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Svar på RUFS 2010 – Andvändbarhet och aktualitet 

Målsättningarnas och utmaningarnas aktualitet i RUFS 

2010  

Sedan RUFS 2010 antogs, har tillväxten ökat väsentligt högre i Stockholmsreg-

ionen än prognostiserade tillväxtnivåer. Samtidigt upplevs att infrastrukturen i 

Stockholm ej räcker till, med en betydande trängselproblematik som effekt. En 

följd av att kvarstå vid den höga tillväxttakten, är att det eftersläpande investe-

ringsbehovet i tillkommande infrastruktur kan förväntas vara fortsatt mycket 

högt.  

Med ökande trängsel följer också en urholkning av ”den goda livsmiljön”. Till-

växtperspektivet, tycks således vara obalanserat mot människors behov av goda 

kommunikationer och goda livsmiljöer. Ett tydligt spridningsperspektiv på till-

växten i Stockholm – Mälarregionen, skulle ge en godare livsmiljö i Stock-

holmsregionen med mindre trängsel och ett minskat behov av dyr infrastruktur-

utbyggnad i Stockholms inre delar. 

Med förbättrade kommunikationer i hela Mälardalen, kan överhettningen i 

Stockholmsregionen ventileras. Som en balansering av de investeringar som Mä-

lardalens kommuner och landsting gör i Stockholm, i form av byggnationen av 

Citybanan, behövs gemensamma ansträngningar också av Stockholmsregionen 

för utbyggnad av goda kommunikationer i resten av Mälardalen.  

Likväl som Stockholmsregionen är mottagare av inflyttare, sker parallellt en ut-

flyttning av Stockholmshushåll till resten av Mälardalen. Denna utveckling sker 

koncentriskt ut från Stockholm och når, via orter som Bålsta, Enköping, Marie-

fred, Strängnäs och Gnesta, allt längre ut. Nästkommande ortsintervall efter Väs-

terås och Eskilstuna utgörs bl a av Kungsör, Köping och Arboga.  

Många utflyttare från Stockholm är barnfamiljer som efterfrågar villor och slow 

living-kvaliteter i boendet, vilka vanligen inte kan mötas till rimliga kostnader i 
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Stockholmsregionen. Resten av Mälardalen har således en viktig funktion som 

ventil för Stockholms bostadsmarknad, vilken måste värnas om.  

För att en återkoppling tillbaka till den växande arbetsmarknaden i Stockholms-

regionen ska kunna ske, finns samtidigt en förväntan hos dem som flyttar att 

pendlingsfunktionalitet och god kommunikationskapacitet upprätthålls och ut-

vecklas på de storregionala resesambanden som redovisas i RUFS 2010.  

Den koncentriska tillväxten i Mälardalen gör att många planeringsaktörer i Mä-

lardalen uppmärksammat behoven av att bygga ut både väg och tågförbindelser-

na runt hela Mälardalen (E20 och E18 färdiga med 2 + 2 körfält samt dubbelspår 

på hela Svealandsbanan och Mälarbanan). Detta är givna inspel i ny eller revide-

rad RUFS. 

Vår syn på omvärldsbilden i RUFS 2010  

(Svar på frågorna –Anger RUFS 2010:s vision och mål reg-

ionens samlade vilja; -Hur får planen gemonslag; -Vilka är 

RUFS 2010:s styrkor och svagheter?) 

Den viktiga omvärldsbilden i RUFS 2010, kallad Storregional ortsstruktur i 

Östra Mellansverige, missar stråkperspektivet på tillväxten, då för stort fokus 

tillmäts ”Storregionala städer”. Tillväxtpotentialen får förmodas vara mycket 

god för alla de centralorter och tätorter som ryms inom huvudkommunikations-

stråken mot Stockholm. Även landsbygden i närheten av de s k storregionala re-

sesambanden torde ha goda pendlingsförutsättningar mot Stockholm och kan så-

ledes ta del av den koncentriska tillväxtspridningen. 

I arbetet kring RUFS 2001 var stråktanken vägledande och hölls uppe på ett 

bättre sätt. RUFS 2010 borde ha uppmärksammat hela stråkperspektivet på ett 

mer utvecklat vis, istället för att fokusera på stadstillväxtperspektivet. Alla tätor-

ter i huvudstråken runt Mälaren kan bidra till tillväxt i Stockholm-

Mälarregionen, om goda kommunikationer hålls uppe i hela stråken.  

Beroende på det stora genomslag som RUFS har på flertalet regionala plane-

ringsinstanser i Mälardalen, är det en betydande fördel att synas i RUFS:s mål-

bild för den storregionala ortsstrukturen vid planeringsöverläggningar med Tra-

fikverket, Mälab, SJ, Landstinget i Västmanaland, Länsstyrelsen i Västmanland 

m fl aktörer. Vi ser en tydlig brist i att Kungsör inte finns med i den Storregion-

ala ortsstrukturen för Östra Mellansverige. I Kungsör möts de i RUFS utpekade 

storregionala resesambanden: Svealandbanan och Mälarbanan samt E20 och 
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E18. Dessutom skär väg 56 genom Kungsör i vertikal riktning. Tillväxtpotentia-

len för Kungsör torde därmed vara god. 

I vårt samrådsförslag till ny översiktplan för Kungsörs kommun, vill vi försöka 

nyttja det geografiska läget för vidare utveckling av kommunen. Bl a förselås ett 

flertal nya verksamhetsområden och bostadsområden i strategiska lägen längs 

med E20 och Svealandsbanan, i höjd med Kungsörs centralort. I Valskog möts 

Svealandsbanan och Mälarbanan, vilket gör platsen lämplig för logistikverksam-

heter och tågservicehallar mm.  

Vi ser det som självkart att även Kungsör finns med på målbilden för Östra Mel-

lansverige, likväl som Oxelösund, Mjölby, Gnesta, Flen, Motala, Kumla, Ar-

boga, Fagersta m.fl. orter finns med. I kommande revidering eller ny RUFS-plan 

måste Kungsörs centralort finnas med i målbilden. 

Vi ser ytterligare tre brister med RUFS 2010:s planeringsutkliv på den storreg-

ionala arenan, vilka kanske främst berör Västmalands län. 

För det första finns en brist att länsplaneorganet i Västmanlands län inte kunnat 

eller hunnit utveckla sin egen länsmässiga planering för infogning gentemot 

RUFS-planen. Detta har medfört att flera viktiga orter i Västmanland hamnat i 

ett planeringsvakuum, då de varken syns i RUFS storregionala ortstrukturbild el-

ler fått genomslag i ortsstrukturplanering i länet. Bristen på synliggörandet av 

Kungsörs centralort och andra centralorter, ger ett negativt utgångsläge för or-

terna i många planeringssammanhang. Ett talande exempel är att tågtrafikeringen 

på Svealandsbanan ej längre hålls ihop, utan centralorterna väster om Eskilstuna 

(Kungsör och Arboga), saknar tidigare direktförbindelser till Stockholms Cen-

tral.  

Med en satsning på ”Täta städer” blir det svårare att nå en bred medfinansiering 

för infrastrukturutbyggnad inom Stockholmsregionen i framtiden. Härvid ser vi 

det som viktigt RUFS synliggör alla centralorter som befinner sig längs med de 

storregionala resesambanden. Övriga viktiga orter kan täckas av egen länsplane-

ring. 

För det andra har RUFS 2010:s roll som dialogverktyg inte förståtts av många 

aktörer i vår omvärld. En viktig tanke med RUFS var att fungera som plattform 

för dialoger mellan aktörer i regionen. Omvärlden har dock i många fall uppfat-

tat det val som SLL gjorde till storregional målbild som given fakta och inte för-

stått att den är ett normativt val eller ett dialogverktyg för grannlänen att förhålla 

sig till och reagera på i egna planeringsdokument. I Västmanland har reaktioner 
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på den aggregerade målbilden för Östra Mellansverige uteblivit, vilket medfört 

att brister i RUFS inte kunnat kommenteras eller rättats till på en egen och mer 

detaljerad länsnivå. För att sammanfatta, har den av SLL efterfrågade och vik-

tiga dialogen kring kompletteringen av målbildskartan således uteblivit i Väst-

manalands län. 

För det tredje saknas ett politiskt mandat i Västmanland län för målbilden, då det 

länsmässiga utvecklingsarbetet ligger på Länsstyrelsen i Västmanland och inte 

på ett demokratiskt valt regionorgan (landsting eller regionförbund). Det är där-

med inte möjligt att säga att Västmanlands län samtycker, i demokratisk mening, 

med förslaget till den storregionala ortsstrukturen i RUFS 2010. Det är således 

viktigt att SLL inhämtar varje västmanländsk kommuns syn på RUFS:s storreg-

ionala frågor i det fortsatta ÖMS-samarbetet. 

 

 

Per Bäckström 

Kommunchef   Daniel Artaeus 


