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Regionsamarbetet mellan Eskilstuna, Väster-
ås, Enköping och Strängnäs, initierades poli-
tiskt 2011 och intensifierades genom en av-
siktsförklaring gällande samverkan 2013. Med 
detta yttrande vill vi visa på att vi redan idag 
är en stark part i den funktionella Stockholms-
regionen. 4 Mälarstäder är inte en granne utan 
ett syskon, inte en konkurrent utan en partner. 
Stockholmsregionen och 4 Mälarstäder har ett 
ömsesidigt behov av varandra i form av bo-
stadsort, arbetsmarknad, turism, grönska och 
inte minst Mälaren, både vad gäller dricksvat-
ten, rekreation och transporter. 

Sammanfattade synpunkter

Inom 4 Mälarstäder ser vi positivt på att arbeta 
storregionalt med gemensamma planerings-
förutsättningar och målbilder och med frågor 
som sträcker sig över kommun-, läns- och re-
giongränser. För att lyckas med det tror vi att 
den storregionala identiteten behöver utveck-
las och stärkas. 

I ÖMS 2050 presenteras två alternativ, A och B, 
till utvecklingsvägar för den rumsliga struktu-
ren. Antagandena om befolkningsutvecklingen 
för de fyra kommunerna inom 4 Mälarstäder 
är underskattade i ÖMS 2050 både vad gäller 
alternativ A och B och behöver därför justeras 
upp. 4 Mälarstäders prognos är att vi tillsam-
mans är cirka 450 000 invånare år 2050, där 
Enköping står för en ökning på 25 000, Eskil-
stuna för 35 000, Strängnäs för 21 000 och 
Västerås för 55 000. Tillväxten blir större än 

så med hänsyn till den starka tillväxten i regi-
onen, under förutsättning att strategiska infra-
struktursatsningar genomförs. 

Kommunerna inom 4 Mälarstäder ser en möj-
lighet att forma en storregional rumslig struk-
tur som kan innehålla element från båda al-
ternativen A och B i ÖMS 2050. Dock förordar 
kommunerna inom 4 Mälarstäder alternativ 
B då infrastruktursatsningar som Aroslänken, 
Västerås-Eskilstuna samt snabbtåg mot Oslo 
tas upp. Vi bedömer att mindre kommuner 
som ligger mellan storregionala noder (så som 
Enköping och Strängnäs) kommer att fortsätta 
växa i hög takt vad gäller både befolkning och 
sysselsättning även om fokus ligger på att de 
storregionala noderna ska prioriteras.

Bostadsmarknaden är ett fördjupningsområ-
de som behöver ses i ett större sammanhang, 
över kommun- och länsgränser. Vi anser att vi 
kan bidra till att lösa Stockholmsregionens ut-
maningar inom bostadsbyggandet då bostads-
situation är mindre ansträngd inom 4 Mälar-
städer än i Stockholmsregionen.

Även frågor gällande infrastruktur och kollek-
tivtrafik kräver storregional samverkan. Kol-
lektivtrafiken behöver utvecklas och bli snabb, 
bekväm och ha en hög turtäthet inom hela 
regionen och förbindelserna mellan andra 
stora regionala kärnor än Stockholm behöver 
förstärkas. Kollektivtrafiken ska vara ryggra-
den i ett hållbart transportsystem för att öka 
tillgängligheten och samtidigt minska klimat-
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påverkan. Regionala cykelleder och möjligheten 
att ta med cykel på både tåg och buss behöver 
utvecklas för att förbättra förutsättningarna att 
resa hållbart och miljövänligt. 
 
För ett fungerande näringsliv och en fungeran-
de arbetsmarknad är ovan nämnda infrastruk-
tursatsningar viktiga. För att stärka näringslivet 
och arbetsmarknaden i regionen samt för att öka 
kompetensförsörjningen krävs en funktionell 
och sammanlänkad region som stärker arbets-
pendlingen i fler riktningar än mot Stockholm. 
Då behöver såväl de öst-västliga som nord-sydli-
ga kopplingarna stärkas och utvecklas.

De fyra Mälarstäderna ser positivt på att social 
hållbarhet fått ett stort utrymme i RUFS 2050 
och ser frågan som en storregional gemensam 
utmaning. För att en fortsatt regionförstoring 

ska gynna alla tror vi även att det krävs en pris-
värd och gemensam kollektivtrafikstaxa. Detta 
för att skapa en mer jämställd och inkluderande 
arbetsmarknadsregion där fler har möjlighet att 
pendla.

Frågorna om klimatförändringar och anpassning 
till en resilient region är i allra högsta grad vik-
tiga att samverka kring då de är gränslösa. Kom-
munerna inom 4 Mälarstäder tycker att frågan 
om klimatanpassning givits för lite plats i såväl 
ÖMS 2050 som i RUFS 2050 och önskar att frå-
gan lyfts ytterligare som ett viktigt samverkans-
område inom det storregionala arbetet. Här är 
det även viktigt att jobba med klimatanpassning 
och grönska som en attraktionskraft, liknande 
den status klimatfrågan fått bland annat i Öre-
sundsregionen.
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STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela Mälardalen i ett 
sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och 
“tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi 
tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar 
möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt 
boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren är hjärtat i regionen. 
Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN

Strukturbild
Strukturbild för 4 Mälarstäder 
”Hjärtat av Mälaren. En del av 
Stockholmsregionen” fungerar 
som plattform för städernas 
gemensamma utvecklingsstra-
tegi.  Med avstamp i respektive 
kommuns översiktsplan kopp-
lar strukturbilden samman 
fysiska struktur och strategisk 
inriktning för en gemensam 
långsiktigt hållbar utveckling. 
Strukturbilden är ett inspel i 
framtagandet av ÖMS/RUFS 
storregionala strukturbild. 
Matrialet är under framtagande 
som en del i arbetet med den 
gemensamma översiktliga pla-
neringen.  

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela 
Mälardalen i ett sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss 
emellan och “tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, 
boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan 
utvecklar vi tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande 
stadsmiljöer som stimulerar möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat 
och attraktivt boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren 
är hjärtat i regionen. Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och 
kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN
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STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER

EN TILLGÄNGLIG REGION

Vi utvecklar ett starkt nätverk mellan våra städer, som bidrar till en 
sammanhängande region och erbjuder fler alternativ till boende, 
arbetsmöjligheter och rekreation i Stockholmsregionen. 

Tematisk strukturbild
Inom 4 Mälarstäder har tema-
tiska fördjupningar till struk-
turbilden ”Hjärtat av Mälaren. 
En del av Stockholmsregio-
nen” tagits fram. ”En tillgäng-
lig region” är en tematisk 
fördjupning som är ett inspel 
i framtagandet av ÖMS/RUFS 
storregionala strukturbild. 
Matrialet är under framtagan-
de som en del i arbetet med 
den gemensamma översiktli-
ga planeringen.  
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Vår roll i regionen
4 Mälarstäder utgör redan i dag en del av regionen Östra Mellansverige och bör ses mer som 
en integrerad del av en större region än i första hand som en granne till Stockholmsregionen. 
Västerås och Eskilstuna utgör viktiga tillväxtmotorer både inom 4 Mälarstäder och i Mälarda-
len. De senaste decenniernas strukturförändringar inom näringsliv har medfört ett nödvän-
digt och ökat fokus på utbildning och kunskapsintensiva tjänstenäringar som avgörande för en 
hållbar framtida social, ekonomisk och miljömässig tillväxt.

Två avgörande förutsättningar för att nå framgång när det gäller kompetensförsörjning och 
utveckling av framtidståliga branscher är dels en tillräcklig befolkningskoncentration och 
dels effektiva transporter inom och mellan regionen och dess omgivning. Kunskapsintensiva 
näringar, utbildning och forskning – och synergierna dem emellan - gynnas av täta och va-
rierade miljöer med god uppkoppling till omvärlden. 4 Mälarstäder har tillsammans en stor 
folkmängd och städerna bidrar till en dynamisk stadsregion med ett fullvärdigt utbud inom 
service, näringsliv, ut¬bildning och kultur. Eskilstuna och Västerås delar gemensam högskola 
(Mälardalens högskola, MDH) vilket bidrar till utvecklingen inom 4 Mälarstäder och regionen 
i övrigt. Städerna är uppbyggda kring resecentrum som ger bra uppkoppling till regionen och 
övriga delar av landet.  

Samtidigt omges de fyra centralorterna av en varierad landsbygd med stora kvaliteter och 
utvecklingspotential. Denna landsbygd utgör en stor, centralt belägen geografisk yta i Mälar-
dalen, med viktiga kopplingar till kringliggande regioner. Med dessa sammantagna styrkor 
och den framtida utvecklingspotentialen ska 4 Mälarstäder betraktas som en viktig partner i 
regionen och inte som en konkurrent. 

För att stärka utbildning och möjliggöra tillväxt av framtidsbranscher inom näringslivet be-
höver städernas framtida utveckling styras så att förutsättningarna blir så goda som möjligt 
för utbildningsmiljöer och kunskapsintensiva näringar att utvecklas och dra nytta av utbytet 
sinsemellan. För Västerås och Eskilstunas del innebär det fortsatta satsningar på utveckling av 
täta urbana miljöer och varierade förtätningar i stationsnära lägen och i lägen med god till-
gänglighet och uppkoppling till stationslägen. Satsningar på resecentrum som viktiga urbana 
stadsmiljöer och noder i regionen kommer att, tillsammans med nödvändiga förbättringar av 
infrastrukturen mellan städer, ytterligare stärka urbana miljöerna som viktiga dragare i regi-
onens och näringslivets utveckling. Det ökade resandet för boende, arbete, utbildning, service 
och kultur möjliggörs och städer planeras och byggs så att det första valet att transportera sig 
är med kollektivtrafiken. På så sätt kan den urbana strategin främja både kompetenshöjning, 
näringslivsutveckling, social sammanhållning och en ökad andel hållbart resande. 

De blandade stadsmiljöerna erbjuder även attraktiva boendemiljöer för befintliga och nya 
invånare. Dessa bostadsmiljöer medför både möjligheter att ha nära till allt och samtidigt ha 
tillgång till hållbara transporter för arbetspendling och andra resor. 4 Mälarstäder erbjuder 
utöver dessa urbana stadsmiljöer även andra typer av bostadsmiljöer för olika behov och öns-
kemål. Bostadsförsörjning och attraktiva boendemiljöer är viktiga förutsättningar för att locka 
och behålla kompetenser och yrkesgrupper. 4 Mälarstäder har goda förutsättningar att spela 
en viktig roll för bostadsförsörjningen i regionen och arbetar på ett brett sätt med att möjlig-
göra bostadsutveckling av olika typer, upplåtelseformer och olika boendemiljöer.
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Prioriterade fördjupningsområden

Boende
De fyra Mälarstäderna samverkar idag kring frågor om bostadsförsörjning men ser en utveck-
lingspotential i att även samverka på en storregional nivå inom Mälardalen/Stockholmsregio-
nen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) programberedning är en av lösningarna 
för ett ökat bostadsbyggande att samarbeta regionalt i större utsträckning än tidigare. 

4 Mälarstäder erbjuder idag en attraktiv bostads- och livsmiljö och är ett bra alternativ till att 
bo i Stockholmsregionen. Det finns en variation avseende bostadstyper och upplåtelseformer. 
Här finns möjlighet att bo i urbana miljöer, i en småstad, på landsbygden, mälarnära, kollek-
tivtrafiknära och så vidare. Tack vare städernas karaktär och småskalighet erbjuder 4 Mälar-
städer en okomplicerad vardag och goda uppväxtvillkor med närhet till arbete, kollektivtrafik 
för pendling, skola och förskola, service och, rikt natur- och kulturliv i stadsnära miljö. Det går 
även lätt att ta sig till viktiga centrala målpunkter med cykel. 

4 Mälarstäder fungerar tillsammans som en drivande nod inom regionen och erbjuder kvalite-
ter både vad gäller arbete och service. Gemensamt för samtliga fyra kommuner är närhe¬ten 
till grönska och framför allt Mälaren samt det kulturhistoriska arvet vilket bidrar till en ökad 
livskvalitet. Tack vare dessa kvaliteter kan 4 Mälarstäder erbjuda miljöer som kompletterar 
utbudet i  Stock¬holmsregionen.

Liksom i Stockholmsregionen har tillväxttakten inom 4 Mälarstäder trappats upp och befolk-
ningen ökar snabbare än tidigare. För att möta en ökad befolkning och komma till rätta med 
rådande bostadsbrist behöver bostadsbyggandet öka. Enligt SKL:s programberedning är en 
av lösningarna för ett ökat bostadsbyggande att samarbeta regionalt i större utsträckning än 
tidigare. Vi behöver se bostadsmarknaden i ett större sammanhang och samverka kring frågor 
om bostadsförsörjning inom Mälardalen/Stockholmsregionen. 

Samtidigt har kommunerna inom 4 Mälarstäder fått upp sitt bostadsbyggande rejält och inom 
4 Mälarstäder finns det mål om att bygga mer än 2 000 nya bostäder årligen. Takten i bostads-
byggandet kan öka ytterligare med hänsyn till den starka tillväxten i regionen, särskilt om till-
gängligheten ökar i regionen genom att viktiga infrastruktursatsningar genomförs. Bostadssi-
tuation är inte heller lika ansträngd som Stockholmsregionens varför 4 Mälarstäder kan bidra 
till att lösa Stockholmsregionens utmaningar inom bostadsbyggandet. 

Infrastruktur
4 Mälarstäder strävar efter en långsiktig hållbarhet där kollektivtrafiken är ryggraden i ett 
hållbart transportsystem. Kollektivtrafiken behöver utvecklas och bli snabb, bekväm och ha en 
hög turtäthet inom Mälardalen/Stockholmsregionen. Vi behöver också ha en gemensam och 
prisvärd kollektivtrafiktaxa för att underlätta ett hållbart resande inom hela regionen. 
För att gynna tillväxten inom Mälardalen/Stockholmsregionen är det viktigt med en god 
tillgänglighet och korta restider mellan alla tillväxtorter i regionen. Med ett väl utbyggt trans-
portsystem skapar vi förutsättningar för arbetspendling i många olika reserelationer, vilket 
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innebär att vi kan avlasta arbetspendlingen in mot Stockholm och därmed minska flaskhals-
problematiken i centrala Stockholm. Sårbarheten i transportsystemet minskar dessutom när 
det i regionen finns möjlighet att välja flera alternativa stråk  med god framkomlighet som 
passerar över Mälaren i nord-sydlig riktning.    

Inom 4  Mälarstäder har vi målsättningen att det ska vara hög tillgänglighet mellan våra orter 
där den kollektiva resan maximalt ska vara 20 min mellan närmaste orter, med avgångar var 
20:e minut i högtrafik. Vi har också en målsättning att 4 Mälarstäder ska ha god tillgänglighet 
till Stockholm, Uppsala och Arlanda med restider med max 45 minuter och med avgångar var 
20:e minut i högtrafik. Utöver detta är det viktigt med bättre tvärförbindelser mellan de andra 
stora regionala kärnorna i Mälardalen. Vi behöver även få bättre tvärförbindelser mellan 
andra stora regionala kärnor och målpunkter i Östra Mellansverige, som t ex Skavsta flygplats, 
Norrköping, Linköping och Örebro. 4 Mälarstäder anser vidare att vi behöver stärka kopp-
lingarna till större städer i Sverige och Norden. Snabba tåg söderut mot Malmö/Köpenhamn, 
Göteborg och Oslo är viktiga att utveckla på längre sikt. Ostlänken är därför ett projekt som är 
positivt för regionen. 

Sjöfarten måste spela en större roll för godstransporterna. Sverige har Europas längsta kust-
sträcka vilken kan jämföras med de stora floderna i Europa. I Europa är sjöfartens andel 25 
procent av transportarbetet, i Sverige är andelen endast 7 procent. Med Mälarhamnarna - 
kusthamn 10 mil in i landet kan 4 Mälarstäder vara en viktig pusselbit för att andelen sjöfart i 
Sverige kan öka och på så vis avlasta landinfrastrukturen till förmån för de landburna person-
transporterna. För såväl person- som godstrafik ska planeringen utgå från ”hela-resan-per-
spektivet”. Personresan ska vara enkel och bekväm från dörr till dörr och godstransporterna 
ska kunna ta den optimala resvägen till sin målpunkt genom att använda ett eller flera trafik-
slag beroende på typ av gods. Detta utan att ge avkall på hållbarhetsperspektivet. 

Regionen 4 Mälarstäder har sex regionala/internationella flygplatser inom en 10-mils radie 
(Stockholm Arlanda, Bromma, Örebro, Skavsta, Västerås och Eskilstuna). Flygplatserna är 
viktiga noder för såväl inhemsk som utländsk inkommande och utgående trafik. Västerås vill 
vara en nyckel i ett storregionalt pussel där Västerås flygplats ses som en resurs att komplet-
tera Arlanda med – här finns en extra landningsbana. Eskilstunas flygplats kan på sikt avlasta 
Bromma flygplats. 4 Mälarstäder arbetar även för att uppnå en gemensam syn på flygplatserna 
och ta fram en gemensam strategi för flygplatstillgänglighet.

Den bedömning av prioriterade relationer som görs i ÖMS 2050 anser vi bör revideras. Re-
lationerna mellan Eskilstuna-Uppsala och Eskilstuna-Norrköping/Linköping bör lyftas samt 
koppling till Arlanda. Utbyte och synergier arbetsmarknadsmässigt mellan de två dynaminska 
regionerna i Östergötland och 4 Mälarstäder bör långsiktigt prioriteras. En framtida dubbel-
spårring runt Mälaren och en ny järnväg mellan Enköping-Uppsala innebär att Uppsala blir en 
tillgång även för Eskilstuna. 
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Riksväg 55 och Hjulstabron 
Riksväg 55 från Norrköping till Uppsala har en viktig roll i det nationella vägnätet som regi¬onal 
länk för näringslivet och arbetsmarknaderna i Sörmland och Uppsala län. Hela riksväg 55 ska ha 
en standard med mötesfri väg och hastigheten 100 km/tim. En hög vägstandard är särskilt viktigt 
för att kunna utveckla kollektivtrafiken med buss, eftersom det inte finns något sammanhängande 
tågsystem i detta stråk. 

Hjulstabron ska ha en standard som ger en god framkomlighet där stopptiderna minimeras för väg-
trafiken och där framkomligheten för Mälartrafiken till och från Västerås och Köpings hamnar är 
fullgod. Hjulstabron bör stå klar år 2021 och riksväg 55 bör vara utbyggd till mötesfri väg år 2029. 

Eskilstuna-Västerås - järnväg och väg 
För Mälardalen är det viktigt med fungerande arbets- och studiependling mellan de två stor-re-
gionala kärnorna Eskilstuna och Västerås. För att öka tillgängligheten och utveckla möjligheter 
till större utbyte och en gemensam arbetsmarknad mellan städerna är det mycket viktigt med bra 
tågförbindelser för att öka andelen hållbara transporter mellan orterna. En tät tågtrafik underlättar 
också för byten mellan tåg på Svealandsbanan och Mälarbanan, vilket gör att restiderna mellan t ex 
Strängnäs-Västerås och Enköping-Eskilstuna kan bli attraktiva för arbetspendling och studier. 

För att öka tillgängligheten mellan orterna är det även viktigt att hela sträckan för riksväg 56 blir 
mötesfri och med hastigheten 100 km/tim. Riksväg 56 bör vara mötesfri år 2020. 

Spårburen trafik Enköping-Uppsala 
För Mälardalen är det viktigt med fungerande arbets- och studiependling mellan de storregionala 
kärnorna. En ny järnväg mellan Enköping och Uppsala kopplar ihop, Eskilstuna-Västerås-Uppsala 
via Enköping. Utbyggnad av järnvägen stärker utvecklingen mot ett mer konkurrenskraftigt och 
hållbart alternativ till bilresor samt stärker och utvidgar tillgängligheten till Arlanda med kollektiv-
trafik från Mälardalsregionen. Byggstart för järnvägen bör ske före år 2030.

Prioriterade infrastrukturobjekt
4 Mälarstäder har gemensamt pekat ut de infrastrukturobjekt som är högst prioriterade inom 
regionen, vilka redovisas nedan:

Dubbelspårsring för tåg runt Mälaren 
Ett hållbart transportsystem i Mälardalen måste bestå av starka spårburna kollektivtrafik-
system. Mälaren ligger i hjärtat av Mälardalen och det är därför naturligt att vi bygger ut en 
dubbelspårsring för tågtrafiken runt Mälaren. Detta möjliggöra dubbelriktad och tät tågtrafik 
i stråket Västerås-Enköping-Stockholm-Strängnäs-Eskilstuna-Västerås, vilket ökar tillgänglig-
het i Mälardalsregionen och gynnar tillväxten. I dubbelspårsringen ingår: 

- Kapacitetsstark och robust Mälarbana år 2022 
- Kapacitetsstark och robust Svealandsbana år 2022 
- Kapacitetstark och robust bana mellan Västerås och Eskilstuna före år 2030
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Näringsliv, arbete och utbildning
Genom samverkan kan Stockholmsregionen och 4 Mälarstäder gå i takt för att komplettera 
varandra. 4 Mälarstäder erbjuder idag attraktiva bostads- och livsmiljöer och är ur den aspek-
ten ett bra alternativ till Stockholmsregionen.

Genom ett ökat samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv kan regionens posi-
tion nationellt och internationellt inom området forskning stärkas. I ÖMS 2050:s avsnitt om 
arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) borde begreppet ”Stockholms sekundärt” förklaras. 
Inom 4 Mälarstäder ställer vi oss frågande till att Västerås inte skulle vara en del av Stock-
holms arbetsmarknadsregion vid år 2050. Även om Västerås är drivande inom det egna länets 
arbetsmarknadsregion är staden även sammanlänkad med Stockholms arbetsmarknadsregion 
och bör även tillhöra samma arbetsmarknadsregion som Eskilstuna. 

En regions befolkningsstorlek har stor betydelse för ökad konkurrenskraft gentemot andra 
regioner samt för ökad ekonomisk tillväxt i en region. Avgörande för att utveckla attraktiva 
och konkurrenskraftiga regioner är förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, 
företag och kapital. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 
investerar kapital. Befolkningen är i ökad grad en regions viktigaste tillgång. Att gemensamt ta 
tillvara den urbaniseringsutveckling som Stockholm och nodstäderna genomgår har betydelse 
för utveckling av hela Östra Mellansverige i såväl nationellt som internationellt perspektiv. 

Människor söker sig till livsmiljöer som ger möjlighet att kombinera ett bra boende med arbe-
te, service, omsorg och fritid. Därför måste kommuner, tillsammans med regionala och natio-
nella aktörer, arbeta gemensamt och systematiskt med att utveckla attraktiva miljöer att leva, 
bo, besöka och driva företag i. Attraktiva boendemiljöer attraherar arbetskraft, näringsliv och 
investeringar. Genom stärkta funktionella samband främjas tillväxt och ökad livskvalitet för 
befintliga och framtida invånare. IT-infrastruktur är viktigt för regionens utveckling, då framti-
dens arbetsplats är mobil i högre grad. 

För att utveckla regioner som människor - oavsett kön, ålder och bakgrund - vill vistas, verka 
och växa i, behövs en helhetssyn och sektorssamordning. Insatser och åtgärder inom många 
olika sakområden kan generellt vanligen samordnas på ett bättre sätt och för det krävs en 
utvecklad dialog och samverkan mellan såväl lokal, regional, mellanregional och nationell nivå, 
som mellan offentlig och privat sektor och civila samhällets organisationer. 
Att verka länsvis kommer inte att ge tillräcklig konkurrenskraft i internationella sammanhang 
gällande forskning och utbildning på olika nivåer. För att säkerställa en långsiktig kompe-
tensförsörjning och en god utbildning med både bredd och spets behöver samverkan mellan 
grannregioner och näringsliv stärkas. Tillgång till arbete, bostäder och väl fungerande infra-
struktur är viktiga pusselbitar för en god utbildningsregion. 

4 Mälarstäder har tillsammans en stor folkmängd och städerna bidrar till en dynamisk stads-
region med ett fullvärdigt utbud inom service, näringsliv, utbildning och kultur. Eskilstuna och 
Västerås delar gemensam högskola (Mälardalens högskola, MDH) vilket bidrar till utveckling-
en inom 4 Mälarstäder och regionen i övrigt. Städerna är uppbyggda kring resecentrum som 
ger bra uppkoppling till regionen och övriga delar av landet.
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Mälaren och det gröna
Mälaren är hjärtat inom 4 Mälarstäder och fungerar dessutom som dricksvattentäkt för flera 
av kommunerna i Mälardalen/Stockholmsregionen. Mälaren är viktig för rekreation, frilufts-
liv, turism samt transporter och på flera håll även för attraktiva bostadsmiljöer. Hur Mälarens 
strandzoner och vattenkvalitet ska hanteras är därför en storregionalt viktig planeringsfråga, 
inte minst när det gäller Mälaren och riskerna kopplat till ett förändrat klimat. 

Mälaren med öar och strandområden är en stor tillgång för kommunerna i Mälardalen då den 
förser oss med dricksvatten, är av riksintresse för fiske, är viktig för sjöfarten och inte minst 
en stor tillgång för turism, rekreation och friluftsliv. För att bevara Mälaren som vattenresurs 
krävs ett gemensamt och långsiktigt vattenvårdsarbete, med bland annat åtgärder för att be-
gränsa näringsläckaget till Mälaren och tillrinnande vattendrag. 

Eskilstuna, Västerås Enköping och Strängnäs omfattar cirka en fjärdedel av Mälarens stora 
avrinningsområde. För tre av kommunerna är Mälaren med anslutande vattenstråk en ytvat-
tentäkt för dricksvattenförsörjningen. En organiserad samverkan i 4 Mälarstäder medför en 
samordning av åtgärdsprogram, metodutveckling och möjlighet till en gemensam agenda för 
resultat och tidsperspektiv. Samverkan ger kommunerna möjlighet att styra processen vilket 
är en förutsättning för det ansvar som ges. 

Kommunerna i 4 Mälarstäder ska samverka i utredningar om den framtida dricksvattenför-
sörjningen i ett storregionalt perspektiv. Där ska också ingå skyddet av grundvatten och kart-
läggning av befintliga grundvattentillgångar. Kommunerna ska även samverka för att stärka 
möjligheterna att bättre kunna möta medborgarnas krav på samhället att klara av försörjning-
en med reservvatten vid omfattande akuta störningar i vattenförsörjningen. 

Klimatförändringarna medför allt oftare återkommande skyfall med stora påfrestningar på 
samhället. Sårbarheten påverkas också väsentligt av ålderstigen infrastruktur för vattenhan-
tering. Klimatförändringarna medför en förändrad avrinning till Mälaren. 4 Mälarstäder ska 
samverka för att öka robustheten i samhället genom att hitta gemensamma aktiviteter inom 
dagvattenområdet såsom dagvattenpolicy, handlingsplan för dagvatten, dagvattentaxa, samt 
metodutveckling för dagvattenanläggningar. Mälarens framtida vattennivå kommer bland 
annat att påverka hur 4 Mälarstadskommunerna kan utvecklas samt hur stora översvämnings-
riskerna kommer att vara. Mälarens reglering är en viktig utmaning där 4 Mälarstäder gemen-
samt kan följa och påverka frågor i samband med Slussens ombyggnad. 

Gemensamt för samtliga kommuner inom 4 Mälarstäder är närheten till Mälaren och det Mäla-
ren kan erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, bad och båtliv. Mälaren är en närings-
rik sjö, omgiven av stora uppodlade lerslätter. I de grunda vikarna finns många intressanta 
fågellokaler. Det finns stora områden med ädellövskog där vissa träd är mycket gamla. Dessa 
träd är värdefulla värdar för olika hotade arter, bland annat vedinsekter. Många arter finns 
kvar från den tid då det nordiska klimatet var varmare, och för några arter är detta område 
den nordligaste utposten i världen. Många städer och samhällen inom 4 Mälarstäder har, eller 
har haft, en stark anknytning till vattnet, vilket innebär att många kulturmiljöer är kopplade 
till Mälaren. I det mälarnära området finns många slott och herrgårdar. 
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Besöksnäringen 
Mälaren med öar och strandområden erbjuder unika natur- och kulturupplevelser och därmed 
unika möjligheter för besöksnäringen. De många slott och herrgårdar som finns runt Mälaren 
kan knytas samman i ett attraktivt turiststråk. Ökad tillgänglighet till turismens målpunkter 
kräver samverkan inom Mälardalen/Stockholmsregionen. Gemensamma satsningar på ökad 
turbåtstrafik, fler övernattningsmöjligheter på öarna och utvecklade cykelleder runt Mälaren 
kan bidra till att utveckla besöksnäringen.

4 Mälarstäder samverkar för att utveckla naturturismen kring Mälaren och för att öka tillgäng-
ligheten till turismens målpunkter. Idag är många besöksmål inte särskilt tillgängliga/nåbara 
för många människor, dels därför att man ofta måste ha bil för att komma dit, dels därför att 
miljöerna är svåra att använda för till exempel äldre, synskadade och människor som har svårt 
att gå. Viktiga besöksmål ska kunna nås med en utbyggd kollektivtrafik, vilket även kan inklu-
dera båtförbindelser. Att i samverkan fortsätta att utveckla och samordna en gemensam infra-
struktur när det gäller olika vandrings och cykelleder ökar också tillgängligheten. 

Besöksnäringsfunktionerna i 4 Mälarstäder samarbetar i frågor som rör marknadsföring, sta-
tistik, omvärldsbevakning, marknadsanalyser, paketering av befintliga resmål samt utveckling 
av nya. Besöksnäringsfunktionerna samarbetar med regionala och nationella aktörer inom be-
söksnäringen. Möjligheter till utveckling av turistnäringen i samverkan mellan 4 Mälarstäder 
ska tas tillvara, där inriktningen är att öka tillgängligheten till Mälaren och Mälarens stränder 
för allmänheten och för kommersiella aktörer att bedriva hållbar turistverksamhet. Hur Mäla-
rens strandzoner ska hanteras är också en viktig gemensam planeringsfråga, bland annat med 
avseende på viktiga naturmiljöer och känsliga biotoper.
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Bakgrund: Samverkan inom 4 Mälarstäder 
4 Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Enköping, Eskilstuna, Sträng-
näs och Västerås. Projektet startade redan 2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är sam-
arbetet etablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och flera arbetsgrupper 
inom olika temaområden.
 
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet och 
bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.

Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås utgör med sina 320 000 invånare Sveriges tredje 
storstadsregion. 4 Mälarstäder växer dessutom mer tillsammans än riksgenomsnittet och spås 
ha en fortsatt kraftig tillväxt i och med att hela Mälardalsregionen beräknas öka med 1,4 miljo-
ner till 2050. År 2050 beräknas det bo cirka 450 000 invånare inom 4 Mälarstäder.

År 2013 antogs en avsiktsförklaring innehållande åtta områden som ansågs extra viktiga att 
arbeta kring. 

• Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren. 
• Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald.
• Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren. 
• Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling. 
• Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
• Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och           

investeringar. 
• Vi utvecklar besöksnäringen. 
• Vi verkar för att minska och effektivisera energianvändningen. 

VISION FÖR 4 MÄLARSTÄDER
4 Mälarstäder i samverkan ska uppfattas som en stark part i regionen. Tillsammans 
är vi en framgångsrik, mälarnära och expansiv tillväxtregion utan gränser.


