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Inledning 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har fått rubricerat samrådsförslag för yttrande. 
Utvecklingen i Östra Mellansverige (ÖMS) är beroende av en väl fungerande 
storstadsregion. Den funktionella regionen har sedan lång tid tillbaka utvidgats 
utanför den länsgräns som reglerar uppdragen att utarbeta Regionplan och 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). Länsstyrelsen i 
Västmanlands län anser att förslaget till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen är ett värdefullt planeringsunderlag som i kombination med 
de övriga regionala planerna i Östra Mellansverige bidrar till utveckling av hela 
den funktionella delen av regionen.  

Stockholms läns landsting har på ett positivt sätt bidragit till en ökad storregional 
dialog och samverkan inom Östra Mellansverige i planeringsfrågor om 
befolkningsutveckling, sysselsättning och fysisk planering. De gemensamma 
nämnarna har varit RUFS 2050 samt ÖMS 2050 med kunskapsunderlagen om 
befolkningsutveckling, regionförstoring samt den fysiska strukturen inom Östra 
Mellansverige.  

Under remisstiden har samråd inom länet skett med Landstinget Västmanland 
samt Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Remissförslagen har också 
redovisats för länets politiska partnerskap.  

Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har i remissen ställt ett 
antal frågor som man önskar svar på. Nedanstående yttrande är strukturerat efter 
dessa frågeställningar. 

Mål och delmål 
Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
Länsstyrelsen ser positivt på att hela dokumentet av RUFS har kortats ner jämfört 
med den tidigare versionen av den regionala utvecklingsplanen - RUFS 2010. Sex 
utmaningar har identifierats för Stockholmsregionen och dessa ligger i sin tur till 
grund för de fyra övergripande målen, delmålen och de 26 prioriterade åtgärderna 



 

YTTRANDE 2 (8)  
Datum Diarienummer 

2016-10-03 100-1959-16 

 
i planen. Pedagogiken med olika tidsperspektiv för övergripande mål, delmål och 
prioriterade åtgärder är konkret och meningsfull.  

Visionen om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion behöver vara en ledstjärna i hela Östra Mellansverige. 
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och regionen har starka 
funktionella samband med stora delar av omgivande län. Östra Mellansverige står 
för nära hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och BNP och genererar upp 
till två tredjedelar av tillväxten i hela riket. Utvecklingen tyder på en fortsatt 
tillväxt, där befolkningen väntas öka med minst 1,4 miljoner invånare och 
sysselsättningen med minst 700 000 arbetstillfällen fram till år 2050. Om 
Stockholm-Mälarregionen ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion 
krävs en stark koordinering av insatser inom flera olika samhällsområden, 
framförallt inom infrastruktur och bostadsmarknad och med en konstruktiv 
samverkan med omgivande län.  

Jämställdhetsperspektivet i planen behöver dock förstärkas bland annat genom att 
ha delmål uppdelade på män och kvinnor.  

Generellt kan man säga att kulturmiljöperspektivet enbart berörts övergripande i 
den regionala utvecklingsplanen. Huvudsakligen lyfts kulturmiljöfrågorna under 
rubriken tematiska frågor och förhållningssätt. Bland de mål och delmål som 
presenteras finns inga mål som anknyter till kulturmiljö. 

Anger målen rätt ambitionsnivå? 

Länsstyrelsen i Västmanlands län redovisar nedan synpunkter på ett urval av 
delmålen och dess ambitionsnivå. Det är bra att nuläget anges för delmålen. 

Det är också bra att det föreslås att det ska ske årliga uppföljningar av mål och 
delmål.  

Mål 1. En tillgänglig region med god livsmiljö 
Målet tar upp byggnation av bostäder och infrastrukturåtgärder, vilka alla bedöms 
öka tillgängligheten för dels de invånare som bor i regionen, dels öka 
möjligheterna att ta emot nya invånare.  
 
Länsstyrelsen i Västmanland ställer sig bakom förhållningssättet att planera för ett 
transportsnålt samhälle med samplanering av bebyggelse och infrastruktur med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm. Detta är inte bara en förutsättning för 
invånarna i regionen utan även för besökare och de som har regionen som 
arbetsort.  
 
I RUFS 2050 nämns att den funktionella arbetsmarknads- och bostadsregionen 
sträcker sig utanför regionen, men beskrivningar av hur detta ska kunna utvecklas 
och stärka regionen saknas. Det finns behov av ett tillägg för att förtydliga 
förutsättningarna för att bibehålla och utveckla denna region med bland annat 
kollektivtrafikförbindelser med hög frekvens och korta restider. Det möjliggör ett 
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större urval av kvalitativa boenden inom hela ÖMS och ett minskat tryck på 
regionens hårt belastade bostadsmarknad.  
 
Det finns väl definierade delmål för persontransporter inom regionen, däremot 
saknas delmål för godshanteringen, vilket bör kompletteras med tanke på 
godstransporternas inverkan på transportsystemet och klimatet. 
 
I RUFS 2050 nämns att Stockholmsregionen är landets största 
konsumentmarknad, vilket samtidigt innebär en stor mängd varutransporter på 
väg. Att med styrmedel skapa en överflyttning av gods från väg till sjöfart och 
järnväg är en nödvändighet för att klara utmaningar med både trängsel och klimat. 
Utifrån godsets karaktär ska rätt trafikslag väljas. Sjöfarten vars potential idag är 
dåligt utnyttjad, behöver bli konkurrenskraftig i förhållande till övriga 
transportslag för att därmed kunna avlasta landinfrastrukturen. Järnväg är ett bra 
transportslag för gods ur klimathänseende, men konkurrerar om dem tillgängliga 
och nödvändiga kapaciteten för persontransporterna. Järnvägsnätet är centralt för 
att binda samman bostads- och arbetsmarknad i regionen. Det är därför av största 
vikt att rätta satsningar på järnväg prioriteras. Något som också bör förtydligas är 
transittrafik av gods. Gods som saknar start- eller målpunkt inom regionen, ska 
styras till andra trafikslag alternativt till vägar som går förbi Stockholmsregionen.  
 
Delmål – Minst 9000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram 
till 2030.  
Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer att målet för bostadsbyggandet anger 
en för låg nivå.  
 
Boverkets och även regeringens mål är att det totalt i Sverige ska byggas 710 000 
bostäder fram till 2025. Tidigare fanns det mål om 558 000 bostäder. Det tidigare 
målet fördelades även regionalt. Då ”hamnade” nära 19 000 bostäder per år i FA1-
Stockholm fram till år 2025. Om man antar samma fördelning av de 710 000 
bostäderna skulle det innebära nästan 24 000 bostäder per år. I detta fall 
inkluderar FA Stockholm visserligen även kommuner utanför Stockholms län, det 
vill säga Uppsala och Enköping. I dessa två kommuner färdigställdes omkring 1 
500 bostäder under 2015, vilka skulle kunna räknas bort från de 24 000 
bostäderna.  
 
Ett mål om minst 9 000 bostäder och upp till 16 000 bostäder per år framstår som 
lågt om man relaterar det till de tal som Boverket tagit fram. Det lägre talet, 9000 
bostäder, framstår också som lågt om man tar hänsyn till att bostadsmarknaden 
inte är i balans utan att det råder brist. Bristen är svår att kvantifiera men det kan 
mycket väl vara så att även ett bostadsbyggande om 16 000 bostäder är för lågt.  
Målet anger en för låg ambitionsnivå. 
 

                                                 
1 FA står för funktionella arbetsmarknadsregioner.  
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Delmål – Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets 
arbetsmarknad inom 45 minuter med kollektivtrafik 
 
Målet kan närmas på olika sätt, vilket ger en viss otydlighet. Målet kan nås genom 
att befolkningen ökar i områden som idag ligger inom 45 min till arbetsplatserna 
eller genom att arbetsplatserna ökar i antal där befolkningen redan idag bor eller 
genom att dessa faktorer är oförändrade, men att pendlingsförutsättningarna 
förbättras på ett sådant sätt att man snabbare når befintliga arbetsplatser. Om man 
till exempel vill utveckla just kollektivtrafiken vore det önskvärt med ett mått som 
mer explicit mäter detta.  
 
Delmål – Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till 
fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.  
 
Delmålet med tillgången på fast och mobil bredbandsuppkoppling för samtliga 
invånare är avgörande för att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas 
fullt ut. Digitaliseringen bidrar till både kostnadseffektivitet och minskad 
belastning i transportsystemet med lägre klimatpåverkan som följd. Delmålet 
skulle behöva kompletteras med ett mål om hur alla ska bli inkluderade i det 
digitala samhället. Detta för att undvika digitalt utanförskap för olika grupper i 
samhället.  
 
Mål 2. En öppen, jämställd och inkluderande region. 
Delmålen tar upp viktiga delar för att uppnå målet, dvs utbildning, 
förvärvsfrekvens, fördelning av lön och fördelning av makt och relaterar till de 
jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelsen anser att ambitionsnivån är bra. Det är 
också bra att förvärvsfrekvensen hos utrikesfödda uppmärksammas som en viktig 
utmaning, men också resurs för regionen att verka för. Här skulle även behöva 
anges att målen för förvärvsfrekvens ska gälla för både kvinnor och män, då 
skillnaderna mellan könen är större vad gäller utrikesfödda än inrikesfödda. 
 
Mål 3. En ledande tillväxt och kunskapsregion 
Beträffande målet ”En ledande tillväxt och kunskapsregion” anser Länsstyrelsen 
att tillväxtfrågorna och näringslivets roll skulle kunna lyftas fram tydligare bland 
delmålen. Detta mot bakgrund av att framförallt Stockholmsregionen är Sveriges 
tillväxtmotor. Näringslivsfrågorna har fått en alltför blygsam position i planen.  

Mål 4. En resurseffektiv och resilient region. 
Många av målsättningarna uppfylls genom olika former av offentliga styrmedel, 
så som exempelvis skatter och regleringar genom lagstiftning. Men en stor del 
förväntas uppfyllas på annat sätt. Det kan handla om förändrat individuellt 
beteende och omställning av näringslivet till både form och sammansättning. I 
detta sammanhang har RUFS en mycket viktig funktion att fylla och det kunde 
därför beskrivas närmare hur tillväxtperspektivet ska nyttjas som hävstång, för att 
driva utvecklingen i önskvärd riktning och tillvarata de möjligheter som 
klimatutmaningen (utsläppsminskningar och anpassning) erbjuder. Vilken 
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kompetensutveckling krävs? Vilka nya företag rör det sig om och hur kan denna 
utveckling drivas på av offentlig sektor. Miljöteknik och energiteknik är kända 
begrepp inom näringslivsutveckling; klimatanpassningsteknik är det inte.  
Med ökad internationalisering av ekonomin följer även en ökad 
internationalisering av klimatfrågan och då inte enbart i den meningen att 
utsläppen sker till atmosfären och fördelas globalt. Även källan till utsläppen kan 
vara svår att avgränsa. Detta visas bland annat av att de positiva 
utsläppsminskningar som skett i Sverige till stor del ätits upp av ökad andel för de 
utsläpp som vår import fört med sig. Samband och ambitioner på detta område 
borde kunna avspegla sig i RUFS. Även behovet av klimatanpassning har 
transnationella dimensioner, vilka borde kunna ges uttryck i RUFS. 

Prioriterade åtgärder 
Övergripande 
Det finns brister i kopplingar mellan mål och prioriterade åtgärder. Det är svårt att 
se vilka prioriterade åtgärder som ska leda till exempelvis en öppen, jämställd och 
inkluderande region.  
 
När det gäller arbetsmarknadsfrågor och näringsliv är de vagt formulerade och 
avser kvalitetsutveckling, exempelvis ”öka insatserna för språkutbildning och 
validering för utlandsfödda samt vidga normen hos arbetsgivare för att bättre 
tillvarata alla invånares kompetens”. Åtgärderna är mer av målkaraktär och visar 
inte på hur man ska göra och heller inte vem som har ansvaret för åtgärderna. För 
vissa mål, till exempel lika lön för lika arbete, saknas åtgärder helt. 
 
I likhet med konsekvensbeskrivningen för RUFS 2050 anser Länsstyrelsen att den 
röda tråden mellan mål, åtgärd och förhållningssätt vad gäller grupperna kvinnor 
och män, olika socioekonomiska grupper samt barn och äldre är relativt svag och 
haltar. Kopplingarna är otydliga eller saknas. Konsekvensbeskrivningen påpekar 
också att barn- och äldreperspektivet i flera avseenden saknas, inte minst med 
anledning av att invånarnas behov i olika åldrar är väsentliga att belysa för 
planering av bostadsbyggande, offentlig service och infrastruktur.  
 
Detta gäller även konsekvenser för social sammanhållning, det vill säga det som 
ryms inom det övergripande målet att stärka hållbarheten med människan i fokus 
och målet att vara en öppen, jämställd och inkluderande region. Åtgärderna 
behöver beskrivas bättre föra att underlätta förståelsen av hur dessa ska bidra till 
att målet uppfylls.  
 
Näringslivets roll för att uppnå målen behöver också förtydligas, särskilt vad 
gäller arbetsmarknadens funktion, där det finns tydliga mål kring förvärvsfrekvens 
m.m. 
 
Är det rätt åtgärder som beskrivs?` 

Infrastruktur 
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Med en starkt växande befolkning behövs, utöver en transportsnål 
samhällsplanering, stora infrastrukturinvesteringar både inom och utanför 
Stockholmsregionen. Det är viktigt att transportsystemet inom Stockholm-
Mälarregionen fungerar och har en väl fungerande kollektivtrafik och ett 
ändamålsenligt cykelnät. Olika transportslag ska ha möjlighet att samordnas för 
att ge förutsättningar för ett effektivt och klimatsmart resande.  
 
Helt riktigt påpekas vikten av tillgänglighet till Arlanda, men övrig tillgänglighet 
till och från regionen berörs i liten omfattning och vilka infrastruktursatsningar 
det innebär. Det behöver bli tydligare att transportsystemet är ett system som 
kopplar ihop regionen med dess omvärld. Helheten är det som skapar 
möjligheterna. Om en integrerad arbets- och bostadsmarknad med angränsande 
län ska bli verklighet ställs högre krav på tillgänglighet, frekvens och robusthet 
för den spårburna kollektivtrafiken i hela systemet.  
 
Vägarna till och från regionen har varierande kvalitet, kapacitet och är inte 
anpassade till de flöden som passerar.  
 
Den internationella tillgängligheten skapas inte enbart med flyg utan även med 
järnväg, till exempel väster ut till Oslo. En trafikering norr och söder om Mälaren 
för att sedan passera via Örebro mot Oslo, möjliggör inte enbart kopplingen 
mellan två huvudstäder, utan medverkar även till den regionala utvecklingen i 
hela stråket Stockholm – Oslo. 

Kulturmiljö 
Bland de prioriterade åtgärderna inom avsnitt 6 nämns kulturmiljöperspektivet i 
avseendet att Stockholmsregionens aktörer tillsammans ska förvalta och utveckla 
kulturmiljö- , rekreations- och naturvärden. Vad det innebär förklaras inte 
ytterligare och de förslag på prioriterade åtgärder som sedan föreslås har ingen 
bäring på kulturmiljö. Den övergripande karaktären för hela planen avseende 
kulturmiljöaspekten försvårar en bedömning av vad man avser göra och vad det 
kan få för konsekvenser.  
 
För att kunna förvalta och utveckla kulturmiljöer måste ett bredare perspektiv 
anläggas på kulturmiljöarbetet och dess betydelse i 
samhällsplaneringssammanhang. Kulturmiljöfrågorna bör vara en integrerad del i 
den fysiska samhällsplaneringen, vilket kräver att perspektiven måste in tidigt i 
planeringsskedet och tydligare kopplas till frågor som rör den rumsliga strukturen, 
bebyggelsens utveckling och infrastrukturutbyggnad. Det gäller både de 
utbyggnadsförslag som omfattar förtätning av redan befintliga strukturer som 
exploatering av obebyggd mark. 
 
Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget 

Åtgärderna bör få en tydligare koppling till målen.  
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Den rumsliga strukturen 
Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
I de presenterade strukturbildsanalyserna hävdas att klimatmålet för 2050 går att 
nå genom båda huvudalternativen. Detta kräver sannolikt användande av skarpa 
och mjuka styrmedel i kombination, liksom omfattande frivilliga åtaganden. Vilka 
dessa är, hur det ska gå till och framförallt hur de kan påverka storregionala 
förhållanden behöver beskrivas närmare. Det vore önskvärt med ett förtydligande 
för att belysa utmaningarna, men också för att underlätta operationalisering. 
Vikten av att hantera målkonflikter på ett tidigt stadium i planeringsprocesser 
understryker detta. 
 
Mot bakgrund av ett förändrat klimat har länsstyrelserna runt Mälaren gemensamt 
vid flera tillfällen skrivit till regeringen om behovet av att tillsätta en utredning för 
att låta undersöka förutsättningarna för Mälaren på längre sikt. Perspektivet bör 
vara bortom livslängden för den planerade slussen, framförallt avseende byggande 
och dricksvattenförsörjningen. Detta borde vara en angelägenhet för den regionala 
utvecklingen i regionen, även om tidshorisonten är lång. Vägledande principer för 
fortsatt bevakning av frågan skulle kunna fastslås; exempelvis identifiering av 
hotade värden och kritiska vägval i tid och rum. Det kan vara så att det då 
identifieras strategiska vägval, för exempelvis fysisk exploatering, som inte ligger 
bortom planeringshorisonten i RUFS. Just detta tankesätt ligger exempelvis till 
grund för de ovan nämnda rekommendationerna för byggande vid Mälaren. 
 
Regionplanen borde kunna fungera vägledande även för andra aspekter av 
anpassning till ett förändrat klimat. Exempel på sådana är problemområden som 
skulle kunna uppmärksammas är säkerställandet av ekosystemtjänster och 
primärproduktion av exempelvis livsmedel, men också andra nyttigheter. För 
närvarande arbetar länsstyrelserna med ett uppdrag om grön infrastruktur. En del 
av uppdraget handlar om att tillvarata möjligheter för en grön infrastruktur att 
erbjuda klimatanpassningstjänster. Det kan exempelvis handla om blå strukturer, 
med bland annat våtmarker, för att kapa flödestoppar eller ta hand om plötsligt 
stora vattenmängder vid skyfall eller grönstrukturer för hantering av värme i 
tätortsmiljö. En väl fungerande grön infrastruktur är självfallet även av vikt för 
säkerställande av biologisk mångfald och än mer så i ett förändrat klimat. Arbete 
med utveckling och vidmakthållande av en grön infrastruktur måste ske i 
storregional samverkan. Grön infrastruktur skulle även kunna utgöra ett lämpligt 
sammanhang som skulle kunna leda till stärkande av bevarandefrågorna i RUFS. 
 
Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 
sammanhållen region? 
Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att det är angeläget att utveckla 
transportsystemet i regionen för att förstärka arbetsmarknadsregionen, bland annat 
med fokus på spårbunden kollektivtrafik. Det är angeläget att fortsatt utveckla en 
attraktiv kollektivtrafik med fokus på tillförlitlighet, turtäthet och reskostnader.  
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För att minska trycket inom transportsystemet i Stockholmsregionen är det viktigt 
att identifiera genomfartstrafik och leda delar av trafiken förbi Stockholm på 
befintlig infrastruktur. 

Stockholmsregionen har stor betydelse för Sverige både som huvudstad och 
tillväxtmotor inte minst genom att många nya företag startas i Stockholm för att 
sedan spridas till andra delar av landet. Även inom övriga Östra Mellansverige 
finns ett mycket framgångsrikt näringsliv med hög specialisering. Det är viktigt 
att utveckla en struktur som gynnar tillväxten för näringslivet i hela regionen. Det 
näringslivet främst efterfrågar och har behov av är en fungerande bostadsmarknad 
och effektiva kommunikationer.  

 
 
I ärendets slutliga handläggning där landshövding Minoo Akhtarzand har beslutat, 
och utredare Åsa Sars varit föredragande har länsråd Ulrica Gradin, övriga 
medlemmar i Länsstyrelsens ledningsgrupp samt många berörda handläggare 
inom Länsstyrelsen deltagit.  
 

 

 

Minoo Akhtarzand 

 

 

 Åsa Sars 
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