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Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting 
om Samverkan och planering i östra Mellansverige, 
ÖMS 2050 

Det pågår en dialog om samverkan och planering i sju län i östra Mellansverige 
(ÖMS): Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, 
Västmanlands och Gävleborgs län. Med utgångspunkt i bifogat ÖMS-
dokument syftar samrådet till att formulera gemensamma storregionala 
utgångspunkter för den regionala utvecklingen. De gemensamma storregionala 
utgångspunkterna lägger grunden för en samordnad långsiktig 
utvecklingsplanering i östra Mellansverige.  

Gemensamma storregionala utgångpunkter i östra Mellansverige finns 
uttryckta i Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2010) i form av en 
gemensam målbild. Arbetet i ÖMS har sedan RUFS 2010 antogs fördjupats 
och länen i ÖMS har tillsammans tagit fram mer kunskapsunderlag. Resultatet 
av detta arbete finns med i ÖMS 2050- samverkan och planering i östra Mellansverige.  

Det finns sju regionala utvecklingsstrategier/-planer för området. I samtliga 
regionala utvecklingsstrategier/-planer finns resonemang om det egna länets 
roll i ett storregionalt perspektiv. Det berör främst kommunikationer och 
sammankoppling mellan Stockholm och andra delar av ÖMS.  

För att bidra till att stärka de funktionella storregionala sambanden är det 
värdefullt att länen i östra Mellansverige identifierar gemensamma 
utgångspunkter och en gemensam inriktning för regionala planeringsfrågor av 
långsiktig karaktär. 

Kommunerna i ÖMS-området inbjuds nu till att lämna synpunkter på förslaget 
till inriktning för Storregional utvecklingsplanering. Remissmaterialet innehåller 
även beskrivning av delmål för tillgänglighet, jämlik tillgänglighet, 
marknadspotential för kollektivtrafik samt utsläpp av växthusgaser. Försök 
görs att beskriva en storregional rumslig strukturbild med fokus på ortsstruktur 
och storregionala samband. Materialet innehåller framskrivningar av 
befolknings, pendlings och arbetsmarknadsstatistik. 

De frågor som ÖMS-samarbetet uttryckligen önskar få besvarade är; Hur ser ni 
på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam målbild inom ÖMS, 
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Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv utveckling i 
östra Mellansverige, Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska 
klimatpåverkan, Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så 
att den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av befolkningen till 
godo, Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en 
inkluderande regionförstoring, vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan 
prioritera? 

 
Örebro kommuns synpunkter och besvarande av remissens 
frågor 
Örebro kommun har valt att fokusera sitt remissvar på de frågeställningar som 
remissen i första hand omfattar inbegripet synpunkter på remissmaterialets 
underlag samt förslaget till storregional rumslig strukturbild med fokus på 
ortsstruktur och storregionala samband. 

 
• Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och 

gemensam målbild inom ÖMS? 
Örebro kommun ser positivt på det arbete som utförs och den gemensamma 
målbild som kan växa fram ur det. ÖMS-arbetet tillför även för den 
kommunala planeringsnivån ett värdefullt underlagsmaterial. En övergripande 
reflektion är dock att materialet med sin långa tidshorisont inte tydligt 
redovisar hur teknikförändringar inom varu- och tjänsteproduktion kan 
komma att påverka matchningen mellan kompetens och efterfrågan på 
arbetsmarknaden, pendlingsbehov m.m. Även om kommunen helt delar 
utgångspunkterna om t.ex. vikten av ökad rörlighet för att kompensera den 
gleshet som präglar Mälardalen är det samtidigt oroande att introduktionen av 
robotik, automatik och artificiell intelligens varken tillägnas någon beskrivning 
eller analys. Utan ett sådant arbete riskerar både utgångspunkter och slutsatser 
beträffande möjlig befolkningsutveckling, tillkommande antal arbetsplatser, 
behov av infrastruktur m.m. att snabbt förlora sin aktualitet och relevans. 
Vikten av korrekta strategiska utgångspunkter framstår för en globalt sett gles 
befolkningsgeografi som Stockholm-Mälardalens som helt avgörande för att 
uppnå de mål som samarbetet syftar till. 

 
• Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till 

en positiv utveckling i östra Mellansverige? 
Det vidare ÖMS-samarbetet behöver anpassas till de senaste årens utveckling 
med avseende på närmandet mellan Stockholm-Mälardalen och Norge. Arbetet 
med att stärka bandet mellan huvudstadsregionen och vår viktigaste 
exportnation behöver jämte planerna på ny snabb tågförbindelse mot 
kontinenten bli en del av en gemensam agenda varför alternativ B utgör det 
aktuella utvecklingsalternativet. Beträffande de i tabell 2 angivna 
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tillväxtvolymerna för alternativ A och B framstår det som orimligt att 
tillväxtvolymen inte skulle bli större i alternativ B som kan komma att innebära 
en halverad restid mellan Stockholm och Oslo. Utan bättre underbyggnad bör 
antagandet i matrisen istället utgå från en signifikant större tillväxt i alternativ B 
än i A. Framförallt framstår Stockholm i kraft av både storlek och ändmarknad 
som betydande vinnare på alternativ B. Den uppgivet högre 
investeringsvolymen för alternativ B motsvaras alltså av en starkare tillväxt. Nu 
framstår istället alternativ B indirekt som samhällsekonomiskt mindre lönsamt 
relativt A. Näringslivet har visat ett starkt investeringsintresse för en ny 
förbindelse Stockholm-Oslo. I kombination med statens signaler om förväntad 
ökad medfinansiering blir därmed alternativ B betydligt mer genomförbart än 
det hade varit historiskt, trots den större investeringsvolymen. Det privata 
intresset kan samtidigt bidra till den uthållighet som projektet fordrar. 
 
• Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska 

klimatpåverkan? 
Förutsättningar för ökad kollektivtrafik genom ökad utbyggnad av relevant 
infrastruktur, främst tåg. 

 
• Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social 

hållbarhet, så att den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor 
andel som möjligt av befolkningen till godo?  

Mot bakgrund av att många yrkesgruppers löneutveckling inte håller jämt takt 
med prisutvecklingen på bostäder bör en översyn av kollektivtrafiktaxan ske 
för resor på längre sträckor. Detta för att säkerställa kompetensförsörjningen i 
framförallt Stockholm. 
 
• Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka 

möjligheten till en inkluderande regionförstoring? 
Örebro kommun stödjer tanken på en översyn av kollektivtrafiktaxor på längre 
sträckor mot bakgrund av att många yrkesgruppers löneutveckling inte håller 
jämt takt med prisutvecklingen på bostäder. Nuvarande taxor för resor på 
längre sträckor riskerar att ytterligare försvaga näringslivets 
kompetensförsörjning i Stockholm. 
 
• Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?  
Örebro ser kompetensförsörjning, forskning-utveckling-innovation samt 
internationell tillgänglighet som de viktigaste fördjupningsområdena för den 
storregionala samverkan beroende på att de utgör områden där aktörerna har 
otvetydiga behov och reell rådighet. Internationell synlighet är mycket viktigt 
men kan relativt de andra områdena inte betraktas som mest angeläget för det 
framtida arbetet. Mälaren är därtill en viktig resurs som bör finnas med som 
fördjupningsområde men beskrivas i ett sammanhang med Hjälmaren om 
vilken man i hög utsträckning kan begagna samma beskrivning som av Mälaren 
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(fiskerinäring, turism, friluftsliv, natur- och kulturvärden etc.), även om 
Hjälmaren idag inte fungerar som någon betydande vattentäkt. Fiskenäringen 
är däremot betydande i bägge sjöarna och gösfisket i Hjälmaren har som 
världens första insjöfiske miljöcertifieras enligt MSC:s normer. Samtidigt utgör 
Hjälmaren-Mälaren ett långsiktigt viktigt öst-västligt stråk för transporter där 
utvecklingsmöjligheten för framtida förarlös pråmtrafik på Hjälmare kanal 
särskilt bör bevakas och säkerställas vid sidan av upprätthållande av 
sjöfartsledernas funktion. Örebro kommun anser att rubriceringen bör ändras 
till Hjälmaren-Mälaren som gemensam resurs varvid texten kompletteras med 
avseende på bl.a. Hjälmare kanals betydelse för framtida sjötransporter.  
 
• Övriga synpunkter  
Figur 4 avser att illustrera ”Storregional rumslig strukturbild för ÖMS med 
fokus på ortsstruktur och storregionala samband”. Förutom att illustrera 
centrala transportsamband inom ÖMS-området och angivande av viktiga 
riktningar ut i området, mot exempelvis Oslo, framställs ytterligare s.k. 
”samarbetsområden” (Uppsala-Stockholm, Norrköping-Linköping, Eskilstuna-
Västerås). Det framstår i sammanhanget som omotiverat att påvisa särskilda 
och på oklara grunder utvalda ”samarbetsområden”. En mängd andra 
komplexa och angelägna samarbeten finns utöver de angivna som det i 
sammanhanget inte heller är relevant att beröra. Figuren försvagar fokus på 
den gemensamma storregionala rumsliga strukturbilden och bör omarbetas. 
 
 
 
 
Kenneth Nilsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 


