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Samråd om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
Länsstyrelsen har mottagit förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, för samråd. Regionförbundet Sörmland har det regionala utvecklingsansvaret i 
Södermanlands län och har lämnat yttrande gemensamt med Sörmlands kollektiv-
trafikmyndighet och Landstinget Sörmland.  
 
RUFS är betydelsefull för Södermanlands län och länets kommuner utifrån de funktionella 
samband som finns i Stockholm-Mälarregionen. I avsaknad av en regional fysisk plan i 
länet förhåller sig kommunerna till ÖMS och RUFS i sin översiktliga planering. 

 
ÖMS 2050 
ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra Mellansverige, 
något som Länsstyrelsen tidigare har efterfrågat. Ambitionen är mycket god och 
Länsstyrelsen menar att detta är viktigt för att stärka utvecklingen i hela östra Mellansverige. 
En gemensam planeringsprocess behövs och det finns all anledning att utveckla och fördjupa 
detta samarbete, särskilt då de funktionella sambanden mellan Stockholm och Södermanland 
och övriga delar av östra Mellansverige är starka även om de administrativa gränserna inte 
sammanfaller.  Frågor som bostadsbyggande, näringslivsetableringar och arbetspendlingen är 
centrala i utformningen av RUFS 2050 och genomförandet av planen. Länsstyrelsen menar i 
likhet med regionförbundet Sörmland att regionaltågen har stor betydelse för pendlingen till 
och från, men även inom, Stockholms län och efterlyser därför en analys av regionaltågens 
betydelse i samrådsförslaget.  
 
För att förverkliga visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva 
storstadsregion sägs det i kapitel 2 i RUFS 2050 att det fodras ett ständigt arbete med hållbar 
utveckling, att regionen är resilient, har människan i fokus och att de klimatpåverkande 
utsläppen minskar. I samrådsförslaget ÖMS 2050 beskrivs de ingående länen i ÖMS utgöra 
en i flera avseenden sammanlänkad enhet, med en ledande roll för hela landets utveckling och 
internationella konkurrenskraft. ÖMS-länen har därmed en avgörande roll för visionen om 
Europas mest attraktiva storstadsregion. Detta bör även framgå tydligt i kapitel 2 i RUFS 
2050 för att klargöra det samberoende som existerar och det samarbete som är nödvändigt, 
från östra Mellansveriges samtliga parter i arbetet mot visionen.  
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Två alternativa utvecklingsvägar för den rumsliga storregionala strukturen beskrivs i ÖMS: 
A. Fullföljer påbörjade projekt som Ostlänken, stärker bankapacitet på Ostkustbanan och 

Mälarbanan och utvecklar trafiken mot Stockholm. Snabba tåg mot Malmö/Köpenhamn. 
B. Som A men utvecklar även tågtrafiken mot Värmland och Oslo (Nobelbanan), kopplar 

samman Mälarbanan och Ostkustbanan (Aroslänken) samt stärker andra tvärgående 
kopplingar i storregionen, såsom mellan Västerås och Eskilstuna och vidare ner mot 
Nyköping/Skavsta. Snabba tåg mot Malmö/Köpenhamn och mot Oslo. 

Båda alternativen utgår från en fortsatt urbanisering och tillgänglighetsdriven koncentration 
av befolkning, sysselsättning och bebyggelse. Ur regionförstoringssynpunkt framförallt till 
den del det sker med kollektivtrafik, kan alt B förväntas ge bättre förutsättningar än alt A. 
Även tillgängligheten med kollektivtrafik till internationella flygförbindelser, via Arlanda 
eller Skavsta, ökar mer alt B än i A. 
 
Tvärgående kopplingar mellan de regionala städer som har en storregional funktion i 
strukturbilden är enligt länsstyrelsen bedömning mycket viktig, särskilt i ljuset av pågående 
regionutredning.   
 
Länsstyrelsen instämmer i övrigt i Regionförbundets syn på de alternativa 
utvecklingsvägarna i ÖMS: 
”Utifrån Sörmlands perspektiv ger en stark fördelning av bebyggelsen till de regionala 
stadskärnorna med särskild storregional funktion i Stockholm och östra Mellansverige bästa 
förutsättningarna för att stärka hela länet. På liknande sätt som Stockholms utveckling ”spiller 
över” till sitt omland kommer ett starkt Södertälje, Eskilstuna-Västerås och Norrköping-
Linköping kunna göra detsamma. Interaktionen mellan stad och omland och möjligheten att 
knyta an till en geografi i positiv utveckling för de mindre orterna runt om ökar. Det innebär 
till exempel att de delar och orter av Södermanland som idag har en svagare tillväxt än de 
delar som redan ingår i Stockholms arbetsmarknadsområde ges bättre förutsättningar att på 
sikt utvecklas om de regionala städerna med storregional funktion tillåts växa. Utifrån ett 
trafikförsörjningsperspektiv ger en högre täthet möjlighet till ett mer effektivt trafikupplägg.” 

 
RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanens syfte är att samordna och vägleda kommunernas mark-och 
vattenanvändning samt samordna den övergripande planeringen inom länet. RUFS 2050 ska i 
jämfört med RUFS 2010 vara mer genomförandeinriktad och göra tydligare prioriteringar av 
åtgärder. Ambitionen är god men Länsstyrelsen anser att planens genomförande är 
svårbedömt eftersom flera ställningstaganden i målkonflikter och konkreta avvägningar skjuts 
till senare i planeringen.  

 
Södermanlands relation med Stockholm fördjupas, delar av vårt län är helt integrerade i 
Stockholms arbetsmarknad och de funktionella sambanden blir allt tydligare. 
Kompetensförsörjning, arbetsmarknad, bostäder, transporter samt energi och klimat är 
exempel på frågor som binder samman våra län och som kommer att ha långsikta strukturella 
konsekvenser.   
 
Samrådsförslaget har en uttalad ambition att sätta människan i fokus i regionens utveckling 
utifrån begreppet hållbar utveckling, vilket Länsstyrelsen ser som mycket positivt. 
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Länsstyrelsen menar att samrådsförslagets inriktning och ambition i stora delar styr mot en 
mer socialt sammanhållen region och att man i stora delar lyckas utgå från människan, särskilt 
i de delar när man lyfter fram frågor som utbildning och deltagande på arbetsmarknaden. När 
det gäller hur den fysiska miljön påverkar människan kan dock skrivningarna bli tydligare i 
avseende på t.ex. kulturmiljö, buller, luftkvalitet och barnperspektivet. En annan fråga som är 
viktig att lyfta är att Stockholmsregionen trots en stark arbetsmarknad har stora problem med 
hög ungdomsarbetslöshet, särskilt bland utrikesfödda. Risken för socioekonomisk exkludering 
och segregation är ett stort problem – och bilden bli än mer komplex när man tittar på hela 
ÖMS. Det faktum att arbetsmarknaden blir allt mer kunskapsintensiv och att den typen av 
arbetsplatser lokaliseras centralt kan bidra till att de inomregionala skillnaderna ökar. 

 
Rumslig struktur i RUFS 
Samrådsförslaget innehåller ingen plankarta, inga separata placeringsalternativ, inte heller något 
nollalternativ. Istället har två strukturbilder tagits fram till stöd för diskussionerna under samrådet. 
Strukturbilderna är ett viktigt redskap för att diskutera olika rumsliga strukturer för att nå de 
uppsatta målen. Båda strukturbilderna kännetecknas av en yteffektiv struktur och tar 
förhållandevis lite ny mark i anspråk. Det största tillskottet av ny bebyggelse tillkommer i den 
centrala delen av regionen.  

 
Strukturbilderna är lika varandra och det är svårt att säga vilken av dem som kommer att ha 
störst inverkan på Södermanland och länets ömsesidiga beroende med Stockholm. Båda 
strukturbilderna innebär en fortsatt förtätning av regionen. Stockholm vinner på att ha en 
flerkärnig struktur och för Södermanlands del är det avgörande att kunna dra nytta av noder 
och regionala kärnor. Länsstyrelsen menar att strukturbild B sammantaget har bättre 
förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling bland annat på grund av den tätare 
bebyggelseutvecklingen och bättre förutsättningar för ett transportsnålt samhälle. 
Strukturbild B ger enligt länsstyrelsens bedömning också de bästa förutsättningarna för att 
stärka och utveckla Södermanslands län när det gäller befolkningstillväxt och sysselsättning. 

 
Tematiska frågor 
 
Bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjning berör samrådsförslagets samtliga mål. Precis som i Stockholms län finns 
det stora problem på vår bostadsmarknad. Unga, nyinflyttade och ekonomiskt svaga grupper 
har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att Stockholm och omkringliggande 
län ska vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion krävs fler bostäder och en utvecklad 
samverkan mellan län och aktörer.  
 
Länsstyrelsen instämmer i betydelsen av att nya bostäder bör koncentreras till kollektiv-
trafiknära lägen med god tillgång till service för att stärka de regionala stadskärnorna och 
samtidigt bygga långsiktigt hållbart.  

 
Social hållbarhet 
Befolkningen i Stockholm och omkringliggande län ökar starkt samtidigt som urbaniserings-
takten är hög. En stor del av befolkningstillväxten utgörs av nyanlända invandrare. 
Södermanland är det län som i förhållande till sin befolkning under 2000- talet har tagit emot 
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flest antal nyanlända invandrare. Länsstyrelsen menar att integration är en förutsättning för 
hållbar tillväxt och en av våra viktigaste framtids- och utvecklingsfrågor i Stockholm-
Mälarregionen. En fungerande integration är avgörande för att regionen ska klara 
kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och bidrar i hög grad även till 
näringslivsutvecklingen inom regionen när det gäller t.ex. innovationer och ökade möjligheter 
för företag att utvidga sina internationella marknader. Integration behövs också för att undvika 
utbredningen av rasism och socioekonomisk segregering. Därför ser Länsstyrelsen mycket 
positivt på att RUFS 2050 på ett tydligare sätt än tidigare planer lyfter frågor kopplade till 
integration som en förutsättning för hållbar tillväxt. 

 
Havsplanering  
Staten genom Havs- och vattenmyndigheten arbetar nu med förslag till havsplaner för 
Sveriges kustområden och Stockholms län liksom Södermanlands län ingår i 
havsplaneområde Östersjön. RUFS kan med fördel redovisa frågor kopplade till 
användningen av länets kustvatten. 
 
Konsekvensbedömning 
Landstinget har valt att göra en samlad konsekvensbedömning, d v s en bred bedömning av 
samrådsförslagets samlade konsekvenser vilket Länsstyrelsens tycker är positivt. På det sättet 
följer man ambitionen av en helhetssyn på planen utifrån hållbar utveckling med människan i 
centrum även i konsekvensbedömningen av planen.  
 
Övrigt 
Beslut om detta yttrande har fattats av t f samhällsbyggnadschef Åke Johansson. I 
handläggningen har utredare Anna Svedlund, miljövårdsdirektör Anne-Li Fiskesjö, 
landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg samt länsarkitekt Torbjörg Sekse, föredragande, 
deltagit.  
 

 
 
 
Åke Johansson 
     Torbjörg Sekse 
 
 
 

 
Kopia: 
Regionförbundet Sörmland 
 


