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Initiativet till storregional samverkan  
Norrköpings kommun välkomnar initiativet till ett gemensamt planerings- 
och måldokument för ÖMS-regionen. Det finns ett växande behov av att 
överbrygga de nuvarande administrativa gränserna och utgå från de 
storregionala funktionella sambanden. 

 Vi vill understryka att behovet av en gemensam planering för en funktionell 
storregion inte kommer att försvinna eller minska till följd av en kommande 
ny regional indelning av Sverige. Det är viktigt att oavsett utfallet i den 
pågående diskussionen om länsindelningen i Sverige, så är det de 
funktionella sambanden som är viktiga i människors vardag och det kommer 
även framledes att behövas en storregional samverkan i Östra 
mellansverige-området.  
 

Processen 
Norrköpings kommun skulle gärna sett en process där kommuner och 
eventuella andra intressenter hade kommit in i ett tidigare skede för att 
kunna 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. 
 

Internationell tillgänglighet 
Vi ställer oss bakom det identifierade behovet av god internationell 
tillgänglighet för östra Mellansverige och 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”. Norrköpings kommun 
anser vidare att det ska utredas hur de befintliga regionala flygplatsernas 
kapacitet kan användas för att tillgodose behovet av internationell 
tillgänglighet. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram och analysera hur 
regionens regionala flygplatser som Norrköping, Örebro, Karlstad, 
Linköping och Västerås i detta avseende kan integreras och utgöra 
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komplement till Landvetter, Skavsta och Arlanda. Det är Norrköpings 
kommuns uppfattning att dessa storregionala flygplatser spelar mycket stor 
roll när nya nationella och internationella flygbolag försöker utveckla och 
förstärka storregionala förutsättningar för tillgänglighet till internationella 
flyghubar.  

Det är av största vikt att de prioriteringar som görs i ÖMS 2030 också ska 
stämma överens med de prioriteringar som görs i En Bättre Sits och att olika 
program harmoniseras med varandra och att det inte förekommer några 
motstående viljeyttringar. 

 

Rumslig struktur 
I samrådsförslaget är det svårt att följa hur de två alternativen A och B har 
tagits fram och på vilka grunder. I samrådet framgår det också att 
statistikunderlaget inte är aktuellt utan ska uppdateras. Vi ser att 
befolkningsframskrivningarna differentierar kraftigt mot exempelvis de 
befolkningsframskrivningar som SCB har tagit fram. Om prognoserna i 
ÖMS 2050 är för lågt satta eller felaktiga finns det stor risk att 
planeringsunderlagen blir fel och missvisande, vilket kan få påverkan på 
ortsutveckling och infrastruktursatsningar.  

Vi är också frågande till hur prioriteringarna i Tabell 1 (sid 10) är gjorda, 
det är svårt att dra några slutsatser om vilka relationer som är prioriterade 
och vilka som är av mindre betydelse, och tabellen blir därför förvirrande. 

Vi anser att en marknadsdriven utveckling ska kompletteras med 
substantiella satsningar på inomregional kollektivtrafik och infrastruktur 
som knyter ihop orter till regionala centra. Det är också av största vikt att 
arbeta för och stärka olika orters attraktivitet – som bostads- och 
verksamhetsorter. 

 

Infrastruktursatsningar 

Vi anser att det tydligt behöver uttryckas att  ett färdigställande av 
Ostlänken samt en fortsatt höghastighetsjärnväg mot Malmö/Köpenhamn 
och mot Göteborg är av största vikt för utvecklingen i ÖMS, både ur ett 
person- och godstrafikperspektiv.  Detta anser vi har högre prioritet än en 
järnväg till Oslo som istället riskerar att ta resurser från satsningar som på 
ett tydligare sätt skulle kunna stärka kapaciteteten inom ÖMS. 
 
Det bör också framgå att en snabb järnväg söder ifrån till Stockholm måste 
nå Stockholms centrala delar. Den viktigaste målpunkten i Storstockholm är 
den centrala staden och dit måste infrastrukturen nå. Därutöver behövs det 
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tydligare satsningar på alternativa noder som kopplar samman storregional, 
nationell och lokal tågtrafik i Stockholm.  
 
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 därför att det är av största vikt att 
det sker en gemensam länsöverskridande uppföljning av kapaciteten på 
banorna, samt att det i relevanta forum sker ett gemensamt storregionalt 
planeringsarbete och påverkansarbete gentemot staten, för att höja 
kapaciteten på banorna.  
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