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Visionen i den nuvarande regionala utvecklingsplanen är att Stockholm ska bli  
Europas mest attraktiva storstadsregion där en stark, konkurrenskraftig ekonomi 
kombineras med en hållbar utveckling och en lockande, dynamisk, kreativ och  
hälsosam livsmiljö. Detta är lika angeläget nu som när RUFS 2010 antogs. 

En viktig utgångspunkt är att Stockholm endast kan konkurrera på en internationell 
arena om de som bor, lever och verkar här trivs så bra att de är villiga att satsa på  
Stockholmsregionens utveckling. 

Vi aktörer i regionen behöver tillsammans kraftsamla kring de utmaningar som rätt  
hanterade kan förbättra vårt välstånd och välmående, men lika snabbt försvaga vår  
internationella ställning och förmåga att skapa välfärd om de försummas. Hit hör 
bostadsförsörjningen, trafiksystemens kapacitet och miljömässiga hållbarhet,  
vår ställning som forskningsintensiv och kreativ kunskapsregion, arbetsmarknadens  
förmåga att ta tillvara alla människors kompetens och arbetsinsatser, och vår inter-
nationella tillgänglighet. 

I en attraktiv storstadsregion kan dessa utmaningar hanteras. Det som är nödvändigt  
för vår globala konkurrenskraft är också till mycket stor del det som gör regionen  
till en livsmiljö där människor vill bo. Och på samma sätt kan hållbarhetens olika 
delar i allt högre grad stödja varandra om vi lyckas skapa synergier som kan minska 
sociala avstånd, öka den ekonomiska bärkraften och samtidigt effektivisera resurs
användningen.

Det är vi som bor, lever och verkar i Stockholmsregionen som gör den till Europas 
mest attraktiva storstadsregion. Nu börjar processen att tillsammans komma fram 
till hur vi vill förbättra RUFS 2010, vår nuvarande överenskommelse om regionens 
långsiktiga utveckling.

Förord
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Aktualitetsarbetet av RUFS 2010 visar att planens vision och mål har ett starkt stöd 
hos länets aktörer. Det gäller även samarbetet över sektorsgränser och mellan olika 
aktörer. Fokus i det fortsatta arbetet ska därför ligga på att förtydliga och förbättra 
vissa delar utifrån ny kunskap, och att ta hänsyn till omvärldsförändringar.

Ambitionen med planeringsprocessen är att skapa en gemensam grund för ett  
kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete i regionen. Utvecklingsplanen ska både 
svara mot önskemål och förväntningar från aktörer i regionen och mot formella krav.  
Den färdiga planen ska ge uttryck för regionens samlade viljeinriktning.

Inriktningen i arbetet med nya RUFS är att den ska gälla både som regionplan  
enligt plan- och bygglagen (PBL) och regionalt utvecklingsprogram (RUP) enligt  
förordningen om regionalt utvecklingsarbete. Landstinget är regionplaneorgan och 
Länsstyrelsen är formellt ansvarig för att det upprättas ett regionalt utvecklingspro-
gram (RUP) för länet. Genom att samordna arbetet med RUP och regionplaneringen 
utformas en samlad utvecklingsplan för länet.

Det här programmet utgör utgångspunkt för dialogen om Stockholmsregionens  
framtid. Välkommen att medverka i den fortsatta planeringsprocessen!

Programmet beslutades i landstingets tillväxt- och regionplanenämnd  
den 20 augusti 2015.

Gustav Hemming
Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd
Stockholms läns landsting
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Del 1: Inledning 

RUFS 2050 är en fortsättning på arbetet med att 
förverkliga visionen om Stockholmsregionen som 
Europas mest attraktiva storstadsregion. Visionen 
lades fast i RUFS 2010 och innebär att regionen ska 
vara bra att bo och leva i, och den ska vara lockande 
att besöka och investera i. Planen är ett verktyg för 
oss i regionen att tillsammans möta framtidens 
utmaningar, ta vara på möjligheter och ta ut färd-
riktningen för regionens utveckling. 

Mycket har hänt sedan RUFS 2010 antogs. Länets 
befolkning har ökat med mer än 140 000 personer, 
ekonomin har vuxit trots en kraftig nedgång i 
Europa och teknikutvecklingen har tagit stora steg 
framåt. Samtidigt är byggtakten i länet fortfarande 
för låg för att möta bostadsbehoven och den socio-
ekonomiska boendesegregationen i länet har ökat. 
Sedan 2010 har också medvetenheten om miljö-
problem och klimatförändringar blivit större. 

Programmet redogör för viktiga principer som 
nästa plan ska bygga på – mål och medel, frågor som 
ska behandlas, hur processen ska gå till och vilka 
aktörer som behöver engageras. Programmet inne-
bär också en möjlighet att ta upp olika frågor till  
diskussion i ett tidigt skede i processen. 

En aktuell och användbar plan – som ska  
bli mer genomförandeinriktad
Under 2013 genomförde Stockholms läns landsting 
ett aktualitetsarbete av RUFS 2010. Landstinget fick 
in synpunkter från över 130 aktörer på lokal, regio-
nal, nationell och internationell nivå. Svaret var 
entydigt – RUFS 2010 är fortfarande aktuell och 
användbar. Formellt är planen giltig till och med 
augusti 2016.

Det stora gensvaret visar på ett starkt engagemang 
för regionens utveckling och för RUFS. Detta syns 
inte minst i de kommunala översiktsplaner som har 
antagits de senaste åren. I vissa avseenden är planen 
till och med mer aktuell i dag än när den antogs. 

Bland annat uppger flera aktörer att den kraftiga 
befolkningsökningen, i kombination med en förän-
derlig omvärld, skapar ett större behov av gemen-
sam och långsiktig planering.

Enligt de flesta aktörer som lämnat remissvar mot-
svarar vision och mål i RUFS 2010 regionens sam-
lade vilja, även om målstrukturen och tidsperspek-
tivet uppfattas som något otydliga. En viktig uppgift 
i arbetet med denna plan är att förenkla målstruk-
turen och precisera vad som menas med ” kort sikt”, 
” medellång sikt” och ” lång sikt”. Några aktörer 
efterfrågar också ett fördjupat resonemang kring 
frågor som landsbygd, hållbar utveckling och klimat. 

Tack vare en gedigen process har RUFS 2010 funge-
rat som ett verktyg för samverkan mellan olika aktö-
rer i regionen. RUFS 2050 ska bygga vidare på den 
förankring som genomfördes i arbetet med förra 
planen – RUFS ska fortsätta uttrycka regionens 
samlade vilja! 

Aktualitetsarbetet är vägledande för arbetet med  
att ta fram en uppdaterad RUFS. I det inledande 
arbetet av denna planprocess har vi därför valt att 
fördjupa oss inom de områden som aktörerna har 
lyft fram i sina remissvar. 

Så här tog vi fram programmet
Landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har 
fört en dialog med beslutsfattare och regionens 
aktörer under vintern och våren 2015. Med utgångs-
punkt i aktualitetsarbetet har landstinget identifie-
rat ett antal förbättringsområden och tagit fram nya 
kunskapsunderlag – det gäller bland annat lands-
bygdens utmaningar, RUFS 2050 som klimatfärd-
plan och regionens regionalekonomiska och socio-
demografiska utveckling. En annan fråga som vi har 
fördjupat oss i är hur hållbarhetsansatsen kan stär-
kas för att resonemanget om hållbar utveckling ska 
utgöra en trovärdig och tydlig utgångspunkt i det 
regionala utvecklingsarbetet. 
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En kommungrupp, med tjänstemän från länets alla 
kommuner, har under våren träffats för att disku-
tera och testa olika idéer och för att kvalitetssäkra 
innehållet i programmet. I gruppen har även lands-
tinget, Länsstyrelsen och Trafikverket ingått.

Tillväxt- och regionplanenämndens ledamöter har 
vid flera tillfällen diskuterat olika frågor och vägval 
kopplade till programmets innehåll och till plan-
processen. Avstämningar har också gjorts med 
landstingets trafiknämnd och trafikberedning.

Tjänstemän och politiker i regioner och landsting i 
östra Mellansverige har träffats för att diskutera det 
storregionala perspektivet i RUFS 2050. Lands-
tinget och Länsstyrelsen har arrangerat två större 
regionmöten under våren 2015 för att bredare  
förankra programarbetet och återkoppla till de 
remissaktörer som deltagit i aktualitetsarbetet.
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Del 2: En transparent och bred planprocess

En uppdaterad RUFS är målet, men även under 
resans gång skapas värden i form av kunskap, 
möten och samarbeten med regionala aktörer och 
länets invånare. Det är nu, under planprocessen, 
som vi tillsammans stärker överenskommelsen om 
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Det är 
också nu vi lägger grunden till ett kraftfullt genom-
förande av RUFS 2050. 

Tidigare planprocesser har haft olika processmål.  
I RUFS 2001 var målet känd och förankrad plan, i 
RUFS 2010 var målet att gå från känd och förankrad 
till gemensam plan. Under den här planprocessen 
är målet att få till stånd en mer genomförandeinrik-
tad plan som tagits fram i en inkluderande och 
transparent planprocess. 

Ett viktigt verktyg är dialog i form av kontinuerligt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan politiker, 
praktiker, näringsliv, forskare och intressenter för 
att säkerställa en kunskapsbaserad, gemensam och 
innovativ regional utveckling.

Bärande aktörer i arbetet med RUFS 2050
Det finns ett mervärde i att så många som möjligt 
engagerar sig och deltar i regionens utveckling.  
I arbetet med RUFS 2050 bör vi se över möjlighe-
terna att nå en bredare samling aktörer – i synner-
het de som normalt inte deltar i processerna. För 
detta krävs öppenhet och kreativitet. 

Nedan beskrivs de aktörer i Stockholmsregionen 
som ska känna delägarskap i överenskommelsen om 
den långsiktiga inriktningen:
• Länets kommuner och landstingets samtliga 

verksamheter.
• Nationella och regionala myndigheter, där Läns-

styrelsen har en särskild roll att samordna natio-
nella myndigheters intressen i planprocessen lik-
som deras insatser för regional tillväxt i länet.

• Den funktionella Stockholmsregionen som 
sträcker sig bortom länsgränsen i hela östra  

Mellansverige, i vissa fall även till andra svenska 
regioner, huvudstadsregioner i Norden och stor-
stadsregioner i Europa.

• Näringslivet och arbetsgivare som har helt avgö-
rande erfarenheter och insikter om regionens att-
raktions- och konkurrenskraft och medel att 
ställa om mot hållbar utveckling.

• Intresseorganisationer, föreningar och samfund 
som har kunskaper och erfarenheter av olika livs-
villkor och värden i regionen.

• Medborgarna som är experter på att bo, verka och 
leva i olika delar av regionen med erfarenheter 
som kan bidra till att vi fattar bättre beslut och 
vägval under planprocessens gång. 

Tidplan
Det är i samrådsfasen 2015–2016 som  

dialogen påverkar mest … 

Under planprocessen sker två formella dialoger: 
samråd under våren 2016 samt utställningen i slutet 
av 2017. Men mycket viktigt arbete inleds i och med 
att programmet är på plats och ett samrådsförslag 
arbetas fram. Under hösten 2015 kommer många 
delar av processen ta form och leverera resultat. 
Processen ska öppna för nya dialogformer och vill 
man som aktör påverka planen kommer det finnas 
utrymme för engagemang redan under hösten 2015. 
Det är viktigt att sätta av tid och resurser i den här 
fasen av processen eftersom den ligger till grund för 
det samrådsförslag som sänds på remiss våren 2016. 
Modeller för dialog ska utvecklas.

Arbetet med backcasting, normativa framtidssce-
narier, som påbörjades våren 2015 ska belysa vik-
tiga vägval för klimatet. Slutsatserna ska integreras 
i planarbetet. 

Parallellt med framtagandet av planförslag kommer 
vi under hösten att följa en modell för samlad konse-
kvensbedömning. Det innebär en kontinuerlig kva-
litetssäkring av planens mål och åtgärdsförslag.  
Till samrådet kommer vi att ta fram en samlad  
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konsekvensbeskrivning. Enligt miljölagstiftningen 
behöver vi även göra en särskild miljökonsekvens-
beskrivning som kommer att utgöra en integrerad 
del av den samlade konsekvensbeskrivningen. 

De struktur och trafikanalyser som genomförs är 
en bärande del i de planalternativ som arbetas fram 
och även här kommer ett intensivt arbete ske under 
hösten 2015. Känslighetanalyser kommer att 
genomföras, planalternativ – både för länet och 
storregionalt – kommer tas fram och utvärderas 
mot de uppställda målen. Utifrån detta kommer 
också förslag till strategier och prioriterade åtgärder 
arbetas fram.

… och utställningsfasen 2017 som bekräftar  

dialogens resultat

Efter samrådet tar en period av revideringar, upp-
dateringar och justeringar vid. De synpunkter som 
inkommit under samrådet ska tas omhand och en 
analys göras av hur dessa bör påverka innehåll och 
inriktning i utställningsförslaget. Både konsekvens-
bedömning och strukturanalyser kommer att förfi-
nas och bearbetas ytterligare. Utställningen, plane-
rad till hösten 2017, är formellt styrd att pågå i tre 
månader. Med tanke på att utställningsförslaget 
inte bör avvika på ett avgörande sätt från samråds-
förslaget är det viktigt för regionens aktörer att vilja 
och kunna vara med i hela processen. Ambitionen  
är att de synpunkter som framkommer under 
utställningen i stor utsträckning ska bekräfta upp-
lägg och innehåll samt de justeringar som gjorts 
från samrådet. 

Antagande och genomförande

Efter remiss av utställningsförslaget genomförs  
en slutbearbetning innan planen formellt antas. 
Utifrån ambitionen att få till stånd en mer genom-
förandeinriktad plan är det angeläget att initiativ 
till genomförande av prioriterade åtgärder tas 
omgående. Sådana initiativ kan tas redan innan  
planen är formellt antagen.

Hela arbetet andas hållbarhet

Modellen för en stärkt hållbarhetsansats betonar 
processen, med inkludering och transparens, som 
en avgörande del för ett accepterat och bra slutresul-
tat. Processen är en viktig del av målet. Konkret 
innebär det att utrymme behövs för revideringar 
allteftersom den regionala dialogen och analysarbe-
tet tar nya steg. Även i det regionala arbetet behöver 
det globala hållbarhetsperspektivet vara tydligt.

Nyttan med en regional utvecklingsplan
Den regionala utvecklingsplanen har flera funktio-
ner att fylla. Den ska bland annat:
• Fungera som en gemensam plattform för regio-

nens aktörer och för samverkan med länen i östra 
Mellansverige.

• Redovisa vision, mål och strategier som ska  
leda – och inspirera – till en hållbar regional 
utveckling. 

• Ange förhållningssätt för regional samordning av 
mark- och vattenanvändningen och för lokalise-
ring av bebyggelse och anläggningar.

• Behandla nationella mål, planer och program 
inom relevanta samhällsområden för att ge väg-
ledning för bland annat kommunernas fysiska 
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planering samt frågor i övrigt som rör samverkan 
mellan statlig, regional och kommunal verk samhet. 

• Bidra till att knyta ihop insatser inom fysisk pla-
nering och regional utveckling i övrigt.

• Fungera som riktmärke för strategisk planering 
på delregional och kommunal nivå. 

• Redovisa vad som ska göras inom ramen för den 
regionala utvecklingsplaneringen och vad som 
görs inom andra delprogram och processer.

Planprocessen samspelar med  
parallella processer 
Parallellt med planprocessen för RUFS 2050 löper 
andra förhandlingar, processer och framtagande  
av strategier som är mycket betydelsefulla för 
Stockholmsregionen. Dessa kan få direkt avgörande 
påverkan på regionens långsiktiga tillväxt och 
expansion. I arbetet med att ta fram RUFS 2050 
måste vi förhålla oss till arbetet med och resultaten 
från till exempel Sverigeförhandlingen om tunnel-
bana, höghastighetståg och bostäder, liksom länets 
flygplatskapacitet och utredningen om Bromma 
flygplats framtid. 

Ny nationell tillväxtstrategi
Regeringen har aviserat att en ny nationell tillväxt-
strategi kommer inom kort. Vilken inriktning denna 
får kommer att påverka det regionala utvecklings-
programmets innehåll och prioriteringar. 
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Del 3: Förutsättningar för regionens utveckling 
och utgångspunkter för RUFS 2050 

Omvärlden förändras ständigt och Stockholm s-
regionen integreras allt mer i globala strukturer. För 
att RUFS ska vara relevant är det därför viktigt att 
detta utgör en utgångspunkt för regionens utveck-
lingsarbete. Vi måste placera Stockholmsregionen i 
en större kontext och kontinuerligt ompröva de 
utmaningar som vi har definierat för länet.

För att säkerställa genomförandet av nästa RUFS 
bör det ömsesidiga ansvarstagandet stärkas ytterli-
gare. En utvecklad målstruktur och tydligare kopp-
ling till prioriterade åtgärder är exempel på hur vi 
vill underlätta det gemensamma genomförandet.

Ambitionen är att både planprocessen och planen 
ska genomsyras av ett stärkt förhållningssätt till 
hållbarhet, både som begrepp och som process. 
Ambitionen är att det ska resultera i ett mer robust 
och hållbart förslag för regionens utveckling. Det 
gäller för såväl Stockholms län som för den gemen-
samma planeringen i östra Mellansverige (ÖMS).

Tillsammans utgör en stärkt omvärldsanalys och 
-kontext, förbättrad målstruktur, tydligare avstamp 
i stärkt hållbarhet och ett fördjupat samarbete i 
ÖMS utgångspunkter för arbetet med att ta fram 
RUFS 2050.

Trender som påverkar Stockholmsregionen
Det är lätt att färgas av det som händer just nu och 
de trender som är av konjunkturell art. Men de tren-
der som ligger till grund för analys av regionens 
utmaningar i RUFS 2010 är mer långsiktiga och 
beskriver vad som sker om utvecklingen fortsätter i 
nuvarande riktning – utan trendbrott.

Samhällsförändringar som leder till betydande  
förskjutningar av hela samhällsstrukturen brukar 
kallas globala megatrender. Följande fem mega-
trender är de viktigaste att beakta från Stockholms-
regionens perspektiv:

• Globaliseringen – en alltmer sammanvävd värld 
med stark konkurrens och snabba omvärldsför-
ändringar.

• Den demografiska omstruktureringen – en äldre 
och mer urbaniserad befolkning.

• Den kunskapsmässiga och tekniska utvecklingen 
– smartare städer och digitalisering.

• Värderingar och livsstil – en mer individualiserad 
livsstil och ökad social fragmentering.

• Klimat och miljö– en global omställning med bör-
jan på den lokala nivån.

De globala megatrenderna sätter Stockholmsregio-
nens utmaningar i nytt ljus, men innebär det att de 
sex utmaningar som beskrivs i RUFS 2010 är föråld-
rade? Nej, de senaste årens utveckling har snarare 
gjort dem än mer aktuella. Utmaningarna har setts 
över och nedan kommenteras på vilket sätt ett för-
ändrat förhållningssätt behövs, både i ett kort och i 
ett längre tidsperspektiv. De uppdaterade utma-
ningarna utgör fortsatt en utgångspunkt för plane-
ringsarbetet och förhållningssättet till dem ska 
avspeglas i RUFS 2050.
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Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt 

och samtidigt förbättra regionens miljö och 

invånarnas hälsa

Utmaningen är fortsatt högaktuell och har för-
stärkts i det korta till medellånga perspektivet. 
Urbaniseringen har många positiva sidor, inte minst 
när det gäller resurseffektivitet, men innebär också 
en omfattande lokal miljöpåverkan. Undanträngning 
av naturmiljö, trängsel och koncentration av utsläpp 
ger upphov till tydliga målkonflikter relaterade till 
befolkningstillväxten. 

Utmaning 2: Att vara en liten storstadsregion 
och samtidigt internationellt ledande 

Utmaningen har förstärkts, bland annat till följd 
av utvecklingen globalt mot fler starka storstads
regioner och ekonomisk koncentration inom EU i 
kölvattnet av finanskrisen. Att Stockholmsregionen 
är attraktiv att leva och verka i och intressant i ett 
internationellt perspektiv blir allt viktigare. Skol-
systemets prestation jämfört med omvärlden och 
den kunskapsmässiga och tekniska utvecklingen 
påverkar också Stockholmsregionens möjligheter 
att hävda sig på den internationella arenan. Regio-
nens relativa litenhet, och perifera läge, jämfört 
med tyngdpunkten inom EU och internationellt  
bör också belysas.

Utmaning 3: Att öka tryggheten i regionen  
samtidigt som världen upplevs som mer osäker

Utmaningen har påtagligt förstärkts av de 
senaste årens utveckling med ökad finansiell insta-
bilitet, förändringar i den geopolitiska världsord-
ningen och det säkerhetspolitiska läget i vårt när-
område. Utmaningen beror dels på trender som 
ökad socioekonomisk boendesegregation, en i  
vissa avseenden exkluderande arbetsmarknad och 
social oro, dels på framväxt av nationalistiska 
strömningar.

Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan  
och samtidigt möjliggöra ökad rörlighet och 
ekonomisk tillväxt

Utmaningen är fortsatt högaktuell och kritisk i 
det medellånga till långa perspektivet. Utvecklingen 
mot smartare städer, gröna affärer och ny teknik för 
minskad miljö- och klimatpåverkan ger hopp om att 
på längre sikt komma tillrätta med utmaningen.

Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister  

samtidigt som behoven fortsätter att växa

Den regionala växtvärken har inte lindrats de 
senaste åren, utan tvärtom förstärkts i takt med den 
ökade befolkningstillväxten.  Detta kan åtgärdas 
med ökade och samordnade investeringar i framför 
allt bebyggelse och transportinfrastruktur. Men 
framförallt genom smartare och effektivare nytt-
jande av system och infrastruktur. Utmaningen har 
förstärkts. 

Utmaning 6: Att ha en fortsatt öppen region 

och samtidigt stärka inkluderingen

Regionen är i hög grad öppen för nya invånare och 
influenser, men väl i regionen finns strukturer som 
verkar både segregerande och diskriminerande. Det 
råder fortsatt stora skillnader i livsvillkor, arbets-
deltagande och inkomst mellan olika grupper. Bland 
annat är arbetsmarknaden fortfarande starkt köns-
uppdelad. Utmaningen har förstärkts.
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Nyckelprinciper för en attraktiv och hållbar 
regional utvecklingsplanering
Arbetet med RUFS 2050, utgår från ett antal princi-
per. Deras innebörd står i sig för en kvalitetssäkring 
och visar vilka angreppssätt som bör prägla arbetet 
med regional utvecklingsplanering. Detta är ange-
läget för att RUFS ska fylla funktionen som regional 
utvecklingsplan.

Helhetssyn handlar om ett sektorsövergripande 
angreppssätt och att se till hela länets bästa med 
hänsyn till den större, funktionella regionen östra 
Mellansverige. Genom att se bortom administrativa 
gränser sätts enskilda företeelser i ett större per-
spektiv. På så sätt ökar möjligheten att stärka syner-
gieffekter mellan olika investeringar och risken för 
målkonflikter i exempelvis mellankommunala  
frågor minskar.

Långsiktighet innebär att analysera konsekven-
serna av olika ställningstaganden – inte bara för oss 
som lever i dag utan även för kommande generatio-
ner. Med detta förhållningssätt undviks lösningar 
som är bra på kort sikt men som försvårar nödvän-
diga insatser i framtiden. Få andra planer har ett så 
långt tidsperspektiv som RUFS. Planen fyller där-
med en viktig funktion i att ange tydliga, långsiktiga 
spelregler för både privata och offentliga aktörer. 

Systemsyn innebär att lyfta fram olika funktioner 
och värden snarare än enskilda objekt. Kopplingar 
mellan olika områden analyseras så att utveck-
lingen inom ett område inte oavsiktligt sker på 
bekostnad av ett annat. Genom systemsyn kan man 
också förstå hur olika strukturer hänger ihop i regi-
onen – till exempel grönstruktur, branschstruktur 
och demografi.

Resiliens är förmågan hos ett system – i det här  
fallet Stockholmsregionen – att hantera okända och 
kända störningar, utan att grundläggande funktio-
ner går förlorade. Resiliens kännetecknas också av 
förmågan att vända en kris till möjlighet. För att 
stärka Stockholmsregionens resiliens behöver den 
belysas i både strategier och sakområden. Det för-
hållningssättet kommer även att göra själva planar-
betet mer anpassningsbart till framtida föränd-
ringar.

Transparens handlar om att möjliggöra insyn i  
alla delar av planeringsprocessen. Det underlättar 
arbetet med övriga nyckelprinciper och är nödvän-
digt för den regionala utvecklingsplaneringens  
trovärdighet.

Insatser för att stärka hållbarhetsansatsen 
Hållbar utveckling är inte ett slutligt tillstånd utan 
en kontinuerlig process. Redan i RUFS 2010 togs  
ett brett grepp om hållbar utveckling men klimat-
förändringar, segregation och ekonomiska kriser 
ställer krav på att hållbarhetsansatsen stärks ytter-
ligare. Utvecklingen går inte i den riktning som 
behövs för att vi ska nå uppsatta mål. Önskemål om 
ökat fokus på hållbarhet framkom också i aktuali-
tetsarbetet. 

I programarbetet har landstinget och Länsstyrelsen 
anammat en modell för hållbar utveckling. Model-
len, som numera är vedertagen inom hållbarhets-
forskning, förtydligar att de tre hållbarhetsperspek-
tiven – det ekologiska, sociala och ekonomiska – är 
beroende av varandra. Den visar att det ekonomiska 
systemet är en del av det sociala, och att det sociala 
systemet är en del av det ekologiska. 
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Den modell för hållbar utveckling som ska tillämpas i  

RUFS-arbetet syftar till ökade synergier och stärkta samband.
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Med utgångspunkt i denna modell föreslås också ett 
uppdaterat förhållningssätt till hållbar utveckling. 
Genom att tydligare sätta individen i centrum får 
det sociala perspektivet en central roll i hållbarhets-
arbetet. Det ska genomsyra mål- och strategier  
såväl som hållbarhetsbedömning och arbetet med 
struktur analyser. Konsekvensbedömningar, där 
sociala konsekvenser undersöks, bör utvecklas och 
tillämpas.

Förhållningssättet innebär också att ekonomins roll 
i att stärka regionens hållbarhet blir tydligare 
belyst. Regionens förmåga att inte bara samverka 
med utan också attrahera olika aktörer är avgö-
rande för dess robusthet. Investeringar är ett av de 
viktigaste verktygen för att påverka utvecklingen 
mot en mer hållbar region – både genom att locka 
hit investeringar och genom exempelvis ansvarsfull 
upphandling och sociala konskevensbedömningar 
av stora offentligt finansierade investeringar. 

Regionens resiliens bör belysas – såväl ekologisk 
som ekonomisk och social. Resiliens är ett systems 
förmåga att klara av störningar utan att förlora  
viktiga funktioner. Exempelvis är en region med 
hög branschspridning, som Stockholms län, ofta 
mer resilient mot ekonomiska kriser än regioner 
med endast en eller ett fåtal branscher. 

Slutsatserna från det hållbarhetsarbete som har 
genomförts ska genomsyra processen och arbetet 
fram till antagen plan – inte minst gäller det hur 
vision och mål formuleras i RUFS 2050. 

Uppdaterade mål och utvecklad målmodell
En regional utvecklingsplan är en överenskom-
melse om Stockholmsregionens långsiktiga utveck-
ling mellan regionens aktörer. Övergripande mål, 
med tydliga prioriteringar i tid och rum, stärker 
överenskommelsens livslängd och trovärdighet och 
bidrar därmed till genomförandet. 

Målstrukturen i RUFS 2010 är gedigen och de över-
gripande målen har ett starkt stöd, men upplevs 
ändå inte ge tillräcklig vägledning. Uppföljningarna 
visar en tydlig efterfrågan på konkreta åtgärder och 
tydligare målstyrning för att stärka genomförandet. 
En slutsats är att det bör framgå mycket tydligare i 
planen vad som är mål och vad som är genomförande.

Därför behöver vi se över målen och utveckla del-
mål, samt ersätta det nuvarande systemet med pla-
neringsmål och åtaganden så att det framgår tydli-
gare vad som är mest prioriterat, samt synliggöra 
olika tidsperspektiv. Därtill ska förhållningssättet 
till hållbar utveckling stärkas i målarbetet. Genom 
att målhierarkin kopplas till en tidsaxel, blir det 
möjligt att ta ställning till vid vilken tidpunkt vissa 
åtgärder måste genomföras för att delmålen ska 
uppnås.

Det kan även underlätta arbetet med att lägga fast 
prioriterade åtgärder och vilka aktörer som bör leda 
arbetet. Det tydliggör dessutom vilka delar av planen 
som är inriktade på genomförande och vilka som 
utgör den långsiktiga gemensamma överenskom-
melsen. En modell för kontinuerlig uppdatering av 
planeringsarbetet behövs eftersom prioriterade 

Målstruktur RUFS 2010.

Europas mest attraktiva storstadsregion

Öka uthållig  
kapacitet och  
kvalitet inom  
utbildningen, 
transporterna och 
bostads sektorn
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åtgärder kan öka eller minska i betydelse under  
planens giltighetstid – några faller bort, andra  
kommer till.

Genom denna revidering tydliggör vi överenskomna 
prioriteringar samt hur vi bör arbeta etappvis för att 
nå de långsiktiga målen. Nedan beskrivs den nya 
målstrukturens begrepp.

Mål:
Vision = ledstjärnan för regionens utveckling
Övergripande mål = vad som ska känneteckna  
regionen 
Delmål = specifika ambitioner kopplade till över
gripande mål

Medel:
Strategier = vägval och inriktning för regionens 
samlade utvecklingsarbete
Prioriterade åtgärder = konkreta insatser att 
genomföra under planperioden

Visionen håller – men betydelsen av  

attraktiv måste förtydligas

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den 
mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Regio-
nen ska vara bra att bo och leva i och locka besökare 
och investeringar. Att vara ”attraktiv” omfattar även 
faktorer som livslängd, jämlikhet, jämställdhet, 
sunda ekosystem och låga klimatutsläpp samt krea-
tivitet, innovationsklimat och social och ekonomisk 
dynamik vilket tydliggörs i de övergripande målen. 
Av den regionala jämställdhetsstrategin framgår att 
i Europas mest attraktiva storstadsregion ska kvin-
nor och män ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. Det ska vara en region där många 
vill bo, leva och verka tillsammans och invånarna 
vill dela framtid med varandra.

Visionen är något som bär arbetet hela tiden, inte ett 
slutgiltigt tillstånd. Den ska därför finnas med i alla 
tidsdimensioner, vilket den nya målstrukturen visar. 

Reviderade övergripande mål …

Vi har prövat mål och målstruktur i RUFS 2010  
utifrån resultat av aktualitetsarbetet och ny kun-
skap från programarbetet. Resultatet från aktuali-
tetsarbetet, tillsammans med nya kunskaper från 
programarbetet, har lett fram till ett reviderat för-
slag till övergripande mål  (ändringar kursiverade). 

En tillgänglig region med god livsmiljö
En öppen, jämlik och inkluderande region
En ledande tillväxt- och kunskapsregion
En resurseffektiv och resilient region

De två förstnämnda målen får ändrade lydelser  
för att undvika den överlappning som präglat målen 
så som de är formulerade i RUFS 2010. Fokus på  
fördelning och sammankoppling av resurser och 
möjligheter i rumsligt avseende tydliggörs genom 
tillägg av tillgänglig i det första målet. Jämlik och 
inkluderande i det andra målet tydliggör att det 
handlar om den fördelning och sammankoppling 
som sker genom sociala processer.

För de två sistnämnda målen är tilläggen mer att 
betrakta som förstärkningsord. Syftet är att tydlig-
göra bredden i vad som annars kan uppfattas som 
snävare mål än vad de faktiskt är. Kunskap knyter 
an till social hållbarhet och tolkning av visionens 
attraktivitetsbegrepp, enligt ovan. Resiliens är ett 
nyckelbegrepp när det gäller stärkt hållbarhet. 

Jämställdhet, ickediskriminering, barnrättsper-
spektivet och tillgänglighet är perspektiv som ska 
genomsyra hela planen.
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… med delmål – för tydligare helhet och för ett 

stärkt genomförande

Av delmålen ska framgå hur de bidrar till respektive 
övergripande mål. De ska vara möjliga att följa upp 
och tydligt signalera regionens ambitioner. Del-
målen kan också fungera som utgångspunkt för 
överenskommelser och bidra till att de övergripande 
målen nås. Delmålen kommer att utvecklas i dialog 
under samrådet med regionens aktörer. Därmed 
fyller det som i RUFS 2010 benämns som plane-
ringsmål och åtaganden inte längre någon funktion. 

Strategier och prioriterade åtgärder

Det är viktigt att strategierna konkret visar hur 
genomförandet kan stärkas. Strategier utvecklas 
som ett svar på HUR regionen bör ta sig an arbetet 
med att nå delmål och övergripande mål. Strate-
gierna måste vara till hjälp vid viktiga vägval och 
fördelning av resurser. De ska utvecklas i dialog 
med regionens aktörer fram till samrådet 2016.

Stor vikt måste läggas vid att tydliggöra innebörden 
av ordet prioriterad. Prioriterade åtgärder står för 
konkreta insatser som behöver genomföras i det 
korta tidsperspektivet, företrädesvis under planens 
giltighetstid. Det kräver en precisering av de vikti-
gaste åtgärderna ur ett regionalt perspektiv.
Arbetet med att utveckla strategier och att föreslå 
prioriterade åtgärder, blir en naturlig del av arbetet 
med att utveckla och analysera planalternativ och 
scenarier. Dessa är i sin tur medel för att uppnå och 
de formulerade övergripande målen.

Uppföljning och effekter

Den utvecklade hierarkin för mål och medel är  
nödvändig för uppföljning och möjliggör tydligare 
ansvarsfördelning mellan olika aktörer i regionen. 
Den är även tänkt att underlätta prioriteringen  
mellan olika insatser. Uppföljningsarbetet ska 
spegla hållbarhetsbedömningens fokus och kom-
mer att utvecklas i samrådsförslaget.

RUFS och andra program

Som ett led i att stärka genomförandet av RUFS 
2050 ska det framgå av planen hur målstrukturen 
samverkar med andra planer och program av bety-
delse för regionen – som regionalt trafikförsörj-
ningsprogram, landsbygdsprogrammet samt natio-
nella planer och program. Samtliga är delar av det 
komplexa pussel som regional utvecklingsplanering 
är. Många av de åtgärder och utvecklingsbehov som 
identifieras i RUFS, genomförs först när de tas 
omhand i andra processer eller planer. 

Samtidigt kan RUFS också bidra till att stärka 
genomförandet av andra planer och program. Det är 
först då – när flera olika aktörer och processer sam-
verkar mot gemensamt överenskomna mål – som 
verkliga synergier och mervärden kan uppstå. Att 
verka för en effektiv användning av gemensamma 
resurser, är en av RUFS:s och den regionala utveck-
lingsplaneringens viktigaste uppgifter.

I RUFS 2050 behöver Stockholmsregionens roll i 
den storregionala, makroregionala, europeiska och 
globala kontexten fördjupas. Däri ingår att belysa 
målsynergier med nationella och europeiska strate-
gier, såsom EU2020, och att använda dessa mer 
strategiskt i samverkanskonstellationer.

Fyra tydliga tidsperspektiv 

Ambitionen är att nästa plan ska ha en målstruktur 
med fyra tidsperspektiv: Ett kort, ett medellångt 
och ett långt, samt en utblick mot framtiden. 

Bortom 2050 finns långsiktiga mål som inte vinner 
på att tidsbestämmas till ett visst år. Dessa mål gäller 
till en del redan och kommer att gälla under lång tid, 
sannolikt även efter planens giltighetstid. I planen 
ska dock redovisas en diskussion om den långsiktiga 
utvecklingen bortom 2050, för att synliggöra behov 
av insatser som inte blir belysta på annat sätt.

Målår 2050 – långt tidsperspektiv. För den rums-
liga strukturbilden och regionens övergripande mål 
flyttar vi fram målåret från 2030 till 2050. Det bety-
der att markanvändning och trafikfunktioner ska 
synas i plankarta för 2050. 

Fram till 2030 – medellång sikt: För vissa delmål 
och även prioriterade åtgärder går det inte att preci-
sera exakt årtal. Perioden fram till 2030 kan emel-
lertid fungera som omfång. 

2018–2026: Gäller huvudsakligen prioriterade 
åtgärder för den period då planen gäller, vilket är 
åtta år från det att den är antagen. Prioriterade 
åtgärder bör kunna revideras inom ramen för pla-
nens giltighetsperiod; om en åtgärd blir genomförd 
är det lämpligt att byta den mot nästa på tur. 

Det är skillnad på plan och planeringsunderlag 

Planen är det politiskt antagna dokument som är 
bas för formella planprocesser på mellanregional, 
delregional, mellankommunal och kommunal nivå, 
liksom andra regionala processer. Planen ligger 
även till grund för en rad samarbeten och samver-
kansprocesser mellan politik, offentlig förvaltning, 
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akademi, näringsliv och regionala intressenter. Det 
är helt avgörande att planen uppfyller de krav som 
beslutsfattare, intressenter och invånare har på 
transparens när det gäller innehåll och arbetspro-
cess. Annars kommer planen inte att fungera som 
Stockholmsregionens långsiktiga överenskommelse 
och följaktligen inte vara användbar.

Den politiskt antagna RUFS 2050 bör tydligare 
fokusera på regionens långsiktiga mål och delmål, 
den regionala rumsliga strukturen, den storregio-
nala ambitionen, samt hållbarhetsbedömning,  
strategier och prioriterade åtgärder.

Fördjupade planeringsunderlag i form av vägled-
ningar i tematiska frågor bör komplettera den for-
mella planen. Det gäller exempelvis sektoriella eller 
territoriella fördjupningar med koppling till struk-
turbilden och åtgärdsstrategier – regionala kärnor 
och noder, landsbygdsutveckling inklusive kust och 
skärgård, klimatfärdplan, trafik och transportsys-
temet, regional grön- och blåstruktur inklusive eko-
systemtjänster samt vattenskydd. Hänvisningar 
kan också i större utsträckning än i dag göras till 
fördjupnings- och underlagsdokument, som konti-
nuerligt uppdaterade omvärldsanalyser, nya kun-
skapsunderlag och beskrivningar av övergripande 
förutsättningar.

Principerna för en mer kontinuerligt uppdaterad 
plan ska utvecklas fram till att RUFS 2050 antas. 
För att planens utformning ska bidra till ett starkare 
genomslag och ökad tydlighet, måste regelverket 
kring en regionplans omfattning klargöras. Model-
len ska ge möjlighet till uppdateringar och tillägg till 
planen.

En process för storregional samverkan
Under planprocessen för RUFS 2010 byggde lands-
tinget upp ett samarbete med regionförbunden och 
länsstyrelserna i östra Mellansverige. Samarbetet 
kallas ÖMS och innefattar Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Gävleborgs 
och Västmanlands län. Samarbetet grundar sig i 
behovet av ett gemensamt planeringsunderlag som 
belyser både regionala utvecklingsfrågor och 
fysiska planeringsfrågor. Befolkningsökningen och 
sysselsättningstillväxten i ÖMS-regionen innebär 
att behovet av samarbete växer. 

Även om de inomregionala skillnaderna i en rad 
avseenden är mycket stora i östra Mellansverige, 
finns det många gemensamma utmaningar. Mål och 
strategier i befintliga regionala planer och program 
är också likartade. Den utvecklade målmodellen i 
RUFS 2050, med en tydligare tidplan, bör kunna ge 
stöd för beslut om medel och prioriterade åtgärder 
som stärker de storregionala funktionella sam-
banden. 
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Del 4. Fokus på viktiga frågor  
för Stockholmsregionen

I RUFS 2050 kommer vi i Stockholmregionen att 
behöva utveckla vårt sätt att hantera vissa frågor  
– den stärkta hållbarhetsansatsen, behovet av  
mellankommunal samordning och synpunkter  
från aktualitetsarbetet. I planarbetet kommer dock 
fler tematiska frågor att behandlas och en generell 
översyn och uppdatering av innehållet i RUFS 2010 
göras.

Förutsättningar att möta bostadsbehoven
Länets befolkning fortsätter att öka i snabb takt. 
Därför finns ett stort behov av att öka bostadsbyg-
gandet, skapa flexibilitet i bostadsbeståndet och att 
använda befintligt bestånd bättre. Den stora utma-
ningen för Stockholmsregionen är att möta alla hus-
hålls bostadsbehov. Det ställer krav på många olika 
typer av åtgärder och ökade resurser. En regional 
bedömning av bostadsbehovet kommer att göras 
under planarbetet. 

Befolkningsökningen innebär också krav på andra 
delar av samhällsstrukturen, som infrastruktur och 
tekniska försörjningssystem. Infrastrukturen för 
transporter behöver effektiviseras och byggas ut, 
länets digitala tillgänglighet förbättras, och VA- 
näten byggas ut och rustas upp. 

Strukturanalyser är ett viktigt redskap i arbetet 
med RUFS 2050. Utifrån nya data och förutsätt-
ningar kommer den rumsliga strukturen att ses över 
– det kan till exempel handla om revideringar av 
bebyggelsens utbredning, verksamheters lokalise-
ring och avgränsningar av de regionala stadskär-
norna och andra tyngdpunkter. En nära koppling 
mellan bostäder och transportinfrastruktur är 
avgörande. Ytterligare investeringar med denna 
ambition utarbetas i närtid inom ramen för Sverige-
förhandlingen.

En hållbar utveckling av länets landsbygd  
och skärgård
Ungefär 100 000 av Stockholmsregionens invånare 
bor i dag utanför tätorterna. Men landsbygden har 
hittills inte hanterats på ett tydligt sätt i RUFS – 
vare sig i rumsliga analyser eller i fråga om lands-
bygdens näringar. I RUFS 2050 ska vi därför lyfta 
fram samspelet mellan landsbygden och den täta, 
samlade bebyggelsen i länet.

Landsbygden i Stockholms län delar en del av de 
mer tättbefolkade delarnas möjligheter och utma-
ningar – men landsbygden har också många speci-
fika problem. Det handlar om de areella näringar-
nas och därmed öppna landskapets fortlevnad, en 
åldrande befolkning, en gles bebyggelsestruktur 
som kan vara svår att försörja med offentlig och 
kommersiell service, höga markpriser och hård 
konkurrens om marken och ett i vissa avseenden 
sämre näringslivsklimat. I ett längre hållbarhets-
perspektiv är livsmedelsproduktionen i Stockholms 
län och Mälardalen strategiskt viktig.
 
Närheten till landets största stad gör landsbygden i 
Stockholmsregionen unik. Landsbygdens potential 
behöver lyftas i RUFS 2050 och integreras i planens 
långsiktiga mål. En viktig fråga att belysa är hur den 
fysiska planeringen kan bidra till en attraktiv och 
levande landsbygd, där de areella näringarnas 
behov är centrala. 

Resonemangen om interaktionen mellan landsbygd 
och stad behöver utvecklas. Till exempel landsbyg-
dens bidrag med ekosystemtjänster som ökade möj-
ligheter till kretslopp av näring, livsmedelsförsörj-
ning, energiförsörjning och rekreation. Detsamma 
gäller staden som potentiell marknad och möjlighe-
ter till kompletterande sysselsättning. En annan 
aspekt är hur områden med natur- och kulturmil-
jöer kan säkras och utvecklas som tillgång för den 
växande besöksnäringen och regionens attraktions-
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kraft. Landsbygden är rik på naturresurser som  
är grunden för en stor del av den ekonomiska och 
sociala aktiviteten på landsbygden.

I länet finns många olika typer av landsbygd med 
olika funktioner och förutsättningar. Landsbygden 
bör, precis som den täta stadsbygden, delas in och 
studeras utifrån dess olika karaktärsområden.  
Tätortsnära landsbygd och skärgård är exempel på 
sådana karaktärsområden, kustzonen eller stora 
fritidshusområden kan vara andra. Landstingets 
Skärgårdspolitiska program och relevanta delar av 
den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms 
kust och skärgård kommer att arbetas in i RUFS 
2050. Med ambitionen att stärka den regionala 
genomförandekraften för en socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar samt livskraftig skärgård.

I RUFS 2050 behöver vi lyfta jordbruksmarkens 
värde och potential och beskriva de areella näring-
arnas bidrag till ekosystemtjänster. Det är en viktig 
del i att arbeta för regionens resiliens – en region 
som klarar framtida befolkningsökningar, klimat-
förändringar och oväntade störningar som till 
exempel en global livsmedelskris. 

Riktlinjer bör utgå från de olika områdenas funk-
tion och relation till länets samlade struktur. Även 
förhållningssättet till målkonflikten mellan bebyg-
gelsetryck och värdefull jordbruksmark behöver 
utvecklas. Landsbygdens glesa bebyggelsestruktur 
kräver andra planeringsprinciper än den täta stads-
miljön – att peka ut noder och stråk kan vara ett sätt 
att gestalta landsbygdens rumsliga förutsättningar 
och utveckling. Liksom i planeringen för länets täta 
delar bör dynamik och hållbarhet eftersträvas.

Stockholmsregionen är full av vatten  
och grönska
En stor del av regionens attraktivitet utgörs av när-
heten till grönska och vatten. Precis som i RUFS 
2010 ska nästa plan redovisa principer för hur den 
regionala grönstrukturens värden och funktioner 
kan säkras, utvecklas och förvaltas. Särskilt fokus 
bör läggas på hur de gröna kilarna ska samverka 
med bebyggelsestrukturen för att bidra till regio-
nens attraktivitet och hållbarhet.

I RUFS 2050 ska vattnet få en mer framträdande 
roll. Bland annat ska vi utveckla och förtydliga för-
hållningssättet till länets blåstruktur. Om 100 år 
kan klimatförändringarna har gjort att Mälaren är 
en del av Östersjön. En av flera konsekvenser skulle 
kunna vara att Mälaren inte på samma sätt som i 

dag kan användas som dricksvattentäkt. Det här 
visar vikten av att analysera och synliggöra vattnets 
värden, där särskilt fokus bör läggas på dricksvatten 
och reservvattentäkter.

I RUFS 2050 ska ekosystemtjänster utgöra en tydli-
gare utgångspunkt i formuleringen av mål, i analy-
ser av regionens långsiktiga behov och i förslag till 
åtgärder. Ekosystemtjänster handlar om de tjänster 
som naturen ger oss människor och innefattar allti-
från timmer och pollinering till naturupplevelser 
och ren luft. Begreppet har alltså både en social och 
en ekonomisk dimension.

Trafik och transportsystem
Utformningen av transportsystemet har stor bety-
delse för regionens tillväxtkraft och utveckling, 
samtidigt som det påverkar möjligheterna att nå 
regionala mål om exempelvis tillgänglighet, klimat 
och miljö. Den pågående snabba tillväxten av regio-
nen betyder att kapaciteten behöver öka, samtidigt 
som hänsyn måste tas till de ramar som klimat, 
miljö och ekonomi sätter. I RUFS 2050 ska vi därför 
precisera vilken roll och funktion olika trafikslag 
bör ha i olika delar av regionen.

Vi kommer även att tydliggöra kopplingen mellan 
mål och åtgärder. Det är nödvändigt om planen ska 
kunna ligga till grund för gemensamma priorite-
ringar och bidra med samsyn kring den långsiktiga 
inriktningen av transportsystemet. Det är också en 
förutsättning för planens trovärdighet och för ett 
effektivt genomförande. 

Resultaten från Sverigeförhandlingen kommer att 
utgöra ett viktigt underlag för de prioriteringar som 
görs inom ramen för arbetet med RUFS 2050.

De framtida behoven av transporter kan inte till-
godoses enbart genom kapacitetsförstärkningar i 
transportinfrastrukturen. Vi behöver därför analy-
sera den generella frågan om hur vi gemensamt ska-
par ett mer transporteffektivt samhälle. Det senare 
avser smarta system, såsom mobility management, 
och långsiktig planering för lokalisering. Vi ska 
också belysa transportsystemets utveckling i rela-
tion till de regionala miljömålen, klimatfärdplanen 
och arbetet med att stärka hållbarhetsansatsen i 
RUFS 2050.

I RUFS 2050 bör vi använda olika konkretiserings-
grad för olika åtgärder beroende på tidshorisont. På 
så sätt kan RUFS fungera både som plattform för 
fördjupat arbete, till exempel i åtgärdsvalsstudier 
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enligt Trafikverkets metodik, och som ett gemen-
samt underlag från regionen i förhandlingar  
med staten kring prioriteringar i infrastruktur-
investeringar.

RUFS 2050 ska ge ett helhetsperspektiv på trans-
portsystemets utveckling och även inkludera para-
metrar som tidigare har betraktats som omvärlds-
faktorer eller utelämnats helt – såsom ekonomiska 
styrmedel, beteendepåverkande åtgärder och bättre 
förutsättningar för en ökad gång och cykeltrafik.

Vi behöver knyta de investeringsåtgärder som före-
slås i planen till regionens ekonomiska förutsätt-
ningar. En viktig fråga i detta sammanhang är att 
synliggöra de ekonomiska konsekvenser förslagen 
medför exempelvis i form av ökade driftskostnader. 
På så sätt skapar vi förutsättningar för en långsik-
tigt hållbar plan och för en samlad regional priorite-
ring av åtgärder. Det här ger i sin tur bättre förut-
sättningar för ett samlat och stärkt genomförande.
Transportsystemets utveckling har en avgörande 
betydelse för utvecklingen av den rumsliga struktu-
ren och utarbetande av förslag på och analys av 
åtgärder inom transportsystemet och markanvänd-
ning måste därför ske integrerat.

Sverigeförhandlingen med höghastighetsbanor 
samt utredningen om en eventuell avveckling av 
Bromma flygplats gör att det finns flera osäkerheter 
inom flyg och internationell tillgänglighet som 
behöver hanteras i RUFS 2050. 
I planarbetet ska godstrafikens omfattning och 
behov studeras och nyttotrafikens framkomlighet 
ges prioritet. I detta sammanhang kan det även bli 
aktuellt att se över terminalstrukturen och dess 
kapacitet.

Risk och sårbarhet
I planeringen för en hållbar och robust region är 
risk- och sårbarhetsaspekterna en viktig utgångs-
punkt. Därför behöver vi utveckla dessa frågor i 
RUFS 2050. Inom ett antal områden tar Länsstyrel-
sen fram underlag för risker kopplade till den 
fysiska planeringen. 

Den regionala utvecklingsplanen bör hantera risker 
och sårbarheter rörande infrastruktur och tekniska 
försörjningssystem, såväl som bakomliggande 
strukturella förhållanden som kan ha be-tydelse för 
uppkomsten av sociala risker och social oro. I kom-
munernas och länets risk- och sårbarhetsanalyser 
ges en grund för krisberedskapsarbetet. När det gäl-
ler social oro behöver vi lyfta blicken till förhållan-

den på samhällsnivå. RUFS 2050 bör vara inriktad 
på mer långsiktiga strategiska åtgärder som utgår 
från medborgarnas livsvillkor där konsekvenserna 
av segregationen blir en fråga för hela Stockholms-
regionen. Detta ställer höga krav på tvärsektoriell 
samverkan. 

Transporter med farligt gods förekommer på väg 
och järnväg såväl som inom sjöfarten och är något 
som kommunerna ska förhålla sig till vid planering 
av ny bebyggelse. I RUFS 2050 bör frågan om trans-
porter av farligt gods tas in och beaktas som en 
byggsten i transportsystemet som helhet. 

Flera försörjningsystem med regionalt intresse 
sammanfaller med verksamheter som kräver 
skyddsavstånd till känslig bebyggelse, såsom driv-
medelsstationer, renings- och värmeverk, gods- och 
oljehamnar samt andra verksamheter som hanterar 
farliga ämnen. Att frågor om skyddsavstånd finns 
redovisade i den regionala utvecklingsplanen 
underlättar för länets kommuner att ta med denna 
fråga redan i tidiga skeden av den fysiska plane-
ringen. 

Natur- och väderrelaterade risker och sårbarheter 
behöver hanteras utifrån både rådande och fram-
tida klimat. Det kan till exempel handla om över-
svämning, ras och skred. Länsstyrelsen i Stockholms 
län har tagit fram nya rekommendationer för bebyg-
gelse vid Mälaren och Östersjön med hänsyn till  
risken för översvämning och de tidigare rekommen-
dationerna som återfinns i RUFS 2010 bör ersättas 
med dessa.

Regionalekonomi och förnyelse  
av näringslivet
Flera av megatrenderna– så som globalisering och 
urbanisering– påverkar starkt Stockholmregionens 
ekonomiska struktur och behovet av investeringar i 
regionen. 

Den regionala ekonomin i Stockholm är i grunden 
stark och arbetsmarknaden är robust. Sammanta-
get svarar Stockholms län för en stor och växande 
del av rikets nyföretagande, befolkning och föräd-
lingsvärde. Det behöver gå bra för Stockholm om 
det ska gå bra för Sverige. Samtidigt har huvud-
stadsregionen en rad mycket stora utmaningar. 
Näringslivets utveckling i Stockholmsregionen är 
beroende av tillgång till rätt kompetens, vilket i sin 
tur kräver tillgång på bostäder, som i sin tur förut-
sätter kapacitetsstark infrastruktur och ett väl 
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fungerande utbildningssystem. Fortsatt stark att-
raktionskraft förutsätter en robust infrastruktur.  

Stärkt konkurrenskraft  

– garanti för goda livsvillkor 

För att Stockholms län ska fortsätta att fungera som 
hela Sveriges tillväxtmotor behöver regionens aktö-
rer gemensamt hantera de avgörande frågorna om 
bostäder, infrastruktur, klimat och energi, innova-
tionskraft samt arbetsmarknad och kompetensför-
sörjning – och sambanden där emellan. Stockholm 
är en internationellt konkurrenskraftig region inom 
innovationsområdet och jämförelser med andra 
regioner faller ofta ut till Stockholms fördel.  
Stockholmsregionens möjligheter att konkurrera 
internationellt avgörs av vår förmåga till förnyelse. 

Liksom i många andra storstadsregioner finns här 
en hög utbildningsnivå, bred kompetens inom 
forskning och utveckling genom starka universitet 
och ett stort antal forskningsinstitut, flera starka 
branscher, en stor bredd i näringslivet och tillgång 
till globala länkar, exempelvis genom multinatio-
nella företag och universitetens samverkansprojekt. 
I Europa 2020 för smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt introducerades begreppet ”Smart speciali-
sering” för att utnyttja investeringarna i forskning 
och innovation på ett effektivare sätt.

Genom att utveckla strategier för smart specialise-
ring kan en effektivare användning av offentliga 
medel säkras och stimulera privata investeringar 
genom att identifiera regionens styrkeområden. 

I konkurrensen med andra ledande regioner i värl-
den måste Stockolmsregionen kunna erbjuda kom-
petens av hög klass, både akademiskt utbildade och 
yrkesutbildade. Utvecklingen går dock mot ökad 
kompetensbrist. Regionens arbetskraftsförsörjning 
är beroende av att människor söker sig hit – samti-
digt finns stora brister i hur invandrades kompetens 
och drivkraft bäst tas tillvara. 

Snabb strukturomvandling ger  

avtryck i geografin

Den ekonomiska tillväxten går hand i hand med den 
snabba strukturomvandling Stockholmsregionen 
har och som går mot en humanintensiv- och högtek-
nologisk tjänsteproduktion. Strukturomvandling-
ens geografiska avtryck framträder tydligt olika 
branschers och yrkesgruppers inomregionala loka-
lisering över tid. Det  får direkt effekter för indivi-
dens tillgänglighet till arbetsställen och arbetsgiva-
rens tillgång till kompetens.

Stockholmsregionens arbetsmarknad tenderar att 
bli alltmer tudelad – det finns en ökad efterfrågan 
på välutbildad arbetskraft samtidigt som det även 
finns en efterfrågan på arbetskraft utan särskild 
yrkesutbildning. De yrken som har minskat mest 
avser nästan uteslutande yrken med endast gymna-
sieutbildning som kvalifikationskrav. Betydelsen av 
strukturomvandlingens rumsliga effekter, invånar-
nas kompetens, tudelningen och den könssegrege-
rade arbetsmarknaden medför långsiktiga effekter 
för arbetskraftsförsörjningen och sammanhåll-
ningen i regionen.

En mer robust Stockholmsregion med offentliga 

och privata investeringar i samverkan 

För att klara av den stora befolkningstillväxten och 
stå sig väl i den internationella konkurrensen 
behövs stora investeringar. För att med RUFS 2050 
bättre kunna stödja utvecklingen är det angeläget 
att belysa behovet av, och utrymmet för, investe-
ringar i regionen, likväl som de synergier som finns 
mellan olika investeringar. Det är viktigt att kunna 
visa på betydelsen av samspelverkan mellan offent-
liga och privata investeringar, och analysera och dra 
slutsatser av de mervärden som kan skapas av 
offentligprivat samverkan. 

I RUFS 2050 bör vi lägga fast hur olika investeringar 
kan stödja varandra och hur man genom offentliga 
investeringar kan attrahera privata investeringar.

Inkludering, jämställdhet och  
sammanhållning 
Inkludering är ett nyckelbegrepp för att uppnå 
social hållbarhet. De sociala kärnbegreppen i RUFS 
2010 – tillit, socialt kapital, jämställdhet, trygghet, 
deltagande, mötesplatser och tillgänglighet – är 
fortsatt aktuella i arbetet med RUFS 2050. Även 
barnrättsperspektivet är viktigt att ta hänsyn till. 
Vi måste vara medvetna om vems verklighet som 
kommer till uttryck i planen samt vilka frågor som 
lyfts fram och varför. I RUFS 2050 ska det vara tyd-
ligt att en sammanhållen region innebär att alla 
invånare och områden är inkluderade. 

Synergieffekter mellan ekonomiska och miljömäs-
siga perspektiv ska beaktas. Den regionala fysiska 
planeringens bidrag till att belysa och hantera 
påverkan på socialt kapital, socioekonomiska skill-
nader, boendesegregation och könssegregation på 
arbetsmarknaden bör utvecklas. Folkhälsa är ett 
annat viktigt fält som inkluderar många aspekter 
inom social hållbarhet och som har en tydlig kopp-
ling till den fysiska planeringen.
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Synergieffekter med regionalekonomins utveckling 
och strukturomvandlingens effekter för inklude-
ring, jämställdhet och sammanhållning ska beak-
tas. Och de näringar som har direkt betydelse för 
regionens sociala värden, såsom kultur, kulturella 
näringar och regionens kulturmiljö, bör lyftas mer i 
RUFS 2050. 

Storregional samverkan
Aktualitetsarbetet av RUFS 2010 gav ett tydligt 
besked att regioner och andra aktörer i östra  
Mellansverige (ÖMS) ser ett stort behov av en mer 
gemensam och utvecklad planering som stöd för 
storregional samverkan och viktiga genomförande-
processer (se bilaga 2). Grunddragen i RUFS 2010 
fick dock ett fortsatt stöd i aktualitetsarbetet. 

Den globala samhällsutvecklingen, med ökad eko-
nomisk integration och större befolkningsandel i de 
stora stadsregionerna, talar för en fortsatt befolk-
ningstillväxt inom ÖMS-området. Enligt de scena-
rier för befolkning och sysselsättning som gemen-
samt tagits fram kommer ÖMS-regionen att öka sin 
befolkning och sysselsättning fram till 2050 med 
minst 1 miljon bosatta och minst 0,5 miljoner 
sysselsatta.

Det innebär att behovet av gemensamma strategier, 
planering och koordinerade satsningar inom storre-
gionen kommer att öka. Det gäller bostadssektorn, 
den tekniska infrastrukturen och de inomregionala 
persontransporterna, såväl som bevarandet av 
gröna och blå områden för friluftsliv och rekreation.

Samverkan kan också handla om att fylla ett väx-
ande kunskapsbehov inför regionala insatser när 
det gäller exempelvis att minska utanförskap eller 
satsningar inom transport-, klimat- och miljö-
området.

Det finns sedan länge ett växande storregionalt 
samarbete, där Mälardalsrådet är ett exempel på 
forum. Det planeringsarbete som utvecklats i länet 
under de senaste tio åren, bör fördjupas och bred-
das. En samordning av länens arbete innebär ett 
kvalitativt lyft för genomförandet av de storregio-
nala ambitionerna.

Ambitionen för ÖMS-samarbetet inför RUFS 2050, 
är att skapa samsyn och ett gemensamt underlag för 
planeringsprocessen, liksom möjlighet att sam-
ordna planerings- och utvecklingsprocesser mellan 
länen. ÖMS-kapitlet i RUFS 2050 ska kunna antas i 
samtliga län – separat eller som del av respektive 

regions RUP (regionalt utvecklingsprogram).  
Angeläget är också att arbetet leder fram till tydliga 
åtgärder i RUFS, kopplade till det storregionala  
perspektivet.

Ambitionen förutsätter att man i ett gemensamt 
modellarbete belyser effekter av alternativa rums-
liga scenarier och strukturer i ett storregionalt per-
spektiv. På så sätt tydliggörs hur man skapar gemen-
sam beredskap att hantera tillväxten. Detta 
korresponderar även med andra mål i den regionala 
planeringen, till exempel kring stärkt hållbarhet.

En integrerad klimatfärdplan
Stockholmsregionen bör satsa på att bli en ännu  
mer klimatsmart region. Det ska ske på ett sätt  
som gynnar innovation och utveckling i regionen. 
Stockholmsregionen har tidigare visat att det är 
möjligt att effektivt ställa om uppvärmningen från 
fossila till förnybara bränslen och samtidigt uppnå 
ekonomisk tillväxt. 

Regeringen har en långsiktig vision om nollutsläpp 
av växthusgaser år 2050 och en fossiloberoende for-
donsflotta till år 2030 är ett prioriterat steg på vägen 
dit. En pågående utredning ska ta fram en nationell 
strategi för hur visionen ska uppnås. I Stockholms-
regionen måste miljöarbetet fortsätta genom att 
minska klimatpåverkan, inte bara från bebyggelse-
sektorn, utan även från övriga sektorer. Begränsad 
klimatpåverkan är ett av de sex miljökvalitetsmål 
som den regionala miljömålsdialogen valt att kraft-
samla kring. Som ett led i att nå målet har Läns-
styrelsen i Stockholms län i dialog med länets aktö-
rer tagit fram en regional klimat- och energistrategi.  

Stockholms läns landsting ska ta fram en klimat-
färdplan som bör vara en integrerad del av RUFS 
2050. Mål och strategier ska ange hur vi kan nå en 
region utan växthusgasutsläpp år 2050. Arbetspro-
cessen för klimatfärdplanen ska till samrådsskedet 
lyfta viktiga vägval att ta ställning till för att sedan 
föreslå åtgärder. 

Till samrådet ska förslag på delmål och mål tas fram 
för regionens direkta utsläpp. Målen ska vara möj-
liga att beräkna och följa upp. Dessa bör utgå ifrån 
att det är möjligt att uppnå en region helt utan 
direkta växthusgasutsläpp år 2050. Det regionala 
perspektivet gör att insatser som rör bebyggelse-
sektorn och transportsektorn i regionen står i fokus. 
Som angivits tidigare är frågor om styrmedel avgö-
rande för att uppnå mål. 
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Den rumsliga strukturen i RUFS 2050 har stark 
koppling till klimatfärdplanen liksom till styrmedel 
för transportval. Systemavgränsningen ska anknyta 
till det territoriella perspektivet och i likhet med 
RUFS 2010 ska utsläpp från energiframställning 
utanför länet som energianvändningen inom länet 
orsakar räknas in. Samtidigt är det viktigt med en 
strävan att också minimera den globala klimatpå-
verkan som sker genom bland annat konsumtion av 
varor och material som importeras till länet. 

Regional struktur i RUFS-processen
I strukturanalysarbetet analyserar vi olika mar k-
användningsstrukturer och åtgärder i transport-
systemet. Resultatet av arbetet ska utgöra en del av 
samrådsunderlaget och är en utgångspunkt för 
utformningen av olika planalternativ. Analyserna 
ska särskilt ge underlag till förhållningssätt i vissa 
strategiskt viktiga frågor.

Exempel på frågor som analyseras i struktur-
analysarbetet är:
• Vilken/vilka strukturer medverkar bäst till att 

uppnå regionala mål om begränsad klimat-
påverkan?

• Vad utmärker en transport- och tillgänglighets-
effektiv struktur?

• Vad utmärker en struktur som bidrar till positiva 
effekter av en ökad integration i östra Mellan
sverige?

• Vilka för och nackdelar finns med en flerkärnig 
struktur jämfört med monocentrisk?

• Vilka skillnader finns mellan olika ortsstrukturer 
i ett östra Mellansverigeperspektiv? 

• Vad utmärker en struktur som ger stor potential 
för utbyggnad av bostäder i lägen med god kollek-
tivtrafiktillgänglighet?

• Vad karaktäriserar en struktur som bidrar till 
stärkt regional konkurrenskraft och attraktivitet?

• Vad karaktäriserar en struktur som är robust för 
förändringar i väsentliga omvärldsförutsätt-
ningar, som till exempel ekonomisk tillväxt? 

De främsta skillnaderna mellan de olika alternati-
ven kommer att vara olika lokaliseringsprinciper 
och alternativa trafiknät och trafikeringsprinciper 
inklusive styrmedel och taxor. Inom ramen för 
strukturanalyserna studeras effekten av olika inves-
teringsåtgärder i transportsystemet, av föränd-
ringar i kollektivtrafikens trafikering samt av infö-
randet av olika ekonomiska styrmedel, såsom 
trängselskatter eller parkeringsavgifter. I arbetet 
ska hänsyn tas till resultaten från Sverigeförhand-
lingen och de prioriteringar som görs inom ramen 
för denna. 

För att kunna relatera resultaten av arbetet till olika 
omvärldsparametrar görs känslighetsanalyser av 
förändringar av gjorda antaganden och förutsätt-
ningar, exempelvis avseende befolkningsutveckling, 
ekonomisk tillväxt samt utvecklingen av fordons-
flottans tekniska egenskaper. 

Med utgångspunkt från bland annat resultaten av 
strukturanalysarbetet tas samrådsalternativ fram. 
Dessa innehåller olika fysiska regionala utveck-
lingsinriktningar avseende bland annat markan-
vändning och trafiksystem. Samrådsalternativen 
bör möjliggöra en diskussion om lämplig avvägning 
mellan olika mål samt om effekter av föreslagna 
åtgärder och strukturer. De bör dessutom tydliggöra 
handlingsvägar och vägval. 

Strukturanalyser är regionplaneringens ryggrad

Landstinget har en lång tradition av att arbeta med 
så kallade strukturanalyser. Dessa görs med hjälp 
av datamodeller och är ett sätt att utvärdera den 
rumsliga strukturens möjlighet att uppfylla upp-
satta mål. Det handlar om att analysera sambandet 
mellan den fysiska strukturen och sociala, ekono-
miska och miljömässiga förhållanden. Den rums-
liga strukturen i RUFS kan alltså betraktas både 
som en rumslig målbild och som en strategi för att 
uppnå regionens vision och långsiktiga mål. 

Strukturanalyserna går till så att vi lägger in ett 
antal värden i datamodellen, exempelvis förväntad 
befolkningsökning och tillgänglighet, tillsammans 
med avgränsningar som till exempel naturreservat. 
Detta leder sedan till ett visst utfall av förväntad ny 
bebyggelse etcetera. I arbetet med strukturanaly-
serna använder vi en stor mängd detaljerad geogra-
fisk data. Sedan aggregerar vi informationen till 
regional skala som ett underlag för avvägningar i 
plankartan och formuleringar av lämpliga förhåll-
ningssätt. Tack vare att plankartan i RUFS bygger 
på så detaljerad data blir trovärdigheten och kopp-
lingen till kommunernas planeringsunderlag större.
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Del 5. Stockholms läns landsting och  
Länsstyrelsen i Stockholm har flera olika roller

Landstingets olika roller
Stockholms läns landsting har fyra verksamhets-
områden: hälso och sjukvård, kollektivtrafik, regi-
onplanering och kultur. Den regionala utvecklings-
planeringen ska bidra till hela Stockholmsregionens 
långsiktiga utveckling. De mål landstinget sätter 
upp för sin verksamhet bör ses som en del i förverk-
ligandet av de långsiktiga regionala utvecklingsmå-
len, det vill säga visionen och de långsiktiga målen i 
RUFS. På samma sätt kan regionplaneringen bidra 
till genomförandet av landstingets egna verksam-
hetsmål. 

Landstinget är en av Sveriges största arbetsgivare 
och är därmed en viktig aktör i regionen. Bland 
annat kan landstinget föregå med gott exempel 
genom att erbjuda goda arbetsvillkor och göra 
ansvarsfulla upphandlingar. Landstinget kan även 
påverka regionens rumsliga utveckling genom loka-

lisering och strukturering av både länets sjukvård 
och kollektivtrafik. Landstingets ansvar för kollek-
tivtrafik, hälso och sjukvård inklusive folkhälsa, 
forskning och utveckling, innovation samt kultur 
bidrar direkt till goda livsvillkor för invånarna och 
till att stärka Stockholmsregionens attraktions- och 
konkurrenskraft.  
Landstinget har i ett särskilt uppdrag under 2014 
tydliggjort hur landstinget genom sina egna verk-
samheter kan bidra till att stärka Stockholms-
regionens tillväxt. Ett motiv för uppdraget är bety-
delsen av skattekraftens utveckling i regionen. 

Länsstyrelsens olika roller 
Länsstyrelsens uppdrag utgår från den nationella 
politiken och nationella mål. Länsstyrelsen har i sitt 
myndighetsuppdrag att svara för det statliga hel-
hetsperspektivet på regional nivå. Utifrån ett stat-
ligt helhetsperspektiv ska Länsstyrelsen samordna 

g

Stockholms läns landstings mål
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olika samhällsintressen inom sitt ansvarsområde. 
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får 
genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen 
tillvarata och samordna de statliga intressena i 
planprocessen. När det gäller samråd, utställning 
och granskning av en regionplan har Länsstyrelsen 
samma ansvar och skyldigheter som för översikts-
planer. De frågor som Länsstyrelsen i samrådet ska 
verka för och under utställningen granska är: riks-
intressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS-områden), mellankom-
munala intressen samt frågor om hälsa och 
säkerhet. Här ingår ett ansvar att tillsammans med 
sektorsmyndigheter och Boverket tillhandahålla 
vägledning och ge råd om sådana allmänna intres-
sen enligt 2 kap. PBL som man bör ta hänsyn till  
vid beslut om användningen av mark- och vatten-
områden.

Regionplanen är ett viktigt dokument för bedöm-
ningen av mellankommunala frågor i översiktspla-
ner och detaljplaner. I Stockholmsregionen, där 
många fysiska strukturer korsar kommungränser, 
är behovet av att samordna frågor om mark- och vat-
tenanvändning särskilt stort. Det gäller både mellan 
kommuner och på regional nivå. Avsikten med 
PBL:s bestämmelse om mellankommunal samord-
ning är att Länsstyrelsen ska kunna bevaka att de 
planer som kommunerna tar fram inte blir ofören-
liga i förhållande tillvarandra. Frågan om de kom-
munala planernas förenlighet med regionplanen 
hamnar också under denna bestämmelse. 

Det är viktigt att det i RUFS 2050 tydligt framgår  
att det är regionplanens ställningstaganden tillsam-
mans med Länsstyrelsens granskningsyttrande 
som är utgångspunkten för Länsstyrelsens bedöm-
ning av mellankommunal samordning. Frågor som 
kan anses ha mellankommunal räckvidd och som 
regionplanen bör hantera är framför allt: bebyggel-
sestruktur, infrastruktur, grönstruktur, teknisk 
försörjning och andra nödvändiga störande anlägg-
ningar, bostadsförsörjning och vatten. 

Länsstyrelsen ansvarar för det regionala tillväxt-
arbetet i Stockholms län. I detta ligger bland annat 
att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och 
samordna dess genomförande. Den nationella stra-
tegin är vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

Länsstyrelsen har i förordningar och regleringsbrev 
ett stort antal andra uppdrag med koppling till 
RUFS, exempelvis verka för att miljökvalitetsmålen 
nås, upprätta länsplan för transportinfrastruktur, 
genomförande av landsbygdsprogrammet, sam-
ordna och leda det regionala arbetet med energi-
omställning och minskad klimatpåverkan respek-
tive klimatanpassning, ta fram handlingsplaner för 
grön infrastruktur. Att arbeta för att integrera 
aspekter som folkhälsa, barnperspektiv, tillgänglig-
het, mänskliga rättigheter och jämställdhet ligger 
också på Länsstyrelsens bord.
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Bilaga 1: Konsekvensbedömning  
av en ny regional utvecklingsplan  
(inklusive miljöbedömning) 

I RUFS 2050 är ambitionen att tydligt beskriva de 
effekter planens genomförande kommer att ha –  
vilken skillnad den kommer att göra. Denna bedöm-
ning görs brett – över planens alla mål och sak-
områden. I konsekvensbedömningen integreras  
de steg som enligt lagstiftningen krävs för miljö-
bedömningen av planer och program, och den 
skriftliga redovisningen kommer att inkludera en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

När en myndighet eller kommun upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, ska myndigheten eller kom-
munen göra en miljöbedömning av planen, pro-
grammet eller ändringen, om dess genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera  
miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 1998:808, 
6 kap 11 §,). 

Vid tillämpningen av 6 kap 11 § miljöbalken ska 
genomförandet av en plan, ett program eller en  
ändring i en plan eller ett program antas medföra  
en betydande miljöpåverkan om:

”  … planen, programmet eller ändringen 
anger förutsättningarna för kommande 
tillstånd för sådana verksamheter eller 
åtgärder som anges i 3 § första stycket eller 
i bilaga 3 till denna förordning och är … en 
annan plan eller ett annat program som 
utarbetas för jord eller skogsbruk, fiske, 
energi, industri, transporter, regional 
utveckling, avfallshantering, vattenför-
valtning, telekommunikationer, turism, 
fysisk planering eller markanvändning”
(MKB-förordningen 4§, 1998:905). 

Eftersom en regional utvecklingsplan enligt ovan 
medför betydande miljöpåverkan ska den alltså  
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas till planen.”

I miljöbedömningsprocessen ingår inledningsvis 
att avgränsa och fokusera det kommande analys-
arbetet, och att därefter successivt identifiera och 
beskriva den betydande miljöpåverkan som planen 
kommer att ha.

Man behöver också beskriva vad som troligen  
händer om inte planen genomförs. 

I en bred och långsiktig plan som den regionala 
utvecklingsplanen RUFS, behöver miljöpåverkan 
hanteras strategiskt. Konsekvensbedömningen 
kommer därför inriktas på de storskaliga föränd-
ringar som planen bidrar till, det vill säga de princi-
piella och långsiktiga konsekvenserna av inrikt-
ningar i regional skala – såsom täthet i och 
lokalisering av bebyggelse, inriktningen på trans-
portsystemet och regionala lösningar för tekniska 
försörjningssystem. De lokala effekterna och konse-
kvenserna av specifika projekt hanteras mer ända-
målsenligt i andra besluts- och planeringsprocesser. 

Det finns också anledning att lyfta andra konse-
kvenser som planen får till exempel för sociala 
aspekter. Därför planeras miljöbedömningen vid-
gas till en samlad konsekvensbedömning/håll-
barhetsbedömning som lyfter både sociala och  
miljömässiga konsekvenser som planen får. 

Den samlade konsekvensbedömningen ska läggas 
upp så att den genomförs integrerat med planpro-
cessen och planarbetet (se bild). Konsekvensbe-
dömningen ska alltså ske parallellt med samråds-
arbetet, i syfte att fånga upp de olika vägval som 
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görs under hand så att konsekvensbedömning  
kan ske vartefter beslut fattas med loopar tillbaka  
in i planprocessen. 

Arbetet kommer att dokumenteras under plan-
processen och samrådsförslagets konsekvensbe-
skrivning, den regionala konsekvensbeskrivningen, 
blir en samlad dokumentation av konsekvenserna 
av de beslut som har tagits under hand som sam-
rådsarbetet har pågått istället för ett dokument  
som skapas efter samrådsförslaget är färdigt.  
Konsekvensbedömningen kommer också att ske i 
kontinuerligt samråd med Länsstyrelsen, som 
enligt plan- och bygglagen (2011:903) är granskande 
myndighet. Avgränsningen kommer också att sam-
rådas med länets kommuner och andra berörda 
under framtagandet i bedömningsprocessen.

Den rumsliga strukturen är en av många delar i  
planen som kommer att konsekvensbedömas under-
hand. Enligt miljöbalken (6kap 12§) ska konse-
kvensbeskrivningen innehålla ”en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveck-
ling om planen, programmet eller ändringen inte 
genomförs”, det vill säga ett referensscenario som 
beskriver regionens utveckling om den nya regio-
nala utvecklingsplanen inte genomförs. 

Utifrån att man i samrådsskedet tar fram ett antal 
andra strukturalternativ bör dessa konsekvens-
bedömas underhand för att på så vis säkra att de 
alternativ som läggs fram i samrådet är de som är 
bäst lämpade utifrån ett hållbarhetsperspektiv för  
regionen.

De aspekter som planen kommer att konsekvens-
bedömas mot kommer att vara samordnade med 
målen för den regionala utvecklingsplanen och där-
med kommer även aspekter som berör resiliens och 
robusthet att ingå. Som exempel kan de aspekter 
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har beskrivit som samhällsviktiga verksamheter 
vara viktiga att beakta. 

RKBRKB
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Bilaga 2: ÖMS-samarbetet

Östra Mellansverige (ÖMS) utgörs av följande län:  
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gävleborg,  
Västmanland, Östergötland och Örebro.
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De program och processer som har län som utgångspunkt (RUS/RUP/
RUFS) behöver kompletteras med ett storregionalt perspektiv och 
samarbete. I östra Mellansverige pågår ett arbete med denna ambi-
tion. Denna promemoria är en kondenserad läges- och intentionsbe-
skrivning inför utarbetande av ett kapitel om de storregionala  
frågorna i östra Mellansverige till nästa omgång av utvecklingsplaner 
(RUS/RUP/RUFS:ar). Kapitlet ska tas fram och processas gemensamt 
mellan de regionala planeringsorganen i alla länen i östra Mellansve-
rige och ambitionen är att det därefter ska kunna antas i samtliga län. 
Syftet är att en samordnad planeringsprocess ska hjälpa till att  
förverkliga de mål som sätts för respektive län och bidra till en bättre 
utveckling såväl för alla delar av östra Mellansverige som för Sverige 
som nation.

Denna promemoria ska kunna ligga till grund för beslut om det stor-
regionala arbete som ska ske kopplat till respektive läns nästa RUP/
RUS/RUFS. Ambitionen är att promemorian ska ge en bakgrund till 
utvecklingen i ÖMS och ÖMS-samarbetet, var det står och vart det  
är på väg, samt uttrycka ambition för samarbetet inför arbetet med 
nästa RUP/RUS/RUFS:ar. Det baseras på ett relativt omfattande  
källmaterial som består av tidigare analyser och utredningar med 
ÖMS-perspektiv, samt gällande RUP/RUS/RUFS:ar, strukturfonds-
program och transportplaner. 

Bakgrund
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Stockholm och ÖMS i Sverige och världen

1 Närregionen kring Stockholms stad började dock uppmärksammas allt mer i planeringssammanhang mot slutet av 
 decenniet, något som bl a framgår av en regionplan från 1958.
2 Se t ex Kristensson, F. (1967): Människor, företag och regioner. Stockholm.
3 Wijkmark, B. (2002): ”Sex regionplaner”. Ingår i Stockholmsregionen. 50 år av regionplanering 1952–2002.  
 Regionplane och trafikkontoret, Stockholm.
4 Stockholm var inte ensamt om detta, flera storstäder runt om i Europa och de nordiska huvudstäderna (förutom Helsingfors  
 och Reykjavik) genomgick en kort period av stagnation, i vissa fall t o m tillbakagång, under delar av 1970-talet. Se t ex  
 Ekdahl, L. & Lindström, B. (1982): En ny storstadsutveckling? ERU-Rapport 13/1982; Lindström, B. (1983): Storstäderna  
 och sysselsättningen. Nordiska Institutet för samhällsplanering, Meddelande 1983:7.
5 Gäller Stockholms län. Se t ex Länsstyrelsen i Stockholms län (2014): Stockholm full fart framåt! samt Stockholms läns  
 landsting (2015): Trendanalys Stockholmsregionen. Med utblick mot 2030/2050.

Från liten huvudstad till europeisk  
storstadsregion
Under 1950-talet var Stockholm fortfarande en, 
med internationella mått mätt, förhållandevis prov-
insiell huvudstad omgiven av ett flertal småstads 
eller landsbygdpräglade kommuner och samhällen. 
Den sociala och ekonomiska integrationen med de 
närmast liggande kranskommunerna var svag. 
Någon Stockholmsregion – och än mindre ÖMS- 
region – i dagens mening existerade inte, vare sig i 
det verkliga livet eller på den politiska agendan.  

Under 1960-talet började dock något hända. Insik-
ten om att Stockholm var en del av ett större euro-
peiskt storstads- och huvudstadssystem där den  
omgivande regionen spelar en viktig roll för kon-
kurrenskraft och framtida utvecklingspotential 
växte sig allt starkare. I olika studier  påvisades att 
Stockholm med omgivande kommuner och mindre 
grannstäder utgjorde en i flera avseende samman-
länkad enhet med en ledande roll i hela landets 
utveckling och internationella konkurrenskraft. 
Samtidigt växte sig tanken om en administrativt 
och planeringsmässigt mer välintegrerad Stock-
holmsregion allt starkare. Det gamla regionplane-
förbundet uppgick i ett storlandsting, och i lands-
tingets Regionplaneskiss 66 tydliggjordes för första 
gången i plankartans form en funktionellt samman-
hållen Stor-Stockholmsregion som även inklude-
rade Mälardalsområdet ända fram till Örebro.3

Utvecklingen har därefter trendmässigt förstärkt 
Stockholmsområdets roll som nationellt centrum 
och nod i de närliggande nordeuropeiska stads- och 
regionsystemen. Med undantag för en kort period 
med vissa stagnationstendenser under 1970-talet,4 
har Stockholm med kringliggande kommuner 
(inom pendlingsavstånd) hela tiden ökat sin befolk-
nings- och arbetsmarknadsmässiga tyngd i Sverige, 
och därmed även internationellt. Den tidiga efter-
krigstidens provinsiella huvudstadskaraktär har 
ersatts av en internationellt orienterad storstadsre-
gion med mer än två miljoner invånare, över en mil-
jon sysselsatta och upp emot 300 000 företag. Det 
här betyder att en femtedel av den i Sverige bosatta 
befolkningen och en fjärdedel av den aktiva arbets-
kraften finns här. Stockholms län står därtill ensam 
för omkring en tredjedel av landets BNP och 35 pro-
cent av nyföretagandet. Med sina 17 universitet och 
högskolor utgör regionen också en av de mest kun-
skapstäta regionerna utanför USA.5

När man till detta lägger det storregionala 
ÖMS-perspektivet blir regionen än mer domine-
rande i Sverige och står för omkring hälften av 
befolkning, sysselsättning och BNP samt upp till två 
tredjedelar av tillväxten, vilket framgår av figur  
1 på nästa sida.

I ett internationellt perspektiv är Stockholm likväl 
en rätt liten storstadsregion, vilket är ett grund-
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Figur 2: Funktionella stadsregioner rankade efter deltagande i globala och europeiska nätverk 

Källa: Tillväxtanalys 2015: Sverige ur ett europeiskt perspektiv

läggande argument för regionförstoring och utveck-
lad samverkan inom ÖMS som väg till internationell 
konkurrenskraft. Trots sin begränsade storlek häv-
dar sig den svenska huvudstadsregionen emellertid 
väl i europeisk jämförelse, även om den inte når upp 
till ESPON:s klassificering som global stad i ekono-
miska och forskningsrelaterade nätverk (figur 2). 
Stockholms län och ÖMS är väl integrerade på euro-
peisk nivå, men är underordnade städer som Lon-
don, Amsterdam och Paris när det gäller positionen 
i den globala stadshierarkin. I ett Östersjöperspek-
tiv framstår Stockholms län och ÖMS däremot som 
en ledande region och har en viktig roll som sådan.

ÖMS: En allt mer integrerad och  
expansiv huvudstadsregion
Stockholms län och ÖMS-regionen är fortsättnings-
vis stadda i stark tillväxt. Genom betydande inflytt-
ning (och födelseöverskott) ökar befolkningen  
kontinuerligt, liksom även sysselsättningen och 
arbetskraftsutbudet. Därmed ökar också mark-
nadsunderlaget för ett varierat och starkt närings-
liv. Regionen har med sina välrenommerade univer-
sitet, högskolor och forskningsintensiva företag en 
nationellt ledande och för landet som helhet viktig 
roll inom utbildning, forskning och teknisk utveck-
ling. Nya branscher, produkter och tjänster introdu-

Källa: SCB
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BNP-tillväxt 2008–2013
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Befolkningstillväxt 2009–2014

Befolkning 2014

Figur 1: Stockholms län och ÖMS som andel av rikets



35

ceras som regel i Stockholmsregionen och sprids 
därefter till övriga delar av landet. 

I takt med förbättrade transporter och ökade pend-
lingsmöjligheter växer regionen även rent geogra-
fiskt. Begreppen ”regionförstoring” och ”rurbanise-
ring”, det vill säga att landsbygdens ekonomi och 
livsstil i stort är samma som i städerna, har därför 
sedan lång tid tillbaka karaktäriserat utvecklingen 
av en växande och allt mer funktionellt sammanhål-
len Stockholms- och ÖMS-region, något som illus-
treras i figuren nedan.

I takt med förbättrade transporter och ökade pend-
lingsmöjligheter växer regionen även rent geografiskt. 
Begreppen ”regionförstoring” och ”rurbanisering” 
(att landsbygdens ekonomi och livsstil i stort är sam-
ma som i städerna) har därför sedan lång tid till-
baka karaktäriserat utvecklingen av en växande och 
allt mer funktionellt sammanhållen Stockholms- och 
ÖMSregion, något som illustreras i figuren nedan.

I dagsläget är Stockholms län och det övriga 
ÖMS-området emellertid endast en delvis samman-
länkad bostads- och arbetsmarknadsregion där 
kopplingen avtar med ökande avstånd till Stock-
holm. Stockholms vardagliga influensområde och 
arbetsmarknadsregion omfattar idag i stort sett 
hela Stockholms och Uppsala län samt delar av 
Södermanlands län. Under de kommande 10–15 
åren kommer beslutade förbättringar av transport-
systemet att möjliggöra ytterligare förstoring och 
förtätning av storstadsregionen och den funktio-
nella arbetsmarknadsregionen kan då även förvän-
tas omfatta Västerås, Eskilstuna och Nyköping.  
På längre sikt mer än så.

En stor del av interaktionen, uttryckt genom arbets-
pendling, är inriktad på regioncentrum, det vill säga 
Stockholms stad med angränsande områden, som 
målpunkt. Även yttre regionala stadskärnor som 
Flemingsberg, Kista, Södertälje och Arlanda-Märsta 
är relativt vanliga målpunkter för pendlare från 
ÖMS-regionen. Inom övriga ÖMS-län förekommer 
betydande pendling från omgivande orter till regio-
nala noder som Linköping-Norrköping, Nyköping, 
Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Gävle 
och i Uppsalas fall även till stor del från Stockholms 
län. De tvärgående kopplingarna i regionen är däre-
mot generellt svaga, såväl infrastrukturellt som flö-
desmässigt. En radiell struktur med Stockholm som 
nod i ÖMS och residensstäderna som noder i länen 
dominerar.6

För företag och organisationer är pendlingsregionen 
det primära upptagningsområdet för den arbets-
kraft man behöver, och därmed en viktig bas för 
utvecklingen av produkt- och tjänsteutbud. Detta 
gäller särskilt de företag som är beroende av den 
växande interna ÖMS-marknaden, det vill säga den 
endogent drivna tillväxten på hemmamarknaden, 
men också för de delar av näringslivet som i första 
hand har sin marknad utanför regionen, i övriga 
Sverige och internationellt. Även i detta fall är man 
beroende av de utbildningsinstitutioner, den kvalifi-
cerade kunskap och det varierade arbetskraftsutbud 
som en lokalisering till ÖMS-regionen ger tillgång till. 

Omvänt gäller detta även för de människor som  
lever och arbetar i regionen. Den stadigt växande 
pendlingen mellan ÖMS-regionens bostads- och 
arbetsplatskoncentrationer i kombination med allt 
tätare omvärldskontakter, har gjort att den enskilda 
individen har blivit en del av ett betydligt större  
geografiskt sammanhang än det som utgörs av den 
kommun som han eller hon är bosatt i. 

En geografiskt allt mer integrerad samt befolk-
nings- och sysselsättningsmässigt expanderande 
ÖMS-region ställer stora krav på en väl fungerande 
teknisk infrastruktur, och då inte minst på det 
transportnät som möjliggör den växande inom-
regionala arbetspendlingen. De två stora utmaning-
arna handlar här om kapacitet och tillgänglighet, 
alltså att bygga ut kapaciteten i takt med de växande 
resandevolymerna och att transportnätet är anpas-
sat till framför allt den regionala bostads-, arbets-
plats- och servicestrukturen, men också till kring-
liggande grön- och blåstrukturer. 

6 Trafikanalys 2011: Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys, Rapport 2011:3
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trafikkontoret (2002): Mälardalen – en region? 

Figur 3: Regionförstoring genom arbets-
marknadsexpansion i Stockholms- och  
ÖMS-området 1950–2030
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7 Stockholms läns landsting (2015): Trendanalys Stockholmsregionen. Med utblick mot 2030/2050.
8 Stockholms läns landsting (2010): Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Rapport 2010:5.

Trender och framtidsutmaningar med  
storregionala konsekvenser

Globala trender och regionala utmaningar
Stockholms län och ÖMS-området står idag inför en 
rad olika utmaningar vilka drivs och förstärks av 
breda, ofta globalt verkande, samhällstrender. I en 
nyligen genomförd trendanalys för Stockholms-
regionen  lyfts följande fem ”makrotrender” fram 
som särskilt relevanta: 

1. Globaliseringen: mot en alltmer sammanvävd 
multipolär värld ekonomiskt och politiskt

2. Den demografiska omstruktureringen: mot en 
äldre och mer urbaniserad befolkning

3. Den kunskapsmässiga och tekniska utvecklingen: 
mot smartare städer

4. Värderingar och livsstil: mot en mer individuali-
serad livsstil och ökad social fragmentering

5. Klimatet och miljön: global omställning som  
börjar på regional och lokal nivå 

Samtliga dessa samhällstrender kommer – på olika 
sätt och i varierande grad – att påverka de kom-
mande decenniernas utveckling i Sverige, inom 
ÖMS-regionen och i Stockholms län. I gällande 
utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010,8 
identifieras och diskuteras mot bakgrund av utveck-
lingen i omvärlden ett antal övergripande utma-
ningar för Stockholms län: 

• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt 
förbättra miljön och regioninnevånarnas hälsa

• Att vara en liten storstadsregion och samtidigt 
internationellt ledande

• Att öka tryggheten i regionen samtidigt som 
omvärlden upplevs som mer osäker

• Att minska klimatpåverkan och samtidigt 
utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekono-
misk tillväxt

• Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som  
behoven fortsätter att växa

• Att öppna regionen och samtidigt minska utan-
förskapet

Dessa framtidsutmaningar har bedömts som fort-
satt aktuella i planens aktualitetsbedömning och i 
den nämnda trendanalysen och hänger alla på olika 
sätt nära samman med de globala samhällstrender 
som lyfts fram ovan. Samtliga har också, om än i 
varierande grad, stor relevans för ÖMS-området 
som helhet. I praktiken förutsätter en framgångsrik 
hantering av dem därför en storregional ansats där 
de ansvariga aktörerna delar övergripande mål för 
regionen och inom sina respektive ansvarsområden 
också agerar som en del av den större regionala 
enheten.

Befintlig målbild och identifierade  
samarbetsområden
I RUFS 2010 identifieras en form av storregional 
målbild med avseende på bebyggelse, transportsys-
tem, teknisk försörjning samt grön- och blåstruktur 
(bevarande och nyttjande av grönytor, landskap och 
vattenstråk). Målbilden, med fokus på strategiskt 
lokaliserade kärnstäder och stadscentra, är även 
sammanfattad i en plankarta där dess geografiska 
struktur på ÖMS-nivån tydligt framgår. Uttryckt 
som planeringsmål finns det därtill en koppling 
mellan den rumsliga målbilden och en ambition om 
bättre integrerade marknader för arbete, bostäder, 
utbildning och företagande. Den rumsliga målbil-
den är därmed att betrakta som ett viktigt medel för 
att uppnå bredare sociala och ekonomiska mål.
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I en nyligen genomförd kartläggning9 av de 
omkringliggande ÖMS-länens uppfattning om den 
övergripande målbilden i RUFS 2010, framkom att 
man fortsättningsvis i stort delar denna. De i stu-
dien tillfrågade (planerings-) ansvariga aktörerna 
framhöll dock att det krävs mera kunskap om hur 
ÖMS-regionens olika delar hänger samman och hur 
detta påverkar den gemensamma målbilden. Man 
efterlyste även ett tydligare ”storregionalt system-
perspektiv” i övergripande politik och planering på 
olika nivåer inom ÖMS-området, liksom även ett 
tydligare mandat för de aktörer som ska ansvara för 
och/eller vara delaktiga i planeringen av regionen. 
Man lyfte slutligen också fram tre prioriterade sam-
verkansformer för etableringen av ett tydligare 
”ÖMS-perspektiv”, nämligen koordinerade plane-
ringsinsatser (samplanering), förbättrat kunskaps-
underlag (storregional analys) och ett ökat erfaren-
hetsutbyte (kunskapsspridning).

Tolv konkreta – sinsemellan oprioriterade – sam-
verkansområden utpekades som angelägna ur ett 
storregionalt utvecklingsperspektiv. Av dessa utpe-
kas följande sex områden som särskilt intressanta 
för storregionalt samarbete och olika former av 
samplanering:

• Bostadsförsörjning
• Infrastruktur och transporter
• Miljö, klimat och energi
• Regionala stadskärnor och nodstäder
• Hållbar landsbygdsutveckling
• Regionens grön- och blåstruktur

Övriga samverkansområden handlar främst om 
olika former av gemensamma analyser och kun-
skapssatsningar, gemensam profilering och mark-
nadsföring av regionen som helhet med mera. 

Prioriterade insatser med tydligt  
planeringsfokus
Det råder således en betydande samstämmighet 
bland ÖMS-regionens utvecklings- och planerings-
ansvariga att förbättrad interregional samordning 
och ett tydligare storregionalt ”systemperspektiv” 
har stor betydelse för ÖMS-regionens framtida 
utveckling. En närmare granskning av existerande 
fysiska översiktsplaner och utvecklingsprogram 

inom regionens län och större kommuner ger dock 
vid handen att denna insikt – med några viktiga 
undantag – oftast stannar vid en beskrivning av 
deras geografiska placering inom ÖMS samt en del 
till sin karaktär rätt så intet förpliktande formule-
ringar om vikten av ett bredare regionalt (och i 
enstaka fall internationellt) samarbete.10

Samtidigt finns det bland de ansvariga politikerna 
och tjänstemännen runt om i ÖMS-regionen också 
en relativt klar uppfattning om inom vilka konkreta 
områden som det ökade interregionala samarbetet 
bör bedrivas, något som framgår av ovanstående 
punkter och den nyligen genomförda intervjustudie 
som denna bygger på.  Någon prioritering av de 
utpekade samarbetsområdena som ger ett tydligt 
fokus i det önskvärda samarbetet erbjuds emellertid 
inte. 

Det finns dock en betydande förståelse, och även 
politisk beredskap, för att nu gå från ord till hand-
ling i syfte att få till stånd en bättre samordning av 
planering och offentliga investeringar i ÖMSområ-
det. Nästa steg i en sådan process mot ökad samver-
kan i storregionala struktur- och planeringsfrågor 
är att konkretisera den gemensamma ÖMS-mål-
bilden, och att i berörda översikts- och utvecklings-
planer i regionen arbeta in ett tydligare perspektiv 
på hur de berörs av och avser samarbeta kring de 
storregionala utmaningarna. 

För att åstadkomma detta krävs en tydligare bild av 
inom vilka prioriterade samhällsbyggnadsområden 
som ett bredare och mer utvecklat samarbete mel-
lan ÖMS-regionens planeringsansvariga aktörer i 
första hand, och i närtid, bör komma igång – och 
vilka som kan ses i ett lite mer långsiktigt perspektiv. 

9 Kartläggningen togs fram i ett samarbete mellan planeringsorganen i ÖMS-området. Se Stockholms läns landsting (2014):  
 Inriktning och genomförande av det storregionala samarbetet i östra Mellansverige. 
10 Stockholms läns landsting (2014): Storregionala perspektiv i planeringen. En studie av regionala utvecklingsprogram och  
 kommunala översiktsplaner i östra Mellansverige. Rapport 2014:1
11 Se fotnot 8!
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12 Stockholms läns landsting (2013): Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2013:8 

Rumsliga strukturer prioriterade  
i ÖMS-samarbetet

Befolkningsexpansionens  
planeringskonsekvenser 
Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt 
befolkningstillväxt inom ÖMS-området. Enligt de 
scenarier för befolkning och sysselsättning som 
gemensamt har tagits fram som en del i underlaget 
för bland annat nya RUP/RUS/RUFS:ar ökar 
ÖMS-regionen sin befolkning och sysselsättning 
fram till 2050 med minst cirka 1 miljon bosatta res-
pektive minst ca 0,5 miljoner sysselsatta.12

En sådan volymtillväxt ställer stora krav på väl 
koordinerade framtidssatsningar, ofta med hänsyn 
till eller på storregional nivå. Redan idag är kapaci-
tetsproblemen och trängseleffekterna påtagliga 
inom regionens bostadsmarknad och transport-
sektor. Utbildningssektorn brottas med kvalitets-
problem och det finns behov av förbättrad match-
ning mellan utbud och efterfrågan på kompetens.  
Det ökade inslaget av nyinflyttade från utlandet  
– ofta bestående av ekonomiskt svagare grupper –
 i kombination med brister i bostadsutbudet tende-
rar att generera ökad segregation och social instabi-
litet. Samtidigt skapar den geografiskt växande 
regionen allt större krav på en ÖMS-omfattande och 
miljömässigt hållbar infrastruktur och interaktion 
med hänsyn till såväl stad som land.

Det finns med andra ord ett behov av att möta den 
fortsatta befolknings- och sysselsättningstillväxten 
i ÖMSområdet med koordinerade offentliga insat-
ser i syfte att höja kapaciteteten, öka tillgänglighe-
ten och förbättra integrationen inom regionen som 
helhet. För att lyckas med detta krävs prioriterade 
satsningar inom policyområden där de storregio-
nala behoven redan idag är stora och som också kan 
fungera som plattform för ett fortsatt samarbete 
inom andra viktiga områden för ÖMS-övergri-
pande samverkan.

Storregionalt samarbete inom  
samhällsbyggnad och planering
En av de största utmaningarna för ÖMS-regionen är 
planeringen för – och hanteringen av – den snabbt 
växande och allt mer socialt och etniskt samman-
satta befolkningen. Nästan all annan utveckling i 
regionen, åtminstone den som kan påverkas av poli-
tik och planering, är beroende (eller påverkas) av 
befolkningsexpansionen och det växande arbets-
kraftsutbud och köpkraft som denna genererar.

Det här betyder att insatserna för att utveckla regi-
onen som helhet med nödvändighet måste handla 
om olika typer av samarbete kring utbyggnaden av 
bostäder samt bostadsmarknadens koppling till 
regionens arbetsplatsutbud. I sin förlängning inklu-
derar det också hela det batteri av social, infra-
strukturell och transportmässig utbyggnad av de 
underliggande storregionala strukturer som detta 
kräver och som är förenliga med de överordnade 
målen om hållbar utveckling. 

Därmed bör framförallt följande sakområden vara 
särskilt lämpliga för konkreta gemensamma plane-
ringsinsatser:

1. Bostadsförsörjning och boendemiljöer 
2. Infrastrukturen (inkl. IKT) och transporter
3. Miljö och klimat (inkl. energiförsörjning och 

-distribution)
4. Regionala stadskärnor och nodstäder 
5. Glesbygdsområdenas utveckling
6. Utveckling och utnyttjande av regionens grön- 

och blåytor

Dessa sex områden har alla en rumslig dimension.  
I praktiken handlar de i varierande grad om plane-
ring, dimensionering och lokalisering av bostads-
byggandet samt de infrastrukturella och andra 
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typer av offentliga insatser som denna utbyggnad 
förutsätter och därför ger upphov till. 

Samarbetsområden för storregional  
analys och kunskapsspridning
Behoven av samplanering för bättre koordinerade 
storregionala satsningar inom bostadssektorn, på 
den tekniska infrastrukturen, de inomregionala 
persontransporterna och bevarande av ytor (gröna 
och blå) för friluftsliv och rekreation, kommer inte 
att minska över tiden. Med fortsatt regionförsto-
ring, ett mer internationaliserat näringsliv och en 
allt större och mer socialt sammansatt befolkning 
kommer betydelsen av gemensamma strategier, pla-
nering och koordinerade satsningar snarare att öka. 

Detta ska inte tolkas som att andra viktiga storregi-
onala samarbetsområden, till exempel när det gäller 
näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, 
internationell närvaro och synlighet, utbildning och 
forskning, skulle vara ointressanta. Men behoven av 
en koordinering av de offentliga insatserna inom 
dessa områden ser annorlunda ut. Förutom att det 
här handlar om mer ”abstrakta” saker som regel-
verk, kunskapsförmedling och information, så är de 
tillgängliga planeringsinstrumenten (till exempel 
näringslivsutveckling, internationella transporter, 
utbildning och klimat) ofta betydligt svagare än då 
det handlar om den mer konkreta fysiska utbygg-
nadsplaneringen. Flera av dessa policyområden är 
också i praktiken beroende av beslut på den natio-
nella och internationella (EU-)nivån som aktörerna 
i ÖMS-regionen har relativt små möjligheter att 
påverka. 

Det här betyder att man behöver ha en annan typ av 
storregional ansats i utvecklingen av dessa för 
ÖMS-regionens framtid viktiga områden. Vad som 
behövs är ett strategiskt genomtänkt agerande för 
att lyfta ÖMS-regionens behov och utvecklingsmöj-
ligheter i ett större nationellt (och transnationellt) 
sammanhang. Det handlar framför allt om att 
genom gemensamma initiativ och tydliga utveck-
lingsmål stärka regionens ställning som samarbets-
partner på viktiga beslutsarenor. Ett aktuellt exem-
pel på den typen av gemensamt agerande för att 
påverka ”utomstående” (nationella och sektorsan-
svariga) beslutsfattare i syfte att få dem att ta större 
hänsyn till ÖMS-regionens transportbehov och till-
gänglighet är den av Mälardalsrådet initierade ”En 
Bättre Sits-processen”. Liknande processer kunde 
till exempel drivas med inriktning på högre utbild-
ning och forskning.

Men det kan också handla om att fylla dagens väx-
ande behov av bättre kunskap om viktiga regionala 
samband i anslutning till olika typer av insatser för 
att minska utanförskap eller att förbättra det 
gemensamma kunskapsunderlaget inför större 
framtida infrastrukturinvesteringar, till exempel 
inom transport-, klimat- och miljöområdena.

Olika tidshorisonter i det storregionala  
samarbetet
I aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 framför-
des att storregionala mål och strategier behöver 
kopplas till tydliga åtaganden i syfte att stärka den 
gemensamma planeringens genomslag och möjlig-
göra utvärderingar. Det här betyder att kraven ökar 
på väl förankrade processer för att säkra en funge-
rande samsyn om olika insatser och åtgärder i ett 
relativt närliggande tidsperspektiv. Inom en del sak-
områden kan ett fördjupat samarbete startas mera 
omgående, medan det inom andra områden förut-
sätter en längre och mer komplicerad – politiskt 
såväl som tekniskt och finansiellt – startsträcka. 

De områden där det redan i närtid bör vara lättast 
att få igång ett utökat samarbete handlar som regel 
om satsningar på fördjupad gemensam kunskap om 
de storregionala sambanden, behovsanalyser gäl-
lande olika typer av infrastruktur, utbyte av infor-
mation i planeringsfrågor och liknande. Det är 
också kring den här typen av insatser som vi redan 
idag ser ett växande storregionalt samarbete, i 
några fall också med en rätt lång historia bakom sig 
(till exempel Mälardalsrådet). Här kan samarbetsi-
nitiativen dock med fördel breddas till nya områden 
och fördjupas inom redan etablerade samarbets-
initiativ.

Även inom de finansiellt, tekniskt och politiskt 
”tyngre” insatsområdena –  utbyggnaden av bostä-
der, arbetsplatser och olika typer av storregional 
infrastruktur –  har visst samarbete i form av kun-
skapsutbyte, framtagning av gemensamma plane-
ringsstrategier etcetera kommit i gång. Ett långt 
tidsperspektiv behövs för att säkerställa en hållbar 
utveckling, fokusera insatserna på den storregio-
nala strukturen och utveckla de områden som  
långsiktigt ger de största positiva effekterna på den 
storregionala utvecklingen.
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Behovet av en tvärsektoriell ansats
De ovan diskuterade storregionala utmaningarna, 
och därmed också de regionövergripande koordine-
ringsbehoven inom politik och planering, handlar i 
allt väsentligt om tre i sammanhanget centrala 
begrepp: kapacitet, tillgänglighet och integration. 
Den typ av geografiskt växande och mer samman-
hållen ekonomi som ÖMS-regionen representerar, 
ställer allt större krav på en för människor och före-
tag bättre integrerad, mer tillgänglig och kapacitets-
stark samhällsstruktur. 

Dessa tre nyckelbehov för en väl fungerande 
ÖMS-region bör appliceras på de områden där den 
offentliga sektorn och dess aktörer har ett särskilt 
utvecklingsansvar och som ovan har angetts som 
särskilt lämpliga för konkreta gemensamma insat-
ser. Viktiga tvärsektoriella frågor som integration 
och social stabilitet, god offentlig service, energi
effektivitet och klimatanpassning, samt jämställd-
het behöver integreras i arbetet med dessa.

Inom samtliga dessa områden har den offentliga 
sektorn, om än i varierande grad, en nyckelroll när 
det gäller hanteringen av de storregionala behoven. 
En sektorövergripande koordinering är viktig, för 
att inte säga avgörande, för långsiktigt framgångs-
rika insatser på den storregionala ÖMS-nivån. Att 
utveckla och förbättra ÖMS-regionen med avseende 
på kapacitet, tillgänglighet och integration förut-
sätter således ett tvärsektoriellt synsätt. 

Här har den fysiska och regionala utvecklingsplane-
ringen en viktig roll. Genom dess fokus på sektors-
övergripande rumsliga mönster och samband 
fångar den in några av politikens viktigaste tillgäng-
liga medel för att främja en positiv utveckling av 
regionen. Grunden för ett med avseende på kapaci-
tet, tillgänglighet och integration robust samhälls-
bygge vilar till stor del på förmågan att skapa ett 
mönster för lokaliseringen av bostäder, arbetsplat-
ser och övrig infrastruktur där balansen mellan mer 
koncentrerade och mer spridda bebyggelsestruktu-
rer ger bästa möjliga utfall i förhållande till den 
givna (storregionala) målbilden. Till skillnad från 
de flesta andra sakområden som förekommer i poli-
tiken har den därtill en tydligt sektorsövergripande 
ansats.
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Planeringsläget i ÖMS-länen

Utgångsläget våren 2015
ÖMS-regionen täcks idag in av ett stort antal fysiska 
översiktsplaner, utvecklingsstrategier, EU-program 
och sektorsplaner. De ur storregionalt perspektiv 
viktigaste plandokumenten är de regionala utveck-
lingsplanerna (RUP/RUS/RUFS), de europeiska 
strukturfondsprogrammen (ERUF/ESF) och pla-
nerna för utbyggnaden av den inom- och interregio-
nala trafikinfrastrukturen. Det är dessa planer med 
underliggande faktaanalyser och samarbetsinitiativ 
som bildar basen, och därmed också utgångspunk-
ten, för de kommande årens arbete med att tydlig-
göra det storregionala perspektivet i de politiskt 
styrda insatserna för att utveckla ÖMS-regionen 
och dess olika delar. 

Nedan följer en kortfattad genomgång av ”utbuds-
läget” beträffande dessa för kommande ÖMS 
initiativ och utveckling mer centrala planerings-
instrumenten.

Regional utvecklingsplanering  
2010–2020/2030
ÖMS-regionens territorium täcks idag in av sju regi-
onala utvecklingsprogram (se källförteckning) och 
strategier. I samtliga utvecklingsplaner ingår, om än 
i varierande grad, resonemang och utblickar kring 
det egna planeringsområdets roll i ett storregionalt 
ÖMS-perspektiv. Detta gäller framför allt kommu-
nikationerna samt kopplingarna mellan Stockholm 
och ÖMS-områdets övriga delar/län. Den gemen-
samma tidshorisonten för flertalet av områdets 
regionala utvecklingsplaner är också 2020 (i ett par 
fall dock 2030) vilket också sammanfaller med 
slutåret för pågående EU-programperiod. 

I alla län inom ÖMS-området pågår idag aktiva, 
men olika långt komna, processer i syfte att uppda-
tera och förnya gällande regionala utvecklings-
program.13 I samtliga fall är avsikten att arbeta in 
och så långt som möjligt förtydliga, de storregionala 
strukturerna och sambanden i den egna plane-
ringen. Fokus ligger som regel på de intraregionala 
transportlänkarna, strukturen av ”nodstäder”  
samt de allt starkare funktionella banden mellan 
Stockholm och resten av ÖMS-området.  En viktig 
gemensam utgångspunkt är den storregionala mål-
bild som togs fram för Stockholms utvecklingsplan 
(RUFS 2010). 

Europeiska strukturfondsprogram  
2014–2020
De regionala utvecklingsprogrammen (RUP/RUS/
RUFS) överlappar och samverkar på olika sätt med 
de strukturfondsprogram som den Europeiska  
Unionen ansvarar för och medfinansierar inom 
ÖMS-området. Det handlar dels om en överlapp-
ning i tiden med ett starkt fokus på åren fram till 
början av 2020-talet, dels om en tematisk överlapp-
ning med kopplingar mellan de regionala utveck-
lingsprogrammens insatser för hållbar ekonomisk 
och social utveckling och liknande strukturfondsin-
satser, främst inom ramen för social- och regional-
fondsprogrammen.14

Ur ett storregionalt perspektiv finns de viktigaste 
strukturfondssatsningarna inom ÖMS-området i 
sex program (se källförteckning) med finansiering 
från de europeiska regional- och socialfonderna. De 
antogs av sina respektive övervakningskommittéer 
(ÖK) kring årsskiftet 2014/2015. 

13 Västmanlands RUP från 2007 uppdaterades och förnyades så sent som 2014.
14 Övriga strukturfondsprogram av betydelse, särskilt inom ÖMS-områdets mer perifera och glesbebyggda delar är  
 LBUprogrammet, havs och fiskeriprogrammet samt satsningarna på lokalt ledd utveckling. Ur storregional  
 ÖMSsynvinkel är dock dessa program av mindre betydelse än de utvecklingsprogram som (med)finansieras av de  
 regionala och sociala strukturfonderna. Ett internationellt inriktat EU-program av storregional ÖMS-betydelse som  
 bör nämnas i sammanhanget är Östersjöprogrammet ”Central Baltic”.



42

De utmaningar och satsningsområden (FoU, inno-
vation, konkurrenskraft, hållbar energieffektiv  
tillväxt, förbättrad utbildning, social integration, 
minskat utanförskap och liknande) som redovisas i 
strukturfondsprogrammen, har tydliga kopplingar 
till de storregionala utmaningar som har identifie-
rats i RUFS 2010 – vilka också är en utgångspunkt 
för den kommande förnyelsen av de regionala 
utvecklingsplanerna i ÖMS-regionen. 

Det bör noteras att de europeiska programmen inte 
fullt ut sammanfaller geografiskt med ÖMSområ-
det då även Dalarna och Värmland ingår i regionen 
Norra Mellansverige. Detta ska dock inte ses som 
något större problem eftersom det kan hanteras 
genom ett större fokus på glesbygdsfrågor och sam-
arbete med LBU programmen i de områden som lig-
ger utanför ÖMS-regionen (Dalarna, Värmland).

Programmen lyfter också fram behovet av samver-
kan med andra utvecklingsprogram (regionala och 
sektoriella) inom ÖMS-regionen som helhet. Detta 
gäller inte minst samverkan med de aktörer som 
ansvarar för den pågående utvecklingen och förny-
elsen av ÖMS-området regionala utvecklingspro-
gram samt nationella och regionala transport- och 
infrastrukturplaner.

Länstransportplaner
I slutet av 2012 gav regeringen de planeringsansva-
riga organen i landets län i uppdrag att, med 
utgångspunkt i den nationella planen för landets 
transportinfrastruktur, ta fram trafikslagsövergri-
pande länsplaner för den regionala transportstruk-
turen 2014 – 2025. Detta gällde även samtliga ingå-
ende län i ÖMS-regionen. Under 2013 och 2014 togs 
sju sådana transportplaner (se källförteckning) 
fram inom ÖMS-länen, samtliga med tydliga storre-
gionala implikationer.

De aktuella trafikplanerna inom ÖMSområdet är 
framtagna av länsstyrelserna eller regionförbunden 
i partnerskap med Trafikverket, de trafikoperativt 
ansvariga i länen samt vissa övriga regionala och 
lokala intressenter. Planerna stöds av särskilt fram-
tagna forsknings- och konsultrapporter15 och poli-
tiskt sanktionerade initiativ för att koordinera arbe-
tet med att höja kapaciteten och förbättra 

integrationen av persontrafik och transporter inom 
ÖMS-regionen/Mälardalsområdet (EBS-proces-
sen). 

Samtliga trafikplaner refererar till gällande regio-
nala utvecklingsplaner, i flera fall också till de 
ÖMS-övergripande analyserna och målbilden i 
RUFS 2010. En annan viktig utgångspunkt är de 
transportpolitiska mål om en samhällsekonomiskt 
effektiv och hållbar transportförsörjning för indivi-
der och företag som har fastställts på den nationella 
nivån. Kopplingen till den Europaomfattande trans-
portinfrastrukturen (TEN-T) lyfts i vissa fall också 
fram. Här betonas även en prioritering av de vikti-
gaste pendlingsstråken, transportleder för närings-
livet samt behovet av att förbättra tillgänglighet och 
interregional integration genom gränsöverskri-
dande transportsystem – i samtliga fall målsätt-
ningar som gynnar pågående regionförstoring och 
har bäring på ÖMS-områdets storregionala behov 
och utmaningar. 

Tre övergripande regionala trafikstrategier, samt-
liga av stor betydelse för hela ÖMS-områdets sam-
lade utvecklingsmöjligheter, återkommer på olika 
sätt och i varierande grad i alla länens transport-
infrastrukturprogram 2014–2025. Enligt dessa bör 
transportsystemen i ÖMS-området som helhet 
såväl som inom dess olika län utformas så att det:

1. utvecklar och stödjer en bättre fungerande och 
mer integrerad bostads- och arbetsmarknad

2. tillgodoser de kapacitetskrav, den tillgänglighet 
och tillförlitlighet som är nödvändig för att säkra 
en väl fungerande intra- och interregional  
utveckling 

3. bidrar till en långsiktigt mer hållbar regional 
utveckling; socialt, ekonomiskt och – framför allt 
– miljömässigt.

Regeringen har i maj 2015 gett Trafikverket i upp-
drag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperio-
den 2018–2029. Det ska ligga till grund för inrikt-
ning av en ny nationell plan och nya länsplaner, som 
beräknas bli fastställda våren 2018.

15 Inom ramen för den så kallade ”En bättre sits-processen” (EBS) har man bland annat tagit fram Infrastrukturplaneringen  
 2010–2020: Systemanalys Stockholm-Mälarregionen och Gotland. (Regionförbunden och länsstyrelserna i de berörda  
 länen), samt Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014–2025 (länsstyrelser och regionförbund i ÖMS- 
 regionen samt Gotland). Jämför även rapporten Möjligheter till utveckling av stråket Västerås-Stockholm (WSP/ABCU- 
 nätverket).
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En bättre sits-processen (EBS-processen)16 
En bättre sits är en bred och långsiktig process inom 
infrastruktur och transporter som pågått under 
flera år. Politikerna i regionen insåg redan 2003 
behovet av samarbete och gemensamma priorite-
ringar inom infrastruktur- och transportfrågorna, 
då med siktet inställt på nationell transportplan 
2010–2021. 

De senaste åren har fokus legat på att utveckla sam-
arbetet och få gehör för regionens synpunkter inför 
beslut om nationell transportplan 2014–2025. 
Parallellt har ett nytt politiskt temaarbete dragits 
igång med sikte på kommande transportplaner. 
Målet är att få fram en ny storregional systemanalys 
2016 som beskriver gemensamma prioriteringar. 
Ett omfattande kunskapsunderlag har under det 
senaste året tagits fram inom ramen för arbetet med 
En bättre sits och som återfinns på processens hem-
sida, exempelvis rapporten Flerkärnighet och funk-
tionella samband i östra Mellansverige. 

16  http://www.enbattresits.se
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Ambition för ÖMS-samarbetet  
inför nästa RUP/RUS/RUFS

Ambitionsnivå
Ambitionen för ÖMS-samarbetet inför nästa RUP/
RUS/RUFS:ar är att skapa samsyn och möjliggöra 
en gemensam planeringsprocess, där samma 
utgångspunkter för planeringen gäller och RUP/
RUS/RUFS-processer samordnas mellan länen. 
ÖMS-kapitlet ska kunna ”antas” i samtliga län. Det 
är också angeläget att arbetet leder fram till tydliga 
åtgärder i de länsbaserade planerna kopplade till det 
storregionala perspektivet.

Ambitionen förutsätter att man i ett gemensamt 
modellarbete belyser effekter av alternativa rums-
liga scenarier och strukturer i ett storregionalt per-
spektiv. På så sätt tydliggörs en bild av hur man ska-
par gemensam beredskap för att hantera tillväxten, 
vilket även korresponderar med andra mål i den 
regionala planeringen, till exempel kring stärkt 
hållbarhet.

Befolkningsantaganden
När det gäller riktvärden för befolknings- och  
sysselsättningsökningen har högalternativet i de 
gemensamma framskrivningarna inom ÖMS17  
identifierats som den mest intressanta utgångs-
punkten, eftersom det ligger närmast den faktiska 
utvecklingen de senaste åren. Detta innebär att vi 
för ÖMS talar om cirka 550 000 fler invånare och 
250 000 fler arbetstillfällen i perspektivet 2030 
samt 1,2 respektive 0,6 miljoner fler invånare och 
arbetstillfällen i perspektivet 2050, i jämförelse 
med 2014. Efter samrådsskedet i RUFS-processen 
är det även möjligt att uppdatera framskrivning-
arna, med stöd bland annat i en ny långtidsutred-
ning, i likhet med vad som gjordes med RUFS 2010.

Med utgångspunkt från utvecklingen 2010–2014 
har dock tillväxten överträffat även vad dessa rikt-

värden ger i genomsnittlig tillväxt per år, främst på 
grund av den kraftigt ökade flyktinginvandringen. 
Osäkerheten kring denna parameter ger anledning 
till att i känslighetsanalyser beakta såväl högre som 
lägre befolkningstillväxt och de tröskeleffekter det 
kan innebära för den rumsliga strukturen i regio-
nen. Det gäller i termer av såväl kapacitetsfrågor 
som koncentrations- och spridningsmekanismer. 

Alternativskiljande scenarier
Det är ett gemensamt arbete inför samrådet att med 
stöd av scenarier utveckla förslag till alternativa 
strukturer. I det gemensamma ÖMS-arbetet har 
olika scenarion identifierats som utgångspunkt för 
den fortsatta strategiska utvärderingen och diskus-
sionen om den långsiktiga utvecklingen och det 
storregionala samarbetet. Dessa behöver kopplas 
till motsvarande scenarier för strukturen inom 
Stockholms län och arbetet med utformning av dem 
pågår nu.

Scenarierna fokuserar mer på fördelning än på 
volymtillväxt, det vill säga de alternativa stor-
regionala strukturernas grundläggande brister och 
förtjänster. Det är viktigt att framhålla att syftet 
med modellberäkningarna inte primärt är att för-
söka förutspå exakt vilken tillväxt som kan förvän-
tas, utan hur man bäst hanterar den tillväxt som 
sker och underlättar för en önskvärd utveckling att 
komma till stånd.

De alternativskiljande scenarierna tar vara på kun-
skapen och erfarenheten som finns från arbetet med 
RUFS 2010, vars slutsatser kring betydelsen av  
täthet och tillgänglighet fortsatt gäller och snarast 
har understrukits av de senaste årens utveckling. 
Modellarbetet inriktas därför på en grundlogik som 
bygger vidare på RUFS 2010, med täthet, tillgäng-

17 Stockholms läns landsting (2013). Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige – Scenarier för  
 kommuner och tätorter till 2050. SLL Rapport 2013:8.
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lighet och spårburen kollektivtrafik i förgrunden, 
och med alternativskiljande scenarier som i varie-
rande grad och med olika utgångspunkter och 
investeringsnivåer tar fasta på detta. 

Modellarbetet samordnas även med En Bättre 
Sitsprocessen och det trafiknät som där skisseras 
med sikte på 2030 samt med indikation för utveck-
lingen fram till 2050. Detta innebär att utvecklingen 
är relativt ”låst” mellan scenarierna fram till 2030 
och att det främst är trafiksystemets utveckling 
efter 2030 som är alternativskiljande. 

Ett scenario kan som bärande tema ha en utvecklad 
och hållbar integration i östra Mellansverige genom 
omfattande investeringar i utvecklad regionaltågs-
trafik och regionexpresstrafik. Omfattande sats-
ningar möjliggör att de idag separata bostads- och 
arbetsmarknaderna Stockholm-Uppsala, Linkö-
ping-Norrköping samt Västerås-Eskilstuna kan 
kopplas samman. Ett annat scenario kan bygga på 
den storregionala målbilden i RUFS 2010, med prio-
ritering av kärnstäder och regionala stadskärnor, 
men med mer blygsamma investeringar. Ett tredje 
scenario kan bygga på den trendmässiga utveck-
lingen av befolkning och sysselsättning över tid. En 
fortsatt koncentration av den ekonomiska utveck-
lingen och en marknadsstyrd utbyggnad av trafiken 
kan vara inslag i ett sådant scenario.

I det fortsatta arbetet utvärderas scenarierna mot 
kriterier för en ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbar framtida ÖMS-region samt de mål som i 
övrigt ska uttryckas i samrådsförslagets målstruk-
tur men naturligtvis även utgår från övriga läns 
motsvarande planering. Resultatet ligger till grund 
för identifiering av den storregionala struktur som 
ger bäst förutsättningar för stärkt hållbarhet och 
uppfyllelse av målen. För att RUFS-processen ska 
bidra till att detta uppnås kan det vara lämpligt att 
samrådsförslaget redovisar två skilda strukturer. 
De kan ses som alternativa, men remissinstanserna 
kan även lyfta fram olika delar i dem till en helhet.

Till samrådsförslaget utvecklas även beskrivningar 
av och förslag till utökad storregional samverkan 
inom institutionella system och processer, så kall-
ade RUP-frågor.  Som det har konstaterats i tidigare 
kapitel ser behoven av en koordinering av de offent-
liga insatserna inom RUP-områden annorlunda ut 
än för de rumsliga systemen och processerna, där 
den storregionala samverkan uppfattas som mer 
självklar. 

Samtidigt finns det viktiga samband mellan de 
rumsliga och de institutionella systemen. I en sam-
lad planering ur ett hållbarhetsperspektiv är det 
angeläget att förena den mest lämpliga rumsliga 
strukturen med rätt typ av institutionella åtgärder. 
Det är därför angeläget att identifiera sådana nyck-
elområden för utvecklad institutionell samverkan i 
relation till den rumsliga struktur och målbild som 
utvärderingen av de alternativskiljande scenarierna 
leder fram till. 

En viktig ledstjärna är att samarbete mellan länen 
skall leda till bättre resultat och mer resurseffektivt 
arbete än om varje län drev sina egna utvecklings-
processer. De strategiska ansatserna för östra  
Mellansverige bör, som tidigare har noterats, präg-
las av ett tydligt systemperspektiv som möjliggör 
effektivare flöden genom ökad rörlighet. Stärkta 
funktionella samband mellan verksamheter och 
geografier och ett tydliggörande av nodstädernas 
funktion för utveckling i stad- och landsbygd, bör 
ses som viktiga ansatser i det storregionala arbetet.

Framtagande av förslag till gemensamt ÖMS-kapitel 
i kommande RUP/RUS/RUFS:ar sker under hösten 
2015 och början av 2016. Därefter sker en politisk 
remissprocess.
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Källförteckning

Regionala utvecklingsprogram och strategier:

• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 (Stockholms läns landsting och  
Länsstyrelsen i Stockholms län 2010)

• Nya möjligheter – regional utvecklingsplan för Gävleborg 2013–2020 (Region Gävle 2013)

• Mångfaldsdriven tillväxt RUP Västmanland Län 2014–2020 (Länsstyrelsen i Västmanlands län 2014)

• Utvecklingsstrategi för Örebroregionen – The Heart of Sweden (Regionförbundet i Örebro 2010)

• Sörmlandsstrategin 2020 (Regionförbundet Sörmland 2013)

• Uppländsk drivkraft 3.0. Regional utvecklingsstrategi (Regionförbundet Uppsala län 2012)

• Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 2030 (Regionförbundet Östsam 2012)

Program med finansiering från de europeiska regional- respektive socialfonderna: 

• Operativt program inom målet investering för sysselsättning och tillväxt – Östra Mellansverige  
2014–2020 (Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Örebro län)

• Operativt program inom målet investering för sysselsättning och tillväxt – Stockholms län 2014–2020

• Operativt program inom målet investering för sysselsättning och tillväxt – Norra Mellansverige  
2014–2020 (Gävleborg, Dalarna och Värmland)

• Regional handlingsplan för den europeiska socialfonden, Stockholm 2014–2020

• Regional handlingsplan för europeiska socialfonden, Norra Mellansverige 2014–2020 (Gävleborg, 
Dalarna och Värmland)

• Regional handlingsplan för europeiska socialfonden, Östra Mellansverige 2014–2020   
(Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Örebro län)

Transportplaner:

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014–2025 (Länsstyrelsen i  
Stockholms län 2014)

• Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014–2025 (Regionförbundet Sörmland 2013)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 (Regionförbundet i Uppsala län 2014)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025 (Länsstyrelsen i Västmanlands län 2014)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2014–2025 (Regionförbundet Örebro 2013)

• Länstransportplan 2014–2025 (Region Gävleborg 2013)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Östergötlands län 2014–2025 (Regionförbundet  
Östsam 2014)
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