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Yttrande över Stockholms läns landstings remiss av samrådsförslag 
till ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige 
 

Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, anser att samrådsförslaget 
ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige är ett värdefullt 
planeringsunderlag för utveckling av hela den funktionella Stockholm-
Mälarregionen, men också för länsvisa utvecklingsprocesser. VKL:s uppfatt-
ning är att ÖMS 2050–dokumentet stärker samsynen på regionens samlade 
konkurrenskraft, internationella attraktionskraft, behov samt möjligheter till 
resiliens. 
 
Förslaget har tagits fram i en bred och positiv samverkansprocess. Engage-
manget inom ÖMS-grupperingarna har varit stort och möjliggjort en bred för-
ankring. Vi uppskattar Stockholms läns landstings ledarskap och engage-
mang i ÖMS, men vill samtidigt understryka, att ÖMS styrka avgörs av den 
parallella förankringen i RUFS 2050. 
 
Stockholms län presterar väl på egen hand, men potentialer att tillföra ytterli-
gare attraktionskraft finns inom ÖMS funktionella geografi. Matchningen mel-
lan bostad-arbete kan öka genom ökad tillgänglighet i starka stråk, med re-
sultaten växande och stärkta arbetsmarknader och fler attaraktiva livsmiljöer. 
 
I remissen ställs ett antal frågor som Regionplanenämnden vill ha svar på.  
 
• Hur ser ni på nyttan av genesamma planeringsförutsättningar och målbild 
inom ÖMS? 
VKL anser den vision som är en grund för utveckling enligt RUFS 2050: 
”Europas mest attraktiva storstadregion” bör gälla även för ÖMS 2050. 
 
Vi anser att förutsättningarna för den attraktiva storstadsregionen ligger i 
samverkan i hela den funktionella regionen i östra Mellansverige. Synnergier 
av diversiteten av varierade och kreativa livsmiljöer, dynamiska arbetsmark-
nader, hög kunskapsnivå i befolkningen, stor branschbredd, ett varierat nä-
ringsliv med stort kunskapsinnehåll och högteknologiska produkter, en kvali-
ficerad offentlig sektor, internationellt erkända forskningsmiljöer, historiska 
och miljöbetingade besöksmål samt naturresurser med höga värden, är en 
gemensam angelägenhet att verka för, genom politiska beslut i RUP-
processer.  
 
För att föstärka processer i visionens riktning behöver de sex utmaningar 
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som anges i RUFS 2050, beaktas även för fortsatt arbete inom ÖMS. VKL 
anser att utmaningarna är väl formulerade och heltäckande och gemen-
samma för hela den funktionella regionen. Lösningar och strategier måste 
dock utgå från respektive läns särskilda förutsättningar, som exempelvis de-
mografi och näringslivsutveckling. I Västmanland utgör ett globat framstå-
ende, högteknologiskt näringsliv ett viktigt bidrag till dragningskraften i reg-
ionens attraktion. 
 
Därav följer att målen i RUFS 2050: En region som är hållbar, En resilient 
region, En region med människan i fokus och En region utan klimatpåver-
kande utsläpp, blir viktiga för alla och kan beaktas i respektive läns regionala 
utvecklingsprocesser.  
 
Förutsättningarna, att på sikt skapa en gemensam målbild för den funktion-
ella regionen kring och med Stockholms län, vilket ytterligare skulle verka i 
visionens riktning- att skapa Europas mest attraktiva storstadsregion- ligger i 
att förankra hur tillväxt och åtaganden i det storregionala samspelet byggs 
kring robusta varierade och attraktiva strukturer. Där tillväxtnyttor kan upp-
komma och fördelas inom hela ÖMS geografi, obunden av administrativa 
gränser. 
 
• Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en posi-
tiv utveckling i östra Mellansverige? 
 
Vi anser att den utveckling genom regionförstoring, som innebär bästa möj-
ligheter till matchning mellan bostadsmarknader och arbetsmarknader är vik-
tig att understödja. Förutsättningarna att åstadkomma en fördelning av till-
växtkraft har många komponenter, såväl marknadsdrivna som resultat av of-
fentliga beslut och i utbildningssystemet. När det gäller bostadsmarknader är 
de mer delregionalt anknutna, medan arbetsmarknader i högre grad kan gö-
ras storregionalt tillgängliga, liksom kultur, specialiserad sjukvård, service 
och handel etc.  
 
En väsentlig komponent i regionförstoringen är därför att tillskapa tillgänglig-
heter. Förutsättningar för detta ligger såväl hos staten, och hos länen genom 
kollektivtrafikansvaret. Vår uppfattning är därför att utvecklingen av de starka 
stråk, som på ett kostnadseffektivt och ur ett rationellt resandeperspektiv är 
möjliga att åstadkomma, har den största storregionala betydelsen och bör 
understödjas av strävandena i ÖMS. Möjligheter att åstadkomma kraftfull in-
frastruktur ligger främst i det statliga ansvaret för järnvägar och huvudvägar, 
medan ansvaret för trafikering fortsatt är ett länsansvar, eller genom MÄLAB. 
 
VKL anser därför att den infrastruktur och trafikering som grundar scenario B, 
är den som ger kommuner och län/regioner tillsammans med näringsliv och 
utbildningssystem bäst förutsättningar att sätta egna resurser i ett samman-
hängande system. Ett system som blir robust, om de länkar som schematiskt 
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finns redovisade i figur 4 på sidan 12: ”Storregional rumslig strukturbild för 
ÖMS med fokus på ortsstruktur och storregionala samband”, inkluderande 
sjöfart, ges en god standard.  
 
ÖMS 2050 och RUFS 2050 bör därför tydligt integrera den storregionala 
strukturbilden, vars gemensamma styrkor och attraktionskrafter bär upp vis-
ionen.  
 
En mycket viktig faktor är att merparten av nya arbetstillfällen sannolikt 
komma att genreras i Stockhols län, i synnerhet i Stockholms city och i korri-
doren Stockholm-Arlanda-Uppsala. Att tillse att kompetensförsörjning till de 
mest arbetsplatsintensiva delarna av Stockholms län underlättas genom till-
gänglighet utanför Stockholms län, är en angelägenhet för hela ÖMS. 
 
• Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan? 
För Västmanland är snabbare och störningsfria resor till och inom Stock-
holms län av särskilt stor betydelse. Likaså fortsatt utveckling av regional-
tågstrafiken i vårt län. Men väl fungerande kollektivtrafik och kapacitetstarka 
järnvägar och vägar i Stockholm och Mälardalen är gemensamma angelä-
genheter. En förutsättning för detta är också att trafik avlänkas utan att be-
lasta Stockholm i onödan, och för att minska sårbarheter i systemet. Sådana 
länkar är främst de som binder samman den storregionala strukturbilden, d v 
s nodstäderna i kapacitetsstarka stråk. En särställning intar Arlanda, där ett 
större trafikunderlag är en nödvändighet för internationell konkurenskraft.  
 
Vi anser att en gemensam strävan bör vara, att i första hand skapa en sam-
manhängande kapacitetsstark ”järnvägsring” på norra respektive södra sidan 
av Mälaren mellan Stockholm och Örebro via Västerås respektive Eskilstuna, 
vilka också förbinds med en ny bana. Vidare att möjligheten till järnvägsan-
knytning till Arlanda, utan att passera Stockholm C skapas, med en ny bana 
från Enköping. Övriga stambanorna som genomkorsar ÖMS och på nya som 
på sikt knyter samman Stockholm med kontinenten och Oslo bör byggas ut . 
 
Sårbarheten i vägsystemet i östra Mellansverige är stor. För att fortsatt vara 
en region möjlig att försörja med gods, eller att transitera, måste även E 18 
mellan Köping och Västerås och riksväg 56 lyftas från en 60-talsstandard till 
en standard som bidrar till ökad andel kollektivtrafik, till standard som kan 
hantera fler resenärer och till en standard där klimatvänliga tekniker används. 
Liksom sjöfarten på Mälaren prioriteras för att underlätta omställningen av 
energisystemen, samt för att undvika systemkollapser i väg- och järnvägsnä-
ten. 
  
• Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så att 
den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel av befolkningen 
som möjligt tillgodo? 
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VKL anser att det är viktigt att den rumsliga strukturen utvecklar regionala till-
växtkärnor som får tillräckliga styrkor att specialiceras för att skapa kluster 
och arbetstillfällen med tillgänglighet för en större region. Kärnor som kan 
medverka till en positiv fördelning av tillväxtkraft i ett omland, och vara stöd-
jepunkter för service och utbildning. En struktur som ger förutsättningar för in-
teraktion med starka noder i Stockholms och angränsande län.  
 
Nyttor uppkommer genom att fler orter i nätverk, även inom delregionala bo-
stadsmarknad har möjligheter att utveckla och erbjuda goda livsmiljöer base-
rade på positiva särarter och goda prislägen kopplade till god tillgänglighet. 
Kompetensförsörjning och arbetstillfällen i på orten i befintliga företag och of-
fentliga verksamheter gynnas då av möjligheter som följer av fler invånare 
och gynnsamma flyttnetton.  
 
Med fler invånare i storregionen kommer sannolikt trängsel och dess prisdri-
vande effekteri synnerhet i de mer centrala delarna, att behöva erbjuda alter-
nativ i boendeförsörjningen, för att vara långsiktigt socialt hållbar. 
 
• Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en 
inkluderande regionförstoring? 
VKL anser att frågan om förstorade och sammanhängande arbetsmarknads-
regioner har en mycket stor betydelse för möjligheter till en fördelning av till-
växtkraft, respektive minskad sårbarhet för många orter.  
 
Vi konsterar att minskade reskosnader i kollektivtrafiken har en väsentligt 
större inverkan på möjligheter till positiv utveckling på regional och lokal nivå, 
än någon av de skilda scenariorna för utveckling A resp B. Kollektivtrafikens 
bidrag till uppfyllelse av andra samhällsmål kan då förväntas övergå kostna-
den. Det är därför viktigt att känslighetsanalyser för taxeändringar och effek-
ter av ökad tillgänglighet framgent görs och utvecklar väl grundade besluts-
underlag.  
 
I detta skede, med en förestående trafikomläggning och införande av Mälar-
dalstaxa knutet till Citybanans öppnande, anser VKL att frågor om ytterligare 
förändringar av taxor i det nära perspektivet, inte behöver väckas eller för-
svaras. 
 
• Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera? 
VKL anser att frågor om fördjupningsområden, utöver de som finns nämnda i 
ÖMS-dokumentet, bör vara fokuserade på förhållandet stad-land och på eko-
systemtjänster som internationellt betraktat utgör attraktiva tillgångar. Där t 
ex vattenära möjligheter utgör en underutnyttjad potential för regional ut-
veckling. 
 
För omställning av energisystemen och försörjning i matproduktion och andra 
tjänster med koppling till landsbygden, är Mälardalens samlade utbud av re-
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surser och variationer en stor tillgång. ÖMS bör verka för ytterligare ökade 
möjlighet till lokal matproduktion, slutna kretslopp som integrerar energifram-
ställning, som biogas och avfallshantering med återföring till jordbruket. En 
annan starkt förenande faktor är fritidsboende och utnyttjandet av eko-
systemtjänster. Likaså, möjligheter till Eko-turism och utvecklad veckosluts-
turism.  
 
 

 
 


