
 

YTTRANDE 1 (4)  
Datum   

2016-10-03 100-4081-16-1 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 
721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 
 

 

STABEN  
Utredning 
Åsa Sars   
Telefon 010-224 93 87       
asa.sars@lansstyrelsen.se 

 
Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
registrator.trf@sll.se 

Yttrande avseende samrådsförslag om samverkan och 
planering i Östra Mellansverige, ÖMS 2050 
(Ert dnr. TRN 2016-0047) 

Inledning 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
om samverkan och planering i Östra Mellansverige, ÖMS 2050. Länsstyrelsen 
anser att dokumentet är väl genomarbetat.  

Länsstyrelsen har samverkat med Landstinget i Stockholms län om storregionala 
planeringsfrågor under en lång följd av år. Länsstyrelsen sätter stort värde på 
samarbetet mellan alla inblandade aktörer och på Stockholms läns landstings 
sammanhållning av projektet. Länsstyrelsen upplever att våra synpunkter har 
beaktats. Genom ÖMS-samarbetet har det skapats en arena för en dialog om 
utvecklingen av den storregionala fysiska strukturen i Östra Mellansverige. 
Många som deltar i arbetet finns också med i konstellationerna inom ”En bättre 
sits” som handlar om infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen. 
Engagemanget i ÖMS-gruppen har varit stort och konstruktivt.  

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har i remissen önskat svar på ett 
antal frågor. Nedanstående yttrande är Länsstyrelsens svar på dessa 
frågeställningar 

1. Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och 
gemensam målbild inom ÖMS? 
Länsstyrelsen sätter stort värde på att man gemensamt tar fram kvalificerade 
planeringsförutsättningar och på ett fortsatt samarbete i Östra Mellansverige. 
Länen binds alltmer samman som en arbetsmarknadsregion och kan därmed ha 
stor nytta av att ha en gemensam planering för infrastruktur och bostadsmarknad. 
Den positiva samverkan som resulterat i ÖMS 2050 baseras på framväxande 
behov av storregionala mål och planeringsunderlag för respektive läns fortsatta 
arbete med regionala utvecklingsstrategier. Den arena som skapats genom ÖMS-
samarbetet bidrar till en gemensam grundsyn på planeringsfrågor i regionen.  
 
Östra Mellansverige står för hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och 
BNP och för två tredjedelar av landets tillväxt. Landsdelen har stor betydelse för 
Sveriges tillväxt och är Sveriges tillväxtmotor med Stockholm som lokomotiv.  
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Framtidsutmaningarna är stora och Länsstyrelsen ställer sig bakom den 
bakgrundsbild som tecknas i ÖMS 2050 när det gäller de viktigaste utmaningarna. 
För att klara dem behövs storregional samverkan.  
 
ÖMS 2050 är också ett värdefullt dokument för grupper av kommuner i 
samverkan samt för enskilda kommuner.  
 
2. Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en 
positiv utveckling i Östra Mellansverige? 
Länsstyrelsen anser att vilken av de två alternativa strukturbilderna med koppling 
till infrastruktur, A eller B, som har bäst förutsättningar för utveckling i Östra 
Mellansverige inte är relevanta för prioritering i detta skede. Generellt sett 
behöver stråken in mot Stockholm förbättras med kortare restider och tätare turer. 
Kopplingen mellan de regionala nodstäderna behöver stärkas och förbättras för att 
öka möjligheten till samspel mellan dessa orter.  
 
ÖMS 2050 är i hög grad fokuserad på frågor om kommunikationer i storregionen, 
som ett sätt att underlätta för och tillskapa tillväxt. Ytterligare resonemang kring 
en geografisk spridning av de tillväxtgenererande aktiviteterna vore värdefullt. 
Det kan övervägas om till exempel resursallokering kan användas som ett 
instrument för att tillskapa en önskad utveckling. 
 
3. Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan? 
Att minska klimatpåverkan och samtidigt öka tillgängligheten är en utmaning som 
kräver insatser på flera områden. Det handlar främst om att: 
 
• Planera för ett transportsnålt samhälle, med hög tillgänglighet mellan 

bostäder, arbetsplatser, daglig service samt ökad satsning på kollektivtrafik.  
• Öka attraktiviteten för kollektivtrafiken med kort restid, frekvens och pris.  
• Utveckla cykelvägnätet och skapa tillgängliga cykelbanor och pendlingsstråk 

anpassade för både mer snabbgående trafik så som elcyklar, men även för 
större fordon såsom lådcyklar.  

• Bygga ut bredbandsnätet i hela Östra Mellansverige för en ökad användning 
av digitaliseringens möjligheter, exempelvis inom vårdsektorn och 
näringslivet samt för att minska behovet av transporter. 
 

Det vore värdefullt att klargöra vilka regionala och nationella mål- och 
styrdokument som planeringen för ÖMS utgått ifrån. Det är av stor vikt att 
strategier för olika former av regional utveckling samordnas så att de inte går stick 
i stäv, utan istället förstärker varandra. I de fall målkonflikter uppträder bör dessa 
tydliggöras och vägvalen belysas. På klimatområdet är detta särskilt tydligt. Finns 
det önskade utvecklingstrender som sinsemellan är svår- eller till och med 
oförenliga? Den ekonomiska tillväxten är exempelvis starkt gynnad av förbättrade 
förutsättningar för transporter av såväl människor som gods. Samtidigt utgör 
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transportsektorn den sektor där klimatutmaningen är allra svårast att lösa och där 
en tydligt positiv utvecklingstrend inte är uppenbar. 
 
4. Hur kan man hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så 
att den förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av 
befolkningen till godo? 
Att öka tillgängligheten i alla delar av Östra Mellansverige skapar möjligheter för 
invånarna att ta del av en större arbetsmarknad. Kollektivtrafiksystemets funktion 
är viktig inom hela Östra Mellansverige. Även landsbygden är beroende av en väl 
fungerade kollektivtrafik som ansluter till de större kollektivtrafikstråken. 
Tillgängligheten till bredband är även det avgörande för att det digitala samhället 
ska komma alla till del, både avseende samhällstjänster, studier samt arbete. 
 
Social hållbarhet har dock en bredare omfattning än kollektivtrafikens funktion 
och tillgänglighet till bredband. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett 
öppet, jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle, så att den förbättrade 
tillgängligheten kommer en stor andel av befolkningen till godo. Frågor kring 
livsmiljö och lika möjligheter blir då aktuella. Viktiga faktorer är bland annat 
tillgång till bostäder, kompetensförsörjning, befolkningens utbildningsnivå, 
sysselsättningsgrad och ett väl fungerande och hållbart transportsystem. Här finns 
möjligheter till fortsatt storregional samverkan och ÖMS 2050 kan utvecklas och 
fördjupas utifrån dessa frågor. 
 
5. Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en 
inkluderande regionförstoring? 
En lägre kollektivtrafiktaxa skulle öka attraktiviteten för kollektivtrafik. Samtidigt 
behöver beaktas att restid, frekvens och tillförlitlighet också är viktiga parametrar 
för att kollektivtrafiken ska vara ett naturligt val. 
 
6. Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera? 
Transportsystemet har en avgörande betydelse för att skapa en integrerad arbets-
och bostadsmarknad i Östra Mellansverige. Korta restider och tät frekvens i 
avgångarna ökar efterfrågan på kollektivtrafiken då det ger individen en 
flexibilitet i sin vardag. Godstransporterna till och från Östra Mellansverige är en 
grundförutsättning för varudistributionen. Det krävs ett helhetstänk där lösningar 
skapas för både person- och godstrafik och där alla trafikslag används på bästa 
sätt. Vi behöver samarbeta både för att lösa transporter inom Östra Mellansverige, 
men även till målpunkter utanför regionen. Samverkan inom detta område 
behöver prioriteras då transportsystemet utvecklas över långa tidshorisonter och 
med höga investeringskostnader. Utan samsyn och systemtänk uppnår vi inte de 
effekter som är möjliga. 
 
Beträffande fördjupningsområden, utöver de fem områden som redan nämns i 
dokumentet, vill Länsstyrelsen lyfta fram bostadsförsörjning och bostadsbehov.  
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I ärendets slutliga handläggning där landshövding Minoo Akhtarzand har beslutat, 
och utredare Åsa Sars varit föredragande har länsråd Ulrica Gradin, övriga 
medlemmar i Länsstyrelsens ledningsgrupp samt många berörda handläggare 
inom Länsstyrelsen deltagit.  
 

 

 

Minoo Akhtarzand 

 

 

 Åsa Sars 
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