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Yttrande över Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Region Östergötland har åtagit sig att sammanställa synpunkter på dokumentet 
ÖMS 2050 från flera olika remissinstanser i Östergötland. Detta yttrande ställer 
sig, förutom Region Östergötland, följande organisationer bakom: 

 

Boxholms kommun 

Finspångs kommun 

Kinda kommun 

Linköpings kommun 

Mjölby kommun 

Motala kommun 

Söderköpings kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Åtvidabergs kommun 

Ödeshögs kommun 

 

Programmet som sådant är fullödigt och tydligt sammanhängande. Generellt 
tycker vi i Östergötland att det är ett bra program. Dock anser vi att det 
storregionala perspektivet skulle kunna få ett ännu större genomslag i 
programmet. I nuläget framkommer de storregionala tankarna framför allt i de 
delar som har med infrastruktur och fysisk planering att göra. Det storregionala 
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förhållningssättet skulle även behöva få ett större genomslag inom olika 
sakområden (exempelvis kultur, näringslivsutveckling etc.). Utan att peka på 
enskildheter anser vi att ett tydligare storregionalt anslag i analysen antagligen 
skulle leda till något annorlunda strategiska inriktningar, åtgärdsförslag mm. 
Ett större inslag av storregionalitet inom fler sakområden tror vi skulle vara till 
nytta för hela regionen, såväl Stockholms som övriga län i ÖMS. 

 

 

 

Planhierarki och centrala begrepp 

I kap 2.2 lyfts begreppet resiliens. Tyvärr faller detta bort i senare delar av 
dokumentet, där förslag på insatser som behövs för att öka samhällets 
motståndskraft mot oväntade och oönskade händelser inte lyfts fram. I det 
fortsatta dokumentet är det svårt att hitta förslag på typer av satsningar på och 
inriktningar mot ”samhälleliga buffertar” som svarar mot ett utökat behov av 
resiliens.  
 
I kapitlet 3.2 lyfts fram att RUFS 2050 är ett av flera plandokument som ingår i 
ett ”plansystem” med nationella, regionala och lokala planer. Här behövs ett 
resonemang kring hur RUFS förhåller sig till olika storregionala och 
mellanregionala planer, som t.ex. ÖMS 2050 och En hållbar sits. Men även ett 
resonemang kring hur RUFS 2050 förhåller sig till regionala utvecklingsplaner 
och – strategier i sitt närområdet. Vilka förväntningar har man från 
Stockholmsregionen på planer i omkringliggande regioner inom ÖMS?  

 

Stockholmsregionen i östra Mellansverige 

I kapitel 4.1 lyfts ett antal olika styrkeområden inom näringslivet i 
Stockholmsregionen fram. Om blicken lyfts till att omfatta hela Östra 
Mellansverige skulle ytterligare styrkeområden kunna lyftas fram, exempelvis 
säkerhet/övervakning och energisystem. Genom att lyfta fram viktiga 
styrkeområden i strategiska utvecklingsdokument öppnar man upp för att göra 
satsningar riktade mot områdena som annars kan vara svåra att genomföra. 
Eftersom arbetsmarknaden inom högspecialiserade utbildningar och kompetens 
är betydligt större än Stockholms län måste ”Stockholmsregionen” i detta fall 
ses som Östra Mellansverige, och därmed måste även strategier på området 
verka på en större geografi.  
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I kapitel 7.5 presenteras ett förhållningssätt till Regional ekonomi och förnyelse 
av näringslivet. I detta avsnitt borde det storregionala perspektivet ha ett större 
genomslag. I kapitlet avhandlas ämnen som invånarnas kompetens, 
arbetsmarknadens och näringslivets behov, utbildningssystemets kapacitet och 
forskningssystemets behov av utbyggnad. Alla dessa aspekter opererar snarare 
på en storregional än regional nivå. Analysgrunden bör därför vara Östra 
Mellansverige och åtgärder och strategier bör också adresseras på storregional 
nivå. 
 
I kapitel 4.3 presenteras sex olika utmaningar som Stockholmsregionen står 
inför. I den femte av dessa utmaningar lyfts kapacitetsbrister fram. 
Kapacitetsbrister i transportinfrastrukturen lyfts fram i den inledande 
beskrivningen men utvecklas inte vidare i texten trots att kapacitetsbrister i 
transportinfrastrukturen (kommande och nuvarande) är ett stort problem både 
inom Stockholmsregionen och in och ut ur regionen. Den eventuella avlastning 
för Stockholmsregionens bostadsmarknad som övriga delar av Östra 
Mellansverige skulle kunna bidra med hämmas av kapacitetsbrister i 
transportinfrastrukturen. I detta sammanhang är det viktigt att tydligare lyfta 
fram behovet av ytterligare spårkapacitet mellan Stockholm och Södertälje 
(Järna). 
 
I den sjätte utmaningen lyfts behovet av en öppen region med en stärkt 
inkludering fram. I resonemanget lyfts socioekonomisk segregering mellan olika 
grupper fram som ett stort problem. Tyvärr är det svårt att hitta strategier och 
insatser i det fortsatta programmet som pekar på hur man kan komma åt de 
socioekonomiska skillnaderna i befolkningen. Framför allt lyfter man inte fram 
att de ekonomiska klyftorna är växande och hur detta ska bemötas. Ur ett 
storregionalt perspektiv är det viktigt att så stora delar av befolkningen som 
möjligt (i såväl Stockholms län, som i övriga ÖMS) kan delta i en gemensam 
arbetsmarknadsregion. För att möta denna fråga behöver man lyfta fram både 
de växande ekonomiska klyftorna mellan olika grupper och hur socioekonomin 
verkar som en segregerande kraft mellan olika delar av regionen. 
 

I kapitel 6.3 lyfts det fram att öka antalet högskoleplatser i Stockholmsregionen 
är en prioriterad åtgärd för att stärka konkurrenskraften med smart, grön och 
inkluderande tillväxt. I Östra Mellansverige finns ett flertal framgångsrika 
lärosäten, med lite olika profiler. Exempelvis kan nämnas Linköpings 
universitets starka forskning och utbildning inom vissa tekniska områden samt 
inom arbetslivsområdet. Handelshögskolan i Stockholm är ett naturligt 
kraftcentrum vad gäller ekonomiutbildning och Uppsala universitet har bland 
annat specifika styrkor inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga 
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lärosäten har fler och andra styrkeområden än de exempel som här tagits upp. I 
många fall finns dessutom väl etablerade samverkansstrukturer med det 
omgivande samhället och det privata näringslivet på regional nivå. 

Att nyttja de akademiska styrkor och koncentrationer som finns i regionen som 
helhet skulle på ett effektivt sätt kunna utveckla både effektiviteten i ett 
kompetensförsörjningsperspektiv och säkerställa en kostnadseffektiv och 
högkvalitativ utbildningsproduktion. Detta bedömer Region Östergötland vara 
en, av flera skäl, bättre väg att gå än att utöka antalet platser för högre utbildning 
enbart i Stockholm. En storregional ansats inom området bör därför utvecklas. 
Detta skulle stärka planeringsunderlaget avsevärt. 

 

Strukturbilderna 

I kapitel 8 presenteras två olika strukturbilder som framför allt skiljer sig i hur 
den kommande befolknings- och sysselsättningstillskottet i Stockholmsregionen 
fördelar sig i geografin. Detta hänger självfallet samman med satsningar i 
infrastruktur, bostäder mm, som görs från offentlig sida. Strukturbild B har en 
tydligare koncentration till noder i goda kommunikationslägen än Strukturbild 
A, förutom till de mest centrala delarna av Stockholmsregionen. Vår uppfattning 
är att ett vägval för den framtida rumsliga utvecklingen bör vara att ligga 
närmare strukturbild B än strukturbild A. En större koncentration till regionala 
stadskärnor med goda kommunikationsmöjligheter såväl inåt, inom Stockholms 
län, som utåt, till andra regioner, ger större möjligheter för inkludering av 
områden utanför Stockholms län i Stockholmsregionen. Detta i sin tur gör 
Stockholmsregionen starkare och betyder att en större del av Östra 
Mellansverige kan ta del av storstadens möjligheter. Genom att i dessa regionala 
stadskärnor satsa på bostäder såväl som arbetsplatser och andra målpunkter ges 
även de regionala stadskärnorna en roll som bostadsort för pendlare ut från 
Stockholmsregionen till omkringliggande regioner. För att de ska fungera som 
detta är det av största vikt att det finns bostäder för olika typer av människor 
och familjer i de regionala stadskärnorna och att bostadsbeståndet inte blir för 
likriktat åt det ena eller andra hållet. 
 
Av stor vikt för kommuner och regioner söder om Stockholm är att strategiska 
satsningar görs på Södertälje och Flemingsberg som regionala noder. Gällande 
Södertälje är det en satsning på området kring Södertälje Syd som framför allt 
är intressant ur storregional synvinkel. Genom en strategisk satsning på dessa 
noder skulle Stockholmsregionen även kunna motverka den snedfördelning av 
arbetsplatsernas lokalisering som finns inom regionen idag. 
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Idag fungerar Stockholms Centralstation/T-centralen som den enda fullt 
fungerande omstigningsplatsen mellan interregional och inomregional 
kollektivtrafik. Region Östergötland finner att detta inte är tillräckligt utan 
efterfrågar tydligare satsningar på alternativa noder med god koppling mellan 
storregional/nationell tågtrafik och Stockholms lokaltrafik. Dessa 
omstigningsnoder bör sammanfalla med noder som erbjuder altarnativ till 
lokalisering i centrala Stockholm. Satsningar på att koppla olika delar av 
trafiksystemet till varandra i noder bör alltså sammanfalla med satsningar på att 
göra noderna mer stadslika. En del i ett utökat utbud av omstigningspunkter 
mellan interregional och inomregional trafik bör vara att prioritera satsningar 
på tvärförbindelser med kollektivtrafiken inom Stockholms län. 
 
Det är viktigt att påpeka sådana satsningar på bytespunkter inom 
Stockholmsregionen inte får konkurrera ut den ur Östergötlands synpunkt 
viktigaste satsningen på infrastruktur inom Stockholms län. För resande till 
Stockholmsregionen är och förblir de centrala delarna av Stockholms stad den 
viktigaste målpunkten och det är alltså av största vikt att Ostlänken och den 
fortsatta planerade höghastighetsjärnvägenen söderut mot Göteborg och 
Malmö/Köpenhamn når de centrala delarna av Stockholmsregionen. Den 
planerade satsningen måste få en fortsättning från Järna och in mot centrala 
Stockholm.  
 
 
Göran Gunnarsson    Andreas Capilla 
Ordförande, trafik-    Regionutvecklingsdirektör 
och samhällsplaneringsnämnden 


