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 4    Samarbete för östra Mellansveriges tillväxt 
En gemensam, framåtblickande målbild 
och satsningar som underlättar rörlighet 
är angelägna för ÖMS, det vill säga östra 
Mellansverige. 

 6  Samordnade regionplaner ger skalfördelar 
Vi har talat med två regiondirektörer om 
samarbete och samordning inom ÖMS.

 7  Tillgänglighet bra för konkurrenskraften 
Skalfördelar, tillgänglighet och mark-
nadspotential är avgörande faktorer för 
att klara den globala konkurrensen.

 8  Visioner inget värda utan handling 
Visioner som inte är kopplade till vem 
som ska göra vad – och när – riskerar att 
bli tomma ord.

 10  Stockholm, Stockholm, stad i världen ... 
Hur skapas en huvudstad?  I Stockholms 
fall ligger svaret i Mälarens utveckling 
från hav till insjö.

 14  Mötesplats för Mälardalen 
Anders Lönn är generalsekreterare för 
Mälardalsrådet, med den viktiga uppgif-
ten att foga samman aktörer till samfällt 
agerande inom rådets tre processer.

 16  En bättre sits 
Arbetet med att ta fram en ny regional 
systemanalys rullar på i en bred och 
långsiktig process inom infrastruktur och 
transporter, som pågått i många år.

 18  Ostlänken klar för avgång 
Vår region växer och kraven på tillför-
litlig kommunikation blir allt viktigare. 
Nya Ostlänken kan bli en del av lösning-
en. Men vägen dit är lång och fortfarande 
återstår frågetecken och utmaningar.

TEMA: Östra Mellansverige
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Järna

Vagnhärad

Skavsta

Bråviken

Norrköping

Stockholm

Linköping

Nyköping
Befintlig järnväg

Södertälje

Restid till Stockholm: 
60 min (sparar 40 min)

Restid till Stockholm: 
50 min (sparar 30 min)

Restid till Stockholm: 
40 min (sparar 20 min)

Restid till Stockholm: 
30 min (sparar 10 min)

Ostlänken
ny höghastighetsjärnväg

ÖMSesidig 
framtidsplanering
Den geografi som vi till vardags benämner ”ÖMS” uttolkas 
som östra Mellansverige och utgörs av sju län: Stockholm, 
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Gävleborgs 
och Västmanland. Tillsammans har vi sedan flera år ett nära 
samarbete i planerings- och utvecklingsfrågor. Utgångspunk-
ten för samarbetet är att vi ska arbeta resurseffektivt och 
med en geografi som är relevant för de frågor som hanteras.  

Samarbetet på storregional nivå ska underlätta i frågor 
som rör pendling, bostadsmarknadsfrågor, säkring av vat-
tenresurser med mera. Ur ett 
konkurrensperspektiv betyder 
en stor region en större egen 
marknad att hämta kraft ifrån 
och större möjligheter till såväl 
bredd och specialisering. Men 
en viktig del är också att upp-
märksamma de utmaningar 
som ligger i att skapa en håll-
bar regionförstoring.  En an-
nan utmaning är också den 
mycket skiftande befolknings-
utvecklingen mellan olika de-
lar av östra Mellansverige, med 
såväl stark expansion som befolkningsminskning.

En del i samverkan mellan länen är att förslag till planer 
och program formellt remitteras mellan de olika parterna. 
I den nyss avslutade remissen om RUFS användbarhet och 
aktualitet är därför det storregionala perspektivet och syn-
punkter från aktörerna i östra Mellansvarige en viktig del. 
Arbetet med att sammanställa synpunkterna och att dra 
slutsatser för det fortsatta arbetet pågår, men vi kan redan 
nu konstatera att det storregionala perspektivet står högt 
i kurs. En möjlighet som vi ska ta tillvara är att i högre 
grad samspela i våra olika länsbaserade processer och där 
bli bättre på att tillämpa ett storregionalt per-
spektiv.

Tack alla ni som bidrog med synpunk-
ter på RUFS användbarhet och aktualitet 
– viktig och spännande fortsättning på 
RUFS-arbetet följer. Nu genomför vi en 
läsarundersökning för att ta reda 
på vad du tycker om tidningen 
Stockholmsregionen. Svara på 
enkäten som skickas ut i 
dagarna och hjälp till 
att förbättra tidningen!  

Omslag
Satu Knape
Produktion
Snick-Snack AB,
www.snick-snack.se
Repro
Snick-Snack AB

Bilder där inget annat nämns 
Colourbox
Tryck
Ineko, Stockholm
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En viktig del 
är också att 
uppmärksamma 
de utmaningar 
som ligger i att 
skapa en hållbar 
regionförstoring.
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Peter Haglund
direktör Tillväxt, miljö  
och regionplanering (TMR)
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Samarbete  för östra Mellansveriges tillväxt
Synen på storregionala 
frågor håller på att 
utvecklas, visar en 
rapport om nuläget i 
östra Mellansverige. En 
gemensam, framåtblickande 
målbild är angelägen, 
liksom satsningar som 
underlättar rörligheten i 

regionen.  

Text: Ingela Ström

Rapporten har tagits fram inom 
ramen för samarbetet mellan regio-

nala utvecklingsaktörer i östra Mellan-
sverige, ÖMS – Gävleborgs län, Stockholms 
län, Södermanlands län, Uppsala län, Väst-
manlands län, Örebro län och Östergöt-
lands län. 

– Vi har en dialog och samverkan se-
dan flera år när det gäller länens regionala 
tillväxtarbete, konstaterar Börje Wredén, 
region planerare på SLL Tillväxt, miljö och 
regionplanering, TMR. 

– När vi arbetade med RUFS 2010 var 

Östra Mellansverige
I östra Mellansverige (ÖMS) ingår:
• Gävleborgs län
• Stockholms län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Västmanlands län
• Örebro län 
• Östergötlands län

östra Mellansverige-perspektivet en vik-
tig del. Det var inte så att det saknades i 
tidigare regionplaner, men det hade inte 
behandlats tillräckligt mycket. De kraftiga 
förändringarna i näringslivsstrukturen un-
der de senaste 30 åren har lett till region-
förstoring. Utbildningsnivån har höjts kraf-
tigt, företagens behov av att rekrytera folk 
inom en större geografi har successivt ökat 
och därmed pendlingen över kommun- och 
länsgränser.  

Du kan ladda ner 2013:5 – ”En 
ny ekonomisk geografi” på 

www.tmr.sll.se/Publikationer
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Samarbete  för östra Mellansveriges tillväxt

lan Arlanda och Uppsala så hade Uppsala 
självklart varit en regional stadskärna. Och 
så beter sig folk, de pendlar inte bara från 
Uppsala till Stockholm utan även tvärt om. 

REGIONALT PERSPEKTIV
Arbets- och bostadsmarknaderna och den 
därtill kopplade trafikinfrastrukturen är de 
frågor som främst anses ha en stor regional 
betydelse. Därnäst kommer utbildnings- 
och innovationsfrågor, kultur och rekrea-
tion. De storregionala målpunkter som 
nämns är främst betydande vägar, hamnar 
och flygplatser och i viss mån institutioner 
för högre utbildning. 

I rapportens sammanfattning konsta-
teras att den storregionala målbild som 
finns i RUFS 2010 fortfarande är aktuell, 
men med planens sikte på såväl 2030 
som 2050 krävs en ökad konkretion och 
rumslig planering för östra Mellansveriges 
framtid. Dessa perspektiv uttrycks även i 
många remissyttranden över aktualitets-
bedömningen av RUFS 2010.

– Rapporten ger tillsammans med fram-
skrivningar av befolkningstillväxten i östra 
Mellansverige och rapporten ”En ny ekono-
misk geografi” ett regionalt perspektiv på 
en global förändring som gör att vi får en 
gemensam grund att utgå ifrån i diskussio-
ner, planering och förhandlingar. 

När det gäller befolkningsutvecklingen 
innehåller framskrivningarna brännstoff. 
Utvecklingen skiljer mycket mellan olika 
delar av storregionen och man är väldigt 
bekymrad över en minskande befolkning 
på sina håll.

– Det är bra om diskussionen inte ba-
seras på att man har olika ingångsvärden 
utan kan ägna sig åt att diskutera lösningar 
av problem, understryker Börje Wredén. 

MODELLBASERAT VERKTYG
Till stöd för ÖMS-samarbetet och den re-
gionala och lokala planeringen har fram-
skrivningarna gjorts som ett modellbaserat 
verktyg där det för ett mindre geografiskt 
område går att se hur olika förändringar 
slår. Men det är ingen kristallkula, säger 
han. Det är mycket som spelar in när det 
till exempel gäller flyttmönster.

En sak står dock helt klar, storleken har 
betydelse i ett globalt konkurrensperspek-
tiv. 

– En region på 3,5 miljoner invånare har 
större attraktionskraft än en på 2,5 miljo-
ner. Mångfalden är viktig; fler kvalificerade 
branscher ryms inom större regioner. Det 
ser vi redan nu på olika sätt. När städer i 
storregionen växer får det betydelse även för 
landsbygden runt omkring. Tillgängligheten 
är viktig, liksom delen för helheten. l

Börje Wredén

De kraftiga förändringarna i 
näringslivsstrukturen under 
de senaste 30 åren har lett till 
regionförstoring.

I början av 90-talet bildades Mälardals-
rådet som ett politiskt forum för samarbe-
tet i Mälardalsregionen, och med ÖMS har 
geografin vuxit ytterligare. Orter på längre 
avstånd från Stockholm såg behovet av att 
tillhöra en storstadsregion.

ÖVERSYN EFTER HALVA TIDEN
Det storregionala perspektivet i RUFS 2010 
var ett planeringsarbete tillsammans med 
de andra aktörerna i ÖMS, och en stor-
regional målbild togs fram. När region-
planen nått halvtid 2013 inledde TMR en 
översyn av dess aktualitet i flera avseenden. 
Bland annat frågade man sig om målbilden 
för storregionen stämmer när nya regionala 
utvecklingsprogram eller utvecklingsstrate-
gier tagits i flera av ÖMS-länen.  

– I rapporten har vi analyserat åtta re-
gionala utvecklingsprogram och sju kom-
munala översiktsplaner utifrån ett stor-
regionalt perspektiv, säger Börje Wredén. 

Perspektivet att ett hållbart tillväxt-
arbete sträcker sig över lokala och regio-
nala administrativa gränser har definitivt 
fått genomslag i program och planer på 
länsnivå, konstaterar han, och i varierande 
grad på kommunal nivå. 

– Tar man Sörmland som exempel så är 
ett storregionalt perspektiv nödvändigt i 
det regionala utvecklingsarbetet av det skä-
let att kontakter finns åt olika håll och en 
tydlig, central kärna saknas. Ska man förstå 
utvecklingsbehoven i Sörmland måste man 
se på samspelet med såväl Norrköping och 
Västerås som Stockholm. 

Alla län har sina specifika förhållanden. 
– Ser man på Uppsala så kan vi konsta-

tera att huvuddelen av länet länge har varit 
en del av Stockholms lokala arbetsmarknad 
och Uppsala stad betraktas i dag som den 
nordliga noden i Stockholmsregionen. Hade 
det inte gått någon administrativ gräns mel-
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Skalfördelarna är påtagliga – mellan 
Stockholm och Uppsala och Örebro reser 
man inte bara för arbetets skull, utan även 
för exempelvis studier. Örebro kan ståta 
med studentbostadsgaranti, och i Uppsala 
byggs bostäder i en takt som helt klart kan 
avhjälpa bostadsbristen i huvudstaden.

– Uppsala är en av landets snabbast 
växande regioner, och en integrerad del av 
huvudstaden. Så det är väldigt viktigt att vi 
samspelar, säger Catharina Blom, region-

Samordnade regionplaner 
ger skalfördelar

Samarbetet i östra Mellansverige är angeläget 
för alla regioner som ingår i området. Vi har talat 
med två regiondirektörer.

Text: Ingela Ström

– Vi ligger för långt bort för att kunna, 
eller vilja, bygga upp Örebro som en sov-
stad till Stockholm, säger Magnus Persson, 
regiondirektör i Örebro. Vi är en stark egen 
region, men ändå på ett avstånd som gör 
att vi känner både samhörighet med och 
ömsesidig nytta av att vara ett yttre ben i 
Stockholmsregionen. 

Han betonar att samarbetet inte bara 
ger en större arbetsmarknad, utan också 
en större marknad.

– Många Örebroföretag ser Stockholm 
som en viktig delmarknad. Vi är också en 
betydelsefull samarbetspartner i västra de-
len av Mellansverige när det gäller varuflö-
den och logistik. Vårt läge i förhållande till 
Göteborg och Stockholm/Mälardalen gör 
Örebro till en attraktiv plats att lägga sitt 
Skandinavienlager på.  

POSITIVT SAMARBETE
Både Catharina Blom och Magnus Persson 
tycker att samarbetet i östra Mellansverige 
har utvecklats mycket positivt på senare år.

– Det har blivit mer konkret, säger Ca-
tharina Blom. Sen gäller det att hålla isär 
vissa saker så att man inte dubbelarbetar. 
Mälardalsrådet har exempelvis ett viktigt 
arbete i projektet ”En bättre sits”. Men jag 
tycker att vi har bra koll, och att samarbe-
tet tagit flera kliv framåt.

Något som kommer att märkas i de olika 
länens regionala planer.

– Ett östra Mellansverige-perspektiv är 
självklart, säger Magnus Persson. En tät 
dialog kring utvecklingsfrågor är viktig 
för oss alla. l

Catharina Blom Magnus Persson

Med fyra spår kan 
vi återöppna ett par 
nedlagda stationer 
mellan Märsta och 
Uppsala.

Catharina Blom
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direktör i Uppsala. För oss är det A och O 
med en utbyggnad av Ostkustbanan. Med 
fyra spår kan vi återöppna ett par nedlagda 
stationer mellan Märsta och Uppsala. Det 
är viktigt, för det byggs mycket längs hela 
sträckan. Ska människor välja tåget, vilket 
är bäst ur hållbarhets- och tidsperspektiv, 
ska de inte behöva ta en buss först för att 
nå tåget när det är gångavstånd till den ned-
lagda stationen.

Många Uppsalabor pendlar till arbeten i 
Stockholm, och tvärt om, och till Arlanda. 
Här spelar också bra tågförbindelser en stor 
roll, eftersom Arlandas arbetskraft behöver 
hämtas från hela omlandet. 

Förbättrad tillgänglighet är av största vikt 
också för Örebroregionen. 
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Ulf Johansson, seniorkonsult på Sweco 
Eurofutures, konstaterar att östra Mellan-
sverige sitter på ett guldkorn. Men det 
räcker dock inte, det gäller att ta vara på 
dess utvecklingspotential, fortsätter han. 
Detta kräver inte minst ett fördjupat sam-
arbete – politiskt såväl som med näringsliv, 
organisationer och statliga myndigheter. 

Tillsammans med sin kollega Sigrid 
Hedin har han skrivit rapporten ”En ny 
ekonomisk geografi – ett regionalt pers-
pektiv på en global förändring i östra Mel-
lansverige” som lyfter fram flera avgörande 
faktorer för storregionens globala konkur-
renskraft. Därtill listas ett antal frågeställn-
ingar som underlag för vidare diskussioner.

– Östra Mellansverige har ett bra ut-
gångläge både befolkningsmässigt och 
vad gäller ekonomisk aktivitet, men det 
är sämre med tillgängligheten både inom 
regionen och till regionen, säger Ulf Johans-
son. Fungerande flygplatser och fungerande 
trafik på vägar och järnvägar är avgörande 
för Stockholms och regionens utveckling. 
I EU:s studie av alla regioner i Europa har 
man exempelvis konstaterat att Skåne är 
mer tillgängligt än Stockholmsregionen.  

LOCKA INVESTERARE
Förutom storskalighet och tillgänglighet är 
marknadspotentialen viktig för att locka 
investerare, det vill säga den efterfrågan 
som hushåll och företag i regionen har på 
varor och tjänster. Här spelar naturligtvis 
en regions storlek in, men också förmågan 
att utveckla de branscher man är bra på: 
att kombinera specialisering och bransch-
bredd. 

TILLGÄNGLIGHET BRA FÖR 
KONKURRENSKRAFTEN
Skalfördelar, tillgänglighet och 
marknadspotential är några faktorer 
som avgör hur väl ett område klarar 
sig i den globala konkurrensen.

Text: Ingela Ström

– Förmågan till förnyelse och innovation 
är nödvändig för att en region ska kunna 
konkurrera i dagens värld, men framför allt 
att skapa affärer av innovationerna. Här är 
vissa orter bättre än andra, men generellt 
sett behöver samarbete mellan institution-
er och näringsliv öka i hela Sverige.

Ulf Johansson lyfter också fram behovet 
av att bygga upp ny kunskap och kompe-
tens, inte minst inom naturvetenskap där 
tendenserna är oroväckande. Många företag 
i östra Mellansverige är till exempel bero-
ende av att kunna rekrytera ingenjörer, 
konstaterar han. 

För att behålla den konkurrenskraft som 

östra Mellansverige har i dag betonar han 
betydelsen av omvärldsbevakning. Vad gör 
våra största konkurrenter och partner ut-
anför landets gränser? Det går inte att sitta 
hemma och studera världen, man måste 
åka ut och prata med folk, säger han. 

Till nackdelarna med regionförstoring 
hör bland annat ökade transporter och risk 
för ökad social segregation på grund av en 
dåligt fungerande bostadsmarknad.

– Här gäller det att skapa effektiva 
transport system om inte miljöbelastnin-
gen ska öka och att fortsätta utveckla andra 
städer i regionen som viktiga komplement 
till Stockholm. l

Ulf Johansson

Fungerande flygplatser 
och fungerande trafik på 

vägar och järnvägar är 
avgörande för Stockholms

regionens utveckling.
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För fem år sedan konstaterade några 
KTH-forskare i en rapport att de var be-
kymrade över att en insikt tycktes ha gått 
förlorad: att omvärldsutveckling och struk-
turella samhällsförändringar måste mötas 
med politik och strategiskt utvecklad sam-
hällsplanering.  Dessvärre kvarstår bekym-
ren, säger Carl-Johan Engström.  

– Varken 2008 eller nu, 2014, står vi in-
för en samhällsomvandling. Vi är i den. Och 
vad gör politikerna? Jo, lägger en pusselbit 
här och en där. Om förändringen är lika 
stor som när vi gick från bondesamhälle 
till industrisamhälle, vilket mycket tyder 
på, då krävs det ett helt annat engagemang 
än dagens för att skapa det samhället. Då 
duger det inte med att reagera på symtom, 
det krävs en samlad strategi för att pro-
aktivt möta förändringarna.  

– Det handlar inte om att lägga fast 
en stenhård plan, men att ange en färd-
riktning som möter det ökade behovet 
av möten och fysisk kommunikation i 
ett kunskapssamhälle, säger Carl-Johan 
Engström. En färdriktning som går att 

kombinera med klimat- och miljömässigt 
genomtänkta lösningar och inte utvecklas 
till marknadens segregerade höginkomst- 
och låginkomstområden. 

TAPPAT PERSPEKTIVET
Vi ser många följder av pusselpolitiken i 
dag, konstaterar han, och tar infrastruktur-
investeringar som exempel. 

– Min allmänna reflektion är att vi har 
tappat perspektivet på dessa när vi påstår 
att de kostar så fruktansvärt mycket. 
Räknar du i kronor så blir det ju många nol-
lor på antalet kronor, men om du i stället 
sätter priset i procent av BNP eller brutto-
regionalprodukten så ligger vi väldigt lågt. 
De flesta OECD-länder ligger högre.

Investeringarna har visserligen höjts 
från en nivå på mellan en halv och en pro-
cent, men Carl-Johan Engström anser att 
med den omställningstakt som vårt sam-
hälle har i dag så borde de kanske hellre 
ligga på en och en halv till två procent. 

– Stockholm växer snabbare än någon-
sin och är tillsammans med Oslo den stad 

Visioner inget värda 
utan handling

Om inte visioner är kopplade till vem som 
ska göra vad – och när – riskerar de att 
bli tomma ord. Något av det står östra 
Mellansverige inför i dag, menar CarlJohan 
Engström, erfaren stadsplanerare och 
tidigare gästprofessor vid KTH.

Text: Ingela Ström

i Europa som växer snabbast. Då tycker 
jag att det är någon slags perspektivlös het 
om man anser att man lägger mycket pen-
gar på infrastrukturen. Se på Stockholm 
på 1950-talet, vad fanns det för regional-
produkt och skattekraft då? Ändå byggdes 
ett ordentligt tunnelbanesystem. Nu byggs 
några svansar på det om man ska vara ärlig, 
och alla tycker att det är något fantastiskt.

BYGG OM SAMHÄLLET
I en lågkonjunktur är inte den bästa vägen 
att öka folks konsumtionsförmåga, men den 
snabbaste enligt Keynes-principen. Den bästa 
åtgärden är i stället att bygga om samhället 
för framtiden, menar Carl-Johan Engström. 
Och just infrastrukturen är av stor betydelse 
för ett omvandlat ekonomiskt Sverige. 

– Man måste se att det är nu det ska byg-
gas ut och inte när alla system gått i taket 

CarlJohan 
Engström

Östra Mellansveriges framtid
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och flaskhalsarna är för stora. Ta underhåll 
till exempel. Att underhålla ett system som 
är överbelastat är oerhört komplicerat 
efter som kapacitetsbristen under under-
hållstiden spär på problemen – det blir än 
mer omöjligt att komma fram. Där står vi i 
dag. Är det då underligt om folk tar bilen? 

För att styra mot framtiden, och inte 
bli styrd av den, krävs modet att ta beslut 
innan tiden gått så långt att endast dåliga 
kompromisser återstår, understryker han.

– Den lokala demokratin är väldigt 
viktig och beslutsprocesser ska vara trans-
paranta. De måste också få ta den tid som 
krävs för att det ska gå att göra kloka pri-
oriteringar mellan rättmätiga intressen. 
Men även om det finns lokala opinioner 
mot ett förslag så måste det gå att peka på 
att det blir bättre för oss tillsammans om 
vi gör vissa uppoffringar.  

Det maktutrymmet uppfattar Carl-Johan 
Engström att varje part har, men alltför 
sällan uttalar. Men i komplexa processer 
måste maktutrymmet användas för att ska-
pa långsiktiga värden, och då krävs att alla 
parter jobbar med såväl helheten som sin 
egen del.

– Kanske blir man som politiker lät-
tare omvald om man försöker ta hänsyn 
till alla särintressen, säger Carl-Johan Eng-
ström. Men det byggs inget bra samhälle 
för framtiden.

MER SAMVERKAN
Med uppdrag över hela Sverige kan han 
konstatera att de partiskiljande frågorna 
är starkare framlyfta i Stockholm än i öv-
riga landet. 

– I många delar av vårt land försöker 
man att hitta det som är gemensamt mel-

lan partierna i långsiktigt viktiga frågor. 
Genom detta uppnår man dels att sanno-
likheten att ett val ska förändra något 
minskar, dels att många som planerar uti-
från marknadens villkor vet vad de har att 
rätta sig efter. 

I Stockholmsområdet skulle Carl-Johan 
Engström vilja se mer av samverkan kon-
centrerad till handling som är koordinerad i 
tid. Han skulle också vilja se att dagens poli-
tiker var mindre av ”kommunal kamrerer,” 
med budget i balans som det överordnade 
perspektivet, och mer av samhällsbyggare.

– Budget i balans är inte någon vision 
om vart vi är på väg, det är ett förvaltning-
sperspektiv. Att främst förvalta något som 
just är inne i sin mest dynamiska förän-
dring ökar risken för att inte bara rälsen 
rostar. l

Stockholm växer snabbare än 
någonsin och är tillsammans 
med Oslo den stad i Europa 
som växer snabbast.

Carl-Johan Engström
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1252

1496

1640

1436Stockholm förekommer i två 
dokument för första gången

1300 Stockholm växer fram

Rutnätsstad
För att skapa ordning och reda börjar 
staden byggas som ett rutnät enligt 
kontinental förebild.

1523  Gustav Vasa tar över tronen 
och Stockholm växer snabbt.

1611  Stormaktstiden inleds. 
De närmaste 70 åren sexfaldigas 
Stockholms befolkning.

1600-tal  Maktkoncentration 
Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna bygger upp 
den reglerande makten med säte i Stockholm.

Stockholm får stadsprivilegier

Utsikt över Norrström och dess omgivningar 
under senare delen av 1500-talet, efter 
1555 före 1568.

Gustav Vasa

Gustav II Adolf Axel Oxenstierna
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Den första gången namnet Stockholm 
förekommer är i två dokument från 1252. 
Det första dokumentet är utfärdat i juli av 
kung Valdemar och det andra är ett skydds-
brev från den 19 augusti med Birger Jarl 
som avsändare. Men det är först den 1 maj 
1436 som Stockholm får stadsprivilegier. 
Det markerar början på stadens rikspoli-
tiska storhetstid och rollen som huvudstad 
i riket.

– Birger Jarl ägde mark i Stockholm, 
bland annat Årsta gård och han hade 
betes marker på Åsön som numera heter 
Söder malm. Han var mycket intresserad 
av utvecklingen i dessa områden, säger Ulf 
Sporrong, professor emeritus i kulturgeo-
grafi.

För att skydda inseglingen till äldre stä-
der längre in i Mälaren som till exempel 
Sigtuna uppfördes troligen en kastal, en 
tornliknande försvarsbyggnad i sten, längst 
i norr på Stadsholmen. Vad gäller namnet 
Stockholm är en teori att ordet ”stock” 
kommer från de pålspärrar i form av trä-
stockar som satt förankrade i sjöbotten i 

sundet mellan Mälaren och Saltsjön för 
att göra det svårare för eventuella fiender 
att ta sig in i Mälaren. ”Holm” skulle i sin 
tur kunna komma från Stadsholmen som 
i århundraden utgjorde staden Stockholm.

– I dag är Norrström ett smalt och ste-
nigt vattenflöde, men före 1200-talet kunde 
man segla i Mälaren. Båtarna kom bland 
annat från Birka och Sigtuna. Sedermera 
grundades en rad medeltida städer i en 
krans runt Mälaren. Städerna hanterade det 
järn som togs fram och bröts i Bergslagen 
och tvingades passera Mälarens ”lås” vid 
Stockholm, säger Ulf Sporrong. 

Det gav ett enormt inland som avvatt-
nades av alla floder och bäckar ner mot 
Stockholms ström. Det gick att komma till 
Mälaren från platser långt upp i Bergslagen, 
men inte från orter söder om förkastnings-
branten. 

STADEN VÄXER 
Stockholm som stad började växa fram un-
der 1300-talet med Östra och Västra Lång-
gatan utanför murarna och ett gytter av 

gator innanför. Även om 
Stockholm bara en kort 
tid lydde under Hansan 
hade de tyska köpmännen 
ändå stort inflytande inom 
ramen för Hansaförbundet. 
Många tyska hantverkare 
flyttade hit och även stadens utseende på-
verkades.

– Gamla Stan byggdes upp efter tysk 
förebild, med storgator och stortorg som 
kyrkan och rådhuset placerades bredvid, 
säger Ulf Sporrong. 

När Gustav Vasa tog över tronen 1523 
växte Stockholm snabbt och runt 1600 var 
antalet invånare cirka 10 000. Nu hade även 
de närmaste delarna av malmarna börjat be-
folkas. Under den här perioden blev Sverige 
också en europeisk stormakt vilket påver-
kade även Stockholm. Mellan 1610–1680 
sexfaldigades befolkningen i staden.

– Under stormaktstiden fick Sverige 
en helt annan politisk och administrativ 
ledning vilket visade sig även i stadsplane-
ringen. På 1640-talet började staden byggas 

Stockholm, Stockholm, 
stad i världen…

En stor anledning till att Stockholm ligger där 
det ligger är att den successiva landhöjningen 
förvandlade Mälaren till insjö under 1200talet. Det 
gjorde att Stockholm kunde dominera handeln i 
Mälaren och längs Östersjökusten.

Text: Karin Wandrell

Ulf Sporrong
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efter rutnätsplaner enligt kontinental före-
bild för att skapa ordning och reda. Man gör 
helt enkelt en stadsplan. Det gällde fram-
för allt Norrmalm där Drottninggatan och 
Regeringsgatan blir två huvudaxlar. Det 
byggdes även nya adelspalats, säger Ulf 
Sporrong. Arbetet drevs igenom med kraft 
vilket inte alls var fallet överallt i landet.

Under stormaktstiden byggdes också 
den reglerande makten med säte i Stock-
holm upp genom Gustav II Adolf och riks-
kansler Axel Oxenstierna. Tillsammans cen-
traliserade och dirigerade de allt som gick 
samtidigt som Stockholm fungerade som 
en kontaktpunkt mot hela Bottenhavet. 
Ordnad samverkan av alla nationella kraf-
ter för att förverkliga statsändamålet var 
grundtanken i Gustav II Adolfs statsskick. 
All administration liksom militärväsendet 
byggde på adelns medverkan som också 
deltog i själva planprocessen och som tack 
fick ökade privilegier.

Kommerskollegium är ett av de allra 
äldsta centrala ämbetsverken i Stockholm. 
Axel Oxenstierna var pådrivande och den 
som i slutskedet egenhändigt skrev myn-
dighetens instruktion. Den viktigaste upp-
giften var att främja handeln, sjöfarten och 
manufakturerna.

INDUSTRISTADEN VÄXER FRAM
I början av 1800-talet hade Stockholm vuxit 
till 72 000 invånare. Trångboddhet, svält, 
fattigdom och usla hygienförhållanden 
gjorde att dödligheten var den näst hög-
sta i Europa efter Paris. Ännu på 1850-talet 

dog vart tredje barn före ett års ålder och 
medel livslängden i Stockholm var endast 
20 år för män och 26 år för kvinnor.

Under 1860–1870-talet kom industrialise-
ringen i gång på allvar vilket skapade nya ar-
beten och investerare som var villiga att satsa 
kapital. En ny stadsplan inspirerad av Berlin 
och Paris med esplanader, stjärnplatser och 
alléer förvandlade Stockholm till en storstad.

– Stockholm var under många år 
Sveriges största industristad vilket inte alls 
märks idag, säger Ulf Sporrong. Tekniska 
Nämndhuset på Kungsholmen ligger till 
exempel på en gammal industritomt. 

De flesta industrier låg i innerstaden och 
1910 jobbade hälften av stadens yrkesverk-
samma inom industrin. Östra Kungsholmen 
och stora delar av Södermalm blev i prin-
cip rena industri- och arbetarstads delar. I 
slutet av 1800-talet blev Liljeholmen, med 
Lövholmen, Gröndal och Årstadal, Stock-
holms största industriförort. Runt 300 000 
personer bodde nu i staden och behovet av 
nya bostäder var stort.

EGNA HEM OCH BARNRIKEHUS 
I mitten av 1920-talet kom den så kallade 
egnahemrörelsen som gick ut på att arbetar- 
och hantverkarfamiljer skulle kunna skaffa 

sig ett eget småhus på ekonomiskt fördel-
aktiga villkor. I Spånga och Enskede växte 
attraktiva trädgårdsstäder upp.

I början av 1930-talet fick funktionalis-
men sitt genombrott i Sverige. Efter tysk 
förebild byggdes smalhus i Traneberg och 
Hammarbyhöjden liksom i Årsta som sågs 
som en mönsterförort. För de fattiga, barn-
rika familjerna uppförs subventionerade så 
kallade barnrikehus.

– Efter andra världskriget upphörde det 
gamla bondesamhället mer eller mindre 
och alla småbruk i regionen försvann, säger 
Ulf Sporrong. I takt med att staden växte 
drog den till sig tjänstefolk och arbetare. I 
skärgården försvann många unga kvinnor 
in till stan, kvar blev ”gammpojkarna” som 
inte ville lämna sin torva.

Bostadsbristen var enorm och 
stadsplane kontoret tog till och med fram 
affischer som varnade människor för att 
flytta till Stockholm eftersom det inte fanns 
några bostäder. ABC-staden (Arbete, Bostad, 
Centrum) Vällingby invigdes 1954 och fick 
stor uppmärksamhet även internationellt. 
Under 1960-talet fortsatte utbyggnaden 
av Stockholms förorter, många inom mil-
jonprogrammets ram. Utflyttningen till 
förorterna, utglesning av bebyggelsen, 
kontorisering och sammanslagningen av 
små lägenheter till större gjorde att befolk-
ningen i Stockholms innerstad minskade 
för att istället öka i kranskommunerna.

REV NORRMALM
Den så kallade Norrmalmsregleringen för-
ändrade innerstaden på ett sällan skådat 
sätt. De gamla Klarakvarteren revs för att 

1800

Lindhagensplanen, 1860-talets stadsplan 
som lade grunden för Stockholms inner-
stad som vi känner den idag.

Tanto sockerbruk, ungefär vid dagens Årstabro. 
De flesta industrier låg i innerstaden.

1850-tal  Industrialiseringen 
kommer till Stockholm.
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ge plats åt ett nytt modernt Stockholm. Det 
var den mest omfattande stadssaneringen 
i svensk historia och en de större även i 
Europa. Resultatet har väckt både beundran 
och avsky.

Bakom rivningsbeslutet låg flera fakto-
rer. En var att det skulle underlätta bygget 
av tunnelbanan, en annan att området var 
kraftigt förslummat med små lägenheter 
med mycket låg eller obefintlig standard. 
Det tredje att näringsliv och institutioner 
hade flyttat från Gamla Stan till Norrmalm 
vilket enligt många krävde en mer modern 
koncentrerad stadskärna.

– Det är intressant att Stockholm ändå 
har kvar så många historiska kvaliteter 
trots den kraftiga tillväxten. Ett par ex-
empel är Haga och Brunnsviken, säger Ulf 
Sporrong. Det finns dessutom en hel bebyg-
gelse på Södermalm som hotades av rivning 
men som nu har renoverats och ses som en 
tillgång. För att inte tala om Gamla Stan 
som en gång hotades av rivning, men nu är 
en av stadens verkliga attraktioner. 

Stockholm har under sin långa resa gått 
från att vara en viktig sjöfarts- och indu-
stristad till att bli en tjänstestad. Det är 
Sveriges finansiella centrum och den stad 
som lockar flest turister i landet. Stockholm 
är också en av världens mest museitäta stä-
der och har ett aktivt kulturliv, men Ulf 
Sporrong vill ändå inte gå så långt som att 
kalla det en internationell storstad.

– Det är en stor stad till ytan men ekono-
miskt är det ingen metropol. De stora finans-
strömmarna går fortfarande till Tyskland 
och Storbritannien. Stockholm uppmärk-
sammas ofta internationellt och får positiva 
omdömen, men på ett annat plan. Det är en 
plats på jorden som har haft många förde-
lar, inklusive skönhet, men också problem 
eftersom vattnen inte är så lätta att kontrol-
lera än i denna dag. Detta har varit såväl en 
tillgång som ett hinder för utvecklingen av 
staden. Men helt klart har Stockholm många 
tillgångar som man har kunnat utnyttja. Att 
den är landets huvud stad har naturligtvis 
också hjälpt till på många sätt. l

2030

1954

1946
Bostadsnöden 
ledde till att Stock-
holms stad satte 
upp affischer som 
varnade folk att 
flytta till huvud
staden.

Norrmalmsregleringen
På 50-, 60- och 70-talen revs stora delar av Klarakvarteren för 
att ge plats för ett modernare Stockholm. på bilden syns byg-
get av Hötorgs skraporna.

ABC-staden
Vällingby byggdes enligt principen 

”Arbete, Bostad, Centrum”. Allt 
skulle finnas tillgängligt.

Tunnelbanan
Tunnelbanan från Slussen 
till Hökar ängen invigdes 
1950. Idag transporterar 
tunnelbanan 320 miljoner 
passagerare per år.

FO
TO

: L
EN

N
AR

T 
AF

 P
ET

ER
SE

N
S 

/ T
T 

N
YH

ET
SB

YR
ÅN

BI
LD

: S
TO

CK
H

O
LM

S 
ST

AD
SM

U
SE

U
M

BI
LD

: S
PÅ

RV
ÄG

SM
U

SE
ET

BI
LD

: S
PÅ

RV
ÄG

SM
U

SE
ET

13



Mälardalsrådet är en ideell och politiskt 
styrd samverkansorganisation för 56 kom-
muner och fem landsting i Stockholm, 
Mälar regionen. Tillsammans arbetar man 
för en internationellt konkurrenskraftig 
och hållbar storstadsregion som är attraktiv 
att leva och verka i. Rådet driver processer 
inom tre områden; infrastruktur och kom-
munikationer ”En bättre sits”, kunskaps- 
och kompetensförsörjning ”Stjärnbild-
ning” och internationell benchmarking 
”Benchmarking Regions”.

– Fördelen för våra medlemmar är att 
de får tillgång till en mötesplats och in-
syn och möjlighet att påverka i våra stora 
processer, säger Anders Lönn. Det handlar 
om att stödja en utveckling som jag tror 
kommunerna inser är nödvändig för en 
positiv utveckling på lång sikt. Nämligen 
att knytas ihop med den tillväxtmotor som 
metropolen Stockholm utgör.

Anders Lönn kommer själv från 
landstings politikens värld. Han var under 
många år kanslichef för Socialdemokrater-

na i Stockholms läns landsting. Tidigare har 
han också bland annat varit politisk sak-
kunnig åt Pierre Schori i migrationsfrågor 
och landstingsrådssekreterare på finans-
roteln på Socialdemokraterna i Stockholms 
läns landsting.

INTERNATIONELL UTBLICK
Som generalsekreterare vill han fortsätta 
att ta vara på det som fungerar bra, till ex-
empel ”En bättre sits” som det går att läsa 
mer om på sidan 16 i tidningen. Han hop-
pas också kunna utveckla Mälardalsrådets 
roll när det handlar om att ta in kunskap 
från andra storstadsregioner. Vartannat år 
organiseras till exempel en stor studieresa 
där poängen är att få med sig såväl politik 
och näringsliv som akademi. 

– Förra året gick resan till London där vi 
dels tittade på hur Greater London Autho-
rity arbetar och dels hur borgmästare Boris 
Johnsons övergripande administration job-
bar för att behålla Londons position som en 
av de mest attraktiva städerna i världen. 

Vi besökte också Ken Livingstone, Londons 
före detta borgmästare och London & Part-
ners som arbetar för att stärka Londons att-
raktionskraft i allt från jakten på talanger 
till att locka utländska investerare.

Anders Lönn vill också vända på perspek-
tiven och göra en mindre benchmarkingresa 
under 2015. Tanken är att välja ut några stor-
stadsregioner i Europa, men att då främst 
titta på de omgivande nodstäderna istället.

– Vi börjar med en studie i vår där vi 
har bett ett företag att titta på sex sådana 
regioner för att sedan lyfta fram tre stycken 
varav ett av dessa skulle kunna bli ett res-
mål. Syftet är att se vad nodstäderna fyller 
för funktion, vilken roll de spelar och hur 
de utnyttjar den stora metropolen.

VIKTIG MÖTESPLATS
I februari höll Mälardalsrådet en stor konfe-
rens som ramades in av EU2020-målen med 
temat arbetslivsanknytning, gymnasie-
avhopp och innovations- och kunskapsdri-
ven tillväxt, frågor som kommer att prägla 

 Mötesplats 
för Mälardalen

Anders Lönn är generalsekreterare för 
Mälardalsrådet sedan sommaren 2013. En viktig 
uppgift är att foga samman aktörerna och agera 
samfällt inom de tre processer rådet driver.

Text: Karin Wandrell Foto: Stefan Bohlin
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årets arbete. Där medverkade bland annat 
professor Thomas Doyé, vicerektor på tyska 
Ingolstadt University of Applied Sciences, 
som berättade hur Tyskland arbetar kring 
arbetslivsanknytning.

– ”Stjärnbildning” är inte lika fram-
gångsrikt som ”En bättre sits” eftersom 
våra medlemmar inte riktigt förfogar över 
frågan, säger Anders Lönn. De äger sko-
lorna, men inte frågorna om matchning, 
yrkeshögskola eller högre forskning och ut-
bildning. Men även om det inte går att sam-
la aktörerna på samma sätt kan Mälardals-
rådet ändå spela en roll som mötesplats. 
Det viktigaste är kanske att föra en dialog 
mellan de olika samhällsutvecklarna. 

Temat för årets Mälarting 22–23 maj i 
Örebro är hållbar mobilitet, något som väl 
knyter an till Mälardalstanken.

– Det handlar om att göra regionen mer 
sammanhållen och underlätta för arbets-
pendling och distansarbete. Det vi tänker 
belysa är hur man förenar detta med mil-
jömål och klimathot, om hållbarhet och 

mobilitet är förenligt och vilka krav och 
utmaningar det ställer på sättet att jobba 
eller förflytta sig.

Mälardalsrådet kommer också att fin-
nas på plats i Almedalen i sommar där man 
tillsammans med sina samarbetspartner an-
ordnar en seminariedag, där bland annat 
Mälab kommer att ta upp Trafikplan 2017. 

STÄRKA ATTRAKTIONSKRAFTEN
Mälardalsrådet är medlem i ett nätverk 
med nio andra storstadsregioner där alla 
världsdelar utom Latinamerika ingår. Stock-
holm kan jämföras med städer som Seattle, 
Vancouver och Melbourne och de mätning-
ar som gjorts visar att Stockholm är ganska 
starkt när det gäller infrastruktur, men inte 
lika attraktivt när det kommer till investe-
ringar, företagsklimat och internationell 
tillgänglighet.

Anders Lönn menar att begreppet Mälar-
dalen har stärkts betydligt jämfört med för 
25 år sedan och påpekar att det till och med 
används i väderrapporterna numera.

– Det är ett uttryck för att det finns in-
sikt om att detta geografiska område hänger 
samman. Det är inte bara ett språkligt skifte 
längre. Forskningen pratar om vikten av 
en kritisk massa som utgör arbetsmarknad 
och som kan kompetensförsörja arbetslivet. 
Det är orsaken till att Mälardalsrådet finns 
och arbetar för att åstadkomma en region-
förstoring rent faktiskt kring arbetsmark-
nad och näringsliv. Storleken spelar roll 
även om den inte behöver vara gigantisk. l

Mälardalsrådet spelar en viktig roll för att förena regionen, anser ordföranden Anders Lönn.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet har 56 kommuner och 
fem landsting som medlemmar. Rådet 
driver processer inom tre områden:
• Infrastruktur och kommunikationer 

– ”En bättre sits”
• Kunskaps- och kompetensförsörj-

ning – ”Stjärnbildning”
• Internationell benchmarking - 

”Benchmarking Regions”

Det handlar om att göra 
regionen mer sammanhållen och 
underlätta för arbetspendling 
och distansarbete.

Anders Lönn
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Text: Karin Wandrell Foto: Stefan Bohlin

En bättre sits
Arbetet med att ta fram en ny regional systemanalys 

är i full gång inom ”En bättre sits”, den breda 
och långsiktiga process inom infrastruktur och 

transporter som pågått i många år.
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Redan 2003, i samband med opinions-
bildning för Citybanan, insåg de olika län 
som nu ingår i ”En bättre sits” att de måste 
jobba gemensamt för att öka kunskapen 
och titta på infrastrukturfrågorna ur ett 
storregionalt perspektiv.

Två år senare blev ”En bättre sits” verk-
lighet. Förankring, öppenhet och gräns-
överskridande arbetsformer blev nyckelord. 
Fokus låg på infrastrukturobjekt och en 
stor del av arbetet handlade om att sitta ner 
tillsammans och göra prioriteringar varav 
många var kopplade till väg och järnväg.

Arbetet organiserades efter fyra 
pendlings stråk där runt 12–15 politiker per 
stråk medverkade som representanter för 
olika kommuner.

– Tillsammans enades de om en gemen-
sam lista med objekt. Den är fortfarande vik-
tig för oss att bevaka, även om mycket redan 
har blivit tillgodosett, antingen genom att 
arbetet har påbörjats eller ska påbörjas inom 
den kommande planperioden, säger Maria 
Nimvik Stern, processledare, Mälardalsrådet. 

VIDGAR ARBETET
En första regional systemanalys blev klar 
2008. Den var kopplad till infrastruktur-
propositionen och den följande nationella 
planen för transportsystemet 2010-2021. 

– ”En bättre sits” lyckades få ett ganska 
bra utfall i planen så det var ett framgångs-
rikt arbete. De senaste åren har vi försökt 
ta arbetet till nästa fas. Nu handlar det om 
att vidga oss från objekt till att dels handla 
om trafikering och dels att arbeta med en 
ny regional systemanalys på ännu längre 
sikt, säger Maria Nimvik Stern. 

Istället för att arbeta i stråk som förra 
gången har man denna omgång fokuserat 
på fyra teman; regional kollektivtrafik, 
godsfrågor, transporttillgänglighet och re-
gional utveckling. I den sistnämnda grup-
pen deltar bland annat TMR med anledning 
av ÖMS-frågorna (östra Mellansverige).

– Just nu är vi inne i ett skede där vi gör 
en kartläggning över nuläget, men vi vet 
ännu inte exakt vad det kommer att leda 
till. Det handlar mer om hur det ser ut i 
dag och vilka utmaningarna är, till exem-
pel den klassiska konflikten mellan person- 
och godstransporter. Vi nosar helt enkelt på 
ett antal olika frågeställningar.

Vissa frågor kommer dock att gå igen i 
alla grupper som klimatutmaningen, Tra-

fikverkets planeringsprocess steg 1-4 och 
samspelet mellan Stockholm och länen 
runt omkring.

UPPVAKTADE INFRASTRUKTURMINISTERN
I november 2012 överlämnade regionen 
en avsiktsförklaring om ett gemensamt 
system för den regionala tågtrafiken till 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter 
Svärd. Ett år senare uppvaktade de ledande 
politikerna infrastrukturministern på nytt, 
då med det gemensamma budskapet att det 
behövs ytterligare satsningar för att klara 
den starka befolkningstillväxten och be-
hoven av både vardagspendling och ökade 
godstransporter i regionen. Sju län deltog 
även om Mälardalsrådet formellt sett bara 
har fem stycken som medlemmar.

– Det var en ganska mäktig upplevelse, 
säger Maria Nimvik Stern. Ministern hade 
med sig både statssekreteraren och fem 
sakkunniga tjänstemän. Vi hade lagt upp 
en presentation där länen fick prata om oli-
ka delar utan att helheten försakades. Det 
gäller att ha ett helikopterperspektiv för 
att kunna se nyttan och vårda prioriteten. 

När det gäller den nya regionala system-
analysen kan hon tänka sig att den kommer 
att leda till prioriteringar och slutförhand-
lingar även i nästa omgång, även om det 
inte enbart handlar om handfasta objekt 
denna gång.

– Denna gång finns det ingen tydlig 
efter frågan från regeringen utan vi gör det 
för att vi själva vill och för att vi tycker att 
det är viktigt att fortsätta prioritera tillsam-
mans. Bredden av aktörer gör att det blir 
ett väldigt starkt dokument. Att alla dessa 
personer är överens trots att det inte finns 
någon formell struktur är en väldig styrka.

STORREGIONALT GREPP
I mars, när temagruppsarbetets första fas 
är klart, kommer ”En bättre sits” att hålla 

en stor konferens för att presentera vad de 
har kommit fram till såhär långt. Styrgrup-
pen kommer att ge sin bild av hur de tycker 
att tjänstemännen i grupperna ska arbeta 
vidare under valperioden. Förhoppningen 
är att få ett antal utrednings- och fördjup-
ningsuppdrag att gå in i.

– Det kommer förmodligen att bli ett 
ganska intressant år. Efter valet, när even-
tuella byten har skett beroende på valresul-
tatet, räknar vi med en liten omstart. Sedan 
är målet att vara klara 2016.

Maria Nimvik Stern menar att Mälar-
dalsrådets styrka är att det är en konsensus-
organisation som tar ett storregionalt 
grepp. Partipolitiken lämnas hemma och 
istället koncentrerar medlemmarna sig på 
vad som är viktigt för regionen som helhet. 

– Vi försöker ta fram bra underlag med 
hjälp av tjänstemännen och sedan får poli-
tikerna tänka till kring detta. Det tas inte 
så många beslut hos oss. Vi fungerar mer 
som en plattform eller mötesplats som för-
hoppningsvis underlättar beslutsfattandet 
för våra politiker på hemmaplan. l

En bättre sits
En bättre sits är namnet på en bred 
och långsiktig process inom infrastruk-
tur och transporter som pågått under 
flera år. Politikerna i regionen insåg 
redan 2003 behovet av samarbete och 
samordning av prioriteringar inom 
infrastruktur- och transportfrågorna.

Närmaste fokus är att få gehör för 
regionens synpunkter inför beslut 
om den nationella transportplanen 
2014–2025. Parallellt har ett nytt tema-
arbete dragits igång med sikte 
på kommande transportplaner. Målet 
är en ny regional systemanalys 2016.

Det gäller att ha ett 
helikopterperspektiv för att 
kunna se nyttan och vårda 
prioriteten.

Maria Nimvik Stern
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Stockholm

Linköping

Nyköping
Befintlig järnväg

Södertälje

Restid till Stockholm: 
60 min (sparar 40 min)

Restid till Stockholm: 
50 min (sparar 30 min)

Restid till Stockholm: 
40 min (sparar 20 min)

Restid till Stockholm: 
30 min (sparar 10 min)

Ostlänken
ny höghastighetsjärnväg

Östra Mellansverige och Stockholmsre-
gionen är på väg att få Sveriges modernaste 
transportnät med nya spår genom Stock-
holm – och Ostlänken, en 15 mil lång dub-
belspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna 
och Linköping. Det är ett led i att förbättra 
och öka kapaciteten för persontrafik från 
Stockholm, genom Södermanland och Öster-
götland. På så sätt kan arbetsmarknaden vid-
gas och generera tillväxt för hela regionen.

– Det finns ett behov av Ostlänken. Den 
bidrar till regionförstoring som jag tror är 
nödvändigt, säger Ali Sadeghi, projektchef 
på Trafikverket, som är ansvarig myndighet 
för Ostlänken.

Den kan nämligen knyta ihop regio-
nen infrastruktur- och transportmässigt 
och göra det möjligt att ta sig mellan stor-
stadsregionerna snabbare. För i första hand 
är Ostlänken ett restidsprojekt som ska 
krympa avstånden i östra Mellansverige. 
Restiderna förväntas bli kortare på samtliga 
sträckor; till exempel kan vinsten mellan 
Stockholm och Linköping bli 40 minuter.

– Vi kommer att ha en helt annan arbets-
marknadsregion om 15–20 år. Om vi kan 
göra det möjligt att resa på en timme mellan 
Stockholm till Linköping kan vi kalla det för 
pendling. Jag hoppas att Ostlänken kommer 
uppfylla det ändamålet, säger Ali Sadeghi.

Ostlänken klar för avgång
Tågtrafiken har länge haft växande problem med förseningar, bland 
annat på grund av bristande kapacitet på spåren. Samtidigt växer vår 
region och kraven på tillförlitlig kommunikation blir allt viktigare. 
Nya Ostlänken kan bli en del av lösningen. Men vägen dit är lång och 
fortfarande återstår frågetecken och utmaningar.
Text: Lina Broström Illustration: Fredrik Saarkoppel

Ytterligare ett syfte med Ostlänken är 
att frigöra kapacitet för ökad godstrafik på 
dagens befintliga stambanor.

PLANER SKA FÄRDIGSTÄLLAS
Arbetet med Ostlänken har varit i gång se-
dan länge. Regeringen meddelade 2012 att 
man vill satsa på järnvägen, ett projekt som 
beräknas kosta drygt 30 miljarder kronor.

Det här är dock inte första gången som 
Ostlänken är aktuell. Redan på 1990-talet 
fanns projektplaner och dåvarande Ban-
verket utförde utredningar kring en möjlig 
bana. Men kostnaden har gjort att reger-
ingen sagt nej efter nej till projektet.
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Ostlänken
ny höghastighetsjärnväg

Järnvägsutredningar för de olika del-
sträckorna finns klara och Ostlänken befin-
ner sig i ett relativt långt gånget planerings-
skede. Här ingår förberedelse och arbete 
med underlag till den tillåtlighetsprövning 
som ska lämnas in till regeringen vid års-
skiftet 2014–2015. Det innebär att bygget 
av Ostlänken prövas enligt miljöbalken. I 
beslutet, som bedöms ta cirka ett år, ingår 
också villkor för hur bygget ska gå till, till 
exempel kring den miljöhänsyn som ska tas.

Samtidigt pågår också arbetet med till-
stånd och upphandling av järnvägsplaner. 
Ali Sadeghi framhåller att det nuvarande 
arbetet går ut på att göra ett så noggrant 
underlag som möjligt för att från 2018 
kunna gå in i en intensiv fas när planering 
pågår parallellt med projektering och byg-
gande. Senast 2028 ska trafiken sedan rulla 
på Ostlänken.

HISTORIA ATT BEAKTA
Det är fem kommuner som berörs av ar-
betet längs sträckan; Södertälje, Trosa, 
Nyköping, Norrköping och Linköping. De 
arbetar tillsammans kring frågor som rör 
byggandet av Ostlänken.

I Trosa kommun jobbar Hans-Erik Eriks-
son som koordinator. Han samordnar kom-
munens arbete och arbetar tillsammans 
med Trafikverket.

– Vi tror att Ostlänken kan bli en viktig 
kraft för utveckling, och att Trosa blir en 
mer attraktiv kommun att bo och ha före-
tag i, säger han. 

Men projektet står också inför en rad 
utmaningar. Utmaningarna handlar bland 
annat om storleken på projektet, dess kom-
plexitet och längd, liksom att entreprenörs-
marknaden och den stora organisationen 
kräver mycket resurser och kompetens hos 
Trafikverket och kommuner, men också 
hos leverantörer.

I förlängningen kommer projektet 
också ställa krav på bostadsbyggande och 
nya vägar liksom upprustning av offentliga 
miljöer och kommunal service med allt 
från barnomsorg till vatten, avlopp och 
fjärrvärme.

– Vi står inför stora utmaningar när vi 
ska rusta för Ostlänken. Det innebär stora 
investeringar och mycket arbete från pla-
nering till genomförande. För oss kommer 
Ostlänkens exakta sträckning att avgöra var 
Vagnhärads nya resecentrum ska ligga. Där-
för är vår planering helt beroende av att 
sträckningen läggs fast så snart som möj-
ligt, säger Hans-Erik Eriksson.

I dagsläget finns en beslutad utrednings-
korridor där den exakta sträckningen ska 
utredas. Bredden på korridoren varie-
rar mellan 100 och 1 500 meter. Kring 

Vagnhärad, till exempel, är korridoren som 
bredast på grund av att den går genom ett 
mycket fornlämningstätt område av riksin-
tresse för kulturmiljövården.

Korridoren måste krympas innan ansö-
kan om tillåtlighet lämnas till regeringen. 
Och i järnvägsplanen, som beskriver exakt 
vilken anläggning som ska byggas, begrän-
sas utrymmet för själva järnvägsområdet 
upp till cirka 50 meter.

Med i diskussionerna är därför också 
Länsstyrelsen i Stockholms, Södermanlands 
och Östergötlands län liksom regionför-
bund och antikvariska- och miljöaktörer. 
Samtliga aktörer arbetar för hitta den bästa 
lösningen med avseende på funktion, kost-
nad, samhällsnytta samt påverkan på hälsa 
och miljö.

NATUR OCH BEFOLKNING
Även landskapsbilden kommer att föränd-
ras med en höghastighetsjärnväg.

– Det gäller att få Ostlänken att ligga på 

Ali Sadeghi Anders SvedbergHansErik Eriksson
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ett sätt i landskapet som ger minsta möj-
liga intrång och störningar för människor, 
miljö och landskapsbild. Vi behöver hitta 
en mix mellan bank och bro, säger Hans-
Erik Eriksson.

Totalt planerar Trafikverket för 126 järn-
vägsbroar och 29 vägbroar längs sträckan. 
Utöver det planeras tolv enkelspårs tunnlar 
och 15 dubbelspårstunnlar. Den längsta 
tunneln blir cirka sex kilometer och den 
kortaste cirka 100 meter.

Med 150 kilometer höghastighets-
järnväg är buller en annan konsekvens att 
ha i åtanke för bygget. På vissa sträckor 
kommer bullerskydd och fastighetsanpass-
ningar att krävas för att gällande normer 
ska kunna uppfyllas.

FLYGPLATSER SKAPAR MÖJLIGHETER
Följaktligen kommer också många markä-
gare att beröras av bygget, vilka Trafik-
verket är skyldiga att samråda med. I 
slutändan kan det leda till åtgärder i form 
av intrångsersättning, köp eller byte av 
mark, bullerskydd med mera.

Vid Nyköping kommer Ostlänken att få 

två sträckningar. Huvudlinjen går via Skav-
sta flygplats och en bibana genom centrala 
Nyköping. Ostlänken blir således en viktig 
komponent för att skapa en större interna-
tionell nod i regionen än i dag.

– Stockholm får betydligt större kapaci-
tet med två, i praktiken sammankopplade, 
flygplatser. Tillsammans borgar det för en 
kapacitet på 30–40 miljoner passagerare per 
år. Det lockar fler aktörer till Stockholm, 
säger Anders Svedberg, som arbetar på Ny-
köping kommun med strategisk planering.

Förutom vid Skavsta flygplats planeras 
också för nya resecentrum i Vagnhärad, 
Nyköping, Norrköping och Linköping. Flera 
av stationerna kommer att innebära en helt 
ny lokalisering i respektive kommun, och 
i vissa fall uppbyggnad av nya stadsdelar 
kring resecentret.

Det kommer att ställa krav på trafik-
flöde och behov av bra stråk för gång-, cy-
kel- och kollektivtrafik. I Nyköping är arbe-
tet med detaljplanen i sitt startskede, men 
både detaljplan och järnvägsplan ska vara 
klara och ha vunnit laga kraft under nästa 
år. Därefter börjar arbetet med att ta fram 
en så kallad bygghandling för området. 

ÖVERRASKNINGAR ATT VÄNTA
Anders Svedberg är positivt inställd till 
Ostlänken på grund av dess möjligheter 

till ekonomisk tillväxt, men ser också ut-
maningar för Nyköpings kommun.

– Vi måste vara förberedda på överrask-
ningar som en ökad tillväxttakt i sig för 
med sig. Vissa kommer kanske upplevas 
som belastande under en kortare tid. Det 
kommer att ställas nya krav och påfrest-
ningar på kommunens olika delar som har 
att sörja för service och välfärd. I vilken 
omfattning är svårt att svara på nu.

Samtidigt är han och övriga berörda par-
ter angelägna om att Ostlänken blir verklig-
het snarast möjligt. Nästan dagligen kom-
mer indikationer på att existerande järnväg 
inte uppvisar önskvärd tillförlitlighet och 
säkerhet.

– Projektet har redan dröjt alldeles för 
länge, säger Anders Svedberg. Existerande 
järnvägen har tjänat oss väl, men den har 
passerat bästföredatum för länge sedan. 
Hade Ostlänken funnits på plats nu, hade 
tågtrafiken fungerat bättre över hela lan-
det och samhället hade nog sparat mycket 
pengar för då hade vi haft tid att underhålla 
och reparera i bättre takt än vi kunnat göra 
i dag. Varje dag att tjäna in i planering och 
tidigarelägga ett färdigställande av Ostlän-
ken tror jag alla välkomnar. I synnerhet 
de som är beroende av en god kommuni-
kationsmöjlighet mellan bostadsort och 
Stockholm. l

Projektet Ostlänken
Ostlänken är ett av Sveriges största 
samhällsutvecklingsprojekt och 
Sveriges första järnväg för hastigheter 
över 250 km/timme. Den består av 
en ny, cirka 15 mil lång dubbelspårig 
järnväg mellan Järna och Linköping. 
Största tillåtna hastighet planeras bli 
320 km/timme.

Transportnätet ger möjlighet för 
fler tåg och kortare restider samt 
smidiga byten mellan olika trafikslag. 
Även godstrafiken får större utrymme 
för effektiva transporter då befintliga 
järnvägar avlastas. Satsningen ska 
också generera större tillförlitlighet.

I regeringens infrastrukturproposi-
tion bedöms byggandet av Ostlänken 
kunna påbörjas tidigast 2017 och vara 
färdigt senast 2028

Höghastighetståg, som här tyska ICE, kommer att bli vardag i Sverige om ett drygt decennium.
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I Västmanlands Kommuner 
och Landstings remissvar 
framgår bland annat att 
samarbetet i Stockholm

Mälarregionen successivt har 
utvecklat gemensam kunskap 
om regionens egenskaper och 

konkurrenskraft. Här nybyggda 
bostäder i Västerås.
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Under hösten 2013 har frågan om aktua-
liteten för den regionala utvecklingsplanen  
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, ställts 
till  berörda aktörer.

De tongivande budskapen från remiss-
aktörerer i östra Mellansverige är:
• Behov av samordnade och gemensam-

ma planeringsprocesser
• Storregionala perspektiv behöver lyftas 

inom fler områden och med tids-
horisonter som tydligare ger stöd till 
viktiga genomförandeprocesser

• Bostads- och utbildningsmarknaderna 
behöver integreras bättre, med up-
penbar koppling till infrastruktur-
planeringen

Ett exempel är remissyttrandet från Västman-
lands Kommuner och Landsting (VKL). 

De svarar att samarbetet i Stockholm-
Mälarregionen successivt har utvecklat ge-
mensam kunskap om regionens egenska-

per och konkurrenskraft. En framgångsrik 
utveckling bygger på bland annat fortsatt 
kunskapsdelning. RUFS har haft stor bety-
delse som formaliserats i ÖMS-samarbetet. 
Strukturbilden har diskuterats brett som 
utgångspunkt för regionens tillväxtförut-
sättningar i termer av regionförstoring, 
regionförstärkning och regionintegration. 

PERSPEKTIV PÅ UTVECKLING
Befolkningsframskrivningar har adderat 
perspektiven på utveckling i form av sce-
narior, lokalisering och storleksordningar. 
VKL anser att en regional utveckling inom 
ÖMS-området bör baseras på regionens 
komplementära egenskaper där huvud-
stadens särskilda logik och styrkor samver-
kar med den funktionella regionens styrkor 
och tillgångar så att tillväxt sker resurs-
effektivt och geografiskt väl fördelat. Med 
en bättre matchning av behov och resurser 
i en större geografi och befolkning minskar 

Storregionala frågan 
i remissvaren om RUFS 2010:s 
aktualitet och användbarhet

Nu kan du läsa remissvaren. Här berättar vi om 
Västmanlands kommuner och landstings svar.

sårbarheten för omvärldshändelser.  Ökad 
samverkan inom ÖMS bör vara en av ut-
gångspunkterna i RUFS och kvalitetssäkras 
i mål och strategier. 

GENOMFÖRANDEINRIKTAT
En uppdatering bör leda till ett mer genom-
förandeinriktat program som integrerar 
samverkan i ÖMS-området och möjliggör 
gemensamma målår och strategier för tids-
satta aktiviteter i hela den funktionella 
ÖMS-regionen. RUFS bör uppdateras med 
ny kunskap från befolkningsframskrivning-
ar, situationen på bostadsmarknader och 
transport systemen. I en uppdaterad RUFS 
bör strategier för att utveckla funktionella 
egenskaper med länen utanför Stockholms 
län tydliggöras. Ökad tillgänglighet med-
verkar till att sammanlänka marknader för 
arbete, bostäder och studier. Strukturbilden 
med hög tillgänglighet mellan starka noder 
måste vara grund för konkreta åtgärder i 
RUFS, liksom åtgärder för regionförstärk-
ning kring noderna. 

Läs samtliga remissvar på: 
www.tmr.sll.se/rufs2010
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Rapporter och utskottsbeslut
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2014 – 1  Storregionala perspektiv i 
planeringen

2013 – 9  Känslighetsanalyser och 
beskrivning för framskrivning av 
sysselsättning i östra Mellansverige

2013 – 9  Demografisk rapport – Kommun-
prognoser

2013 – 8  Framskrivningar av befolkning och 
sysselsättning i ÖMS

2013 – 8  Demografiskt rapport: Bostads-
planer

2013 – 7  Demografisk rapport: Stockholms 
län, huvudrapport

2013 – 7  Miljöredovisning 2012
2013 – 6  Slutrapport – Handlingsprogram 

för energi och klimat
2013 – 5 En ny ekonomisk geografi
2013 – 4  Barnfamiljers flyttningar kring 

sekelskiftet 2000, demografisk 
rapport

2013 – 4  Stockholmsregionens regionala 
stadskärnor

2013 – 3  Demografiska prognoser för 
kommunerna i Stockholms län 
2012-2045, demografisk rapport

2013 – 3  Ekosystemtjänster i Stockholms-
regionen

2013 – 2  Barn och unga och deras familjer 
i Stockholms län år 2011/2012 – 
demografisk rapport

2013 – 2  Barriärer att överbygga
2013 – 2  Regionala stadskärnor i 

Stockholms regionen
2013 – 1  Befolkningsutvecklingen 2012 – 

demografisk rapport
2013 – 1  Handlingsprogram Regionala 

stadskärnor
Info 2013 – 1  Regional cores – A prerequisite for 

a growing Stockholm region
2012 – 5  När, vad och hur? Svaga samband i 

Stockholmsregionens gröna kilar
2012 – 4  Att utveckla kvällslivet i regionala 

stadskärnor
2012 – 3  Handlingsprogram Kunskaps-

region Stockholm – Att tillgodose 
behovet av högutbildad arbetskraft

Info 2012 – 1  Befolkning, sysselsättning och 
inkomster i Stockholms län år 2050

2012 – 1  Befolkning, sysselsättning och 
inkomster i Östra Mellansverige

2011 – 5  Använd kompetensen! Om 
mångfaldsorientering på arbets-
marknaden i Stockholmsregionen

2011 – 4  Tätare regionala stadskärnor
Info 2011 – 3  Värdering av stadskvaliteter i 

Stockholmsregionen

Rapporter från 2011 till 2014: 
Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och 
Miljö- och skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i 
regionen och omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor 
i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersät-
tare och sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter 
och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och 
handlingar kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie 
presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekom-
mendationer för regionens utveckling.  På www.tmr.sll.se/publikationer finns 
möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.

Stadskärnan Jakobsberg – Barkarby ska 
utvecklas till en tät, mångfunktionell 
och tillgänglig nod i Mälardalen 
och Stockholmsregionen. Det är den 
övergripande ambitionen i utställ-
ningsversionen av Översiktsplan för 
Järfälla kommun. 

I nuläget är befolkningstillväxten 
i Järfälla större än beräknat i RUFS 
2010 och kommunens tidigare 
befolkningsprognoser. I stort bygger 
översiktsplanen på samrådsförslagets 
version ”Enkärnig” kompletterat 
med tätare utveckling av Kallhäll 
i samrådsförslaget. Den stödjer 
överenskommelsen mellan staten 
och landstinget om bostadsbyggande 

och utbyggd kollektivtrafik. Men 
alla konsekvenser av tunnelbane-
utbyggnaden till Akalla-Kista har inte 
tagits med.

Landstinget, genom Tillväxt- och 
regionplaneringsutskottet, ser positivt 
på inriktningen i förslaget som ligger 
i linje med RUFS 2010. Justeringar 
bör göras med anledning av över-
enskommelsen om tunnelbanan. 
Genom omlokalisering av ytkrävande 
verksamheter till ett område i anslut-
ning till Rotebroleden bedöms dock 
negativa konsekvenser uppkomma. 
Kommunen bör ta fram en kilanalys 
och åtgärdsförslag för att motverka 
sådana konsekvenser. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
: T

EN
G

BO
M

/J
ÄR

FÄ
LL

A 
KO

M
M

U
N

UTSTÄLLNINGSVERSION, 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRFÄLLA

Barkarbystaden är ett av utvecklingsområdena i Järfälla kommun. Som resultat av Stockholmsförhandlingen 2013 är 
beslutet nu att trafikförsörja området med tunnelbana från Akalla till Barkarby station/Stockholm Väst.
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Rapporter och utskottsbeslut

Vision 2025, med devisen ”Ung, vild och 
vacker!”, ligger till grund för samrådsförslag till 
ny översiktsplan för Nykvarns kommun.  

Kommunen vill utnyttja Mälarkusten bättre 
och centrum vid Nykvarns järnvägs station 
ska planeras för bättre upplevelsevärden. 
Genom Tillväxt- och regionplanerings-
utskottet anser landstinget i sitt yttrande 
över samrådsförslaget att en ny översiktsplan 
mer tydligt bör knytas till RUFS 2010 i mål, 
syfte och innehåll. Det bör också tydliggöras 
hur bostadstillskottet ska uppnås till 2030. 
Utveckling av bebyggelse i stråk med särskild 
täthet vid stationen är bra men i planen ingår 
även områden som är svåra att försörja med 
kollektivtrafik och som i RUFS 2010 inte ingår i 
den regionala stadsbygden. 

Det är positivt att kommunen ska ta fram 
ett handlingsprogram för sjön Yngern som 
är angiven och framhålls som ett vatten-
skyddsområde i RUFS 2010. Ny bebyggelse i 
värdekärnan och gröna kilen som omger sjön 
bör undvikas.   

Framskrivningar av befolkning 
och sysselsättning i ÖMS 
– Rapport 2013:8

En ny ekonomisk geografi 
– Rapport 2013:5

Fler ÖMS-rapporter på www.tmr.sll.se/Publikationer

En ny rapport har tagits fram av 
regionala utvecklingsaktörer i östra 
Mellansverige. Även Gotland som 
i många avseenden ingår i ÖMS-
sammanhang, ingår i studien.

Efter hand har behov vuxit fram 
av ett kunskapsunderlag i stor-
regionen med regionförstoringen 
som huvudsaklig drivkraft och med 
krav på den fysiska planeringen. 
Kunskapsunderlaget ska vara ett 
stöd även för den kommunala över-
siktsplaneringen. Översiktsplanerna 
ska i sin tur relatera till regionala och 
nationella mål. Län och kommuner 
behöver därmed förhålla sig till ett 
större geografiskt sammanhang. 

Behovet gemensamt är angeläget 
med tanke på regionförstoringen. 
Människor reser allt längre mellan 
bostad och arbete – är den stor-
regionala målbilden i RUFS 2010 
fortfarande aktuell?

Den analys av regionala 
utvecklingsprogram, samt några 
kommunala översiktsplaner, som 
presenteras i denna rapport har 
varit ett sätt att söka svar på hur de 
storregionala perspektiven hanteras 
och om den storregionala målbilden 
i RUFS 2010 fortfarande är aktuell. I 
rapporten belyses också relationen 
mellan regionalt tillväxtarbete och 
fysisk planering.

Storregionala perspektiv 
i planeringen
En studie av regionala utvecklingsprogram och kommunala 
översiktsplaner i östra Mellansverige

RAPPORT 2014:1
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Tillväxt- och regionplaneringsutskottet 
har beslutat om indikatorer inom fyra 
områden för uppföljning av den regionala 
miljöstrategin för vatten som godkändes 
av landstingsfullmäktige den 17:e septem-
ber 2013. 

Områdena är: verka för säkra dricks-
vattentäkter, kunskapsdelning, ta fram 
målgruppsanpassat planeringsunderlag 
för vatten och regional samverkan inom 
vattenmiljöfrågor. 

Tre indikatorer har tagits fram: för tryck, 
status och respons, exempelvis olyckor 
och tillbud inom reservvattentäkter, andel 
hushåll anslutna till dricksvattentäkt med 
fullgott skydd samt landstingets aktiviteter 
för att skydda reservvatten i Stockholms län. 

Indikatorerna är utvalda för att så tyd-
ligt som möjligt visa landstingets inverkan 
och effekter på arbetet inom respektive 
mål område. 

Uppföljning 
för vattenstrategi
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Sista sidan

Hur kan kompetensförsörjningen till högtekno-
logisk industri på mindre orter säkerställas?

– Tillförlitliga kommunikationer med hög 
kapacitet och komfort är avgörande. Bom-
bardier finns i Västerås, en expansiv stad 
med 140 000 invånare, och i Stockholm och 
vi klarar att rekrytera den kompetens vi 
behöver, men vi ser att för att kunna fort-
sätta vara konkurrenskraftiga i framtiden 
måste vi bredda upptagningsområdet – och 
det kan bara göras genom snabba, bekväma 
och tillförlitliga tågtransporter.

Vad krävs för att nodstäderna i östra Mel-
lansverige ska knytas samman i en ortstruktur 
som inte ensidigt är inriktad mot Stockholm?

– Det krävs kraftfulla investeringar i kapa-

Fem frågor till Klas Wåhlberg, vd, 
Bombardier Transportation Sverige:

” Det krävs kraftfulla investeringar 
i kapacitetsstarka tåg och bättre banor”

Text: Lina Broström

citetsstarka tåg och bättre banor i västra de-
len av Mälardalen, det vill säga i första hand 
mellan Örebro, Eskilstuna och Västerås, samt 
söder om Mälaren mot Södertälje. Dessutom 
på sikt en ny bana, Aroslänken, mellan Upp-
sala och Västerås för att skapa balans mellan 
Sveriges fjärde och sjätte största stad.

Är den allmänt uttryckta målsättningen 
”allt inom en timme” realistisk för östra 
Mellansverige?

– Den är högst reell. Med snabba, kapaci-
tetsstarka moderna tåg som har god acce-
lerationsförmåga och toppfart, samt med 
en hastighetsseparering på de nybyggda ba-
norna, borde restider ”dörr-till-dörr” under 
timmen kunna hållas.

Hur bör regional- och fjärrtågstrafikens 
konkurrens om samma spår lösas?

– Med stabil tidtabellsläggning, komplet-
terad med ny ERTMS-signalsystemteknologi 
och trafikledningssystem som möjliggör dy-
namisk tågtrafikledning.  

Vilken är den viktigaste infrastruktur-
satsningen i östra Mellansverige, som inte 
ännu beslutats?

– Dubbelspår på Svealandsbanan för ökad 
kapacitet mot Stockholm samt Aroslänken, 
som förutom att knyta ihop Uppsala och 
Västerås skulle skapa direkta förbindelser 
med tåg mellan västra och centrala Mälar-
dalen och Arlanda.


