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Förord

Den här rapporten har tagits fram gemensamt av regionala utvecklingsaktörer i östra
Mellansverige (ÖMS), det vill säga Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands
län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Då Region
Gotland i många avseenden ingår i ÖMS-sammanhanget, har också Gotland inarbetats i studien. Sedan flera år tillbaka har vi en dialog och samverkan inom ramen för
länens respektive regionala tillväxt, och samarbetet bygger på ömsesidig nytta.
Efterhand har det vuxit fram ett behov av gemensamma kunskapsunderlag inom
hela storregionen. Den huvudsakliga drivkraften bakom detta behov är regionförstoringen, som ställer nya krav på den fysiska planeringen. Kunskapsunderlagen ska
vara ett stöd även för den kommunala översiktsplaneringen. Översiktsplanerna i sin
tur ska relatera till regionala och nationella mål i olika avseenden. Både län och kommuner behöver därmed förhålla sig till ett större geografiskt sammanhang. Behovet
av gemensamma underlag och strukturbilder är också angeläget med tanke på den
pågående regionförstoringen, som innebär att människor reser allt längre mellan
bostad och arbete.
Under 2013 inledde TMR aktualitetsarbetet av RUFS 2010. I RUFS 2010 ingår
en storregional målbild. Aktualitetsarbetet av RUFS 2010 i kombination med att
nya regionala utvecklingsprogram eller utvecklingsstrategier har tagits för flera av
ÖMS-länen innebar att det var av intresse att titta närmare på om den storregionala
målbild som finns presenterad i RUFS 2010 fortfarande är aktuell. Den analys
av regionala utvecklingsprogram, samt några kommunala översiktsplaner, som
presenteras i denna rapport har varit ett sätt att söka svar på denna fråga.
I rapporten belyses också relationen mellan regionalt tillväxtarbete och fysisk
planering för att vara ett stöd för att besvara det uppdrag som åligger de regionalt
tillväxtansvariga att återrapportera om den ömsesidiga kopplingen mellan det
regionala tillväxtarbetet och kommunal översiktsplanering.
Vår ambition är att gemensamma kunskapsunderlag och analyser bidrar till
ett effektivare samarbete. Studien visar att det verkligen finns en bred samsyn om
visioner och mål i länens politiskt antagna regionala utvecklingsprogram. Gemensam
kunskap och utgångspunkter underlättar samverkan och samstämmiga prioriteringar.
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Sammanfattning

I följande studie har undersökts huruvida den storregional målbild som återfinns i
RUFS 2010 fortfarande är aktuell eller inte. För att kunna göra denna bedömning har
åtta regionala utvecklingsprogram samt sju kommunala översiktsplaner analyserats
utifrån ett storregionalt perspektiv. Frågan som har varit i fokus är om och i sådana
fall hur beskrivningar och viljeyttringar i dessa dokument förhåller sig till omgivande
regioner och andra geografiska sammanhang.
Att samband av betydelse för ett hållbart tillväxtarbete sträcker sig över lokala och
regionala administrativa gränser är någonting som påtalas i många internationella
och nationella policydokument. Föreliggande studie visar också att detta är ett
perspektiv som har fått genomslag i program och planer på regional och lokal nivå i
östra Mellansverige (ÖMS). Dock handlar det fortfarande främst om att beskriva sig
själv i ett storregionalt sammanhang och i viss mån att bevaka och stödja det storregionala systemets utveckling för att gynna den egna utvecklingen, snarare än att
arbeta gemensamt för en utveckling av östra Mellansverige.
De sektorer som främst anses ha en storregional betydelse är arbets- och
bostadsmarknaden samt kollektivtrafik- och trafikinfrastrukturfrågor. Dock har
även utbildnings- och innovationsfrågor liksom kultur och rekreation börjat beröras.
De storregionala målpunkter som nämns är främst betydande vägar, hamnar och
flygplatser men i vis mån även högre utbildningsinstitutioner. Detta är tecken på
att synen på storregionala frågor håller på att utvecklas. I mångt och mycket är den
storregionala målbild som återfinns i RUFS 2010 fortfarande aktuell. Dock visar
följande studie att målbilden snarare är en nulägesbeskrivning än en visionär målbild
med sikte mot 2050.
En gemensam, framåtblickande målbild för östra Mellansverige skulle vara av
betydelse för de olika utvecklingsprocesser som pågår på storregional, regional och
lokal nivå i östra Mellansverige för att röra sig från en beskrivning av rummet till att
planera rumsligt för östra Mellansveriges framtid.
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Inledning

ÖMS i ÖMS-länen
I RUFS 20101 finns en storregional2 målbild för östra Mellansverige (ÖMS) med
sikte på 2050. Denna målbild togs fram i en gemensam process med aktörer i
länen i östra Mellansverige (se fotnot nedan för vilka län som ingick). I allmänhet
upplevs målbilden ha bidraget till en diskussion och medvetandegörande att länen
och kommunerna i östra Mellansverige i allt högre grad är beroende av varandra i
olika avseenden. Samtidigt kan även konstateras att det är relativt obelyst vad östra
Mellansverige egentligen betyder i praktiken i ÖMS-länen.
I östra Mellansverige har nya regionala utvecklingsprogram/strategier3 tagits
fram de senaste åren. Detta innebär att det finns ett aktuellt underlag att utgå ifrån
beträffande vad ÖMS betyder i de olika ÖMS-länen. Under 2013 startade också ett
aktualitetsarbete beträffande innehållet i RUFS 2010. Således finns flera skäl att
studera hur den storregionala målbilden uppfattas och hur pass relevant och aktuellt
innehållet fortfarande är. Frågan som ska besvaras är: Hur förhåller sig respektive
län till den storregionala målbilden?

Studiens syfte och frågeställningar
Uppdragets syfte är för det första att se över aktualiteten och relevansen i den målbild
som finns i RUFS 2010 och därmed vara till hjälp för aktörer i östra Mellansverige
för att bedöma vad i målbilden som fortfarande är giltigt samt vad som skulle behöva
justeras.
Vidare handlar det om att studera i vilken mån och på vilka sätt som länen i
egna strategier ser sig som en del i ett större regionalt sammanhang och hur synen
överensstämmer med den målbild som presenteras i RUFS 2010, finns synergier eller
eventuella konflikter.
Baserat på en genomgång av de prioriteringarna och perspektiv som finns i länen
kan sedan en aktualitetsbedömning av målbilden i RUFS 2010 göras. Vidare kan
förslag på faktorer som är viktiga att beakta för länen i ett eventuellt framtida arbete
kring en gemensam målbild för östra Mellansverige framkomma. Slutligen skapas
underlag till tematiska områden som kan lyftas fram i det fortsatta ÖMS-samarbetet.
Studien syftar även till att bidra med inspel till den redovisning som samverkans
organ respektive länsstyrelser ska sända till Boverket i slutet av november 2013
beträffande det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering. Men vi har även studerat om det finns ett storregionalt
perspektiv i planerna. Studiens resultat bidrar med inspel beträffande redogörelsen
och bedömningen av vilka som är de grundläggande förutsättningarna för att stärka
detta samband och utveckla samordningen.
1	RUFS 2010 är ett dokument som både har funktionen som
ett regional utvecklingsprogram och regionplan för Stockholms län. Dokumentet antogs 2010.
2 Storregional avser områden som utöver det egna administrativa området, såsom län, också innefattar andra och i
huvudsak närliggande administrativa områden.
3 I rapporten används begreppen regionalt utvecklings
program och regional utvecklingsstrategi synonymt.
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Rapportens disposition
Rapporten baseras på fyra huvudavsnitt. I följande avsnitt presenteras metod och
material. Därefter kommer ett avsnitt som presenteras diskussionen på EU-nivå och
nationell nivå kring storregionala frågor, såsom de gestaltas i olika policydokument.
De följande avsnitten belyser hur regionala utvecklingsprogam och ett urval av
lokala översiktsplaner i östra Mellansverige hanterar storregionala perspektiv. Det
avslutade avsnittet summerar rapporten och lägger fram ett antal tankar som det
fortsatta arbetet i östra Mellansverige, avseende storregionala frågor kan bära med
sig. Till rapporten bifogas som bilaga beskrivningar av den genomgång som gjorts av
ÖMS-länens regionala utvecklingsprogram (Bilaga 1) ur ett storregionalt perspektiv.
Som bilaga återfinns även en genomgång av de lokala översiktsplaner som studerats
(Bilaga 2). Även det analysramverk som används i genomgången av de olika dokumenten presenteras i en bilaga (Bilaga 3).
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Metod och material –
textanalys av dokument
Dokumentstudier
Studien grundar sig i huvudsak på dokumentstudier. För det första har en genomgång samt analys av omvärldsperspektiv genomförts genom att studera om och hur
betydande dokument såsom EU 2020, EU:s Territoriella agenda, EU:s strategi för
Östersjöregionen, Vision för Sverige 2025, förordningar kopplat till den regionala
tillväxtpolitiken samt lagstiftningen för fysisk planering hanterar storregionala
perspektiv. För det andra har ÖMS-länens regionala utvecklingsprogram/-strategier
samt ett urval av ett antal översiktsplaner bland kommuner i ÖMS-länen studerats,
med bäring mot hur dokumenten möter det storregionala perspektivet.45
Syftet med genomgången av dokument på nationell- och på EU-nivå, har varit att
studera i vilken mån dessa övergripande policydokument innehåller ny kunskap samt
nya trender av betydelse för innehållet i en storregional målbild.
Genomgången av policydokumenten har baserats på ett analysramverk (se bilaga
3), från vilken dokumenten har studerats utifrån.
Med analysramverket som grund har det varit möjligt att bedöma på vilka sätt
innehållet i policydokumenten sammanfaller med eller skiljer sig från en storregional
ansats. De områden som huvudsakligen har ingått i analysramen var:
•

Funktionalitet och geografisk räckvidd

•

Sektorer för samverkan i ett storregionalt perspektiv

•

Rumsliga perspektiv på regionalt tillväxtarbete

Analysramverket användes också för att studera de regionala utvecklings
programmens och de lokala översiktsplanernas (se bilaga 1 och 2) koppling mot ett
storregionalt perspektiv. I synnerhet studerades om och på vilket sätt de regionala
utvecklingsprogrammen och översiktsplanerna direkt eller indirekt adresserar
ÖMS-perspektivet. En frågeställning som genomgången särskilt sökte svaret på
var huruvida utvecklingsprogrammen respektive översiktsplanerna har inslag som
förefaller stå i konflikt med den storregionala målbild som presenteras i RUFS 2010,
vidare kallat ÖMS-perspektivet. I genomgången av de regionala och lokala dokumenten analyserades även relationen mellan utvecklingsprogram och översiktsplaner där
analysen inriktades mot att studera sambandet mellan regional tillväxtplanering och
den fysiska planeringen. Vad det avser översiktsplanerna studerades även om och
4

5

De regionala utvecklingsprogrammen avser länen Gotland,
Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland, Örebro och Östergötland.
Urvalet av översiktsplaner har grundat sig på att erhålla
exempel från olika typer av kommuner/städer/orter som
pekas ut i den stor regionala målbilden. Beträffande
s.k. samarbetsområde föll valet på att titta närmare på
Eskilstuna-Västerås. Vidare valdes en översiktplan för en de
utpekade storregionala städerna ut - här ansågs Uppsala
vara intressant att undersöka närmare. Vidare inkluderades
också en av de övriga orterna som är lokaliserade i anslutning till betydande stråk, här valdes Nyköping. Vidare har
tre översiktsplaner från Stockholms län ingått. Dessa är
tre av de åtta kommuner som har pekats ut som regionala
stadskärnor i RUFS 2010; Järfälla, Sigtuna och Södertälje.

på vilket sätt de kommunala översiktsplanerna direkt eller indirekt adresserar sin
position kring utvecklingen i ÖMS.
Ett riktmärke i genomgången av utvecklingsprogram och översiktsplaner har
slutligen varit att göra skillnad på om det som presenteras i berörda dokumentet
utgör en nulägesbeskrivning (kunskapsunderlag) eller om det är en viljeyttring i ett
storregionalt perspektiv.

Workshop
Resultatet ifrån dokumentstudierna har presenterats och ventilerats i två workshoppar med tjänstemän representerande aktörer som arbetar med regional utveckling
och tillväxt. En diskussion har ägt rum med ÖMS-nätverket och en med styrgruppen
för den samverkan som pågår i östra Mellansverige. I samband med dessa seminarier
redovisades och diskuteradess dokumentgenomgångens preliminära resultat i form
av en PowerPoint-presentation. Workshopparna genomfördes för att kvalitetssäkra
samt följa upp och nyansera de preliminära resultaten. Vidare bidrog diskussionerna
med framåtblickande perspektiv på hur arbetet med en gemensam storregional
målbild skulle kunna utforma sig.
Diskussionen vid workshopparna resulterade även i inspel beträffande hur en
ökad koppling mellan regionalt tillväxtarbete och fysisk planering med en storregional utblick skulle kunna te sig.
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På väg mot större regioner genom
ökad funktionalitet
Storregionala ambitioner i EU och Sverige
De policydokument på nationell nivå och EU-nivå som har studerats, pekar på
växande ambitioner kring interregionala samarbeten och funktionell samverkan.
Flerkärnighet och balanserad territoriell utveckling är en av de prioriteringar som
tydligt lyfts i de studerade dokumenten liksom territoriell integration i gränsområden
respektive transnationella funktionella regioner.
I policydokumenten uppmärksammas ett behov av att utveckla en ekonomi
baserad på kunskap och innovation. Verksamheter som främjar en resurseffektivare,
grönare och konkurrenskraftigare ekonomi värdesätts. Tillväxten är ett medel att nå
hög sysselsättning samt ekonomisk, social samt territoriell sammanhållning.
Ökade funktionella samarbeten har en roll i att stärka förutsättningarna för en
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Detta kräver enligt policydokumenten på
EU-nivå, en bättre integration mellan utvecklingsplanering och fysisk planering6. I
EU-dokumenten framkommer vidare ett behov av att skapa samsyn kring vilka frågor
som verkligen är storregionala. Bland frågor som uppmärksammas i det storregionala
perspektivet är arbetet för en förbättrad territoriell anslutning (connectivity) för
individer, samhällen och företag samt förvaltning och sammankoppling av miljö
mässiga, landskaps- och kulturella värden. Inte minst pekar dokumenten på behovet
av en effektiv rörlighet av kompetens som ett viktigt bidrag till den smarta, hållbara
och inkluderande tillväxten i EU.
Också på nationell nivå understryks betydelsen av en bättre territoriell sammankoppling mellan individer, samhällen och företag. I nationella dokument är i synnerhet arbetspendling, transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bostäder nyckelord i
sammanhanget. En god tillgänglighet inom och mellan storstäderna och omgivande
stationssamhällen anses vara avgörande för städernas och regionernas utveckling.
Genom en välfungerande kollektivtrafik möjliggörs miljösmarta resor som stärker
pendling mellan bostadsort och arbetsort och skapar förutsättningar att lösa bostadsförsörjningen regionalt.
Ambitioner kring en ökad samverkan mellan urbana och rurala områden finns
också angivet i såväl dokument på EU-nivå som i nationella dokument. I den territoriella agendan för EU uppmuntras exempelvis en integrerad utveckling i städer samt
rurala och regioner med specifika förutsättningar, såsom öar. Vision för Sverige 2025
bedömer att det i Sverige fram till år 2050 har utvecklats fyra flerkärniga regioner
där Stockholm/Mälardalen är en, medan övriga tre är Öresundsregionen, Göteborg/
Västsverige respektive Norrlandskusten.
I dokumenten på nationell- och EU-nivå understryks samverkan mellan tematiska områden och mellan samhällsnivåer som ett viktigt verktyg för den storregionala
utvecklingen. Flernivåstyrningens roll för hållbar tillväxt har vuxit sig allt starkare
inom EU men också nationellt under de senaste åren. En ökad samverkan och samsyn
mellan lokal-, regional-, nationell- och EU-nivå blir allt viktigare allteftersom de
flerregionala samarbetena ökar i omfång och komplexitet.
6	Territorial Agenda of the European Union 2020.
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För Sverige betonas i nationella dokument att det behövs regionala helhetsgrepp för
att möta storregionala ambitioner. Arbetet mot funktionalitet över administrativa
gränser anses gälla såväl behov av ett utvecklat flernivåstyre mellan samhällsnivåer
som stärkt samverkan mellan tematiska områden.
Möjligheten till formell samverkan kring utvecklingsfrågor mellan regioner i
Sverige har funnits under relativt lång tid. Inte minst har EU:s sammanhållnings
politik banat väg för mellanregionala samarbeten. Främst med olika strukturfondsprogram som gemensam nämnare. Förordningen kring regionalt tillväxtarbete är
också tydlig med att de regionala utvecklingsprogam som länen har skyldighet att
ta fram, är fullt möjliga att framarbetas gemensamt för att inkludera flera län. Än så
länge finns det dock inga län som valt att arbeta utifrån en sådan gemensam utvecklingsansats.
Tabell 1 illustrerar ett antal nyckelord som understryker det storregionala
perspektivet i ett antal policydokument på EU- och nationell nivå.
Tabell 1. Nyckelord för ett storregionalt perspektiv

Dokument

Nyckelord i ett storregionalt perspektiv

Europa 2020

•

Smart tillväxt

•

Hållbar tillväxt

•

Inkluderande tillväxt

Territorial Agenda for Europe 2020 •

EU:s strategi för Östersjöregionen

Vision för Sverige 2025

Förordning 2007:713 om regionalt
tillväxtarbete

Ökad förståelse för och betoning på för att ”territory
matters”

•

Bättre samsyn kring vilka territoriella frågor som är
viktiga i EU

•

Ökad integration mellan regional utveckling och
fysisk planering

•

Ökad betoning på flernivåstyrning

•

Makroregionalt perspektiv

•

Säkra att politiken på alla nivåer (lokalt, regionalt,
nationellt och på EU-nivå för såväl havs- som land
politiken) bidrar till en konkurrenskraftig, sammanhängande och hållbar utveckling i regionen.

•

Fortsatt regionförstoringsprocess

•

Behov av regionala helhetsgrepp

•

Hantera växande storstadsregioner utifrån ett
bebyggelseperspektiv

•

Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik

•

Regionala utvecklingsprogram ska utgöra en samlad
strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete.
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Regionalt tillväxtarbete och fysisk planering –
relationen RUP och ÖP
Den regionala tillväxtpolitiken har under de senaste decennierna utvecklats från en
centralt styrd politik med tydliga inslag av utjämning och lokaliseringspolitiska insatser, till en mer regionalt utvecklings- och tillväxtinriktad politik. Insatserna inom
politikområdet präglas av ett programbaserat arbetssätt där strategier utarbetas och
genomförs i partnerskap av aktörer i regioner. Regionala och lokala behov och förutsättningar anses därmed ha fått ökat genomslag i program och insatser. En faktor
som har betydelse för hur effektivt den regionala tillväxtpolitiken kan genomföras, är
de offentliga aktörernas förmåga att samarbeta, såväl mellan de olika administrativa
nivåerna som med privata och ideella aktörer.
Den fysiska planeringen har också genomgått förändringar de senaste åren. En ny
PBL trädde i kraft i maj 2011 med syfte att bland annat få till en mer strategisk inriktning på kommunal planering genom att tydligare uppmana kommuner att ta hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål. Bland annat stipuleras att i översikts
planen ska framgå ”hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen”.
Rapporter och utredningar7 pekar dock på vissa svagheter när det gäller de offent
liga aktörernas förmåga att integrera fysisk planering med den övriga tillväxt- och utvecklingsplaneringen. Området har länge ansetts vara en planeringens ”ingenmansland”, då det handlar om mötet mellan det kommunala planmonopolet (som utövas
inom ett avgränsat territorium) och det sektorsövergripande utvecklingsperspektivet
(som styrs av människors och företags vardagsgeografier). Tillväxtanalys har bland
annat haft i uppdrag att analysera betydelsen av ”samverkan mellan olika geografiska
nivåer och sektorsområden” och dess betydelse för hållbar regional och lokal tillväxt.
Resultatet av uppdraget pekar mot att det finns ett behov av ökad samordning mellan
lokala och regionala tillväxtfrågor och att utveckla ett system som möjliggör planering
som bättre avspeglar funktionella regioner8.
Här har ny mark brutits i Stockholms län genom att RUFS 2001 och RUFS2010
förenat utvecklingsplanering med den fysiskt inriktade regionplanering som tidigare
bedrevs. Detta skedde på regionens eget initiativ, och trots att Stockholms läns landsting som har regionplaneringsansvaret inte har utvecklingsansvaret i länet. Detta
finns istället hos den statliga Länsstyrelsen, som har bekräftat att RUFS förutom att
vara regionplan även är utvecklingsplan. Under samma tidsperiod som vidgningen av
utvecklingsplaneringen, har också en geografisk vidgning skett, så att den regionala
utvecklingsplanen tagit steg mot ett östra Mellansverige perspektiv.
Enligt rådande lagstiftning finns det inga hinder att ta fram översiktsplaner och
regionala utvecklinsprogram på tvärs över administrativa gränser. På senare år har
7

Se t ex Boverket, 2011, Rumslig utvecklingsplanering. Länken
mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering, Rapport, 2011:3, och Engström & Fredriksson, 2009,
ÖP-RUP: från svag länk till plattform för utvecklingskraft.
8	Tillväxtanalys, 2012, Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram.
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exempelvis en gemensam översiktsplan tagits fram för Linköping och Norrköping.
Det är också intressant att notera att ett uttalat syfte med det regionala utvecklingsprogrammet är att underlätta samverkan mellan länen.
Det rumslig (territoriella) perspektivet har som påvisats ovan gjort sitt intåg som
en del av tillväxtarbetet i Sverige. I Vision för Sverige 2025 presenterade Boverket
2012 bilder för var Sverige bör vara år 2025 för att nå satta nationella mål för ett
hållbart samhälle till år 2050. Främst berörs regionala perspektiv i bilderna Bebyggelse och Infrastruktur där de stora städerna ges en viktig roll som ekonomiska och
kulturella motorer för den omgivande regionen. Av betydelse för utvecklingen av det
regionala omlandet och småorter i regionen är enligt Vision för Sverige 2025 sammanlänkning mellan mindre orter och huvudorten genom utvecklade kollektivtrafikoch cykelstråk. Genom förbättrade förutsättningar för effektiva flöden av personer
inom större regioner förbättras tillgången till det samlade bostadsbeståndet och
bostadsunderskott löses regionalt.
Tabell 2. Relationen regionalt tillväxtarbete och fysisk planering

Regionplan - innehåll och
användning enligt PBL

Översiktsplan - enligt PBL

Regionalt utvecklings
program – innehåll och
användning enligt förordning

Vara vägledande för beslut om Visa hur kommunen i den
fysiska planeringen avser att
översiktsplaner, detaljplaner
ta hänsyn till och samordna
och områdesbestämmelser,
översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen,

Binda samman planeringsprocesser med betydelse för
en hållbar regional utveckling och underlätta samverkan mellan länen.

Ange grunddragen för
användningen av mark- och
vattenområden och riktlinjer
för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk,
om det har betydelse för
regionen.

Ligga till grund för regionala
strukturfondsprogram, terri
toriella program, regionala
tillväxtprogram samt andra
relevanta regionala program
och insatser.
Ligga till grund för samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter,
näringsliv och organisationer.

Källa: Plan- och bygglagen (2010) & Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

För att nå en stärkt integration mellan fysisk planering och utvecklingsplanering,
i ett storregionalt perspektiv, är såväl de översiktsplaner som beslutas om på lokal
nivå som de utvecklingsprogram och regionplaner som tas på regional nivå, viktiga
att förhålla sig till. De lokala översiktsplanerna liksom regionplanen regleras utifrån
plan- och bygglagen medan de regionala utvecklingsprogrammen regleras av förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete. Tabell 2 illustrerar relationen mellan
regionalt tillväxtarbete och fysisk planering utifrån översiktsplaner, regionplaner
respektive regionala utvecklingsprogram.
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Östra Mellansverige – regional
utveckling och planering i ett
storregionalt perspektiv
Utifrån de ambitioner som ges i policydokument i EU och på nationell nivå kring
det storregionala perspektivet har regionala utvecklingsprogram för länen i östra
Mellansverige studerats. Även ett urval av lokala översiktsplaner bland kommuner i
östra Mellansverige har analyserats med bäring mot det storregionala perspektivet.
Genomgången av dokumenten utgår från att belysa programmens och planernas
funktionella ansats och geografiska räckvidd. Därefter följer en genomgång kring hur
de regionala och lokala dokumenten belyser samverkan i ett storregionalt perspektiv,
vilka sektorer berör de storregionala utvecklingsansatserna och vilka storregionala
målpunkter och objekt framhålls i dokumenten. Presentationen inleds med att
beskriva hur de regionala utvecklingsprogrammen förhåller sig till dessa aspekter. I
avsnittet Lokala översiktsplaner i en regional och storregional kontext belyses hur de
lokala översiktsplanerna möter dessa ansatser i ett storregionalt perspektiv.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
De regionala utvecklingsprogrammen i ÖMS-länen presenterar geografiska utblickar
främst mot de närmaste grannarna. Internationella utblickar förekommer men mer
i generella ordalag. Det storregionala ÖMS-perspektivet finns närvarande i samtliga
läns utvecklingsprogram. Framförallt i termer av att länet befinner sig i Mälarregionen eller i närheten av Stockholmsregionen. De enskilda ÖMS-länen kan anses ha en
nära geografisk relation till ÖMS, även om länens utvecklingsarbete, generellt sett
inte uppvisar en rumslig gemensam planering mot ÖMS. Istället bygger många län
funktionalitet med ÖMS-regionen utifrån ett antal faktorer som finns gemensamt
inom ÖMS-geografin. Bland utvecklingsprogrammen återfinns exempelvis skrivningar som:
“För oss är det viktigt att se vår region funktionellt, d.v.s. att inte låta administrativa gränser bli ett hinder för en klok utveckling. Strategin bygger också på
det vi har gemensamt med våra regionala grannar.”
(Utvecklingsstrategi för Örebroregionen)
”En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna
i Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun/Borlänge, Västerås, Örebro, Eskilstuna,
Norrköping och Linköping skapar en balanserad utveckling i östra Mellansverige
och ger goda förutsättningar för såväl arbets- som studerandependling mellan
dessa större orter och från mellanliggande orter.”
(RUP, Västmanland, 2007-2020)
”Strategin fokuserar på att nyttja, bidra till och inta en aktiv roll i de storregionala sambanden, samt i nationella och internationella sammanhang, där
Östergötland ingår. Av speciell betydelse är rollen i östra Mellansverige och
utefter det starka kommunikationsstråk som löper från Stockholmsregionen
genom Östergötland och vidare mot sydväst.”
(Regionalt utvecklingsprogram > 2030 för Östergötlands län)

På vilket sätt som länen enskilt och gemensamt har för avsikt att arbeta för att uppnå
handling kring de storregionala ambitionerna som uttrycks i samtliga utvecklings
programmen i ÖMS-länen är dock otydligt. Här finns möjlighet att ytterligare
utveckla och konkretisera hur genomförandet av storregionala ambitioner ska gå till.

Stockholmsregionen som gemensam nämnare
En gemensam rumslig nämnare för de regionala utvecklingsprogrammen i ÖMS är
Stockholmsregionen. I flera utvecklingsprogram refereras också till den storregionala
målbild (främst kartan) avseende östra Mellansverige som presenteras i RUFS 2010
(figur 1). De referenser som ges i utvecklingsprogrammen till målbilden i RUFS 2010
indikerar inga motsättningar mellan länen och den storregionala målbilden. Tvärtom
tycks länen istället anammat målbilden.

Figur 1. Storregional målbild för östra Sverige i RUFS2010
Källa: RUFS 2010

Samverkan, sektorer, storregionala målpunkter och objekt
Det finns många sektorer som nämns i ÖMS-regionens olika utvecklingsprogram
för vilken en storregional koppling görs. Samtliga har bäring mot den inriktning
som nämns i olika EU- och nationella dokument kring hållbar tillväxt, såsom smart
tillväxt, hållbar tillväxt och inkluderande tillväxt. Innovationsfrågor finns med
som viktiga utvecklingsområden i de flesta utvecklingsprogram. Kultur, rekreation
respektive hälso-och sjukvård är områden som också förekommer i ett flertal av
programmen.

Storregionala perspektiv i planeringen 19

Sett till ett storregionalt perspektiv är arbetskrafts- och kompetensförsörjning
områden som återkommer och som också har en tydlig bäring mot de storregionala
frågor som lyfts i policydokument på nationell nivå och i EU. Däremot är det i
utvecklingsprogrammen svårt att finna konkreta förslag på hur just arbetskrafts- och
kompetensförsörjningen kan stärkas i ett storregionalt perspektiv. De förslag kring
stärkt arbetskrafts- och kompetensförsörjning som ges i utvecklingsprogrammen, rör
allt som oftast förstärkning av infrastrukturella stråk eller ökad samverkan mellan
högskola/universitet och det omkringliggande samhället.
Skrivningar med bäring på samverkan mellan universitet eller mellan universitet
och omkringliggande samhället diskuteras i dokumenten vanligen på en relativt
övergripande nivå. Det som däremot rör infrastrukturen finns oftast utpekade
målpunkter och objekt som är av storregional karaktär. Vissa målpunkter kan direkt
härledas till behov av ökad rörlighet av arbetskraft eller arbetspendling medan andra
finns med i programmen av andra skäl, som t ex. godstransporter och besöksnäring.
Samverkan mellan länen i ÖMS är också mest uttalad eller konkretiserad vad det
gäller infrastrukturella frågor. Här finns ett flertal olika samverkanskonstellationer
där företrädare för länen i ÖMS finns representerade.
Tabell 3 illustrerar exempel på storregionala målpunkter och objekt i de studerade
regionala utvecklingsprogrammen.
Tabell 3. Exempel på interna och externa storregionala målpunkter och objekt i regionala
utvecklingsprogram

Regionalt utvecklingsprogram

Storregional målpunkt/objekt

Gotland

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn, Nynäshamn
och Oskarshamn. Bromma och Arlanda flygplatser samt
förbindelserna till/från hamnarna och flygplatserna på
fastlandet.

Gävleborg

Arlanda, Gävle hamn

Stockholm

Stockholms Centralstation, Arlanda, hamnar, Skavsta,
terminalområden, logistikstruktur

Sörmland

Stockholm-Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn, kombiterminaler, logistikparker, Södertörns högskola, Örebro
Universitet, Linköpings universitet, Ostlänken

Uppsala

ABC-stråket, CX-stråket, ABCU-stråket, Dalbanestråket,
Mälardiagonalen/Arosstråket, Enköping-Sala-Dalarna

Västmanland

Hamnar, Kombiterminal, E18, Mälarbanan, kapacitetshöjning (spår) genom Stockholm, Stockholm Centralstation

Örebro

Örebro flygplats, Hallsbergsterminalen

Östergötland

Skavsta, Arlanda, Kastrup, E4, Södra stambanan, Bergslagsdiagonalen, Ostlänken

20 Storregionala perspektiv i planeringen

Översiktsplaner i ett regionalt och storregionalt
sammanhang
I de översiktsplaner som studerats sträcker sig den geografiska räckvidden i huvud
sak till de närmsta kommungrannarna (oavsett länsgräns) men inriktas också
mot Stockholmsregionen alternativt Mälarregionen. Avseende det storregionala
perspektivet koncentreras innehållet till bakgrundsbeskrivningar, även om det i
vissa översiktsplaner också tydligt anges en vilja till samverkan. Däremot så saknas
i de flesta fall strukturbilder och kartor, som sträcker sig över kommungränsen.
Beträffande kartpresentationer för mark- och vattenanvändning är det exempelvis
uppenbart att den “operativa geografin” slutar vid just kommungränsen. Detta tyder
på att kommunal nivå ännu inte illustrerar fenomen och samband som går utanför
den egna administrativa geografin – trots att man de facto nämner dessa sammanhang i sina planer. Ett exempel är de fall då kommunerna i texterna påpekar att t ex.
naturområden sträcker sig över administrativa gränser.
Tabell 4. Exempel på samverkan i översiktsplaner

Översiktsplan

Samverkan med/Samverkan kring

Eskilstuna

Samverkan förespråkas för att öka regionens attraktivitet och
konkurrenskraft

Järfälla

Samverkan kring en rad mellankommunala och regionala intressen.
T ex. regionala bostadsfrågor och bebyggelsestruktur, näringslivs
utveckling, Mälarbanan, E18, Blå- och grönstruktur

Nyköping

I framtidsscenariot för 2050 betonas att regionsamarbetet mellan
Nyköping-Norrköping-Linköping och Södertälje-Stockholm har
förstärkts ytterligare

Uppsala

ABC-samarbetet, CX-stråket

Västerås

Breddad och fördjupad samverkan inom länet och inom Stockholm-
Mälardalen, Arbets- och studiependling (Arboga, Hallstahammar,
Kungsör, Köping, Sala och Surahammar), verksamhets- och handels
området Erikslund, utbildningsutbyte (gymnasiependling till Västerås)
från Eskilstuna, Enköping, Vattenfrågor (kommuner i regionen-
Mälarens vattenrådsförbund), Vindkraft (Hallstahammar), Turism
(Kommuner kring Mälaren)

Sigtuna

Arlandaregionen, Ostkustbanan, Grönstruktur, Räddningstjänst,
VA-frågor

Södertälje

Samarbete med 8-södertörns kommuner

I likhet med de regionala utvecklingsprogrammen står frågor kopplat mot arbetsmarknaden, kommunikationer och transportinfrastruktur i fokus avseende regionala och
storregionala ansatser i de lokala översiktsplanerna. Liksom de regionala utvecklingsprogrammen, är det också bland översiktsplanerna vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser som utgör de främsta storregionala målpunkterna och objekten. Vid sidan om
dessa primära sektorer är bostadsmarknaden en ofta förekommande sektor. Inte minst
i kommunerna nära Stockholm. Ytterligare sektorer, som nämns i översiktsplanerna,
med anspelning mot ett storregionalt perspektiv, är kollektivtrafik och besöksnäring.
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Samverkan mellan kommuner lyfts fram i de flesta översiktsplaner även om
ambitionerna och inriktningen skiljer sig åt. I Stockholmskommunerna (Sigtuna,
Södertälje och Järfälla) lyfts exempelvis RUFS 2010 som viktigt dokument för
regional samverkan. Medan andra kommuner i sina översiktsplaner understryker
bilaterala överenskommelser med en annan kommun (t ex. samarbetet mellan
Nyköping-Norrköping) eller multilaterala förbindelser (t ex. det samarbete som finns
mellan Södertörnskommunerna) som viktiga samarbetsformer. Inför en uppdaterad
version av den storregionala målbilden i RUFS 2010 kan frågan ställas om synen på
samarbetsområden bör revideras. I tabell 4 illustreras samverkan inom ramen för de
studerade översiktsplanerna.
Vad avser översiktsplanernas relation till länens regionala utvecklingsprogram så
skiljer den sig åt. Vissa översiktsplaner uppvisar en nära relation till länets regionala
utvecklingsprogram medan andra inte alls refererar till länets utvecklingsprogram.
Generellt kan sägas att kommuner i Stockholms län eller kommuner nära Stockholms
län i större utsträckning hänvisar till länets regionala utvecklingsdokument RUFS
2010, jämfört med den utsträckning som kommuner i andra län hänvisar till sina läns
utvecklingsprogram.

Figur 2. Relationen översiktsplan (ÖP) och regionalt utvecklingsprogram (RUP)

Storregionala perspektiv i planeringen 23

Från rum till rÖMSligt

Länen i östra Mellansverige beskriver sig som en del av en storregional omvärld.
Programmen och planerna speglar också en vilja att vara en del av ett storregionalt
sammanhang. Dokument antagna efter 2010 har sett och noterat målbilden i RUFS
2010, främst kartan. Få dokument visar dock upp hur den storregionala viljeyttringen
konkretiseras i praktisk handling, t ex. vilka konsekvenser det får för det egna
regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av översiktsplanen. Länen i östra
Mellansverige visar således upp storregionala beskrivningar men är otydliga kring
hur ambitionerna skall överföras till praktisk handling. Ett tydligt exempel på detta
är sambandet mellan trafik och bebyggelse. Ett åtagande i RUFS 2010 som har god
förankring storregionalt är att utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med
spårtrafiken som grund. När man ser på bebyggelseutvecklingen i praktiken är dock
intrycket att det fokus på tät stadsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen som kommuner i Stockholms län uppvisar inte finns i samma grad i östra Mellansverige i stort.
Detta är förståeligt eftersom förutsättningarna skiljer sig, men det är en strategisk
nödvändighet såväl för tillväxt som för miljö att sambandet utvecklas mellan kollektivtrafik och bebyggelse i hela östra Mellansverige.
Trots att det finns starka viljor för att verka storregionalt bland länen saknas
fortfarande en gemensam visionär och storregional målbild för östra Mellansverige.
Målbilden i RUFS 2010 är fortfarande relevant och aktuell, men är mer inriktad på
att beskriva ett nuläge och uppfylla RUFS 2010:s vision, än att verka för en verkligt
gemensam storregional vision för östra Mellansveriges utveckling. Målbilden i RUFS
2010 beskrivs som en plattform för vidare diskussion och samarbete för ett flertal utvecklingsprocesser som pågår. En sådan process är till exempel En Bättre Sits (EBS).
I denna process finns nu ett uppdrag och ta fram en ny storregional systemanalys
för Stockholm-Mälardalsregionen inklusive Östergötland och Gotland. Samtidigt
pågår ett samarbete mellan kollektivtrafikmyndigheterna för att lägga grunden för
ett storregionalt tågsystem när citybanan är klar. Dessa processer har mycket starka
kopplingar till den storregionala målbild som finns presenterad i RUFS 2010 och i
bedömningen av dess aktualitet.
I RUFS 2010 sägs vidare att det är angeläget att de berörda aktörerna fortsätter att
föra en dialog kring arbetet med att utveckla en gemensam syn på den övergripande
storregionala rumsliga strukturen. Därför återstår en stor del av arbetet med att
åstadkomma en verkligt gemensam storregional vision för östra Mellansveriges
utveckling.
I regionala utvecklingsprogram och kommunala översiktsplaner finns ansatser att
arbeta med komplicerade frågor. Dock är mognaden att gripa sig an komplexa frågor det vill säga att förstå hur frågor och territorier hänger samman - relativt svag. För att
utveckla det storregionala perspektivet bör aktörer i östra Mellansverige gå från att
betrakta och förhålla sig till östra Mellansverige som ett rum, till att verkligen planera
rumsligt för östra Mellansverige.
Utifrån genomgången av de regionala utvecklingsprogrammen och lokala
översiktsplanerna är bedömningen att integreringen av tankar och ambitioner
mellan de olika dokumenten måste fortsätta. Inte minst bör frågor gemensamma för
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utvecklingsprogrammen och översiktsplanerna; arbetsmarknad, kommunikationer,
transportinfrastruktur och bostäder ges möjlighet att samordnat vidareutvecklas i
ett storregionalt perspektiv.
Utvecklingsprogrammens och översiktsplanernas tydlighet kring storregionala
frågor speglar perspektivet som regionen och kommunen har kring utvecklingsfrågor
i ett territoriellt perspektiv. Figur 3 summerar vanliga men olika karaktäristika
som regioner och kommuner i östra Mellansverige har avseende det storregionala
perspektivet.

Figur 3. Regional och lokal syn på det storregionala perspektivet i östra Mellansverige.

Figuren illustrerar olika perspektiv i kommuners och regioners syn på det storregionala sammanhanget. Vissa regioner och kommuner noterar inte alls att utvecklingen
utanför regionen eller kommunen påverkar den egna geografins utveckling, medan
andra regioner och kommuner ser det som högst väsentligt att medverka i det storregionala arbetet för egen del och till och med för storregionens del. Det storregionala
synsätt kan också skilja sig beträffande vilken sakfråga som är på agendan.
I figur 4 har vi placerat in de studerade regionerna och kommunerna i östra
Mellansverige baserat på innehållet i de genomgångna dokumenten, och tolkat
utifrån vår textanalys hur regionerna och kommunerna förhåller sig till storregionala
frågor. Notera att även de som anges ha en stark storregional inriktning i dokumentet
genomgående stannar vid ett fokus på Stockholm istället för att vidga perspektivet till
östra Mellansverige som helhet.
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Figur 4. Förhållandet mellan regionala utvecklingsprogram respektive lokala översiktsplaner
och det storregionala perspektivet
Not: Desto grönare en region eller kommun är desto större bäring har utvecklingsprogrammet eller översiktsplanen mot det storregionala perspektivet.

Vi har i vår presentation valt att inte markera var regionerna eller kommunerna
i östra Mellansverige för närvarande befinner sig. Det är upp till var och en med
kännedom om de respektive länen att själv bilda sig en uppfattning kring vilket storregionalt perspektiv man har. Däremot kan vi konstatera att det enligt vår tolkning
finns en spridning mellan hur stark kopplingen är mellan utvecklingsprogrammen
och översiktsplanerna och det storregionala perspektivet.
Vägen framåt för att möta de komplexa frågor som arbetet med storregionala
utvecklingsperspektiv innebär är troligen lång och i vissa fall snårig. Vi tror dock
att det är viktigt att arbetet med att utveckla det storregionala perspektivet i östra
Mellansverige stärks. Detta inte minst mot bakgrund av skrivningar i policydokument
på nationell och EU-nivå, men framför allt därför att utvecklingen i kommuner och
regioner i östra Mellansverige allt mer kommer att vara en del av en storregional
utveckling. Detta mot bakgrund av att urbaniseringen och tillväxten av storstadsregionerna kombinerat med regionförstoring är en utvecklingstrend som sannolikt
fortsätter förstärkas.
Länen inom ÖMS-samarbetet har dock kommit en bra bit på väg. Forum finns
och samtal pågår kring hur storregionala vinklingar kan konkretiseras i östra
Mellansverige. Men att gå från övergripande ambitioner till faktisk handling kräver
sannolikt att mandatet för ÖMS-samarbetet blir tydligare. Här har politiken ett
ansvar med att ge tjänstemän och andra aktörer ett tydligt mandat att fortsätta verka i
en storregional riktning.
Av vikt är också att komma fram till en mer färdig gemensam vision för östra
Mellansverige som kan ligga till grund för hur frågor med storregional betydelse kan
analyseras och avgöras. En sådan vision bör tas fram i sådana former och formuleras
på ett sätt som gör att visionen kommer till användning som grund för och som
inledande avsnitt i regionala utvecklingsprogram och lokala översiktsplaner. Här
måste återigen politiker och regionens tjänstemän deklarera och kommunicera
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ambitionerna med ett stärkt funktionellt arbete inom östra Mellansverige. Vidare
finns anledning att inom östra Mellansverige fundera kring hur ett systemperspektiv
på frågorna inom östra Mellansverige kan gestalta sig. Systemperspektivet är viktigt
då det möjliggör en sortering och koncentration av resonemanget till vilka insatser
som bör hanteras storregionalt och vilka som ska hanteras regionalt eller lokalt. Här
behöver bilden utvecklas till mer än infrastrukturfrågor. I sammanhanget är det
viktigt att inte enbart deklarera vad som ska göras utan även hur det ska genomföras.

Storregionala perspektiv i planeringen 27

Bilaga 1: Resultatredovisning
regionala utvecklingsprogram
Gotlands län: Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Gotlands regionala utvecklingsprogram härstammar från 2008 och ansvarig för
framtagandet är Gotlands kommun. Visionen är att ”Gotland är Östersjöregionens
mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av
livslust”. Visionen följs av övergripande mål, med sikte mot 2025,
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.

•

Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.

•

Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

•

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

•

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Vidare följer 12 målbilder med tillhörande strategier för att uppnå de övergripande
målen.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Sammanfattningsvis har dokumentet ett stort internt fokus. Men det finns även
tydligt Östersjöfokus och internationell utblick. Förhållandet till östra Mellansverige
och Stockholm-Gotlandregionen nämns endast på en plats i dokumentet och det är
när det gäller sjukvårdssamarbete. Mälardalen nämns i anslutning till diskussioner
om en som attraktiv plats för boende för vissa grupper.
Som nämnts ovan beskrivs den geografiska räckvidden hellre i ett Östersjö
sammanhang än ur ett ÖMS-perspektiv. I termer som: ”Gotlands unika läge mitt
i Östersjön måste utnyttjas”, där exakt vad som är unikt förutom positionen på
kartan, är något oklart. Länet ser sig huvudsakligen som ett (läge/position) centrum i
Östersjön. Framtidsperspektivet riktas således snarare mot södra och östra Östersjöområdet än mot ÖMS. I dokumentet adresseras också regionförstoring, och det ses
som:
”ett viktigt medel för ökad tillgänglighet. Ett annat viktigt medel för ökad tillgänglighet är samspel mellan olika trafikslag, att de kan komplettera varandra
och fungera effektivt över t ex. kommun- och länsgränser, vilket gör knutpunkter
som t ex hamnar och flygplatser särskilt viktiga.”
Det understryks dock att Gotland har begränsade förutsättningar att dra fördel
av regionförstoringen på grund av sitt läge, då daglig arbetspendling till en annan
arbetsmarknad är relativt begränsad.
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Figur 5. Gotland i omvärlden
Källa: Gotlands kommun, 2008, Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland – RUP.

Sektor
Regionens förutsättning som ö bli påtaglig beträffande resonemang kring behov av
varutransporter, högskola, hälso-och sjukvård och båt- och flygtrafik innebärande
ambitioner om en ökad tillgänglighet till och från Gotland.
Kommunikationer i termer av förbindelser med omvärlden ges en stor betydelse.
I diskussionen av nationella och internationella trafiksystem uttrycks också ambitionen att “komma närmare fastlandet”. Vidare nämns också kulturarav som en viktig
fråga att samverka kring.
I övrigt nämns att länet har koppling till andra områden beträffande bostadsmarknaden (Mälardalen) och hälso- och sjukvård (Stockholm) genom ”samverkan och projekt”.

Storregionala målpunkter och objekt
Internt storregionala målpunkter som lyfts fram är hamnarna i Visby, Slite och
Klintehamn som är av betydelse för transporter av olika slag såsom färjetrafik, gods,
fritids- och kryssningstrafik.
Storregionala målpunkter utanför länet som nämns är Nynäshamn och Oskarshamn samt flygplatserna Bromma och Arlanda. Dock lyfts även förbindelserna till/
från hamnarna och flygplatserna på fastlandet fram som viktiga.
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Samverkan
Beträffande samverkan finns både en nationell och internationell utblick. I dokumentet nämns att mervärde ska eftersträvas med samverkan. Dock är det ospecificerat
och inte konkret beskrivit vad som avses med gemensam nytta. Men det tydliggörs att
samarbete handlar om allt ”från ett första möte till organiserat kunskapsutbyte och
gemensamma projekt”.
”Syftet med regional samverkan är att skapa ett mervärde både för Gotland och
dess samverkanspartners. Med regional samverkan avses här allt samarbete
med olika aktörer utanför Gotlands territoriella gränser, inom Sverige och
utomlands. Med samarbete avses här allt från ett första möte till organiserat
kunskapsutbyte och gemensamma projekt.

När det gäller internationella kontakter har Gotlands samarbete i såväl
Östersjörelaterade nätverk som i ö-samarbeten fördjupats. Här handlar det idag
om att koncentrera insatserna strategiskt. I kommunens antagna interregionala
strategi läggs tyngdpunkten på samarbete runt Östersjön, med andra öar samt
med organisationer inom EU. Genom statusen som världsarv samt genom vissa
biståndsprojekt har Gotland samarbete även utanför Europa.”
(7. Hållbar tillväxt och sysselsättning)

Relation RUP och ÖP
I den inledande presentationen av programmets roll och funktion anges att översiktsplanen är ”konkretiseringsprogram” till det regionala utvecklingsprogrammet. Dock
konkretiseras inte denna relation ytterligare i dokumentet. Det bör också noteras
att regionkommunen och kommunen är samma organisation, nämligen Gotlands
kommun.

Sammanfattande reflektioner
I grunden finns inga avgörande konflikter med RUFS 2010, men inga referenser görs
till RUFS 2010. Gotland var inbjudet att liksom övriga län i östra Mellansverige medverka i arbetet med RUFS 2010, men avstod. Perspektivet är inifrån och ut, det vill
säga Gotland är centrum. Den utblick som finns är i stor utsträckning i förhållande till
Östersjöområdet och begränsad i förhållande till ÖMS. Stockholm nämns en gång i
dokumentet, Mälardalen en gång. ”Sverige” nämns ett flertal gånger men då huvudsakligen som referens (bättre än, sämre än, svårare än osv.).
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Gävleborgs län: Nya möjligheter – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg
Den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborgs län avser perioden 2013–2020.
Visionen med det regionala utvecklingsarbetet är att Människor ser möjligheter:
I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens
villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald
och öppenhet vidgar våra vyer. Nytänkande ger möjligheter: I Gävleborg finns
innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det
ger oss försprång i både företag och offentlig sektor och skapar nya möjligheter att
ligga i framkant. Ledarskap och samverkan skapar möjligheter: I Gävleborg gör vi det
möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle.
Strategin inkluderar inga konkreta aktiviteter. Däremot konkretiseras arbetet
genom tre målområden och drivkrafter som ska fungera vägledande och styrande
för att uppnå visionen. Målområdena är: Stärkta individer, Smart samverkan,
Tillgängliga miljöer. Det övergripande målet för strategin anges som: Nya möjligheter
för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen.
Drivkrafter för att uppnå målen i strategin anges i Gävleborg till att vara infrastruktur
och kompetens.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Gävleborgs län har inom sin geografi, områden som är relativt glest befolkade. Detta
kan enligt strategin ses som en nackdel men med hjälp av en utvecklad infrastruktur
anser förbundsfullmäktige i länet att befolkningskoncentrationerna kan knytas samman både inom regionen samt med andra städer i närliggande regioner. Vilka dessa
regioner är och vilka orter som anses vara mest lämpade att stärka de funktionella
sambanden mellan konkretiseras inte, mer än att närheten till Arlanda och Mälardalsregionen ses som en konkurrensfördel som ökar möjligheterna till en bredare
arbetsmarknad och internationellt utbyte.
”I takt med att förutsättningar och behov förändrats inom såväl industri som
offentlig sektor ökar behoven av mer kvalificerad arbetskraft, vilket utmanar
Gävleborgs förmåga att mobilisera kompetens.”

Sektor
Tillsammans med kompetensfrågor utgör infrastrukturfrågor drivkraften i länets
regionala utvecklingsstrategi. Strategin understryker behovet av förbättrade vägar
och järnvägar där sänkta transportkostnader och transporttider ses som centrala för
att stärka funktionaliteten.
”Ju fler och större städer och tätorter infrastrukturen bidrar till att knyta ihop,
desto större blir möjligheterna till kompetensutbyte, matchning och lärande.”
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Storregionala målpunkter och objekt
Arlanda är den målpunkt som lyfts i strategin som en viktig nod för att nå en bre-dare
arbetsmarknad och en internationell marknad. I övrigt presenteras inga tydliga
inomregionala eller storregionala målpunkter eller objekt. Istället förs en diskussion
kring behovet av att stärka möjligheten till pendling till arbete, studier och en aktiv
fritid. Att det är viktigt att lösa rådande brister i de stråk som idag och i framtiden
bedöms ha stora pendlingsströmmar. Det rör sig om åtgärder för ökad standard,
kapacitet, framkomlighet, tillförlitlighet, säkerhet och turtäthet. De olika stråkens
kopplingar behöver utvecklas så att de kan komplettera och stärka varandra.

Samverkan
Samverkan berörs allmänt i strategin som en betydande framgångsfaktor för att
stärka den hållbara regionala tillväxten. Samverkan berörs såväl utifrån ett flernivåperspektiv där de lokala, regionala, nationella och internationella nivåerna berörs.
Samverkan berörs också i ett funktionellt avseende där strategin pekar på bl.a.
arbetsmarknadsregioner som kan innefatta delar av Gävleborg men även sträcka sig
in i angränsande administrativa regioner.
Utbildningsfrågor och forskning är de områden som kan anses vara mest konkret
utpekat vad det avser samverkan i ett storregionalt perspektiv.
”En regionalt förankrad högskola, med konkurrenskraftig forskning och
utbildning, har en central roll för att höja utbildningsnivån i regionen. Sam
verkan med högskolor och universitet även utanför Gävleborg bidrar också till
att stärka konkurrenskraften och kompetensen inom länet.”

Figur 6. Kommunerna i Gävleborgs län.
Källa: Region Gävleborg, 2013, Nya möjligheter – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013–2020.
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Relation RUP och ÖP
I den regionala utvecklingsstrategin framgår att den är framtagen med ett under
ifrånperspektiv där lokala förutsättningar och behov har varit styrande i de strategiska valen. Lokala utvecklingsprogram och översiktsplaner har varit viktiga underlag
för detta. Däremot finns i strategin inga konkreta kopplingar eller exempel på vad i de
kommunala översiktsplanerna som influerat den regionala utvecklingsstrategin.

Sammanfattande reflektioner
Det finns inget i Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi som motverkar RUFS 2010
men det finns samtidigt inte något i utvecklingsstrategin som refererar eller tydligt tar
fäste på RUFS 2010.
Strategin adresserar inte uttryckligen utvecklingsfrågorna mot Mälarregionen
utan förhåller sig endast till det faktum att länet är lokaliserat i närheten av Mälarregionen. Något som i sig anses vara en konkurrensfördel.
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Stockholms län: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010
Utgångspunkten för följande studie är den målbild som presenteras i Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Dokumentet antogs 2010 och
har som vision att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Under vision återfinns fyra mål; (1) en öppen och tillgänglig region, (2) en
ledande tillväxtregion, (3) en region med god livsmiljö och (4) en resurseffektiv
region. Sex strategier finns formulerade; (1) Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom
utbildningen, transporterna och bostadssektorn, (2) utveckla idéer och förnyelseförmåga, (3) säkra värden för framtid behov, (4) vidareutveckla en flerkärnig och
tät region, (5) stärk sammanhållningen och (6) frigör livschanser. Under respektive
strategi återfinns vidare planeringsmål med sikte mot 2030 samt åtaganden som ska
genomföras för att nå målen.
Under framtagandet av detta dokument pågick även en process att diskutera
länets storregionala relationer med aktörer i det egna länet samt omgivande län.
Detta resulterade i en storregional målbild med en blick mot 2050.
Ambitioner att arbeta med ett storregionalt perspektiv uttrycks framförallt i
strategin Utveckla en flerkärnig och tät region. Under denna strategi finns rubriken
För sammanlänkning av östra Mellansverige för planeringsmål som ska uppnås till
2030. Det planeringsmål som är formulerat lyder: östra Mellansverige har sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande. Det åtföljande
åtagandet är: ”Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som
grund”.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
I den storregionala målbilden för östra Mellansverige görs en utblick mot följande
angränsande län; Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanlands, Örebro, och
Östergötlands län. Vidare adresseras också Dalarnas län genom att peka ut Falun och
Borlänge som storregionala städer samt visa på ett storregionalt resesamband till
dessa orter.

Sektor
I beskrivningen av de storregionala sambanden finns en bred ansats. Bland annat
berörs ortsstruktur och samband när det gäller kollektivtrafik, vägar, järnvägar
och vattenvägar men också sociala frågor, miljökvalitet, mark- och vattenresurser,
produktionssystem, godstransport/hantering samt arbets- och bostadsmarknad.

Storregionala målpunkter och objekt
I den målbild som redovisas återfinns storregionala städer, samarbetsområden
mellan storregionala städer, övriga orter.
Storregionala målpunkter eller objekt som lyfts fram är internationella flygplatser
och hamnar.
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De samband eller flöden som visas, är storregionala resesamband, regionala resesamband, regional godsstruktur och huvudstråk för nationella godsflöden. Vidare
åskådliggörs även Stockholms yttre terminallägen och området som betraktas som
Stockholms yttre pendlingsomland.
I den text som presenterar målbilden ses också Stockholms Centralstation och
Arlanda som storregionala målpunkter innanför länsgränsen. De externa storregionala målpunkterna som lyfts fram i angränsande län är hamnar, Skavsta flygplats,
terminalområden och (ytkrävande)logistikstruktur.

Samverkan
I RUFS 2010 förordas en ökad samverkan inom en allt större region. Den målbild
som tagits fram ska fungera som utgångspunkt för en länsövergripande dialog mellan
Stockholmsregionen och berörda kommuner och landsting. Beträffande arbetet med
att uppnå den storregionala målbilden poängteras att detta kan ske länsvisa eller
genom delregionala fördjupningar.

Relation RUP och ÖP
Regionplan och dessa storregional målbilden ska bland annat ligga till grund för kommunala översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

Sammanfattande reflektioner
RUFS 2010 innehåller en tydlig ambition att koppla samman regional tillväxt med
fysiskt planering. Den storregionala målbilden har en bred ansats när det gäller vilka
frågor som är av relevans sett ur ett storregionalt perspektiv.
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Södermanlands län: Sörmlandsstrategin 2020
Sörmlands regionala utvecklingsprogram ”Sörmlandsstrategin 2020” antogs 2012.
Visionen lyder: ”Leva, växa och verka. Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”. Fyra prioriterade mål med sikt emot 2020
lyfts fram; (1) I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda
sig och arbete. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens, (2)
Sörmland har starka samband med omvärlden, (3) Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv, (4) Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. Under respektive
mål återfinns sedan strategier.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
I dokumentet finns ett tydligt storregionalt perspektiv. Bland annat lyfts fram att
länet har korta avstånd till befolkningscentra och regionala kärnor i angränsade län
i Stockholm-Mälardalen och Östergötland. Vidare betonas att länet har en funktion
som genomfartslän, till exempel beträffande godstransporter på väg. Även internationella samband betonas.
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Figur 7. Sörmland med omgivande län
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Sektor
De sektorer som främst kopplas samman med ett storregionalt samband är arbetsmarknad, transportsystem, kollektivtrafik och godsflöden. Men även utbildning,
bostadsförsörjning samt utveckling av regionala innovationssystem lyfts fram.
Beträffande det senare nämns exempelvis att samarbete med forskningsmiljöer
utanför länet kan behövas för att utveckla regionala innovationssystem.

Storregionala målpunkter och objekt
I dokumentet nämns ett flertal storregionala målpunkter. Till de interna återfinns,
Stockholm-Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn, kombiterminaler och logistikparker.
Det är också intressant att notera att storregionala målpunkter utanför länet som
nämns främst är högre utbilningsinstanser såsom Södertörns högskola, Örebro
universitet och Linköpings universitet. Vidare lyfts Ostlänken fram som ett viktigt
storregionalt objekt.

Samverkan
I dokumentet poängteras institutionella samband. Här ges konkreta exempel på att
kommuner i länet samarbetar med kommuner i angränsande län. Vidare betonas
flernivåstyrning, främst beträffande infrastruktursatsningar.

Relation RUP och ÖP
I dokumentet återfinns skrivningar som lyfter fram relationen mellan regionalt
tillväxtarbete och översiktsplanering, och då i relation till att hantera regionförstoringen.
”Strategin kan vara ett viktigt inspel till kommunernas planarbete. Målet är att
underlätta för gränsöverskridande samarbeten inom den fysiska planeringen
för att förstärka de positiva och minska de negativa konsekvenserna av regionförstoringen.”

Sammanfattande reflektioner
Det regionala utvecklingsprogrammet innehåller en tydlig storregional utblick.
Traditionella frågor hanteras men även innovationsfrågor lyfts fram ur ett storregionalt perspektiv, såsom arbetsmarknad, transportsystem och kollektivtrafik, men även
utbildnings- och innovationsfrågor.
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Uppsala län: Uppländsk drivkraft 3.0. Regional
utvecklingsstrategi
Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi beslutades av förbundsfullmäktige i
december 2012 och tar sikte på år 2030. Visionen för 2030 är att Uppsala är Europas
mest attraktiva kunskapsregion. Visionen som är riktningsvisande och långsiktig
konkretiseras i fyra strategiska inriktningar; Innovativ region, Växande region,
Attraktiv region, Kompetent region. Till varje strategisk inriktning finns ett antal
effektmål där horisontåret är år 2020. Kopplingen mot målen för Europa 2020 strategin och målen i det svenska nationella reformprogrammet anges genom för Uppsala
län nedbrutna regionala mål. Den regionala utvecklingsstrategin i Uppsala vill på så
sätt tydliggöra länets bidrag till EU:s hållbara utveckling.
Målbilden i Uppsalas regionala utvecklingsstrategi utgår från funktionella samband och vill vara oberoende av administrativa gränser. Utvecklingsstrategin anser
sig vara en konkretisering av den bredare strukturbild som tagit fram i RUFS 2010.
Den funktionella ansatsen i utvecklingsstrategion visar inte allt utan koncentreras på
de vägar och orter som bedöms som viktigast för att hålla ihop delarna i en helhet.

Figur 8. Målbild 2030
Källa: Regionförbundet Uppsala län, 2012, Uppländsk drivkraft 3.0. Regional utvecklingsstrategi.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Den regionala utvecklingsstrategin ser Uppsala som en integrerad del av Stockholm.
Utvecklingsstrategin betonar dock att det inte enbart räcker med att knyta funktionella band med huvudstaden. Uppsala län måste även ha egen konkurrenskraft och
attraktivitet. Det anses som viktigt att utveckla fler storregionala samband. Främst
mot Västerås och övriga delar av Stockholm-Mälarregionen, Gävleborg och Dalarna.
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Arlanda utpekas i strategin som viktig. Dels för de många arbetstillfällena. Dels för
möjligheten till goda internationella förbindelser.
Utvecklingsstrategin betonar vidare att även om Uppsala län är tätt sammanflätat
med huvudstaden och östra Mellansverige så krävs och ett ökat regionalt utbyte och
utveckling över nationella gränser. I sammanhanget nämns Östersjöområdet även
om utpekade funktionella samband mellan Uppsala län och regioner inom Östersjöregionen inte ytterligare konkretiseras.
Den inomregionala funktionaliteten speglar i strategin en ambition att stärka
utvecklingskraften och servicen i delregionala centra och lokala orter. De utpekade
delregionala orterna bör förstärkas som noder för ett större omland och de utpekade
lokala orterna bör utvecklas med ett basutbud av service som knutpunkter för
området.

Sektor
Den regionala utvecklingsstrategin ser bättre kommunikationer och kortare restider
som förutsättningar för utveckling av samarbetsområden inom näringsliv, arbete
och bostäder mellan Stockholm-Mälarregionens storregionala städer, som Västerås,
Strängnäs, Eskilstuna, Gävle och Örebro.

Storregionala målpunkter och objekt
Strategin understryker behovet av en effektiv och hållbar godsstruktur på storregional nivå. Bland annat Hargshamn nämns i sammanhanget som betydelsefullt
objekt. Den regionala utvecklingsstrategin presenterar vidare ett flertal storregionala
ansatser i form av prioriterade storregionala stråk (t ex. ABC-stråket, CX-stråket,
ABCU-stråket). Ambitionen i strategin gör också gällande att:
”Med ett utvecklat transportsystem och bättre trafikering kommer Uppsala att
utvecklas till en nordlig kärna i den funktionella huvudstadsregionen.”

Samverkan
I utvecklingsstrategin anges samverkan inom länet kring exempelvis kompetensplattformen, välfärdstjänster och innovationsstrategin. ABC-stråket är ett sådant
starkt storregionalt samarbetsområde som nämns och som inkluderar landets största
pendlingsströmmar, vilket i sin tur möjliggör nya funktionella samarbeten.
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Relation ÖP-RUP
Strategin indikerar en koppling mellan kommunernas översiktsplaner och den
regionala utvecklingsstrategin på sådant sätt att den regionala inriktningen ska vara
en utgångspunkt för kommunernas översiktsplanering, och innehållet i översikts
planerna ska avspeglas i den regionala planeringen.
”En samordnad planering av infrastruktur, kommunikationer och bostäder
fordrar en gemensam bild för hur den övergripande fysiska, rumsliga
strukturen ska hanteras. Därför har en gemensam ”målbild 2030” tagit fram.
Målbilden bygger på tidigare politiska överenskommelser och kommunernas
översiktsplaner.”

Sammanfattande reflektioner
Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi uppvisar i flera avseenden en stark
funktionell storregional ansats. Länet vill vara den nordliga noden i huvudstadsregionen och understryker ett behov av en storregional samverkan med regionerna inom
östra Mellansverige. I synnerhet nämns storregionala ansatser i samband med frågor
rörande infrastruktur och bostäder.
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Västmanlands län: RUP 2007–2020
Västmanlands län regionala utvecklingsprogram sträcker sig över perioden
2007–2020. Det övergripande målet med det utvecklingsprogrammet är en hållbar
regional utveckling och tillväxt i Västmanlands län. Programmet inkluderar sex
insatsområden: Livslångt lärande, Företagande och arbete, Ett effektivt transport
system, Energi för framtiden, Regional identitet. Till varje insatsområde finns ett
antal mål, strategier och handlingsinriktningar.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Det regionala utvecklingsprogrammet ser en flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i arbetsmarknadsregionerna Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun/Borlänge,
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Linköping som en förutsättning för en
balanserad utveckling i östra Mellansverige. En flerkärning regionstruktur ger enligt
programmet goda förutsättningar för såväl arbets- som studerandependling mellan
de större orterna och från mellanliggande orter.

Sektor
Stockholm-Mälarregionen utpekas i programmet som en viktig närmarknad för
Västmanlands näringsliv samtidigt som regionen anses vara på väg att bli en sammanhållen region när det gäller såväl arbete, utbildning, kultur och rekreation.
Programmet vill stödja ett allsidigt och kunskapsintensivt närings- och arbetsliv
i Västmanlands län som tydligt ingår i och förstärker utvecklingen av StockholmMälarregionen.
Infrastruktur är en dominerande del i programmets storregionala ansats där
förbättrad infrastruktur och transportsystem anges som nödvändiga för att stärka
den storregionala flerkärnigheten.

Storregionala målpunkter och objekt
Programmet belyser ett antal infrastrukturella objekt som stödjer det storregionala
perspektivet. E18 är ett exempel som också utgör ett nationellt viktigt huvudstråk
som ingår i den av EU prioriterade Nordiska triangeln.
I programmet anges också behovet av ett nytt dubbelspår genom Stockholm samt
att förlänga det nya dubbelspåret genom Stockholm så att pendeltåg och regionaltåg
separeras. Vidare behövs utbyggnad av dubbelspår på övriga delar av Mälarbanan.
Inriktningen i programmet visar också ambitioner att satsa på Mälarsjöfarten.
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Samverkan
De tydligast utpekade områdena, för storregional samverkan i programmet, är kring
kompetensförsörjning och infrastruktur.
”Utökat samarbete mellan universitet och högskolor i östra Mellansverige.
Universiteten och högskolorna i regionen konkurrerar delvis om samma
studenter och samma forskningsanslag. Ska den högre utbildningen och
forskningen i länet och regionen utvecklas i ett internationellt perspektiv behövs
också samarbete.”
I programmet anges ambitioner om att utveckla och integrera kollektivtrafiksystem i
östra Mellansverige samt att införa en enhetlig taxa och ett gemensamt biljettsystem i
Stockholm-Mälarregionen.

Relation ÖP-RUP
I utvecklingsprogrammet som beslutades av länsstyrelsens styrelse år 2007 finns
ingen uttalad relation mellan översiktsplaner och utvecklingsplanering. Det som
nämns kring frågan, är i beskrivningen av hur utvecklingsprogrammet ska utvärderas:
”Konkret är det intressant att veta vilket genomslag som RUP får på under
liggande dokument som kommunala översiktsplaner (…)”
Sedan dess har Västmanland, i och med den tydligare strategiska funktionen för
kommunernas översiktliga planering från år 2011, startat ett arbete för att stärka
kopplingen mellan det regionala utvecklingsarbetet och den lokala översiktsplaneringen. Framförallt anses det handla om att få till ett samspel, mellan kommunal och
regional nivå, och även beakta nationell nivå och EU nivå.

Sammanfattande reflektioner
I det regionala utvecklingsprogrammet finns en vilja att verka i ett storregionalt sammanhang. Kopplingen mot Stockholm-Mälarregionen blir mest konkret i fråga om
transportsystemets utveckling. Vad det avser frågor avseende utbildning/forskning
visar länet på ambitioner kring ett utvecklat samarbete mellan universiteten/
högskolorna i östra Mellansverige. Då Västmanlands regionala utvecklingsprogram
beslutades före RUFS 2010, saknas följaktligen kopplingar till RUFS 2010 som
strategi. Däremot finns inget i Västmanlands utvecklingsprogram som motverkar
inriktningen i RUFS 2010.
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Örebro län: The Heart of Sweden. Utvecklingsstrategi för
Örebroregionen
Det regionala utvecklingsstrategin för Örebro län, ”The Heart of Sweden.
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen”, antogs 2010, och har en vision som lyder:
”The Heart of Sweden
•

Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.

•

I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan närings
liv, universitet, offentlig och ideell sektor.

•

I regionen blomstrar kultur, idrott och turism – det goda värdskapet ger
lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet,
öppenhet och unga tankar.

•

Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen
för människor och ett nav för handel och hållbara transporter.

•

Tillsammans är vi den pulserande regionen.”

Fyra utvecklingsområden finns identifierade för att arbeta mot att nå visionen: (1)
Kunskap och kompetens, (2) Innovationer och entreprenörskap, (3) Lustfyllda möten
och upplevelser och (4) Den öppna regionen. För respektive utvecklingsområde
återfinns sedan inriktningsmål samt mer kortsiktiga etappmål (med sikte mot främst
2015) samt en beskrivning hur arbetet med att genomföra målen ska uppnås.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Dokumentet har en tydlig storregional utblick.
“För oss är det viktigt att se vår region funktionellt, d.v.s. att inte låta administrativa gränser bli ett hinder för en klok utveckling. Strategin bygger också på
det vi har gemensamt med våra regionala grannar.”
Det poängteras dock att långa avstånd till Stockholm, Göteborg och Oslo är en utmaning för funktionalitet. Gott samarbete med samtliga sex grannlän lyfts fram. Men från
ett tillväxtperspektiv betonas särskilt Stockholm-Mälarregionen och länet beskriver
sig som ett “yttre ben i Stockholmsregionen”. Ett uttalat etappmål är att beskrivas som
viktig i RUFS. Med tanke på länets lokalisering lyfts också nodrollen fram.

Sektor
En bred ansats i frågor som har en storregional dimension kan konstateras. De frågor
som nämns är arbetspendling, handel, kollektivtrafik i stråken Stockholm-Oslo/
Göteborg och kommunikationer. Dessutom nämns etableringsservice för företag
samt mer rekreationsrelaterade frågor såsom stora evenemang och natur.

Storregionala målpunkter och objekt
Den storregionala målpunkten som nämns explicit är Örebro flygplats, där målet är
att öka den internationella trafiken. Fler objekt nämns dock i det dokument som har
tagits för en regional översiktlig planering (se textruta).
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Samverkan
Beträffande samverkan finns en explicit ambition att vara den goda grannen. I
dokumentet ges konkreta exempel på hur samverkan bedrivs. Bland annat nämns
medlemskap i Mälardalsrådet, intresseföreningen Bergslaget och östra Värmland.
Dessutom är ett explicit mål att få till fler funktionella länsövergripande samarbeten,
dock inte helt klart kring vad, med de närmsta grannarna samt Stockholm.

Relation RUP och ÖP
En särskild plan “Regional Översiktlig planering” finns framtagen (se textruta) för att
koppla rumslig utveckling med innehållet i den regionala utvecklingsstrategin.

Figur 9. Tätorters kraftfält i Örebro samt angränsande län
Källa: Regionförbundet Örebro, 2011, Regional Översiktlig planering.

Sammanfattande reflektioner
Den regionala utvecklinsstrategin innehåller storregionala perspektiv med en
geografisk blick till grannarna i östra Mellansverige men även väster och söderut.
Den tematiska inriktningen beträffande vilka frågor som har en storregional karaktär
berör både transportinfrastruktur men även kulturfrågor. Arbete med att lägga till
en rumslig dimension kring de regionala utvecklingsfrågorna har pågått och även
storregionala perspektivet har hanterats i detta arbete.
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Fakta

Regional översiktlig planering
Även om studien har analyserat innehållet i regionala utvecklingsprogram är det intressant att även se på innehållet i det dokument
för regional översiktlig planering som Regionförbundet Örebro
har tagit fram. Process att länka samman kommunernas översiktsplaner och regionens utvecklingsstrategi startade 2009. Syftet
med den regionala översiktliga planeringen är att lyfta fram de
rumsliga perspektiven i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen.
Ett dokument arbetades fram och efter remiss hösten 2010, ställde
sig regionfullmäktige sig bakom rekommendationerna i ”Regional
översiktlig planering – Rumsligt perspektiv på Utvecklingsstrategi
för Örebroregionen” hösten 2011. Sammantaget handlar det om
att rekommendera förbundets medlemmar att beakta innehållet i
sitt arbete med fysisk och annan planering.
Sammanfattningsvis fokuserar den regionala översiktliga planeringen på:
•	Regionförstoring och hållbart pendlande.
• Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd.
• Etableringslägen och transporter.
I dokumentet identifieras också ytterligare storregionala målpunkt
och objekt. Ett sådant är Hallsbergsterminalen, som betraktas som
en nationell godsnod och kopplingspunkt för internationella godsflöden. I praktiken kan den ses som en förlängning av Göteborgs
hamn.
”Regionens många nationella och regionala stråk gör att stora krav
ställs på samordning av olika trafikslag. Navet i den svenska godstrafiken på järnväg och Sveriges största bangård finns i Hallsberg.
Kombiterminalen i Hallsberg pekas i den nationella planen för
transportinfrastruktur ut som en nationell logistiknod. De övergripande förutsättningarna för trafikeringen vid anläggningen i
Hallsberg påverkas i hög grad av kapacitetsbegränsningar i dagens
järnvägssystem. Persontrafiken tar idag en stor del linjekapacitet
i anspråk. De mest betydande hamnarna för Örebroregionen när
det gäller godsmängder är Göteborg och Norrköping. Regionens
närmaste hamnar ligger i Köping, Västerås och Kristinehamn. Här
finns potential för ökad godstrafik.”
(Utdrag ur RÖP för Örebroregionen kapitel 3:
Attraktiva lägen för nya företag och etableringar)
Under samverkan lyfts även stråken Stockholm-Göteborg via
Mälardalen (Nyckelstrå-ket), Västmanland-Örebro-Västra Götaland
samt stråket Oslo-Stockholm. Här sker en samverkan Örebro-Värmland-Norge genom E18-gruppen, Mälardalsrådet och Osloregionen.
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Östergötlands län: Östergötland – en värdeskapande
region. Regionalt utvecklingsprogram >2030
Det regionala utvecklingsprogrammet ”Östergötland – en värdeskapanderegion.
Regionalt utvecklingsprogram >2030” antogs 2012. Visionen är ”Östergötland - en
värdeskapande region” och programmet har tre mål; (1) Goda livsvillkor för regionens invånare, (2) Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning samt (3) Hållbart
nyttjande av naturens resurser. Sex utmaningar har identifierats och åtta strategier
har skapats för att arbeta med dessa. Till respektive strategi har dessutom rekommendationer till länets aktörer arbetats fram för att bidra med konkreta steg i det
regionala utvecklingsarbetet.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
I dokumentet är det tydligt att det finns fördelar med ett storregionalt perspektiv,
”såväl helhet som de ingående delarna kan få fördelar av en ökad storregional integration”. RUFS 2010 och utblick östra Mellansverige omnämns explicit. I beskrivningen
lyfts vidare särskilt samband med delar av Sörmland och Jönköpings län fram, till
exempel i perspektivet en flerkärnig stadsregion. I dokumentet nämns även närhet
till Stockholmsregionen:
”närhet till Stockholmsregionen ger förutsättningar för en samverkan och ett
gemensamt arbete för utveckling av en storregional struktur i östra Mellan
sverige”
I beskrivningen konstateras att det finns ett stråk med ökande befolkning som
sträcker sig från Mälardalen, Östergötland, Jönköping, Västra Götalandsregionen
och Malmö. Samverkan i detta språk förordas och målsättningen är att utveckla ett
tillväxtområde mellan storstadsregionerna.

Sektor
Beträffande de frågor som har en storregional logik lyfts funktionell infrastruktur,
kollektivtrafik, näringsliv och diversifierad arbetsmarknad särskilt fram.
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Figur 10. Östergötland och nationella huvudstråk för väg och järnväg

Källa: Regionförbundet Östsam, 2012, Östergötland – en värdeskapanderegion. Regionalt utvecklingsprogram >2030.

Storregionala målpunkter och objekt
I dokumentet omnämns ett antal storregionala målpunkter som finns i länet. De
objekt inom länet som nämns är Norrköpings hamn och de två regionala flygplatserna. Externa objekt som nämns är flygplatserna Skavsta, Arlanda och Kastrup. Andra
objekt är transportinfrastruktur som passerar länet, såsom E4, Södra stambanan,
Bergslagsdiagonalen samt den planerade Ostlänken.

Samverkan
En av de sex utmaningarna som har identifierats relaterar till samverkan:
Stärka vår position och vara en attraktiv samverkanspartner:
Mobilisera offentliga och privata aktörer i regionen för att bättre utnyttja den
inre potentialen samt tillvarata och försvara regionens intressen i storregionala
sammanhang, på nationell nivå och i EU-sammanhang. Och, samtidigt stärka
regionens position genom att vara en attraktiv samverkanspart, samt inta en
ledarposition inom starka kunskapsområden, branscher och I utvecklingsarbetet.
Även en strategi (Strategi 2: Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang) finns utarbetad för att hantera storregionala perspektiv:
”Strategin fokuserar på att nyttja, bidra till och inta en aktiv roll i de storregionala sambanden, samt i nationella och internationella sammanhang, där
Östergötland ingår. Av speciell betydelse är rollen i östra Mellansverige och
utefter det starka kommunikationsstråk som löper från Stockholmsregionen
genom Östergötland och vidare mot sydväst.”
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Denna följs av en rekommendation att aktörer i Östergötland ska arbete med att
utveckla de storregionala sambanden (Rekommendation # 2:1).
I dokumentet lyfts vidare fram att Östergötland ska vara en “En relationsbyggande
region”.
Genom att vara en öppen och aktiv samverkanspart gentemot aktörer i andra
regioner som Östergötland har starka funktionella samband med, samt att
aktivt samverka med och påverka regering och nationella organ, kan regionen
driva och försvara sina intressen. På samma sätt är det naturligt för offentliga
aktörer på regional och lokal nivå att odla samarbetsrelationer med regioner i
andra länder inom EU. Det kan bl.a. handla om att de offentliga verksamheterna
i ännu större utsträckning går in i samarbetsrelationer för att få del av internationella erfarenheter.
Som en del av de rekommendationerna under strategi 2: Utveckla Östergötlands roll
i ett storregionalt sammanhang återfinns också ”Östergötland i ett storregionalt
sammanhang”. Här konstateras att
Östergötland ska inta en aktiv roll i de storregionala sambanden, samt i
nationella och internationella sammanhang, där Östergötland ingår. Av speciell
betydelse är rollen i östra Mellansverige och utefter det starka kommunikationsstråk som löper från Stockholmsregionen genom Östergötland och vidare mot
sydväst. Östergötland ska också genom samverkan och öppenhet aktivt ta del av
och påverka policy och beslut på nationell nivå.
I rekommendation # 2:1 Utveckla de storregionala sambanden rekommenderas
länets kommuner, landsting och regionförbund att:
Utveckla samverkan med omkringliggande regioner, särskilt Stockholms
regionen, I syfte att tillvarata de fördelar som finns med att inom vissa områden
planera och arbeta utifrån ett större geografiskt sammanhang. Kommunikationerna längs stråk av stor betydelse för kontakterna mellan Östergötland
och grannregionerna utvecklas. Relationen Östergötland – Stockholm bör
ges högst prioritet följt av relationerna Östergötland – Jönköping/Göteborg
och Östergötland – Malmö. Även relationerna till närbelägna orter med stark
koppling till Östergötland bör ges prioritet. Utveckla och intensifiera kontakterna med nationella politiska organ och myndigheter för att utveckla dialogen
i för regionen angelägna frågor, särskilt kring investeringar i transportinfra
struktur.
Storregionala perspektiv finns i viss mån även i strategi 3 ”Utveckla Östergötland
till en flerkärnig stadsregion”. Till rekommendationerna har fogats en karta med ett
försök till ortsgruppering. Den är tänkt att fungera som underlag för diskussioner om
framtida utveckling av regionens ortstruktur.
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Relation RUP och ÖP
En del av Strategi 3 Utveckla Östergötland till en flerkärnig stadsregion hanterar
relationen mellan regionalt tillväxt arbete och fysisk planering. Dessutom förordar
några av de rekommendationerna som återfinns i slutet av dokumentet regional
och mellankommunal översiktlig planering. (regional strukturplan & samordnad
kommunal översiktsplanering – se textruta för mer information).

Sammanfattande reflektioner
Det regionala utvecklingsprogrammet innehåller tydliga storregionala utblickar i
både beskrivningar samt viljeyttringar. Även när det gäller handling ges relativt konkreta exempel hur ett genomförande skulle kunna gå till genom rekommendationer
till aktörer i Östergötland. Dessa rekommendationer handlar just om att genomföra
ett arbete för att öka kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och fysisk planering
samt att utveckla regionen i ett storregionalt sammanhang.

Fakta

Relationen regionalt tillväxtarbete och fysisk planering
Regional och mellankommunal översiktlig planering
Östgötarna rör sig i sin vardag över stora ytor och allt oftare över
kommungränser. Ofta handlar det om arbets- och studiependling
men också om inköp, fritids- och kulturaktiviteter m.m. Denna
ökade rörlighet ger nya krav på planeringen. Tillgänglighetsfrågor
ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv och måste hanteras
med hänsyn till in- och utpendlare, att servicefunktioner utnyttjas
av andra än kommuninvånarna och att vissa kommunala verksamheter kan planeras och genomföras för flera kommuners invånare.
Exempel på ökande regional integrationen är: tekniska system,
handel, utbildning och infrastruktur. En konsekvens av denna
ökande integration blir att kommunal planering inte bör stanna
vid kommungränsen. I stället bör planeringen i många fall utgå
från hur de funktionella sambanden ser ut och låta dessa ligga till
grund för planeringsarbetets geografiska avgränsning.
Vidare är det mycket angeläget att utveckla regionen på ett
sätt som inte långsiktigt förstör förutsättningarna för ett hållbart
samhälle med tanke på att vissa produktionsresurser som t.ex. jordbruksmark kan förväntas bli betydligt värdefullare i framtiden.
Rekommendation # 3:1 Regional strukturplan
Regionförbundet och kommunerna rekommenderas att ut
arbeta en regional strukturplan där regionala intressen av
rumslig karaktär översiktligt anvisas. Planen avser att utgöra ett
gemensamt underlag för den kommunala fysiska planeringen
och samordnad kommunal översiktsplanering och ska alltså inte
ha karaktär av en översiktplan enligt Plan- och bygglagen. Några
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exempel på frågor som med fördel kan lyftas upp gemensamt på
en lämplig detaljnivå, men som ytterst är ett kommunalt beslut,
är: vägar, järnvägar, bredband, vatten och avlopp, fjärrvärmenät,
vattenreglering, skydd av jordbruksmark, bebyggelseutveckling,
industrimark, grönområden, skyddsvärda naturområden, strandskydd och vindkraftsplanering.
Linköpings och Norrköpings gemensamma ÖP, det begynnande samarbetet i den västra länsdelen, samt övrig kommunal
samverkan inom fysisk planering har beröring med en regional
strukturplan.
Rekommendation # 3:2 Samordnad kommunal
översiktsplanering
Kommunerna rekommenderas att göra översiktliga planer som
sträcker sig över flera kommuner – gemensamma översiktsplaner
enl. Plan- och bygglagens krav (som fastställs av respektive kommun) eller merinformella samarbeten i planeringsfrågor beroende
på förutsättningarna. Ett exempel på samordnad kommunal
planering är det arbete som initierats för skärgården och som även
inkluderar kommuner utanför länet.
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Bilaga 2: Resultatredovisning
översiktsplaner
Samarbetsområde: Eskilstuna – Översiktsplan 2030 för
Eskilstuna kommun
Översiktsplanen består av tre delar; Del 1: Utgångspunkter, Del 2: Grunddrag i
mark- och vattenanvändning, Del 3: Riksintressen, miljö och riskfaktorer samt en
del om Planförslagets konsekvenser. Sammanfattningsvis bygger planförslaget på att
eftersträva en förtätning av den byggda miljön och i andra hand en tillväxt i pärlband
och noder längs med kollektivtrafikstråk för att möjliggöra nybyggnationer som kan
möta en förväntad årlig befolkningsökning om cirka 500 personer fram till 2025.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Ett längre avsnitt i Del1 Utgångspunkter berör ”Regionala samband”. I detta avsnitt
konstateras att det är tydligt att:
”Eskilstuna blir en allt mer integrerad del Mälarregionen. Det gäller i
särskilt hög grad angränsande kommuner och kommunerna utmed de stora
kommunikationsstråken.”

Sektor
I avsnittet ”Regionala samband” lyfts framförallt arbetspendling, både in- och
utpendling, fram som ett funktionellt regionalt samband i framförallt stråket mot
Stockholmsregionen. Inpendlingen till kommunen kommer från Strängnäs, Västerås,
Flen, Stockholm och Kungsör, medan utpendlingen går till Stockholm, Västerås,
Strängnäs, Flen och Södertälje. Det konstateras även att en allt mer integrerad
arbetsmarknad innebär att den breder ut sig geografiskt. Dessutom poängteras att
kommunen har haft en inflyttning från framförallt Stockholms kommun de senaste
åren men även från andra kommuner i Stockholms län. Det som anses driva denna
utveckling är den ökade tillgängligheten mellan Eskilstuna och Stockholm samt höga
bostadspriser i Stockholmsregionen.
Beträffande regionala samband nämns även handel. Vidare betonas att handeln
i kommunen har främjats av ett ökat inflöde från kringliggande kommuner. Detta
har inneburit att konsekvenserna av att eskilstunaborna själva tenderar att öka sina
inköp utanför kommunen har mildrats.
Dessutom betonas att service och kultur idag allt mer ska betraktas som regionalt
baserade snarare än lokalt i och med att de geografiska marknaderna har vidgats.
I förslaget poängteras även att många planeringsfrågor såsom energi, och kommunikationer, handel, bostadsförsörjning samt blå- och grönstruktur är av mellankommunal karaktär och har regionala avtryck.
Den övergripande ambitionen att förtäta städerna kommer att skapa underlag för
kollektiva färdmedel. Därmed har kommunen som mål att utöka möjligheterna för
intermodala resor inom och utanför kommungränserna.
Ett ställningstagande är att fortsatt utveckling av goda kommunikationer ska
skapa förutsättningar för ökad geografisk tillgänglighet, utveckling av näringsliv och
gott innovationsklimat. Det görs även ett ställningstagande att ”kommunen verkar
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för dubbelspår på sträckan Örebro-Eskilstuna-Stockholm samt Eskilstuna-Västerås.”
Ett annat ställningstagande är att:
”Kommunen ska verka för goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik
samt sjötrafik. Samtidigt ska detta möjliggöra intermodala resor, det vill säga
byte mellan olika transportslag även regionalt underlättas.”

Storregionala målpunkter och objekt
Kombiterminalen i Folkesta industriområde väster om kommunens centralort och
Eskilstuna logistikpark (Kjula) öster om kommunens centralort lyfts fram som viktiga
storregionala målpunkter, då det konstateras att näringslivsutvecklingen i kommunen har kunnat dra nytta av att företag inom logistikbranschen har omlokaliserats
sina verksamheter från stockholmsregionen.
”För företagstransporter till och från Stockholm och andra tätorter i Mälardalen
förväntas logistikparken i Kjula få en viktig roll.”

Figur 11. Eskilstuna kommuns regionala samband
Källa: Eskilstuna kommun, 2013, Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun, Planförslag översiktsplan 2030
utställningshandling

I dokumentet betonas även att sträckan Oxelösund-Eskilstuna-Hallsberg utgör en del
av det nationellt utpekade järnvägsnätet för gods och att E20 är en del av det nationella vägnätet för gods. Dessutom passerar farleden mellan Köping och Västerås/
Stora Sandskär med tillhörande ankringsområde Kvicksund. Ett ställningstagande
görs att farleden mellan Köping och Västerås/ Stora Sandskär ska värnas samt att
värna och utveckla samband och kopplingar till omgivande hamnar mellankommunalt och regionalt.
Det poängteras även att Eskilstuna flygplats har ett strategiskt läge i Mälardalen.
Främst är det utveckling av verksamheter med logistikinriktning som är en möjlighet
i och med närheten till både järnväg och E20. När det gäller persontrafik så betonas
att kopplingar till flygplatser i andra kommuner, såsom Örebro och Västerås med
kommunala ägare, den privatägda flygplatsen i Nyköping samt i viss mån den statligt
ägda Stockholm-Bromma ska värnas. Detta konkretiseras genom ställningstagandet
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att ”Tillgänglighetskedjan till andra flygplatser i regionen, t ex. bussförbindelser,
vidmakthålls.”

Samverkan
I planförslaget framhålls att samverkan över gränser och förståelsen att kommunen
utgör en del av en funktionell region är viktiga element bakom långsiktiga samarbeten som ska bidra till att öka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.
”Regioner byggs upp av kommuner och samverkan liksom samordning blir allt
viktigare.”

Relation RUP och ÖP
Avsnittet ”Regionala samband” innehåller skrivningen:
”Koppling mellan ekonomisk utveckling och fysisk planering behöver utvecklas
och stärkas. I långsiktiga samarbeten kan regionens attraktionskraft och
konkurrenskraft höjas.”
Explicita kopplingar till regionala dokument finns och det regional tillväxtarbete
kopplas samman med den fysiska planeringen. Bland annat refereras till att sam
arbete är en av de utmaningar som lyfts fram i Sörmlandsstrategin för att stärka
tillgång till arbete, arbetskraft, kunskap och kompetens.
”Översiktsplanens mål för den fysiska planeringen med tillhörande ställnings
taganden är kommunens fysiska konkretisering att sträva i denna riktning. Som
utgångspunkt och strategi för översiktsplanen lyfts de regionala sambanden
där kommunen betonar, att Eskilstuna blir en allt mer integrerad del av Mälar
regionen. Det gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner och kommunerna utmed de stora kommunikationsstråken. Samverkan sker även mellan
kommuner i olika län genom till exempel en önskan om förkortade restider
mellan Eskilstuna och Västerås.”
I det avsnitt som berör relationer till andra planer och program görs också en
koppling till innehållet i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Översiktplanens ”Mål för den fysiska planeringen” har inriktningsmål som
syftar till att skapa förutsättningar för ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar
mark- och vattenanvändning. Dessa mål är konkretiseringar av Sörmlands
strategins sex utmaningar, vilka ska gälla för all fysisk planering för hela
kommunen, såväl stad som landsbygd. För att nå målen har ett antal strategier
kopplats till respektive mål samt ställningstaganden och kommande indikatorer
för årlig uppföljning. Vid framtagning av indikatorer för ÖP bör synkronisering
med den bearbetade Sörmlandsstrategin ske efter beslut hösten 2012.”
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Översiktsplanen innehåller kartbilder av relevans för mark- och vattenanvändning.
I dokumentet återfinns också den storregionala målbilden som finns i RUFS 2010.
Dock kommenteras inte denna bild explicit i texten.

Sammanfattande reflektioner
Utblickar mot Stockholm-Mälarregionen finns och kommunen upplever och eftersträvar att vara en del av denna region och påtalar funktionalitet både när det gäller
arbets- och bostadsmarknad. Den främsta storregionala rollen vill dock kommunen
ta när det gäller gods och logistik men även beträffande handel och service. Översiktsplanen bejakar innehållet i det regionala utvecklingsprogrammet.
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Samarbetsområde: Västerås – Översiktsplan 2026 med
utblick mot 2050
Visionen för Västerås 2026 är ”Staden utan gränser”. Den strategiska översiktsplanen
redovisar strategier och riktlinjer för hur aktörer gemensamt ska arbeta för att nå
visionen och gå mot det långsiktigt hållbara Västerås.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Västerås beskriver sig i översiktsplanen som en regionstad, en del i Stockholm-Mälardalen, och en viktig del i västra Mälardalen. Översiktsplanen betonar möjligheterna
till ekonomisk tillväxt genom ett ökat utbyte med angränsande arbetsmarknadsregioner. Planen uppmärksammar möjligheterna att förbättra för pendling både inom den
befintliga arbetsmarknadsregionen och till angränsande regioner.

Figur 12. Västerås regionala samband
Källa: Västerås kommun, 2012, Västerås översiktsplan 2026. Med utblick mot 2050

Sektor
Översiktsplanenen betonar arbetsmarknad, högre utbildning, logistik och handel
samt besöksnäring. Dessa sektorer är alla intressanta sektorer i ett funktionellt
perspektiv. Kollektivtrafiken understryks som en utgångspunkt för bebyggelseplaneringen där järnväg och kompletterande regional busstrafik enligt planen utgör
förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Storregionala målpunkter och objekt
Mälarens betydelse för vattenfrågor respektive besöksnäring lyfts som en gemensam
resurs för flera kommuner i regionen. Lokaliseringen av ett Naturum, som en
gemensam angelägenhet för hela länet och utredningen kring förutsättningarna för
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Västerås flygplats är exempel på samverkansfrågor som är aktuella liksom frågor som
rör utvecklingen av den regionala tågtrafiken. Logistikcentrumet Hackstaområdet
liksom Mälardalens högskola uppmärksamas vidare också som objekt viktiga för
större områden än Västerås kommun.

Samverkan
Översiktsplanen presenterar en bred och djup samverkan inom länet och inom
Stockholm-Mälardalen. Som exempel nämns arbets- och studiependling (Arboga,
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala och Surahammar), verksamhets- och
handelsområdet Erikslund som är en viktig arbetsplats även för de som bor i Hallstahammar och Surahammar, det utbildningsutbyte som sker genom gymnasiependling
till Västerås från Eskilstuna, Enköping, samverkan kring vattenfrågor med kommuner i regionen-Mälarens vattenrådsförbund, vindkraftsfrågor gemensamt med
Hallstahammar och turismfrågor tillsammans med kommuner kring Mälaren.

Relation RUP och ÖP
ÖP nämner inte RUP. Kring regional samverkan nämns:
”En breddad och fördjupad samverkan i frågor som rör bl.a. kommunikationer,
infrastruktur och turism ger förutsättningar för en positiv utveckling i länet.”

Sammanfattande reflektioner
Kommunen positionerar sig som en viktig del i Mälarregionen. En stad med visionen
att inte ha några gränser. I översiktsplanen anges dock inga kopplingar till RUFS2010
eller någon annan storregional målbild. Översiktsplanen förtydligar inte heller hur
den förhåller sig till Västmanlands RUP även om den betonar behovet av regionala
och storregionala utvecklingsfaktorer som exempelvis arbetspendling.
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Storregional stad: Uppsala – Översiktsplan 2010 –
Uppsala om 20 år
Översiktsplan 2010 omfattar hela kommunen inklusive Uppsala stad och behandlar
såväl bebyggelse som trafik och grönområden. Översiktsplan 2010 ersätter de
tidigare översiktsplanerna för staden (2002) och för hela kommunen (2006) samt
trafikplanen från 2006. Avsikten är att planen på ett övergripande och samlat sätt ska
vägleda den fortsatta utvecklingen i såväl tätort som landsbygd.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Uppsala beskriver sig som en del av Stockholm – Mälarregionen och att kommunen
är en del av Stockholms lokala arbetsmarknadsområde sedan 1998. Uppsala understryker i översiktsplanen att Stockholm - Mälarregionen år 2030 sannolikt endast
består av två arbetsmarknadsregioner. Visionen år 2030 är att Uppsala tillsammans
med Stockholm är motorn för tillväxten i Mälardalen och en nationell resurs för
Sveriges utveckling. I översiktsplanen beskrivs regionala samband som Uppsalaregionens viktiga roll som en del i Östersjöregionen och att den växande regionala
integrationen i Stockholm – Mälarregionen innebär att Uppsala får de fördelar en
stor funktionell region har. Med den utveckling mot tjänsteproduktion som pågår
ökar etableringstrycket i staden samtidigt som omlandets ekonomiska verksamheter
sker med staden som marknad.

Sektor
De sektorer som översiktsplanen betonar från ett större regionalt perspektiv är
arbetsmarknaden och infrastrukturella frågor. Översiktsplanen diskuterar i planförutsättningarna också bostadsmarknaden sett ur ett större regionalt perspektiv.

Storregionala objekt och målpunkter
Ostkust- och Dalabanan, järnvägen mellan Enköping-Uppsala anges för att stärka
kommunikationen mellan västra Mälardalen och Uppsala/Arlanda. Väg 55, 282, 288
och Ärna flygplats är andra storregionala objekt som betonas. Därutöver samverkar
Uppsala kommun kring storregionala objekt inom ramen för ABC-samarbetet och
CX-stråket (se nedan).

Samverkan
Uppsala kommun agerar i olika samarbeten över kommungränsen. Utöver samarbetet inom Regionförbundet deltar kommunen i det så kallade ABC-samarbetet kring
effektivare trafikering och fysisk planering i stråket Uppsala -Stockholm. På motsvarande sätt sker ett samarbete i stråket Uppsala-Gävle (CX-stråket).
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Relation RUP och ÖP
Outtalad koppling mellan ÖP och RUP. I ÖP hänvisas dock att attraktiva, konkurrens
kraftiga och samordnade trafiksystem som ger män och kvinnor jämställda
förutsättningar i det vardagliga resandet, ses som viktiga i länets regionala utvecklingsprogram. ÖP presenterar dock i sitt planeringsunderlag regionala samband som
anses påverka kommunens förutsättningar. Exempel på sådana samband är regionalt
betydelsefulla branscher och arbetsmarknadskoncentrationer, arbetsmarknadsutveckling, regionala samarbeten (se ovan) och bostadsmarknaden.

Sammanfattande reflektioner
Översiktsplanen hänvisar till det utvecklingsprogram som fanns i Uppsala län vid
framtagande av Uppsalas översiktsplan, vilket inte är densamma som idag gällande
utvecklingsprogram. Just att översiktsplanen är från 2010 kan spegla en svagare
koppling mot det regionala och storregionala perspektivet jämfört med översikts
planer som antagits på senare tid.
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Övriga orter: Nyköping – Översiktsplan för Nyköpings
kommun (förslag)
Planförslaget sträcker sig över planperioden 2030 med målbild 2020 och kopplas
till kommunens vision 2020. I förslaget betonas de inomkommunala skillnaderna
beträffande befolkningstillväxt och vissa delområden förespås en befolkningsminskning. Ett osäkerhetsmoment är också Ostlänken. Vid en tillkomst anses den kunna
leda till ytterliga möjligheter för befolkningstillväxt och behov av exploatering av
mark. Fokus är på en fortsatt befolkningstillväxt i Nyköpingstätort. Ett avsnitt om
landsbygdsutveckling finns och då med betoning på en levande kust- och skärgårdsmiljö. I översiktsplanen finns också ett avsnitt med rubriken ”Kommunens strategi
för regionutveckling” (se nedan).

Funktionalitet och geografisk räckvidd
En viljeyttring är att kommunens regionsamarbete ska utgå från funktionella
regionen Stockholm-Norrköping-Linköping, då det är denna sträcka som flest kommunbor använder till vardags redan idag.
”Nyköpings kommun ska verka för en utveckling som främjar kommunikationer, ökad handel, och tillgång till arbete och studier i regionen LinköpingNorrköping-Nyköping-Stockholm.”
Vidare konstateras att kommunen är en del av Stockholmsregionen. 2050 ska regionen mer eller mindre vara ”helt integrerad när det gäller studier, arbete och boende”
och personer kommer inflyttande från Stockholmsregionen. Kommunen attraherar
dessa invånare genom att erbjuda god tillgänglighet till barnomsorg och friluftsliv
samt till storstadsområdenas arbete och studier. Även en förväntad befolknings
ökning i kommunens förespås, mycket tack vare förbättrade kommunikationsmöjlig
heter över länsgränser.

Sektor
”Kommuner och regioner blir allt mer beroende av varandra, bland annat när
det gäller frågor som rör miljö, energi, kommunikationer, handel och bostadsförsörjningsfrågor.”
Arbetspendling och tillgång till studier samt utbud av varor och tjänster lyfts också
fram bakom det som skapar en funktionell region. Även kommunens bostadsmarknad ses som en tillgång för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt.
Kollektivtrafik över regiongränser betonas och bedöms kunna utvecklas ytterligare givet att förutsättningar för trafik finns i form av bra vägar och möjlighet till
nödvändigt passagerarunderlag.
Ostlänken anses ge förstärkta möjlighet till regionförstoring. Den nya kollektiv
trafiklagen nämns som en möjlighet att förbättra kollektivtrafiktillgängligheten för de
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delar av kommunen som angränsar till Östergötland. Detta ses som ett sätt att främja
länsöverskridande möjligheter till boende, arbete/studier samt service och tjänster.

Storregionala målpunkter och objekt
Beträffande kommunikationer finns en stor tilltro till utvecklingen av StockholmSkavsta flygplats och Ostlänken.
”Kommunens målsättning är att förbindelsen mellan regionens två internationella flygplatser Skavsta och Arlanda stärks via ett system för snabbjärnväg.”
Dessutom betonas förhoppningen om en intermodal station som skulle möjliggöra
byte mellan flera olika transportslag, bil-, flyg-, snabbjärnväg samt buss.
”Kopplingen mellan regionerna Stockholm-Norrköping-Linköping och Eskilstuna-Västerås ska utvecklas och förstärkas. Stationen vid Stockholm/Skavsta
flygplats får möjlighet att utvecklas långsiktigt och kommer att fungera som en
av flera internationella noder för järnväg, flyg och buss. Flygplatsen blir då även
en viktig målpunkt för eventuell framtida persontrafik på järnvägen från FlenEskilstuna-Västerås.”
Beträffande kommunikationer betonas att översiktsplanen ska möjliggöra snabbare
tågförbindelser till Norrköping/ Linköping respektive Södertälje/Stockholm samt
Flen/Eskilstuna och en fortsatt utveckling av flyg- och järnvägstrafik vid Skavsta.
Följande områden nämns som mellankommunala och regionala:
•

Ostlänken, Trosa kommun, Norrköpings kommun

•

Vatten och avlopp samt avfallsanläggningar, Trosa Kommun, Oxelösunds
kommun, Gnesta kommun

•

TGOJ-banan, Flens kommun, Oxelösunds kommun

•

Södra Stambanan, Trosa kommun, Norrköpings kommun

•

Väg Nävekvarn-Kvarsebo, Norrköpings kommun

•

Sillekrog, Trosa Kommun

•

Fördjupad översiktsplan för Båvenområdet, Flens kommun, Gnesta kommun

•

Väg 53, 221 Flens kommun

•

Säkerställande av kulturhistoriska värden i Virå bruk, Katrineholms kommun

•

Vindkraftsområde till havs, Oxelösund, Trosa

•

Vattenförvaltning, Nyköpings olika grund- och ytvatten ingår i två olika vattendistrikt - norra respektive södra Östersjön.

Externa målpunkten av betydelse förkommunen är Oxelösunds hamn. Dessutom
nämns att efterfrågan på industrimark förväntas öka i takt med att det tidmässiga
avståndet till Mälardalen och Stockholm minskar. Andra objekt som sträcker sig över
läns- och kommungränser är turistvägar liksom vandrings- (till exempel Sörmanlandsleden), kanot- och cykelleder.
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”Utflyktsvägen på Gröna Kusten sträcker sig genom Nyköpings kommun längs
kustvägen från Södertälje till Norrköping. Vägen är utmärkt med skyltar och
är ett samarbetsprojekt mellan de medverkande företagen och kommunerna:
Södertälje, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund och Norrköping.”

Samverkan
I framtidsscenariot för 2050 betonas att regionsamarbetet mellan Nyköping-Norrköping-Linköping och Södertälje-Stockholm har förstärkts ytterligare. Det betonas
särskilt att samarbetet med Norrköping ska stärkas för att uppnå ett ökat utbyte av
tjänster samt öka möjligheterma till arbete och studier.

Relation RUP och ÖP
Även om översiktsplanen innehåller ett avsnitt som hanterar regionala perspektiv
finns ingen hänvisning till regionala utvecklingsdokument. Således finns ingen
explicit koppling till det regionala tillväxtarbetet. Ett flertal kartor illustrerar markoch vattenanvändningen, dessutom illustreras också stråkutvecklingsambitionen
norrut och söderut med en översiktlig kartbild.

Sammanfattande reflektioner
Översiktsplanen innehåller storregionala utblickar främst längs med E4-stråket
söder- och norrut och den storregionala utgångspunkten är stråket StockholmNyköping-Linköping. Ingen närmare koppling görs till regionala dokument såsom
det regionala utvecklingsprogrammet, Sörmlandsstrategin 2020 (jämför med ÖP för
Eskilstuna kommun som nämner dokumentet explicit), men innehållet är inte i strid
med det som presenteras i Sörmlands regionala utvecklingsprogram.

Figur 13. Nyköpings kommun och regionsamarbete
Källa: Nyköpings kommun, 2013, Översiktsplan för Nyköpings kommun. Utställningshandling, Dnr KK08/118.
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Regional stadskärna: Järfälla – nu till 2030
Järfällas översiktsplan är i nuläget ute på samråd och beslut förväntas hösten 2013.
Järfällas översiktsplan arbetar med att möta de utmaningar som kommer av att kommunen förväntas växa med 30 000 invånare under den kommande 20-årsperioden.
De sex huvudsakliga utmaningar som översiktsplanen riktar in sig på är: Hållbara
Järfälla, Urbana Järfälla, Värdefull tillväxt, Smart infrastruktur, Kunskapsintensivt
näringsliv och Ett Järfälla för alla.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
Järfälla är en integrerad del av Stockholmsregionen där arbets- och bostadsmarknaden är intimt sammanflätad över de administrativa gränserna. Kollektivtrafiken har
en regional huvudman i form av Storstockholms Lokaltrafik (SL). Genom Järfälla
sträcker sig väsentliga delar av den regionala grönstrukturen. I översiktsplanen anges
att det som är bra för Järfälla är bra för regionen. Och det som är bra för regionen är
bra för Järfälla.

Sektor
Sektorer som nämns i översiktsplanen av storregional eller regional betydelse är
utbildning, näringsliv, forskning, arbete, bostäder, kollektivtrafik och kultur.

Storregionala målpunkter och objekt
En storregional målpunkt som lyfts i översiktsplanen och som också tydligt stödjer
RUFS 2010 är att utveckla Barkarby-Jakobsberg till en regional stadskärna,
Andra storregionala objekt är förbättringar av trafikplatser utmed E18, tillkomsten
av Förbifart Stockholm, en ny regionaltågstation i Barkarby och större kapacitet på
Mälarbanan. Planer för spårtrafik mellan Akalla och Barkarby. Mälaren betonas som
ett outnyttjat potentiellt kollektivtrafiksamband där kommunen kan bidra till en
framtida utveckling genom att peka ut lägen för lämpliga platser för båtlinjetrafik i
form av allmänna bryggor och färjelägen.

Samverkan
RUFS 2010 anges som ett viktigt dokument för den regionala samverkan. Översikts
planen tar i beaktande ett flertal mellankommunala och regionala intressen som
spänner över en rad olika områden. Några av dessa är: regionala bostadsfrågor,
ett flertal samarbeten för att främja näringslivsutveckling, Barkarby handelsplats,
Barkarby-Jakobsberg som en regional stadskärna, framtida bebyggelsestruktur
kring Rotebroleden i samverkan med andra kommuner, Samarbete med kommuner
i Stockholms, Uppsala, Västmanlands län kring frågor rörande Mälardalsbanan och
E18, samarbeten med andra kommuner kring blå- och grönstruktur.
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Relation RUP och ÖP
Det finns en stark koppling mellan översiktsplanen och RUFS 2010. Inte minst
genom arbetet med Barkarby- Jakobsberg som regional stadskärna.

Sammanfattande reflektioner
Kommunen betonar sin roll som en integrerad del av Stockholmsregionen. Översiktsplanen betonar också att utbytet med regionen är ömsesidigt. Särskilda områden
som lyfts i sammanhanget är arbets- och bostadsmarknad. Det som är bra för Järfälla
är bra för regionen och vice versa är parollen i översiktsplanen. Kopplingen mellan
översiktsplan och RUFS 2010 är stark. Inom minst kring arbetet med BarkarbyJakobsberg som regional stadskärna.
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Regional stadskärna: Sigtuna – Översiktsplan 2014
(samråd)
Sigtunas översiktsplan som förnärvarande är på samråd blickar i sitt genomförande
mot år 2030. Planen baseras på sju strategier som tillsammans med ett antal riktlinjer styr arbetet mot det framtida Sigtuna kommun. Som utgångspunkt i arbetet
har kommunens läge mellan Uppsala och Stockholm beaktats. Mellankommunal
samverkan och regional samverkan med RUFS 2010 som bas understryks som viktigt
för en hållbar samhällsutveckling.

Funktionalitet och geografisk räckvidd
I arbetet med Översiktsplan 2014 har Sigtuna kommuns utgångspunkt varit att ta till
vara det strategiska läget mellan Stockholm och Uppsala, goda kommunikationer,
en rik natur och en unik historia för en egen stark och positiv roll i utvecklingen av
Stockholmsregionen. Närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda flygplats anses
ge stora möjligheter till att studera vidare i regionen eller att studera utomlands.
Mälaren nämns i dess roll att försörja stora delar av Stor-Stockholm med dricksvatten
och möjlighet till olika fritidsaktiviteter. Översiktsplanen betonar vikten för att få en
sammanhängande stadskärna (Arlanda-Märsta) genom att länka samman kärnans
olika delar med vägar och spårbunden trafik och en bra kollektivtrafik. En viktig och
kritisk faktor är hur trafikinfrastrukturen ska kunna förbättras främst beträffande
regionala och kapacitetsstarka spårförbindelser och tvärförbindelser i kollektiv
trafiken.

Sektor
Sektorer som berörs i översiktsplanen är arbetsmarknad, logistik och transporter,
besöksnäring, (handel/service för boende inom kommunen), utbildning och omsorg,
transportsystem, kulturmiljöer, grönstrukturen.

Storregionala målpunkter och objekt
Översiktsplanen inkluderar ett flertal storregionala objekt. Mälaren betonas dels
utifrån rollen som vattentäckt och dels utifrån den roll som Mälaren har för besöksnäringen. Arlanda och den regionala stadskärnan, Arlanda-Märsta betonas särskilt
i planen liksom den framtida kapaciteten på Ostkustbanan. För Sigtuna kommun
understryks frågan om åtgärder för ett modernt resecentrum i Märsta av särskilt stor
strategisk betydelse.

Samverkan
RUFS 2010 anges som ett viktigt dokument för den regionala samverkan. Samarbetet
inom ramen för Arlandaregionen (Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna
kommuner) tillsammans med Swedavia kring näringslivs- och infrastrukturfrågor
och utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. En gemensam fråga
för berörda kommuner och regionala organ av hög prioritet i stråket Stockholm-
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Uppsala är den framtida kapaciteten på Ostkustbanan. Grönstrukturen genom de
gröna kilarna, räddningstjänst och VA-frågor genom deltagande i kommunalförbund.

Relation RUP och ÖP
Det finne en stark koppling till RUFS 2010 i Sigtunas ÖP. I synnerhet finns en stark
relation mellan RUFS 2010 och utvecklingen av området Arlanda-Märsta.

Sammanfattande reflektioner
Kommunen ser sin geografiska position mellan Uppsala och Stockholm som en
styrka. Översiktsplanen lyfter särskilt fram Arlanda-Märsta vilket är ett objekt som
kan kategoriseras som en storregional målpunkt. Behovet av att fortsatt utveckla
Arlanda-Märsta lyfts bland annat utifrån områdets roll som yttre regional stadskärna
i RUFS 2010.
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Regional stadskärna: Södertälje – Framtid Södertälje –
Förslag till ny översiktsplan 20139
”Framtid Södertälje – Förslag till ny översiktsplan 2013” (Utställningshandling),
innehåller ett omfattande avsnitt som behandlar kommunens omvärldsrelationer (se
1.2 Omvärldsrelationer).

Funktionalitet och geografisk räckvidd
I avsnitt 1.2 lyfts omvärldstrender fram. En av de trender som presenteras är att
världen regionaliseras:
”Människor och företag regionaliseras i allt högre grad. De ursprungliga lokala
eller kommunala gränserna överskrids. Man bor i en kommun, arbetar i en
annan och har sitt fritidsnöje i en tredje. Företagen kan göra bättre matchningar
mellan de vakanser de har och de arbetssökande som finns i en region. Nya
beslutsforum behöver formas och utvecklas för att hantera de kommungräns
överskridande frågorna. Regionförstoringen innebär att människor kan söka
sig sin bostad eller arbetsplats inom ett större område och får en bättre chans att
förverkliga sina liv. Det innebär också att pendlandet ökar kraftigt vilket ökar
utsläppen.”
I planen finns en tydlig internationell utblick. Kommunen har för det första ett strategiskt läge i Skandinavien. Vidare beskrivs att Södertälje utgör ”en port i stråket på den
nordiska triangeln både väster och söder ut”. Dessutom har kommunen ”en närhet
till utvecklingen i Stockholmsregionen”, vilket i viss mån ger intrycket att kommunen
inte riktigt känner att den tillhör denna region.

Figur 14. Södertälje kommuns lokalisering i Östra Mellansverige
Källa: Södertälje kommun, 2013, ”Framtid Södertälje – Förslag till ny översiktsplan 2013”, Stadsbyggnadskontoret.

9

Kommunstyrelsen i Södertälje godkände i februari 2013
förslaget till ny översiktsplan för utställning under våren.
Tidplanen är att den sedan läggs fram till kommunfullmäktige för ett antagande under hösten 2013.
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I planen adresseras även Stockholm-Mälardalsregionen och ”Målbild för östra
Mellansverige” från RUFS 2010 ingår som illustration. Det understryks att Södertälje
spelar en viktig roll i Stockholmsregionen men även i hela östra Mellansverige på
grund av sitt geografiskt strategiska läge.
”Södertälje är centrum i ett växande sörmländskt omland och fungerar som
”port” till hela regionens centrum, Stockholm. Med sina dryga 45 000 arbets
tillfällen har staden en stark ställning på den regionala arbetsmarknaden vilket
också visas i den omfattande inpendlingen.”
För kommunens vidkommande lyfts även det faktum att vara utsedd till en av de åtta
regionala stadskärnorna i RUFS 2010 fram. I planen påpekas att kommunen har
”ett särskilt viktigt åtagande att utveckla sig som en regional stadskärna enligt RUFS
2010”. En utmaning som har definierats är också just att ”Södertäljes konkurrenskraft i regionen måste stärkas”.
Beträffande funktionalitet betonas att kommungränser är administrativa gränser
som är ”giltiga i vissa sammanhang”. Däremot känner natur, vatten och kultur inga
gränser och samarbete inom en rad områden behövs därmed.
Vidare lyfts fram att kommunen kan erbjuda naturnära boende med tillgänglighet
till den regionala arbetsmarknaden, service och kommunikationer, vilket innebär att
vissa kommundelar på landsbygden är attraktiva val för människor.

Sektor
Beträffande funktionalitet betonas framförallt att kommunen har en unik position
när det gäller arbetspendling och här sticker kommunen ut då den har en omfattande
inpendling. I framtiden anses en utveckling av ”regionaltågstrafiken i StockholmMälarregionen” vara av stor vikt för att möjliggöra denna arbetspendling. Se textruta
för de mellankommunala relationer som lyfts fram.
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Fakta

Mellankommunala relationer:
Utbyggnad som påverkar omgivande kommuner
•
•

Regionala stadskärnorna Flemingsberg, Kungens kurvaSkärholmen, Haninge centrum och Stockholms centrum
Mälarkommuner (nöjes-/turism-/arbetspendling)

Kommunikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionala cykelstråk
Kollektiva förbindelser dels till Mälarregionen, främst
Sörmland, dels till övriga regionala stadskärnor
Sjöfärjeförbindelser
Farleder i Mälaren
Södertälje sluss
Natur-, kultur- och fritidsrelationer
Den regionala grönstrukturen
Landskapsbildsskydd
Regionala vandrings-, cykel-, kanot-, och skridskoleder
och dylikt.

Vatten:
•
•
•
•
•
•
•

Vattenskyddsområden
Dricksvatten (Sydöstra Mälarens planerade vattenskyddsområde)
Bornsjön
Reservvatten – Yngern
Norra Östersjöns vattendistrikt – åtgärdsplan enligt
vattendirektivet
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Avrinningsområden liksom nyttjandet av sjöar och
vattendrag

Teknisk försörjning:
•
•
•

Tekniska försörjningsanläggningar – Igelstaverket
Tekniska försörjningssystem: fjärrvärmenätet och vatten/
avloppsledningar till Himmerfjärdsverket
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall
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Storregionala målpunkter och objekt
Framförallt den internationella tillgängligheten förs fram i dokumentet och ett antal
strategiska noder pekas ut. Dessa är den egna hamnen, Södertälje hamn, dessutom
nämns Göteborgs hamn, hamnar i Södra Sverige samt Öresundsbron. Vidare lyfts
även flygplatserna Arlanda och Skavsta fram. Även Ostlänken nämns i sammanhanget nya spårlänkar och stationer.
Det läggs tonvikt på flera infrastrukturstråk såsom E4, E20, fjärr- och regionaltåg
vid Södertälje Syd, sjöfart via kanalen i Mälaren samt godstrafik till och från Södertälje hamn. Beträffande satsningar betonas att transportinfrastruktur ska ses som ett
medel för att uppnå övergripande samhällsmål. I planen är dessa för kommunen att
skapa ökad social sammanhållning i kommunen, underlätta miljövänligt resande till
studier, arbete och nöje samt främja nya företagsetableringar.

Samverkan
I planen beskrivs att Södertälje ingår i ett regionalt samarbete med åtta andra
Södertörnskommuner, där samverkan är medlet för att nå visionen:
”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-Mälarregionen,
med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och handlingskraft
skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling.”
Vidare har mål med sikte mot 2020 formulerats. Dessa är bland annat att de fyra
regionala kärnorna på Södertörn är tillväxtmotorer med specifika särdrag, Flemingsberg och Södertälje utgör två kommunikationsnav, näringslivsutvecklingen präglas
av en bred näringslivsstruktur, regionen är en del Sveriges industriella utvecklingscentrum, utbildningsnivån är i paritet med riksgenomsnittet, sysselsättningsmässiga
skillnader mellan grupper finns inte. Vidare är Flemingsberg ett nationellt nav inom
utbildning och kan erbjuda en världsledande forskningsmiljö. Hamnarna StockholmNynäshamn och Södertälje är regionens port mot öster.
I planen poängteras att kommunen ser det arbete som görs i ”En bättre sits”
(utveckla den storregionala trafiken, biljettsystemen och taxan) som viktigt för att få
till en förbättrad storregional, regional och lokal kollektivtrafik.

Relation RUP och ÖP
Kommunen har anammat innehållet i RUFS 2010, särskilt att utveckla rollen som
regional stadskärna. Även när det gäller utveckling av kommunens landsbygdsområden nämns att RUFS 2010 förordar koncentrerad bebyggelse i anslutning till
befintliga tätorter med god kollektivtrafik
Ett flertal kartor illustrerar mark- och vattenanvändningen. I texten noteras ju
som nämns ovan att många frågor såsom natur, vatten och kultur sträcker sig över
administrativa gränser. Dock saknas detta resonemang i de kartor som presenteras
där kartlager som bland annat visar inslag av relevans för mark- och vattenfrågor
slutar vid kommungränsen.
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Sammanfattande reflektioner
I de inledande beskrivningarna positionerar sig Södertälje kommun sig själv och
sin utveckling som en del av östra Mellansverige och Stockholm-Mälarregionen.
Kopplingen till innehållet i RUFS 2010 är stark. Men när sedan väl avsnitt för markoch vattenanvändning följer blir dock bilden satt till kommunens utveckling.
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Bilaga 3: Analysramverk

Policydokument
Namn på dokumentet:
Funktionalitet och geografisk
räckvidd

På vilka sätt beskrivs funktionalitet mellan administrativa
enheter, företrädesvis regionen, och dess omvärld?
Hur beskrivs regioners geografiska räckvidd?

Sektor

Om funktionalitet betonas, för vilka frågor/sektorer (t ex. infrastruktur, arbetsmarknad, utbildning, etc.). finns utblicken
och vilken geografisk räckvidd hanteras för respektive fråga?

Samverkan ”governance”

Hur beskrivs samverkan med aktörer i olika geografier?
Mellan vilka aktörer, kring vilka frågor och hur ska samverkan
ske?
Vilka motiv ligger bakom förspråkandet av samverkan?

Relation RUP och ÖP

Belyses, om ja i sådana fall hur, sambandet mellan regionalt
tillväxtarbetet och fysisk planering?

”Rumslig dimension” /
strukturbild

Hanterar dokumentet rumsliga perspektiv på tillväxt i form
av exempelvis strukturbilder? Om ja, vad visas och vilka
frågor belyses?

Övrigt

Regionala utvecklingsprogram
Namn på dokumentet:
•

I vilken mån och på vilka sätt ser sig ser sig länen i
sina egna strategier sig som en del i ett större regionalt
sammanhang? I vilka sammanhang används RUFS målbild,
implicit och explicit, och finns eventuellt andra ”utåtblickande” målbilder och på vilka sätt och för vilka ändamål
används dessa (användbarhet)?

•

Hur stämmer synen överens med den målbild som
presenteras i RUFS 2010, finns synergier eller eventuella
konflikter?

•

På vilka sätt beskrivs funktionalitet mellan regionen och
dess omvärld?

•

Hur beskrivs regionens geografiska räckvidd (inomregionalt, närmsta grannar, stråk, östra Mellansverige, Sverige,
världen etc.)?

Sektor

•

Om det finns en geografisk utblick, för vilka frågor/sektorer (t ex. infrastruktur, arbetsmarknad, utbildning, etc.).
finns utblicken och vilken geografi hanteras för respektive fråga (se ovan)?

Samverkan ”governance”

•

Hur beskrivs samverkan med aktörer i andra geografier?
Med vilka aktörer, kring vilka frågor och hur ska samverkan ske?

•

Vilka motiv ligger bakom förspråkandet av samverkan
(”för att maximera länet eller ”ytan”)?

Relation RUP och ÖP

•

Belyses, om ja i sådana fall hur, det ömsesidiga sambandet
mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas
översiktsplanering? Finns det någon koppling till ett storregionalt perspektiv i denna diskussion?

”Rumslig dimension” / strukturbild

•

Hanterar dokumentet rumsliga perspektiv på tillväxt i
form av exempelvis strukturbilder? Om ja, vad visas och
vilka frågor belyses?

Övergripande
frågeställningar RUPdokument

Funktionalitet och geografisk
räckvidd

Övrigt
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Översiktsplaner
Namn på dokumentet:
Funktionalitet och geografisk
räckvidd

•

På vilka sätt beskrivs funktionalitet mellan kommunen,
omgivande kommuner, länet, och omvärlden?

•

Hur beskrivs kommunens geografiska räckvidd?

•

Om funktionalitet betonas, för vilka frågor/sektorer (t ex.
infrastruktur, arbetsmarknad, utbildning, kollektivtrafik,
etc.) nämns detta?

•

Finns utblicken och vilken geografisk räckvidd hanteras
för respektive fråga?

•

Hur beskrivs kommunen samverkan med aktörer i olika
geografier och på olika nivåer? Mellan vilka aktörer, kring
vilka frågor och hur ska samverkan ske?

•

Går det att utläsa vilka motiv ligger bakom förspråkandet
av samverkan?

Relation RUP och ÖP

•

Belyses, om ja i sådana fall hur, det ömsesidiga sambandet
mellan regionalt tillväxtarbetet och fysisk planering?

”Rumslig dimension”/
strukturbild

•

Hanterar dokumentet rumsliga perspektiv på tillväxt i
form av exempelvis strukturbilder? Om ja, vad visas och
vilka frågor belyses?

Sektor

Samverkan ”governance”
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