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Stockholms län landsting. Samverkan och planering i östra 
Mellansverige, ÖMS 2050 

Yttrande 

ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra Mellansverige 
(ÖMS), där de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna 
och annan rumslig planering är desamma för hela ÖMS. 

Samrådsförslaget har tagits fram gemensamt av länen i östra Mellansverige och 
Mälardalsrådet. ÖMS 2050 är inte ett bindande dokument, men eftersom alla länen i 
ÖMS har deltagit i utarbetandet av förslaget förväntas slutförslaget vara så väl förankrat 
bland samtliga regionala utvecklingsansvariga organ att det kan hanteras som ett 
gemensamt planeringsunderlag. Nedan följer Regionförbundets synpunkter på förslaget.  

 

Planeringsförutsättningar och gemensam målbild inom ÖMS 

Regionförbundet anser att nyttan med gemensamma planeringsförutsättningar och 
gemensam målbild inom ÖMS är stor. Det är ett stöd när respektive läns regionala 
utvecklingsstrategier/planer (RUFS, RUP, RUS) ska tas fram för att sätta det enskilda 
länets planeringsperspektiv i ett storregionalt sammanhang. Regionförbundet vill dock 
framhålla att storregionfrågan som nu utreds kan komma att ändra 
planeringsförutsättningarna och ytterligare vidga det geografiska perspektivet.  

Storregional strukturbild 

Den storregionala rumsliga strukturen för östra Mellansverige utgår från ett långt 
tidsperspektiv, år 2050. I rapporten konstateras att det är förenat med stora osäkerheter 
att utgå från ett så långt tidsperspektiv när det gäller befolkning, ekonomi och teknik. 
Regionförbundet vill tillägga att så även är fallet för miljö och klimat.  
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Den rumsliga strukturen är en viktig utgångspunkt i det storregionala 
utvecklingsarbetet. Investeringar i form av ny bebyggelse och infrastruktur har en 
avgörande inverkan på möjligheterna att nå en hållbar, funktionell sammankoppling och 
regionförstoring inom östra Mellansverige. Det är viktigt både ur ett befolknings- och 
sysselsättningsperspektiv. Ur ett storregionalt utvecklingsperspektiv har därför 
bebyggelseutvecklingen och ambitionen för den storregionala kollektivtrafiken 
identifierats som särskilt viktiga faktorer för den framtida utvecklingen inom östra 
Mellansverige. Regionförbundet delar den uppfattningen. 

I underlaget finns två alternativa utvecklingsvägar för den storregionala utvecklingen, 
alternativ A och B. I alternativ A sprids bebyggelsen något mer än i B där bebyggelsen 
fördelas till regionens centrala delar. Regionförbundet kan konstatera att de båda 
alternativen följer de samhällsutvecklingstrender som pågått de senaste decennierna. 
Båda alternativen innebär en ökad koncentration av befolkning, sysselsättning och 
bebyggelseutveckling till de större städerna i östra Mellansverige, dock mer i alternativ 
B än i A.  

Mot bakgrund av ovanstående förordar regionförbundet en struktur med fokus på de 
regionala stadskärnorna i relation till Stockholm som har en storregional funktion. 
Uppsala är regionens ekonomiska nod med ca 200 000 invånare, men för att hela länet 
ska kunna växa är samspelet mellan landsbygd, tätorter och städer avgörande. Hållbart 
anpassad tillgänglighet som stärker kollektivtrafik och främjar hållbara transporter 
tillsammans med en långsiktigt strategisk planering av bebyggelse är avgörande för 
Uppsala läns utveckling. Stad-landperspektivet behöver därför beaktas i planeringens 
olika dimensioner för att stärka tillgängligheten till de omkringliggande länen runt 
Stockholm.  

Regionförbundet anser att det storregionala perspektivet som lyfts fram i strukturbild B 
är av stor betydelse ur ett tillgänglighetsperspektiv för utvecklingen i östra 
Mellansverige.  

Arlanda flygplats är idag Sveriges största flygplats och ett viktigt nav för regionen, 
Skandinavien och Östersjöområdet. I strukturbild B koncentreras den internationella 
tillgängligheten till Arlanda flygplats, som utifrån idag kända utredningar beräknas 
svara för cirka 50 000 arbetstillfällen år 2025.   

Upptagningsområdet har ökat de senaste 15-20 åren i och med förbättrade 
tågförbindelser, men regionförbundet anser att detta inte är tillräckligt. Förbättrad 
tillgänglighet till och från flygplatsen måste utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
Därigenom minskas behoven av andra regionala flygplatser med liknande 
upptagningsområde och funktion.  
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Det storregionala samarbetet, En bättre sist (EBS), pekar ut ett antal prioriterade behov 
fram till år 2030. Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan Stockholm-
Uppsala. . Förstärkt kapacitet söder om Uppsala har stor betydelse för tillgängligheten 
till Arlanda och Stockholm från länen norr om Uppsala län. Det behövs även en 
tydligare koppling till skrivningarna i EBS om ny järnväg, Arosstråket (dvs. järnväg 
Enköping-Uppsala) samt ökad kapacitet Uppsala-Sala. I planen bör ett ställningstagande 
göras om vilken station som ska vara Stockholm Nord, med uppehåll för regionaltåg, 
samt med goda omstigningsmöjligheter till tvärförbindelser. 
 

Tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och regionförstoring utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv 

För att åstadkomma hållbar utveckling utifrån ett tillgänglighets- och klimatperspektiv 
krävs en hållbar samhällsplanering som tar hänsyn till det sociala såväl som det 
ekonomiska och ekologiska perspektivet. Regionförbundet vill därför framhålla 
betydelsen av att tillgänglighetsfrågorna hanteras utifrån ett hela resan-perspektiv för att 
uppnå hållbar utveckling i alla tre dimensionerna. Människor som så önskar ska kunna 
arbeta heltid, bo i närheten av vård, skola, omsorg och service för att klimatavtrycken 
ska kunna minskas. Ur ett storregionalt perspektiv behöver således respektive län göra 
en klimatbedömning. Pendling i sig är inget självändamål men det är samtidigt ett 
viktigt verktyg för sysselsättningen i länen.  

Regionförbundet konstaterar att det ur ett storregionalt perspektiv såväl som ur ett 
regionalt perspektiv för Uppsala län är en utmaning att hantera en växande befolkning 
och ökad tillgänglighet, samtidigt som klimatpåverkan minskar. För att åstadkomma 
detta behöver bostäder lokaliseras i anslutning till kollektivtrafiknoder. Ett ökat fokus 
på hållbara transporter genom att styra planeringen på ett sätt som främjar gång-och 
cykel samt kollektivtrafik är avgörande för att uppnå minskad klimatpåverkan. 

Uppsala är en regional stad med en storregional funktion för östra Mellansverige. I det 
storregionala samarbetet bidrar städer som Örebro, Västerås, Eskilstuna och Gävle till 
att skapa en flerkärning och förstorad arbetsmarknad. Den storregionala 
kollektivtrafikens betydelse kan inte nog understrykas ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Den är en central del i samhällsplaneringen exempelvis för arbetspendling och resande, 
men har också en särskild roll vid lokalisering av exempelvis högre utbildning, 
specialiserad sjukvård och myndighetsfunktioner. Kommunhuvudorterna i Uppsala län; 
Uppsala, Enköping, Bålsta, Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Skutskär har givna 
roller som målpunkter i det regionala och storregionala kollektivtrafik-och 
transportsystemet. De har potential som utbyggnadsorter och hyser i vissa fall även 
större arbetsplatskoncentrationer av regional betydelse. 
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I Uppsala län finns ett antal funktionellt viktiga kommunikationsstråk av storregional 
och nationell betydelse. I nordsydlig riktning binder Ostkustbanan och E4 ihop 
Stockholm-Arlanda-Uppsala-Gävle och vidare norrut som ett viktigt person- och 
godsflödesstråk och porten in till regionen norrifrån. I en östvästlig relation binder 
Mälarbanan och E18 ihop Örebro-Västerås-Enköping-Bålsta med Stockholm.  

Till dessa stråk binder de storregionala stråken Dalabanan, riksvägarna 55, 56, 70 och 
77 ihop kommunhuvudorter med varandra för arbetspendling och studiependling samt 
näringslivets transporter. Regionförbundet vill understryka betydelsen av att utveckla 
stråkens standard i takt med förväntade befolkningsökningar och godsflöden, såsom 
ökade krav på drift och underhåll samt trafiksäkerhet.  

Prioriterade fördjupningsområden 

Den storregionala strukturbilden har betydelse för långsiktig samverkan kring den 
rumsliga strukturens utformning för att stärka den territoriella sammanhållningen. Östra 
Mellansverige står inför betydande utmaningar. I ÖMS 2050 ringas därför följande 
strategiskt viktiga områden in som bedöms vara av storregional betydelse att samverka 
kring: 

• Försörja regionen med kunskap och kompetens 
• Främja forskning – utveckling – innovation 
• Stärka internationell tillgänglighet 
• Utveckla internationell synlighet 
• Ta tillvara Mälaren som resurs 

Ytterligare ett antal frågor är högst relevanta att ta ställning till så som 
bostadsförsörjningen, stad-landperspektivet, integrationsfrågor, energiförsörjning, 
kretsloppsfrågor med mera.  

Regionförbundet vill framhålla betydelsen av att hela regionen ska leva. Således är det 
avgörande hur väl länen i östra Mellansverige var för sig och tillsammans lyckas 
hantera den sociala dimensionen där ekonomin är verktyget och ekologin sätter 
ramarna. Hur frågor som stad-landperspektivet, bostadsförsörjningen och 
kompetensförsörjningen hanteras är några av de frågor som är avgörande för utfallet av 
samarbetet.    

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 

 

Johan Edstav    Catharina Blom 

Förbundsstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
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