller dialog och kunskapsframtagning i 

området ”sociala innovationer”. Ty mycket tyder på att ”sociala innovationer” relaterar positivt till 

gemenskapers – såväl ideella som kommersiella – vilka visar sig kunna utveckla men även 

kommunicera symboliskt präglade handlingar. 

Det är därför av vikt att RUFS2010 och dess efterföljare intensifierar planearbetet med – av några 

benämnt som – ”mjuka värden”. Ett resonemang om dessa värdens betydelse även för hur regionens 

fysiska och ekonomiska potentialer skall tas till vara är något som bör uppmärksammas i debatten 

om regionplanen och i kommuners planarbete utifrån regionplanens identifierade förutsättningar. 

 

 


