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Datum: 2016-09-22  Dnr: TSN 2016-67  Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen 

Stockholms läns landsting 

   

 

Yttrande över ÖMS 2050 – Samverkan och planering i östra 
Mellansverige 

Region Östergötland har åtagit sig att sammanställa synpunkter på dokumentet 
ÖMS 2050 från flera olika remissinstanser i Östergötland. Detta yttrande ställer 
sig, förutom Region Östergötland, följande organisationer bakom: 

 

Boxholms kommun 

Finspångs kommun 

Kinda kommun 

Linköpings kommun 

Mjölby kommun 

Motala kommun 

Söderköpings kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Åtvidabergs kommun 

Ödeshögs kommun 

 

Arbetsprocessen 
Organisationerna som står bakom yttrandet uppskattar initiativet till en 
gemensam storregional inriktning för fysisk planering och utvecklingsplanering. 
Behovet av att planera i en funktionell storregion är stort och antalet företeelser 
som behöver hanteras i en storregional kontext bara ökar över tiden. Behovet av 
en gemensam planering för en funktionell storregion med Stockholm som 
centrum kommer heller inte försvinna eller minska till följd av en kommande ny 
regional indelning av Sverige. Den funktionella region som hanteras i ÖMS 
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2050 kommer finnas kvar även framledes och en gemensam planering inom 
denna funktionella region kommer behöva fortgå. 
Vi har dock invändningar mot hur processen med att ta fram dokumentet har 
sett ut. Processen med att ta fram dokumentet ÖMS 2050 har varit alldeles för 
sluten. För att dokumentet och de mål och visioner det står för ska få ett tydligt 
genomslag i det regionala och storregionala plan- och utvecklingsarbetet, krävs 
att andra intressenter än de regionala planupprättarna kommer in tidigare i 
processen. Kommuner, och eventuella andra intressenter, bör komma in i ett 
skede där de kan påverka strukturen på dokumentet och vilka områden som 
skall behandlas i den snarare än i ett skede där de kan reagera på sakinnehållet i 
dokumentet. Detta är speciellt viktigt i regioner där den regionala nivån inte har 
ett tydligt uppdrag att arbeta med en fysisk planering, dvs i regionerna utanför 
Stockholms län. 
 
Under 2014 initierade Region Östergötland ett arbete med regional rumslig 
planering. Grunden för detta arbete utgörs av behovet att planera på en geografi 
som överensstämmer med den funktionella arbetsmarkandens geografi. Vi 
söker genom detta en vinn-vinn-situation mellan kommunernas ÖP och det 
regionala utvecklingsprogrammet. Efter en process på 2,5 år kommer nu en 
första version av Strukturbild Östergötland att färdigställas. Förutom att fastslå 
viss basal rumslig struktur i regionen så ligger stor del av fokus på att 
tillsammans med kommunerna fastslå en process för regional rumslig 
planering. RUFS-processen och det utrednings- och planeringsarbete som gjort 
inom ÖMS har varit en referenspunkt och ett bidrag till arbetet med 
Strukturbild Östergötland. 

 

Mål och delmål 
Det övergripande målet för det storregionala samarbetet i östra Mellansverige 
sammanfattas som (sid 9): 
 
Stärkt hållbar konkurrenskraft genom en effektiv resursanvändning och 
samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella 
sammankopplingen inom ÖMS 
 
Detta är en otillfredsställande målbild som inte lyckas fånga människornas 
önskvärda livssituation och utvecklingsmöjligheter. Det som uttrycks i 
sammanfattningen av målbilden kan vara en del av en strategi för att uppnå en 
större och komplexare målbild, men den bör inte stå självständigt. Målet bör 
formuleras så att det framgår att det är önskvärt att människorna i regionen har 
ett gott liv och att möjligheter till utveckling erbjuds till individer i hela 
regionen. 
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Denna tanke kan i viss utsträckning anses vara uttryckt i den innovativa bilden 
av hållbarhetsdimensionerna på samma sida. Bilden uttrycker något som inte 
riktigt fångas i texten kring de vägledande målen, nämligen att ekonomisk 
utveckling är ett medel för social utveckling. 
 
I delmålet ”Internationell tillgänglighet” som presenteras på sid 10 anges att: 
 

2030 ska minst 60% och år 2050 minst 70% av arbetsplatser och boende i 
ÖMS nå Arlanda eller Skavsta inom 60 minuters restid med kollektivtrafik” 

 

I Östergötland ställer vi oss bakom det identifierade behovet av god 
internationell tillgänglighet för Östra Mellansverige. Dock anser vi inte att 
Skavsta med nuvarande utbud och tillgänglighet kan anses utgöra ett perfekt 
substitut för Arlanda. Behovet handlar om att befolkning och arbetsplatser 
behöver ha tillgänglighet till internationella flyghubar, av vilken Arlanda utgör 
en. Alternativa hubar för boende och arbetsplatser i Östergötland är Amsterdam 
(som nås med flyg från Linköping), München (som nås med flyg från 
Norrköping) och Kastrup som nås med både flyg och tåg. Med en utbyggd 
höghastighetsjärnväg till Köpenhamn och Göteborg får både Kastrup och 
Landvetter en viktigare roll för Östgötarnas flygtransporter. Vi anser att 
målskrivningarna bör ändras så att endast Arlanda ses som internationell hub 
och att Skavsta jämställs med övriga regionala flygplatser i regionen. 

 

Med en sådan ändring skulle dessutom ÖMS 2050 stämma bättre överens med 
vad som sägs i En bättre sits. Där ges en tydlig bild av satsningar på Arlanda 
som viktigast för den framtida utvecklingen på flygplatssidan, medans Skavsta 
knappt nämns. Vi anser att det är av största vikt att olika program harmoniseras 
med varandra och att det inte förekommer några motstående viljeyttringar. 

 

Den matris med prioriterade relationer som presenteras på sid 10 är något 
oklar. Det verkar som att bedömningen av vilka relationer som är ”viktiga” och 
”mindre viktiga” varierar beroende på vilken ledd matrisen läses från. Matrisen 
blir därför obalanserad och det är svårt att dra några slutsatser om vilka 
relationer som är prioriterade och vilka som är av mindre betydelse. Det bör 
inte finnas några oklarheter i vilka relationer som anses vara viktiga eller 
mindre viktiga i ett slutligt dokument. 
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Rumsliga storregionala strukturer 
I kapitlet Rumsliga storregionala strukturer för stärkt sammankoppling 
presenteras två alternativa utvecklingsvägar för den rumsliga strukturen i ÖMS, 
där alternativ B presenterar en högre investeringsnivå i 
kommunikationsinfrastruktur än alternativ A. Alternativ B är en mer 
marknadsdriven framtid (i fråga om bebyggelseinvesteringar) och alternativ A 
är en mer planeringsdriven framtid. Det finns en stark önskan i Östergötland att 
den framtida utvecklingen ligger närmare alternativ A än alternativ B, dvs att 
tillväxten av befolkning och arbetstillfällen sprids mer i geografin. Därför är det 
av stor vikt att en mer marknadsdriven utveckling, som i alternativ B, 
kompletteras med satsningar på regional kollektivtrafik och infrastruktur som 
knyter mindre orter till regionala centra - i Östergötlands fall Norrköping och 
Linköping. Det är också av största vikt att arbeta för och stärka olika orters 
attraktivitet – som bostadsorter men även för verksamheter. En mer spridd 
utveckling i fråga om bostäder kan ha en positiv effekt på den regionala 
attraktiviteten. En utveckling på flera orter sammankopplade med bra 
infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter med framför allt 
kollektivtrafik, bidrar till ett varierat utbud av boenden. Detta i sin tur bidrar till 
nodstädernas attraktivitet i det storregionala, nationella och internationella 
perspektivet. Ett varierat utbud av bostäder i många orter i Östergötland stärker 
regionens position. 
 
Eftersom en framtid med en hög tillväxt kommer ge stora ekologiska fotavtryck 
anser vi att det finns ett stort behov av att arbeta med beteendeförändringar i 
samhället, och planera för hur beteenden skall kunna påverkas, för att så 
mycket som möjligt minska det ekologiska avtrycket, och att investera på ett sätt 
som stimulerar ett minskat nyttjande av ändliga, knappa och skadliga resurser. 
Här finns också ett stort samhälleligt ansvar att erbjuda medborgarna goda 
möjligheter att göra miljömedvetna val – exempelvis möjligheten att förtäta 
existerande bebyggelse eller möjligheten att välja kollektivtrafik framför egen 
bil. 
 
Vi bejakar den rumsliga strukturbild som beskrivs med karta och texter och som 
pekar på de viktiga infrastrukturstråk som strålar från Stockholm ut i den övriga 
storregionen, och de radiella stråk som sammanbinder regionala kärnor längre 
ut i regionen. Ur ett östgötskt perspektiv är det viktigt att poängtera att förutom 
det viktigaste stråket för regionenen, E4 och Södra stambanan, så fyller 
kopplingarna mot Örebro samt Eskilstuna/Västerås viktiga funktioner för 
regionens vidare utveckling. Vi noterar också att detta förhållningssätt till 
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infrastrukturen och trafikeringen följer det som anges i Storregional 
systemanalys 2016. 
 
Viktiga infrastruktursatsningar 
Vi anser att det tydligt bör framgå att ett färdigställande av Ostlänken och en 
fortsatt höghastighetsjärnväg mot Malmö/Köpenhamn och mot Göteborg är av 
största vikt för utvecklingen i ÖMS. Kopplingen mot Köpenhamn är nödvändig 
för att anknyta till det Europeiska järnvägsnätet, och kopplingen mot Göteborg 
är betydelsefull för godstrafikens utveckling i ÖMS och landet som helhet, 
förutom att båda sträckningarna har en stor vikt för ett utökat resande med 
persontransporter på järnväg. Det bör framgå i ÖMS 2050 att 
höghastighetsjärnväg till Malmö/Köpenhamn och till Göteborg är prioriterat 
framför en järnväg till Oslo. Det bör också tydligt framgå att en 
höghastighetsjärnväg söder ifrån till Stockholm måste nå Stockholms centrala 
delar. Den viktigaste målpunkten i Storstockholm är och förblir centrala staden 
och dit måste infrastrukturen planeras att nå. Vi anser också att en järnväg till 
Oslo riskerar att ta resurser från satsningar som på ett tydligare sätt skulle vara 
kapacitetsstärkande inom ÖMS, vilket får ses som mer angeläget än snabba 
persontransporter mellan Stockholm och Oslo. 
 
Denna prioritering av Ostlänken och den fortsatta höghastighetsjärnvägen till 
Malmö/Köpenhamn och till Göteborg bör illustreras i den storregionala 
rumsliga strukturbilden (sid 12) med ett utritat Primärt storregionalt 
transportsamband söder om Vättern från Jönköping mot Göteborg. 
 
Vi noterar att det i båda de två utvecklingsscenarierna finns större eller mindre 
risker för att kapacitetsbrist på den spårburna trafiken – framför allt i riktning 
till och från Stockholm. Vi anser att det är av största vikt att det sker en 
gemensam länsöverskridande uppföljning av kapaciteten på banorna. Det är ett 
planerings- och påverkansarbete som bör ske gemensamt gentemot staten, i 
syfta att höja kapaciteten på banorna. Arbetet måste självfallet bedrivas 
gemensamt mellan olika processer - ÖMS-arbetet, En bättre sits, samt andra 
relevanta processer. 

 

Viktiga samarbetsområden 
I rapporten lyfts fem olika områden fram som viktiga att samarbeta kring för att 
stärka storregionens internationella konkurrenskraft. Vi ställer oss bakom detta 
ställningstagande, men vill utöka med ytterligare ett område: 
Godstransportlogistik och intermodala noder. Detta är områden som lyfts fram i 
En bättre sits till en viss del, men samtidigt är det områden som har ett tydligt 
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inslag av rumslig planering och som är rumsligt strukturerande på lång sikt. 
Därför bör de även behandlas i ÖMS 2050. 

 

Två av de fördjupningsområden som lyfts fram i ÖMS 2050 berör universitet 
och högskolor – Kompetensförsörjning och Forskning – utveckling – 
innovation. I Östra Mellansverige finns ett flertal framgångsrika lärosäten, med 
lite olika profiler. Exempelvis kan nämnas Linköpings universitets starka 
forskning och utbildning inom vissa tekniska områden samt inom 
arbetslivsområdet. Handelshögskolan i Stockholm är ett naturligt kraftcentrum 
vad gäller ekonomiutbildning och Uppsala universitet har bland annat specifika 
styrkor inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga lärosäten har fler och 
andra styrkeområden än de exempel som här tagits upp. I många fall finns 
dessutom väl etablerade samverkansstrukturer med det omgivande samhället 
och det privata näringslivet på regional nivå. 

Region Östergötland ställer sig bakom de förslag som presenteras i ÖMS 2050 
om storregionalt samarbete för att arbeta med kompetensförsörjning forskning 
och innovation, matchning mm. Det är viktigt att universiteten och högskolorna 
får möjlighet att delta i denna planering och att lärosätena får möjlighet att 
ytterligare specialisera sig för att nyttja de akademiska styrkor och 
koncentrationer som finns i regionen som helhet. Samtidigt är det viktigt att 
förhålla sig till de stora utbildningsgrupper som möter en regional eller lokal 
arbetsmarknad snarare än en storregional och där möta det regionala 
utbildningsbehov på eftergymnasial nivå som finns. 
 
 
Göran Gunnarsson     Andreas Capilla 
Ordförande, trafik- och     Regionutvecklingsdirektör 
samhällsplaneringsnämnden 


