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Yttrande över Stockholms läns landstings remiss av samrådsförslag till ny 
regionplan - RUFS 2050 
 
VKL:s yttrande: 
 
Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, anser att förslaget till regional plan för 
Stockholms län RUFS 2050 är ett värdefullt planeringsunderlag för utveckling av hela 
den funktionella Stockholm-Mälarregionen.  
 
Stockholms läns landsting har generöst och tillmötesgående bidragit till att RUFS 2050 
utvecklats till ett värdefullt kunskapsunderlag för hela ÖMS-området genom den paral-
lella utvecklingen av förslagen till RUFS 2050 och ÖMS 2050. Engagemanget inom 
ÖMS-grupperingarna har varit stort. VKL:s uppfattning är att utvecklingen av gemen-
samma utgångspunkter för planering stärker regionens konkurrenskraft och resiliens. Vi 
vill bidra till att RUFS 2050, som i förslaget integrerar resultat av ÖMS 2050, möts av 
positiva yttranden i samtliga län avseende den funktionella regionens betydelse.  
 
Allmänt: 
I remissen ställs ett antal frågor som Regionplanenämnden vill ha svar på. Frågorna har 
olika formell relevans för Stockholms län och övriga län. VKL besvarar dem utifrån 
Västmanlands utgångspunkter, där vi anser att begreppet regionen är liktydigt med ÖMS-
regionen. Vi kommenterar främst målsättningar. Prioriteringar, rumslig struktur och 
åtaganden, där de påverkar det storregionala perspektiven. 
 
Mål och delmål: 

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
VKL stödjer den vision som är en grund för utveckling enligt RUFS 2050: ”Europas mest 
attraktiva storstadregion”. Vi anser att förutsättningarna ligger i samverkan i hela den 
funktionella regionen i östra Mellansverige. Synergier av diversiteten av varierade och 
kreativa livsmiljöer, dynamiska arbetsmarknader, ett näringsliv och offentlig sektor med 
stor branschbredd samt internationellt tillgängliga vetenskapliga, historiska och miljöbe-
tingade besöksmål och resurser, är en gemensam angelägenhet att understödja genom 
politiska beslut. 
 
För att förstärka processer i visionens riktning behöver de sex utmaningar som anges i 
RUFS 2050 beaktas. VKL anser att utmaningarna är väl formulerade och heltäckande och 
gemensamma för hela den funktionella regionen. De två perspektiven för utveckling – 
internationell tillgänglighet och attraktivitet, samt den samverkande större funktionella 
regionen, är båda viktiga för tillväxt. 
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Därav följer att målen i RUFS 2050: En region som är hållbar, En resilient region, En 
region med människan i fokus och En region utan klimatpåverkande utsläpp, blir viktiga 
för alla och kan beaktas i respektive läns regionala utvecklingsprocesser. Lösningar och 
strategier måste dock utgå från respektive läns särskilda förutsättningar, som exempel-
vis demografi och näringslivsutveckling.  
 
Delmålen i RUFS 2050 får därmed olika relevans i länens regionala utvecklingsprogram, 
medan nationella mål utgör gemensamma nämnare. 
 

• Anger målen rätt ambitionsnivå? 
VKL anser att målen som uttrycks har en väl avvägd ambitionsnivå.  
 

Prioriterade åtgärder: 
• Är det rätt åtgärder som beskrivs? 

VKL lämnar följande generella synpunkter på transportsystemets förutsättningar. För 
Västmanland är snabba och störningsfria resor till och inom Stockholms län av stor be-
tydelse. Väl fungerande kollektivtrafik och kapacitetstarka järnvägar och vägar i Stock-
holm och Mälardalen är gemensamma angelägenheter. En förutsättning för detta är 
också att trafik avlänkas utan att belasta Stockholm i onödan och för att minska sårbar-
heter i systemet. Sådana länkar är främst de som binder samman den storregionala 
strukturbilden, d v s nodstäderna i kapacitetsstarka stråk. En särställning intar Arlanda, 
där ett större trafikunderlag är en nödvändighet för internationell konkurrenskraft.  
  
Den rumsliga strukturen: 

• VKL anser att det är viktigt att den rumsliga strukturen utvecklar regionala tillväxtkärnor 
som får tillräckliga styrkor att specialiseras, för att skapa kluster och arbetstillfällen med 
tillgänglighet för en större region. En struktur, som ger förutsättningar för samverkan 
med noder utanför Stockholms län. Det skapar förutsättningar för nödvändig robusthet 
i transportsystemet. Därmed kan en bättre matchning uppnås i kompetensförsörjning, 
samt ökad interaktion inom bostads- och arbetsmarknaderna. RUFS 2050 bör därför 
tydligt integrera den storregionala strukturbilden, vars gemensamma styrkor och 
attraktionskrafter bär upp visionen. Strategier för kompetensförsörjning genom kon-
takter utanför Stockholms län, m h a ett hållbart transportsystem bör därför utvecklas i 
RUFS 2050, för de mest arbetsplatsintensiva delarna av Stockholms län. 

 
Förutsättningarna att på sikt skapa en gemensam målbild för den funktionella regionen, kring 
och med Stockholms län, vilket ytterligare skulle verka i visionens riktning- att skapa Europas 
mest attraktiva storstadsregion- ligger i att förankra, hur tillväxt och åtaganden i det stor-
regionala samspelet byggs kring robusta, varierade och attraktiva strukturer. Där tillväxtnyttor 
kan uppkomma och fördelas inom hela ÖMS geografi. 
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Hallstahammars kommuns tillägg till VKL:s yttrande  
 
I RUFS 2050 finns en beskrivning av struktur A respektive B. 
I struktur A koncentreras invånarna i storregionen. Det i sin tur kräver en kraftig utbygg-
nad av kollektivtrafiken inom Stockholms län. Då uppstår sannolikt trängsel med pris-
drivande effekter i synnerhet i de mer centrala delarna.  
 
Struktur B, en utvidgad region, erbjuder i så fall alternativ i boendeförsörjningen och är 
på så sätt mer långsiktigt socialt hållbar. Det kräver då att transportsystem till och från 
Stockholm byggs ut till ett robust system. 
 
Nyttor uppkommer genom att fler orter i nätverk, även inom delregionala bostadsmark-
nader har möjligheter att utveckla och erbjuda goda livsmiljöer baserade på positiva 
särarter och goda prislägen kopplade till god tillgänglighet. Kompetensförsörjning och 
arbetstillfällen på orten i befintliga företag och offentliga verksamheter gynnas då av 
möjligheter som följer av fler invånare och gynnsamma flyttnetton.  
 
Hallstahammars kommun anser att snabbare och störningsfria resor till och inom Stock-
holms län är av särskilt stor betydelse. Likaså fortsatt utveckling av regionaltågstrafiken i 
vårt län. Men väl fungerande kollektivtrafik och kapacitetstarka järnvägar och vägar i 
Stockholm och Mälardalen är gemensamma angelägenheter. En förutsättning för detta är 
också att trafik avlänkas utan att belasta Stockholm i onödan, och för att minska sårbar-
heter i systemet.  
 
Den gemensamma strävan bör vara, att i första hand skapa en sammanhängande kapaci-
tetsstark ”järnvägsring” på norra respektive södra sidan av Mälaren mellan Stockholm 
och Örebro via Västerås respektive Eskilstuna. Övriga stambanor som genomkorsar 
ÖMS och på nya som på sikt knyter samman Stockholm med kontinenten och Oslo bör 
byggas ut. Däremot skulle en ny järnväg mellan Västerås och Eskilstuna inte gynna ut-
vecklingen för Hallstahammars kommun och Kolbäck. Den tidsvinst man kalkylerar med 
i en ny bansträckning är ytterst marginell. 
 
Hallstahammars kommun delar i huvudsak VKLs uppfattning med i skrivelsen gjorda 
tillägg. 
 
 
 

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 
 
 
 
 
Catarina Pettersson  Carin Becker-Åström 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 


